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IGA MUTTER LOEB.  
KEERLE ÕIGETPIDI!

innustavaid inimesi – motivee
rivaid õppejõude, pühendunud 
teadlasi, maailmamuutvaid tea
dussaavutusi, tulevikuvaatavat 
mõtlemist, ennastsalgavat pa
nustamist. Kui me nii jätkame, 
ei ole ülikoolil, Eestil ega maail
mal küll midagi karta! ■

Kui lugesin Tõnis Liibeki 
aktuse kõnet tehikaharitlaskon
na arengust, torkas südames 
selle lause juures: „Võime vaid 
ette kujutada, kui kõik need 
Euroopas õppinud spetsialis
tid oleksid töötanud rahulikus 
Eestis, kui palju õitsvam riik 
oleks meil praegu.“ Kurb, aga 
tõsi: okupatsiooni tekitatud 
stagnatsioon Eesti ajaloos mõ
jutab meid ikka veel, meeldib 
see meile või mitte, räägime me 
sellest või mitte.
Ajaloo vastu me ei saa, aga tu
levikku kujundada saame küll. 
Armastame rõhutada, kui olu
line osa Eestist on Tallinna 
Tehnikaülikool. Muidugi on! Ja 
nii nagu ülikool on tähtis ham
masratas Eesti arengus, on iga 
instituut tähtis hammasratas 
ülikooli arengus, iga teadlane, 
üliõpilane või tugitöötaja oma
korda tähtis hammasratas oma 
üksuses. Kogu masinavärki 
kaugemalt vaadates on selge, et 

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

süsteemi mõjutab iga pisikene 
mutikas, mitte ainult suured 
mootorid. Nii et kui Tehnika
ülikool on Eesti majanduse 
mootor, on selle mootori osa iga 
siinne inimene ja tema töö.
Aga mitte ainult. Nii nagu Eesti  
on osa Euroopast ja Euroopa 
osa maailmast, on iga eesti
maalane osa Eestist ja maail
mast. Olgu see ettevõtte loo
mine või prügi sorteerimine, 
teaduslik avastus või suunatule 
näitamine, igakuised annetu
sed või sõbralik suhtumine liht
töö tegijaisse – iga meie tegu 
on osakene maailmast, väike  
mutri pööre, millest sõltub järg
miste mutrite ja hammasratas
te liikumine või seiskumine. 
Kui me süsteemi osana ise sel  
lesse ei panusta, pole mõtet 
oodata, et loodus läheks puhta
maks, liiklus mõnusamaks või 
koroonanäidud madalamaks. 
Seda ajakirjanumbrit oli mõ
nus teha, sest siin on pikk rivi 
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ARVAMUS

TEHNIKA
HARITLASKONNA 
SÜNNILOOST

103 aastat tagasi sündis Eesti Vabariik. Sama vana on ka Tallinna Tehnika-
ülikool. Oleme täna siin, et tähistada vabariigi sünnihetke ja sel puhul on 
kohane heita pilk ka sellele, kuidas on sündinud Eesti tehnikaharitlaskond.

Raamatukogu direktor Tõnis Liibeki kõne vabariigi aastapäeva aktusel  
Fotod: A Cube Agency

Me ei peagi ajas väga kaugele ta
gasi vaatama. Vaid pool sajandit 
enne Vabariigi sündi, 1860. aas
tatel, polnud ükski eestlane veel 
omandanud tehnikaalast kõrg
haridust. See pole kuigi ammu, 
jätkuvalt on meie hulgas inimesi, 
kelle vanavanemad sellal sündi
sid. Vaid kolm inimpõlve tagasi.
Tollal leidus üksikuid eestlastest 
kõrgharidusega arste, juriste ja 
keeleteadlasi, aga mitte insenere 
ja arhitekte. Ja ega õigupoolest 
väga ei usutud, et neid tulebki. 
Kohalikku maarahvast peeti 
väljasurevaks rahvakilluks ja 
üksikud kõrgema hariduse poole 
püüdlejad läksid sujuvalt üle sak
sa keelele. Kõik siinsed hooned, 
teed ja sillad projekteerisid ko
halikud baltisakslased või võõra
maalased, nende teadmiste järgi 
töötasid tehased ja vabrikud, nen
de tarkuse toel hakati ehitama 
raudteed, käitama aurulaevu ja 
vedama elektri- ja telegraafiliine.
See kõik oli vaid kolm inimpõlve 
tagasi!
Koos vabaduste kasvu ja ma
jandusliku järje paranemisega 
kosus ka rahvuslik enesetead
vus ja üha enam eesti noori asus 
kõrgharidust, sealhulgas tehni
kaalast kõrgharidust püüdlema. 
Oma poegade saatmine kõrgkoo
li kujunes talude päriseksostmi
se kõrval üheks eestlaste vaba
nemise sümboliks. Siiski oli veel 

1870. aastate lõpus 75 kõrghari
dusega eestlasest insenerihari
dusega vaid kolm.
Üldteada on fakt, et 19. sajandi 
lõpukümnenditel ja 20. sajandi 
algul mindi õppima eelkõige lä
himatesse Venemaa tsaaririigi 
suurlinnadesse – pealinna Piite
risse ning Liivimaa kubermangu 
keskusesse Riiga. Eesti pinnal 
oli võimalik saada vaid tehnika
alast algõpet kas merekoolides, 
raudteekoolis või erikursustel.
Peterburi tehnikakõrgkoolid – 
polütehniline instituut, teede ja 
mäeinstituut, tehnoloogiainsti
tuut, elektrotehnikainstituut ja 
teised – olid väga kõrgel tasemel 
ja ka Riia polütehnikumist sai 
väga hea inseneri või arhitekti
hariduse. Neis kahes linnas sai 
hariduse suurim arv Eesti inse
nere ja arhitekte, kes kuni 20. 
sajandi keskpaigani kodumaal 
tooni andsid. Tsaariaja lõpuks 
oli tehnikakõrgkooli lõpetanud 
kokku sadakond eesti inseneri 
ja poolsada arhitekti, käputäis 
neist jõudis ka doktorikraadini.
Esimese põlvkonna eesti tehnika
haritlastel oli aga keeruline leida 
sobilikku ametikohta kodumaal, 
kuna siin jätkus rahvuslik diskri
mineerimine ning paljud siirdusid 
tööle Venemaa avarustesse. Ko
halikus ajakirjanduses nenditi, 
et imelik on see küll, et kohalikul 
tööstusväljal suurem hulk insene

risid väljamaalt tulnud mehed on, 
kuna oma maa mehed kaugemalt 
kohtasid peavad otsima.
Eelkõige Riia ja Peterburi hari
dusega eesti tehnikaharitlased 
olid aga need, kes algatasid Tar
tu ülikooli meelehärmiks mõtte 
tehnikaalasest kõrgemast õppe
asutusest Tallinnas ehk Tallinna 
Tehnikaülikoolist. Seda mõtet 
juurutati üha veenvamalt, nõn
da veenvalt, et 1918. aasta sügi
sel isegi Eesti okupeerinud Saksa 
sõjaväevõimud Tallinna Tehniku
mi asutamisega nõusse jäid. Seda 
küll tagasihoidliku Tehniliste 
Erikursuste nime all. Kindlasti 
imponeeris okupatsioonivõimu
dele ka siinsete tehnikaharitlaste 
väga hea saksa keele oskus.
Eesti Vabariigi loomise ja Teh
nikaülikooli eelkäija Tallinna 
Tehnikumi avamisega ei olnud 
aga Eesti tehnikaharitlaskonna 
sünnilugu lõppenud. Uue kõrg
kooli elujõulisusele oli palju vas
tuväiteid – eelkõige, et Eesti on 
liiga väike kahe ülikooli jaoks ja 
puudu on pädevatest eestikeel
setest õppejõududest. Oma teh
nikakõrgkooli piisavale järjele 
aitamine nõudis aega. Samuti 
muutus 1920. aastate teisel poolel 
valitsuse majandusstrateegia ja 
Eesti prioriteediks hakati pidama 
põllumajandust. Tallinna Tehni
kumi areng takerdus ja valitsus 
otsustas selle järkjärgult sulgeda.
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Kuigi Tallinna Tehnikumi lõpe
tas 1936. aastaks 300 inseneri ja 
arhitekti, polnud nende staatus 
sugugi selge. Ligi paarkümmend 
aastat vaieldi selle üle, kas nad 
on ikkagi täieõiguslikud insene
rid ja arhitektid, kelle kätesse 
võib usaldada väga vastutusrik
kaid ülesandeid.
Vajadus hea väljaõppega tehni
kaintelligentsi järele aga üha 
kasvas, kuna sõdade ja revolut
sioonide keerises olid Eestist 
lahkunud paljud välismaalastest 
tehnikaspetsialistid. Tehnikaala
ne haritlaskond on aga igale rii
gile eksistentsiaalse tähtsusega.
Samuti oli kadunud võimalus 
õppida tehnikaalasid Peterburis 
või Riias. Pärast Vabadussõda ei 
mindud enam Peterburi, arusaa
davatel poliitilistel põhjustel, ega 
Riiga, kuna läti keele omandami
se vajadus liigselt ei vaimustanud. 
Alternatiiviks jäi minna õppima 
Euroopa tehnikakõrgkoolidesse.
Taas on imekspandav tollaste vä
heste tehnikaharitlaste veenmis
jõud, et praktiliselt Vabadussõja 
keerises osati valitsust veenda 
stipendiumide vajalikkuses, mis 
võimaldaks Vabadussõjas sõdiva
tel tehnikakalduvustega noortel 
minna kõrgharidust omandama 
Euroopasse. Veel enne kui Va
badussõda jõudis lõppeda, 1919. 
aastal, asusid piltlikult öeldes otse 
kaevikutest esimesed noore Eesti 
Vabariigi kodanikud teele Euroo
pa poole. Sõja käiku olid nad oma 
tehniliste teadmistega oluliselt 
panustanud, nad arendasid, hool
dasid ja rakendasid sõjatehnikat 
nii soomusrongidel, suurtükiväes 
kui ka pioneeriüksustes.
Mindi eelkõige kõrge renomeega 
saksakeelsetesse tehnikakõrg
koolidesse. Oli ju saksa keel meie 
gümnaasiumides peamiseks 
võõrkeeleks 1930. aastate kesk
paigani. Eelkõige eelistati saksa
keelseid ülikoole, mis ei asunud 
Saksa riigi aladel, nagu Danzigi 
tehnikaülikooli Poolas ja Brno 
tehnikaülikooli Tšehhis. Paljud 
läksid aga ka Berliini ja Karlsru

hesse, Dresdenisse ja Viini, Züric
hisse ning kümnetesse teistesse 
rohkem või vähem tuntud ülikoo
lidesse. Vähemalt üks eestlane – 
hilisem ehitusteadlane, akadee
mik ja Tallinna Tehnikaülikooli 
professor Leo Jürgenson – jõudis 
ka kuulsasse USA MITi, kus 
omandas doktorikraadi.
Kõige sagedamini mindi Euroo
passe õppima ehitusinseneriks, 
järgnesid masinaehitus, elekt
rotehnika ja arhitektuur. Märk
sa vähem oli neid, kes õppisid 
mäetööstust või eksootilisemaid 
alasid, nagu lennundus või teks
tiili ja paberitööstus.
Kuid ega keegi neid seal avasü
li oodanud. Juba tsaaririigi ajal 
olid üksikud eestlased siirdunud 
õppima Saksamaale. Sealne suh
tumine Vene tsaaririigist tulnud 
üliõpilastesse polnud aga kuigi 
sõbralik: vene üliõpilased olla 
mustad, nende välimus äratada 
sakslastes põlgust, Vene üliõpila
sed ajada poliitikat, Vene üliõpi
lased elada ulaelu jne. Venemaa 
tsaaririigi kodanikest eestlaste 
jaoks ei olnud selline suhtumine 
kindlasti kuigi rõõmustav.
Olukord ei olnud roosiline ka pä
rast Eesti iseseisvumist. Jätkuvalt 
otsis sakslane „kõikide hädade 
juurt mitte üksi prantslastest, 
vaid kõikidest väljamaalastest. On 
jõutud nii kaugele, et mõnel äreval 
silmapilgul väljamaalasi auditoo
riumist lahkuda palutakse, ehk et 
eestlastele maareformi ja enamlist 
vaimu ette heidetakse.“
Hoolimata raskustest omandas 
1920.–30. aastatel Euroopa tehni
kakõrgkoolides inseneri või arhi
tektidiplomi mitusada Eesti noor
meest ja paar neidu, nende seas ka 
Eestis sündinud ja gümnaasiumi
hariduse omandanud baltisaksla
sed, venelased ja juudid.
Tagasihoidlik riigipoolne tugi 
tasus end kuhjaga. Mitte ainult 
seetõttu, et välismaal õppinud 
noorte hulgast võrsus mitmeid 
tulevasi ministreid, ametnikke ja 
õppejõude. Mitte ka üksnes see
tõttu, et need noored projektee

risid hiljem Eestimaal sadu hoo
neid, teid ja taristuid, mis olid 
teostatud tuginedes tollastele 
maailma parimatele teadmiste
le. Olid neid ju vanades Euroopa 
tehnikakõrgkoolides õpetanud 
tollase maailma tippteadlased, 
sh mitmed nobelistid.
Euroopas õppinud noored rikas
tasid siinset elu igakülgselt. Nad 
asutasid tehaseid ja kohvikuid, 
kirjutasid raamatuid ja rajasid 
ühinguid. Õppides vanade teh
nikakõrgkoolide vaimses õhk
konnas, mõjutasid kodumaale 
naasnud diplomeeritud insene
rid ja arhitektid meie tehnika
kultuuri ja üldist mentaliteeti, 
seda nii praktiliste saavutuste 
kui ka oma meelelaadiga. Nende 
töö ja käitumisviis ning vaim
sus kandusid edasi kolleegidele 
ja õpilastele. Ühtlasi säilisid neil 
head erialased sidemed nii oma 
alma mater’itega kui ka endiste 
õppejõudude ja kaasüliõpilastega.
Tänast Eestist oleks ilma nende 
panuseta raske ette kujutada. 
Kui nimetada vaid paari nime:
Varssavi Polütehnikumis ja Niž ni 
Novgorodis õppis hilisem Tallin
na Tehnikumi õppejõud ja leiuta
ja Karl Papello, keda on kutsutud 
ka Eesti Edisoniks.
Dresdeni tehnikakõrgkooli lõpe
tas maailmamainega ehitusin
sener August Komendant, kes 
õpetas mõnda aega ka Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Tema projek
teeritud ehitised USAs ja mujal 
maailmas, paljud neist valminud 
koostöös Saaremaal sündinud ar
hitekti Louis Kahniga, kuuluvad 
maailma ehitiste klassikasse.
Alar Kotli omandas arhitektidip
lomi Danzigi tehnikakõrgkoolis. 
Tema projekteeritud on Tallinna 
Ülikooli peahoone ja presidendi
loss Kadriorus, kuulsaim tema 
töödest on aga Tallinna laululava.
Brno Saksa tehnikakõrgkoolis 
õppis Peeter Tarvas, kelle pro
jekteeritud hooneid, nt Sõpruse 
kino Tallinnas, kohtab meie lin
napildis arvukalt.
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Omaaegsetest töösturitest on 
tuntud Johannes Lorup, kes 
õppis Danzigis masinaehitust. 
Lorupi kuulsast portselanitöös
tusest on vast kõik kuulnud.
Keemik Paul Kogerman õp
pis Londonis ja Harvardis ning 
kaitses doktoriväitekirja Zürichi 
tehnikakõrgkoolis. Tema panust 
põlevkivi uurimisse ja Tallinna 
Tehnikaülikooli taassündi on ras
ke ülehinnata.
Silmapaistvaid näiteid on arvukalt. 
Ja väga tõhus oli nende panus Tal
linna Tehnikaülikooli arengusse.
Tasub seejuures meenutada, et 
õpingute käigus seisid paljud 
silmitsi tõsiste probleemidega. 
Mitte harva ei tulnud valida 
söögikorra või õppematerjalide 
vahel. Paljudel ei olnud piisavat 
kodust toetust ja haridusminis
teeriumi arhiivis leidub ohtralt 
palvekirju, kus palutakse õppe
töö jätkamiseks hädavajalikku 
rahalist toetust. On näiteid, kus 
hariduse nõudlejad välismaal 
haigestusid või surid kehvade 
elu ja toitumistingimuste tõttu.
1930. aastate teisel poolel re
videeriti Eestis arusaama põl
lumajandusest kui majanduse 
alustalast. Hoogsamalt hakati 
arendama tööstust ja energeeti
kat ning hääbuv Tallinna Tehni
kum kujundati 1936. aastal Tal
linna Tehnikainstituudiks, mis 
paar aastat hiljem nimetati üm
ber Tallinna Tehnikaülikooliks. 
Alles sel ajal leidus kodumaal 
piisavalt palju tehnilist haritlas
konda, et suuta kohapeal kõrge
tasemelist järelkasvu koolitada.
Pea kohe järgnes aga uus hul
lumeelne sõda ja pikad okupat
siooniaastad. Paljud tehnikaha
ritlased hukkusid sõjas, paljud 
põgenesid läände ja paljud saadeti 
vangilaagritesse. Võime vaid ette 
kujutada, kui kõik need Euroopas 
õppinud spetsialistid oleksid töö
tanud rahulikus Eestis, kui palju 
õitsvam riik oleks meil praegu.
Oli aga neidki, kel õnnestus jät
kata erialast tööd Eesti NSVs. 

Tänu nendele säilis eestikeelne 
tehnikaalane kõrgkool – Tallin
na Polütehniline Instituut, mis 
hoidis tehnikavallas nii vajalikku 
järjepidevust. Ilma nende insene
ride ja arhitektideta poleks meil 
tänasel tasemel Tallinna Teh
nikaülikooli ega praegust üsna 
kõrgtehnoloogilist Eestit.
Mis on loo moraal? Esiteks, riik 
peaks alati, sõltumata olukorra 
keerukusest, panustama võima
likult palju haridusse. Ilma riigi 
toetuseta oleks eestlastest tehni
kaüliõpilaste arv Euroopa tipp
ülikoolides olnud palju väiksem. 
Haridusränne on alati loomulik 
kultuuri edendav nähtus. Ajalugu 
on näidanud, et kasu, mis sellest 
tagasi tuleb, on muljet avaldav.
Teiseks, kui kõrvale jätta kõige 
süngemad okupatsiooniaastad, on 
Eesti tehnikaharidus alati olnud 
avatud ja rahvusvaheline. Silma
paistev osa Eesti tehnikaintelli
gentsist enne Teist maailmasõda 
omandas hariduse võõral maal. 
Vaadates ringi meie Akadeemiku
te alleel on enamik austusväärse
test välismaise haridusega.

Nüüd on meil võimalik pakku
da sama võimalust meist keh
vema saatusega riikidele. Või
malust õppida väärika ajaloo ja 
kõrge teadusliku tasemega üli
koolis. Vaid avatus tagas selle, 
et Eestist pärit tehnikahuvili
sed noored said välismaal õp
pida, suletud maailmas poleks 
Eesti tehnilise haritlaskonna 
teke olnud võimalik.
Loodetavalt panustab ka Euro
Techi algatus sellesse traditsioo
ni, et aina enam üliõpilasi õpib 
oma õpingute vältel ka mõnes 
välisülikoolis. Igal juhul avardab 
see oluliselt silmaringi.
Lõpetuseks, ajaloolaste ülesan
ne ei olegi loo moraali otsimine. 
Küll aitab Eesti insener ja ar
hitektkonna kujunemisloo tead
mine meil paremini mõista meie 
rahva ja riigi arengut. Tehnika
haritlased andsid väga olulise, ehk 
ka otsustava panuse Eesti riigi 
tekkimise võimalikkusesse, see
ga tegemist on ka Eesti riigi sün
nilooga. Ning võime vaid uhkust 
tunda oma esiisade tarkuse, visa
duse ja kaugelevaatavuse üle. ■
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TALTECHI ESSEEKONKURSI VÕITIS SERGEI BOGATENKOV, 
IDEEKONKURSI KRISTEL VENE 
TalTechi esseekonkursi „Piirideta ülikool, 
Eesti parim võimalus“ võitis Tehnikaülikooli 
kahekordne vilistlane ja Admiral Marketsi 
tegevjuht Sergei Bogatenkov. Ideekonkursi 
„Mis teeks TalTechist veelgi ägedama ülikoo-
li?“ võitis toiduteadlane ja ettevõtlusspetsialist 
Kristel Vene plaaniga ettevõtlusse sobivate 
teadustulemuste intensiivsest rakendamisest.
Sergei Bogatenkov küsis oma võiduessees: 
„Millised uuendused võiksid ülikoolis toimuda, 
et tudengite teadmiste ja oskuste pagas muutu-
nud oludes veelgi rikastuks?“ Ning leidis, et me 
ei tohi olla piiririik, vaid rahvusvahelise teadus- 
ja arendustegevuse üks sõlmpunktidest. Sergei 
Bogatenkovi esseed saad lugeda lk 26.
Kokku laekus esseekonkursile 18 teksti, 
millest kolmandik olid ingliskeelsed ja osa tuli 
piiri tagant, osales nii ettevõtjaid kui ka kooli-
õpilasi, samuti Tehnikaülikooli enda inimesi. 

Esseekonkursi töid hindasid Kaupo Meiel, Meelis 
Mandel, Mait Palts, Arto Aas, Margus Haidak, 
Sten Ärm, Gunnar Okk, Tiit Land, Hendrik Voll, 
Maarja Kruusmaa ja Joosep Kaasik.
Ideekonkursi võitnud ettepanek „SharkTank 
TalTech“ on inspireeritud tuntud telesaatest 
„SharkTank“. Idee kohaselt valib ekspertide 
komisjon teadlaskonnast tõusnud ideede hul-
gast parimad tooted või teenuse, mida ettevõt-
luses rakendada. Võiduidee autor Kristel Vene 
peab oluliseks, et valitud ideed ja meeskonnad 
läbiksid treeningprogrammi, mille eesmärgiks 
on turukindlaks viimistletud kontseptsioon.
Ideekonkursile tuli kokku 34 ettepanekut. 
Kõik ideed on saanud ülikooli juhtkonnalt ta-
gasiside ning need avalikustatakse ka ülikooli-
perele tutvumiseks.
Essee- ja ideekonkursside võitjad kuulutati väl-
ja TalTechi arengukonverentsil 21. jaanuaril. ■

Eesti Inseneride Liidu juhatus nimetas aasta 
inseneriks Tallinna Tehnikaülikooli tehnika-
teaduste doktori Arvi Hamburgi ning aasta 
tehnikaüliõpilaseks TalTechi tööstus- ja 
tsiviilehituse eriala 5. kursuse üliõpilase Erik 
Tederi.
Arvi Hamburg on tehnikateaduste doktor, kes 
on juhtinud 14 aastat vabatahtlikkuse alusel 
Eesti Inseneride Liitu ja andnud suure panuse 
Eesti inseneeria arengusse. Ta on olnud Tallin-
na Tehnikaülikooli kuratooriumi liige, professor 
ja energeetikateaduskonna dekaan. 2020. aastal 
viis ta riikliku tähtsusega kultuuriobjekti kandi-
daadiks Eesti Inseneride Liidu algatatud Eesti 
Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobel projekti. 
Erik Teder on paistnud silma nii oma vaba-
tahtliku tegevusega kui ka erialaselt. Ta on 

AASTA INSENERIKS VALITI ARVI HAMBURG,  
AASTA TEHNIKAÜLIÕPILASEKS ERIK TEDER

olnud Üliõpilasesinduse eesistuja, inseneri-
teaduskonna üliõpilaskogu esimees, osalenud 
juba viimased viis aastat mitmetes nõukogu-
des ja senatites, korraldanud igal aastal palju 
meelelahutuslikke ja hariduslikke üritusi 
kõigile inseneritudengitele. Lisaks on ta üli-
koolis mentor ja annab rebastele järeleaitami-
se tunde matemaatikas ja füüsikas, korraldab 
hariduse kvaliteedi tagasiside küsitlusi ning 
aitab arendada oma õppekava ja programmi. 
Selle kõige kõrvalt on ta töötanud AS YIT Ees-
ti objektijuhina ja töötab praegu Ehituseksper-
tiisibüroo OÜs ehitusinsenerina. 2018. aastal 
valiti Erik Teder ka Tallinna Tehnikaülikooli 
aasta tudengiks.
Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta 
tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aas-
tate võitjad leiab insener.ee kodulehel. ■

Arvi Hamburg Erik Teder

insener.ee
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TEHNIKAÜLIKOOLI DOKTORANT JÕUDIS KONKURSI 
„TEADUS 3 MINUTIGA“ VIIE PARIMA HULKA
Eesti Teaduste Akadeemia konkursi „Teadus 
3 minutiga“ finaalis kuulus žürii lemmikute 
hulka TalTechi keemia ja materjalitehnoloogia 
doktorant Jako Siim Eensalu tööga „Läbipaist
vad päikesepatareiaknad“.
Huvitudes keemiast ja uute põnevate materjalide 
valmistamisest, otsustas Jako pärast magistrantuu ri 
jätkata doktoriõppes. Tema uurimistöö on antimon 
sulfiidil põhinevate poolläbipaistvate päikesepata rei -
akende väljatöötamine peamiselt keemiliste meetodite  
abil. Teadustööst selgub, milliste tingimuste ja lähte 
ainete abil saab valmistada võimalikult efektiivse an
timonsulfiidil põhineva läbipaistva päikesepatarei.
Konkursi finaali jõudis sel korral 18 doktoranti ja  
noorteadlast, kes esindasid EBSi, Eesti Keele Ins  
tituuti, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika ja Teatri
akadeemiat, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Üli
kooli ja Tartu Ülikooli. Finaalile eelnesid ülikoolide 

sisekonkursid, koolitused esinemisoskuse treenimi
seks ja praeguseks juba Novaatori portaalis avalda
tud populaarteaduslike artiklite kirjutamine.
Märtsis valmivad võitjate loengutest videoklipid, 
mida näidatakse Eesti Televisioonis ja teadus
portaalis Novaator, kus vaatajad saavad valida 
ka oma lemmiku. ■

LINDA HOLLEBEEK ÄRIKORRALDUSE INSTITUUDIST 
VALITI 2020. AASTA MÕJUKAMATE TEADLASTE SEKKA
TalTechi ärikorralduse instituudi kaasatud pro
fessor Linda Hollebeek on üks kümnest Eestiga 
seotud teadlasest, kelle ettevõte Clarivate tõi 
esile kui ühe 2020. aasta mõjukaima teadlase.
Hollebeekil on doktorikraad turunduses, tema 
uuringud keskenduvad klienditeenindusrobotitele, 
sotsiaalmeediale ja tarbija kaasamisele digitehno
loogias. Enne akadeemilist karjääri töötas ta juhti

miskonsultandina, ta on nõustanud nt CocaCola, 
Westpaci panga ja Austraalia kaitseväe projekte.
Clarivate on ülemaailmne liider usaldusväärsete 
teadmiste ja analüüsi pakkumisel ning teaduse 
monitoorimisel. Inimesed, kelle ettevõte mõjukate 
teadlaste nimekirja valib, on oma valdkonnas olnud 
märkimisväärse mõjuga ja avaldanud artikleid, mis 
on 1% maailma enim viidatud tekstide seas. ■

Liivakell, mis hoiab esitlused 3 minuti piirides.

ALVAR SOESOO SAI PRESIDENT KERSTI KALJULAIDILT 
VALGETÄHE IV KLASSI TEENETEMÄRGI

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi 
professor Alvar Soesoo sai president Kersti  
Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Alvar Soesoo on geoloog ja Tallinna Tehnikaüli
kooli kaasatud professor. Ta oli kauaaegne geo
loogia instituudi direktor, kes käivitas Tallinna 
Tehnikaülikoolis maateadustealase õppetöö 
ning viis kaasaegsele tasemele instituudi tea
dustaristu. Alvar Soesool oli kandev roll riikliku 
geoloogiateenistuse taaskäivitamisel ning tema 
eestvedamisel korraldatakse Eestis maateadus
te olümpiaadi.
President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi 
aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 152 
inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogu
konnale on muutnud Eesti elu paremaks. 
Valgetähe teenetemärki antakse riigiteenis
tuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses 
olevatele isikutele, samuti majanduse, haridu
se, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud 
või muude üldkasulike teenete ning saavutuste 
tunnustamiseks. ■
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TALTECH JA STOCKMANN TUTVUSTASID INNOVAATILIST 
TOIDUKARPIDE PUHASTAMISE SEADET VIOLETTA
Veebruaris esitleti Tallinna Tehnikaülikooli 
inseneriteadlaste ja Stockmanni spetsialistide 
koostöös loodud innovaatilist seadet nimega 
Violetta, mis puhastab kliendi korduskasu
tatava toidukarbi bakteritest UVkiirgusega 
ning tagab puhtuse 8 sekundiga ohutult ja 
operatiivselt. 
Seadet kasutatakse igapäevaselt Stockmanni 
toiduosakonnas. Just ultraviolettvalgus peatab 
bakterite paljunemisvõime ja tagab karbi ste
riilsuse. Tavaliselt kasutatakse seda meetodit 
meditsiiniseadmete steriliseerimiseks.
Seadme loonud Tallinna Tehnikaülikooli insene
riteadlane Toivo Tähemaa selgitas: „Ühekordsed 
toidukarbid on olnud suur probleem rohelisele 
mõtteviisile. Meditsiinis on sarnaste seadme
te kasutamine üldlevinud, uudne on Violetta 
kasutamine just jaekaubanduses. Violetta toob 
meditsiinilise puhtuse toidu kaasamüüki.“
Tehnikaülikooli toiduteaduse osakonna dot
sent Inga Sarand kontrollis katsetega seadme 
efektiivsust. „Külvasime toidukarpidesse sööt

me ja bakterid ning seejärel töötlesime pooled 
neist UVpuhastusseadmes. Pärast 24tunnist 
inkubatsiooni Violettas töödeldud toidukarpi
des baktereid ei tuvastatud,“ rääkis Sarand 
katse tulemustest.
Stockmanni klientidelt saadud tagasiside 
ajel unikaalses koostöös Tallinna Tehnika
ülikooliga välja töötatud ja Eestis ainulaadne 
lahendus on oluline ühekordsete pakendite 
kasutamise vähendamiseks, soodustades taas
kasutust ja säästvat elustiili. ■

TERVISEINNOVATSIOONI TASKUHÄÄLING KESKENDUB 
TERVISHOIU DIGITEERIMISELE
Uus eterviseteemaline taskuhääling ehk pod
cast keskendub tervishoiu digiteerimist puu
dutavatele teemadele, vaadates seda käsikäes 
nutika muudatuste juhtimisega. Saatesarja 

külalisteks on tervishoiuvaldkonnaga seotud 
eksperdid nii Eestist kui ka mujalt maailmast, 
kes jagavad kogemusi, kuidas tervishoius 
muudatusi ellu viia ning millised need võiksid 

Targa linna tippkeskuse rahvusvahelise ideekon
kursi neli parimat ideed läksid käiku. Projektide 
elluviimisse panustab üle 50 teadlase kahest üli  
koolist. Võitnud projektidesse on kaasatud neli 
Eesti linna ja valda: Tallinn ja Tartu, LääneHarju  
ja Rae vallad ning lisaks Helsingi Soomest. Tallinn  
osaleb kolmes ja Tartu kahes pilootprojektis.
Rahastuse saanud projektid on:
 � infovahetuse platvorm ühis ja nõudepõhise 

transpordisüsteemi haldamiseks;
 � TallinnaHelsingi digitaalne dünaamiline rohe

mudel;
 � hoone suutlikkuse audit reaalajas;
 � energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ja 

energiasalvestite abil.
Pilootprojektide eelarved jäävad vahemikku 1,2 
kuni 1,5 miljonit eurot ning uued lahendused töö
tatakse välja ja testitakse kahes linnas või vallas 
2023. aasta maikuuks. 

NELI TARGA LINNA PILOOTPROJEKTI ALUSTASID 
JAANUARIS TÖÖD

Ideekonkursile laekunud 71 ideest 12 jõudsid 
finaali. Nelja parima idee baasil ettevalmista
tavad projektid viib Targa linna tippkeskus ellu 
koos partnerlinnade ja teadlastega TalTechist 
ja Aaltost. „Meie teada on see terves maailmas 
täiesti ainulaadne kontseptsioon, kus uuritakse 
põhjalikult ühe riigi kohalike omavalitsuste 
tulevikuprobleeme, millele teadlased pakuvad 
lahendusi. Niimoodi viiakse teadus paari aas
taga süstemaatiliselt laboritest tänavale,“ ütles 
Targa linna tippkeskuse asutaja ja direktor 
RalfMartin Soe.
Targa linna ideekonkursi projekte rahastab 
Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti 
Haridus ja Teadusministeerium. ■

ROHKEM INFOT:
www.taltech.ee/tarklinn 

www.taltech.ee/tarklinn
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TalTechi tudengiorganisatsioon BESTEstonia 
korraldab 26.–27. aprillil ülikoolis esmakordselt 
keskkonnakonverentsi „Economy? Circle it“. 
Üha enam on maailmas tõusmas päevakorda 
vajadus vähendada läbimõtlemata tarbimist, 
pöörata tähelepanu ressursside taaskasutu
sele ja võidelda kliimasoojenemisega. Kon
verentsi „Economy? Circle it“ eesmärgiks on 
gümnasiste, tudengeid ja teisi huvilisi teema 
olulisusest teavitada, tuues nendeni harivad 
loengud, motivatsioonikõned ja põne vad töö
toad. Konverentsi lõpus toimub ka arvamus
kohvik, kus kõigil osalejatel on üheskoos 
võimalik välja tuua oma nägemused ja 
mõtted, lähtudes kuuldust ja õpitust. Kõik 
eelmainitu toovad osalejateni jätkusuutlike 
ja keskkonnasõbralike lahendustega silma 
paistnud ettevõtted üle kogu Eesti.
„Juba sõna ‘jätkusuutlik’ viitab sellele, et 
teistmoodi me enam pikalt edasi minna ei 

saa. Ringmajanduse põhimõtete implemen
teerimine lahendaks enam probleeme kui 
vaid meie armsate Eesti metsade kaitse 
– see on meie võimalus investeerida jätku
suutlikku tulevikku,“ ütles Kristel Küü
narpuu, TalTechi tudeng ja BESTEstonia 
liige. 
BESTEstoniale on korraldamisel abiks ka 
keskkonnaministeerium ja koostööplatvorm 
Rohetiiger.
Esimene päev viiakse läbi eesti, teine päev 
eesti ja inglise keeles.
Kuna viiruse levikust tingituna on olu 
kord endiselt ettearvamatu, siis on koos
tatud ka alternatiivne plaan teha üritus 
online’is. ■

juht Ain Aaviksoo, WHO tervishoiu rahasta
mise ekspert Triin Habicht, USA etervise et
tevõtte juhtivtöötaja Ksenia Kapoor, Montreali 
Neuroloogilise Instituudi külalisprofessor Uku 
Vainik. Järgmistes saadetes on külas Nortali 
partner Taavi Einaste ja MinuDoc asutaja 
Tarmo Pihl. 
Digital Health taskuhääling on olenevalt saate 
küla lisest või teemast nii inglise kui ka eesti 
keeles. Viis esimest episoodi on kuulatavad 
Spotify, Apple Pod casts, Google Podcasts ja 
Pocket Casts platvormidel. ■

TALTECHIS TOIMUB ESMAKORDSELT KESKKONNA
KONVERENTS „ECONOMY? CIRCLE IT“

KONVERENTSI INFO:
circleit.ee 

TALTECHI IT INNOVATSIOONIFESTIVAL  
ANNAB HOOGU TUDENGITÖÖDELE, MIS AITAVAD 
ÜHISKONNA OLULISI PROBLEEME LAHENDADA
ITteaduskonna kõigi astmete tudengite 
parimad lõputööd, projektid ja taibutalgutel 
saavutatud tulemused jõuavad suve alguses 
TalTechi IT innovatsioonifestivalil Eesti 
avalikkuse ette. Lisaks jõuavad lavale tea
duskonna uurimisrühmade töö tulemused. 
IT innovatsioonifestival toimub 16. juunil in
novatsiooni ja ettevõtluskeskuses Mektory.
Sündmuse projektijuhi ja ITteaduskonna 
vanemteaduri Tõnn Talpsepa sõnul näitab 
TalTech selle ürituse kaudu, millega meie 
tudengid on hakkama saanud. „Rõhk on 
projektidel ja töödel, mis aitavad ühiskonna 
või mõne ettevõtte jaoks olulisi probleeme 

lahendada,“ selgitas Talpsepp. Ürituse käi
gus jagatakse ühtlasi välja ITteaduskonna 
parimate lõputööde preemiad.
Korraldajad kaasavad üritustele kõik ette
võtted, kes on varem tudengitele projekte 
välja pakkunud või ülikooli tegemistega 
kokku puutunud, osalenud praktikakohvi
kutes või muul moel koostööd teinud. 
Projektijuhi kinnitusel on ürituse meeskond 
avatud ettevõtete või ka uurimisrühmade 
täiendavate projektide pakkumisele ja  
nö innovatsiooni kiirendi mõttes võib 
projekti initsiatiiv tulla hoopis tudengitelt 
endilt. ■

olla süsteemi, organisatsiooni ja üksikisiku 
tasandil.
Saatejuhi Priit Kruusi sõnul on terviseinno
vatsiooni podcast’i sihtrühmaks inimesed, kes 
tervishoius erinevaid muudatusi veavad või 
kel üldisem huvi tervishoiuvaldkonna ja tervi
seinnovatsiooni vastu.
Saates osalevad tervishoiuvaldkonnas tegutse
vad teadlased, tervishoiutöötajad, ettevõtjad, 
riigiametnikud, innovatsioonijuhid. Avasaate 
külaline oli dr Diana Ingerainen, saates on 
rääkimas käinud ka Guardtime’i meditsiini

circleit.ee
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Detsembris kuulutati välja üliõpilaste teadustööde 
konkursi parimad, kelle hulgas oli märkimisväär
ne hulk Tallinna Tehnikaülikooli õppureid. Riikli
kud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja 
kuues teadusvaldkonnas, lisaks hulk eripreemiaid.
3600eurosed peapreemiad pälvisid Tallinna 
Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritööde autorid 
Peep Pihelo ja Tarvo Vaarmets.
Pihelo töö „Puitkarkasslisasoojustuselementide 
niiskustehniline toimivus suurpaneelelamute 
ter vikrenoveerimisel“ tulemused on suureks abiks 
hooneomanikele, ehitusettevõtetele ja majatehaste
le. Uurimistulemuste baasil koostati projekteerimi
seks vajalik andmestik, mis arvestab nii energia  
tarvet, lahenduste hinnatasemeid kui ka kasuta
tud materjalide omadusi ja keskkonnamuutujaid, 
et vältida hallitus ja niiskuskahjustusi.
Vaarmetsa doktoritöö keskendub investorite käitu
mise uurimisele, pakkudes selleks innovaatilisi 
lähenemisi ja täiendades eelnevat kirjandust uute 
vastustega. Doktoritöö aitab paremini mõista in ves 
torite komplekssete otsustusprotsesside taga maid 
ning seeläbi ka finantsturgude toimimist, sealhul
gas finantsvarade hindade kujunemist.
TALTECHI PARIMANA ARSTI- JA  
TERVISETEADUSTE VALDKONNAS 
pälvis magistriõppe üliõpilaste ast mes esimese 
preemia (1600 eurot) Joosep Paats konkursi töö 
„Trüptofaani ja trüptofaani metaboliitide tasemed 
ja eemaldamine kroonilise neerupuudulikkusega 
patsientidel hemodialüüsravi käigus“ eest.
TALTECHI PARIMAD TEHNIKA JA  
TEHNOLOOGIA VALDKONNAS
Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuse 
astmes:
 � 1. preemia (960 eurot) Stanislav Jeršovile 

konkursitöö eest „Digitaalse kaksiku loomine 
laiendatud reaalsuses unreal engine 4 abil“ 

 � ära märgiti Anete Holteri konkursitöö „Autode 
tuvastamine järjestikulistest punktipilvedest 
VoxelNeti baasil“

Magistriastmes:
 � 1. preemia (1600 eurot) Karolina Kudelinale 

konkursitöö eest „Harjavabade alalisvoolumoo
torite laagririkete analüüs“ 

 � 3. preemia (700 eurot) Guido Andreesenile kon
kursitöö eest „Elektrijaama generaatorite reak
tiivvõimsuste juhtimissüsteemi arendamine ja 
selle katsetamine reaalajasimulaatoriga“ 

 � ära märgiti Kertu Lepiksaare konkursitöö „Kaug
kütte tagasivoolu temperatuuri vähendamise 
mõju suitsugaaside kondensaatori efektiivsusele“ 

TALTECHI TUDENGID VÕIDUTSESID  
ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE KONKURSIL

ning Roland Rokka ja Tauri Udrase konkursitöö 
„Jäiga plastvahust soojustusega puitsõrestikta
rindite soojus ja niiskustehniline toimivus“

Doktoriastmes:
 � 2. preemia (1300 eurot) Abayomi Oluwabile 

konkursitöö eest „Metallioksiidi õhukesed kiled 
keemilise pihustuspürolüüsi meetodil: mater
jali omaduste optimeerimine ja rakendamine 
õhukesekilelistes transistorides“

 � 3. preemia (700 eurot) Balpreet Kaurile kon
kursitöö eest „Fotoindutseeritud persulfaadi
põhiste protsesside väljatöötamine efektiivseks 
rakendamiseks vee puhastamisel“

TalTechi parimana sotsiaalteaduste valdkon-
nas pälvis teise preemia rakenduskõrghariduse ja 
bakalaureuse astmel (650 eurot) Vladislav Fjodorov 
konkursitöö eest „Majapidamiste eluasemeinvestee
ringuid mõjutavad tegurid Euroopa riikide näitel“.
TALTECHI PARIMAD LOODUSTEADUSTE 
VALDKONNAS
Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuse 
astmes:
 � 1. preemia (960 eurot) Jana Sarnavskajale kon

kursitöö eest „Erinevat liiki biotsiidide mõju 
akrüülhermeetiku omadustele“ 

 � 3. preemia (320 eurot) Kunnar Kukele konkur
sitöö eest „Sarnaste uudiste tuvastamise proto
tüüp Rahvusringhäälingu uudistekstide näitel“ 

Magistriastmes:
 � 3. preemia (700 eurot) EppKirke Küttisele kon

kursitöö eest „Mesilasvaha sulatusjäägi analüüs 
ja väärindamine“ 

Doktoriastmes:
 � 1. preemia (1600 eurot) Piret SaarReismaale 

konkursitöö eest „Psühhoaktiivsete ühendite 
analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil“ 

 � ära märgiti Hendrik Maarandi konkursitöö 
„Nõrga jadakompositsiooni operatsioonsemantika“

Sotsiaalministeeriumi eripreemia (500 eurot) 
rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuse õppe 
üliõpilaste hulgas pälvis Miina Hõbenaela  
konkursi töö „Digitaalsete oskuste mõjust palka
dele: Euroopa riikide mikrotaseme analüüs 
kasutades PIAAC andmeid“.
Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse  
eripreemiad magistriõppe üliõpilastele (1000 
eurot) pälvisid Karl Lubi konkursitöö „Laeva küber 
rünnaku stsenaariumite süstemaatiline genereeri
mine” ja Loore Magus konkursitöö „Rahvusvahelise 
hüdrograafiaorganisatsiooni andmestandardi S-100 
kasutuselevõtmine Eestis“ eest. ■
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL JA SYNLAB EESTI ALUSTASID  
KOOSTÖÖD KLIINILISTE KIIRTESTIDE VÄLJAARENDAMISEKS
Tallinna Tehnikaülikool ja Synlab Eesti alustasid 
koostööd kliiniliste kiirtestide väljaarendamiseks, 
eelkõige on eesmärgiks SARSCoV2 viirusnakku
se kliiniliste ja patsiendimanuste kiirtestide välja
töötamine. Uudse meetodiga kiirtest on mõeldud 
perearstidele ja mitte koduseks kasutamiseks. 
Kiirtestiga saab määrata lisaks koroonaviiruse 
olemasolule ka selle kontsentratsiooni.
Uudne lähenemine põhineb Tallinna Tehnikaülikooli 
biofunktsionaalsete materjalide teaduslaboris välja 
töötatud molekulaarse jäljendamise tehnoloogial. Selle 
abil tekitatakse polümeeri struktuuris nn mälupesad 
(sünteetilised retseptorid), mis kohtudes näiteks viiru
seosakestega on võimelised neid selektiivselt siduma 
polümeeri struktuuri. Need sünteetilised retseptorid 
tunnevad ära sihtmolekuli (nt viiruseosakesed) sar
nase põhimõtte järgi nagu bioloogilised retseptorid (nt 
antikehad), kuid on stabiilsemad ja odavamad.
Kiirtesti valmistamiseks ühendatakse kunstlik 
retseptor, mis tagab testi selektiivsuse viirusvalgu 
(antigeeni) suhtes, sensorkiibiga. See etapp kätkeb 
endas rea tehnoloogilisi protsesse: valgu sidumine 
sensorkiibi pinnaga, polümeeri süntees valgu ümber 
ja lõpuks valgu eemaldamine polümeeri struktuurist. 
Tulemuseks on viirusvalgu suhtes selektiivse süntee
tilise retseptoriga kaetud sensorkiip, mis on kasuta
miseks valmis. Teadustöö järgmises etapis on vaja 
välja töötada lahendus, et valmistada sensorkiipe kii
resti ja suurtes kogustes. Sensorkiibid pakendatakse 
ja on valmis viirusnakkuse analüüsiks.

Viirusnakkuse analüüsil hoitakse sensorkiipi 
ninakaape proovi lahuses 15–20 minutit vastas
tikmõju algatamiseks viirusvalgu (viiruse olemas
olu juhul) ja sünteetilise retseptori vahel. Seejä
rel pannakse sensorkiip indikaatorlahusesse ja 
ühendatakse kaasaskantava potentiostaadiga, 
mida juhitakse tahvelarvutis või mobiiltelefonis 
oleva tarkvara abil. Potentsiostaat mõõdab elekt
rokeemilise reaktsiooni intensiivsuse kahanemist 
sensorkiibi ja lahuse piirpinnal. Kahanemise määr 
korreleerub viirusvalgu kontsentratsiooniga proo
vis. Signaali kahanemine alla teatud piiri näitab 
viiruse olemasolu proovis. 
Seega saab Tehinkaülikooli teadlaste meetodi
ga lisaks viiruse tuvastamisele määrata ka selle 
kontsentratsiooni, mis on eeliseks klassikalise 
PCRmeetodiga võrreldes.
Biofunktsionaalsete materjalide teaduslabori va
nemteadur Vitali Sõritski selgitas: „Oma arendus
töös oleme võrrelnud koostöös Synlabiga reaalseid 
negatiivseid ja positiivseid proove ning esialgsed 
tulemused lubavad väita, et meie meetod töötab 
hästi. Tänaseks on valminud ka prototüüp.“
Tehnikaülikooli teadlased on esitanud ka Amee
rika Ühendriikides patenditaotluse. Juba praegu 
uurib Vitali Sõritski uurimisgrupp ETAGi siht
grandi toel ja koos Tehnikaülikooli loodusteadus
konnaga võimalusi meetodi kasutamiseks süljest 
või verest võetud proovide analüüsimiseks. ■

TALTECHI TEADLASED LÕID UUE MEETODI  
SCLEROSIS MULTIPLEX’I DIAGNOSTIKA ARENDAMISEL
TalTechi geenitehnoloogid koostöös Protobios OÜ tea
duslabori ja Helsingi Ülikooli meditsiiniteadlastega 
avaldasid mainekas erialaajakirjas EBioMedicine 
hulgiskleroosist (sclerosis multiplex) teadus artikli, 
milles uuriti MVA tehnoloogia abil üle 500 erineva 
kliinilise proovi, sealhulgas nii Soome kui ka Eesti 
patsientide vere ja liikvoriproove. Saadud tulemu
sed kirjeldavad väga täpselt eri haigusgruppide im
muunvastuse erinevust ning näitavad, et viiruslike 
antikehade vastuse täpne määramine võimaldaks 
diagnoosida vereproovist hulgiskleroosi ohtu juba 
optilise neuriidi esimese episoodi järgselt.
Uuringu üks eestvedaja, TalTechi geenitehnoloogia 
osakonna dotsent ja Protobios OÜ teadusgrupi juht 

Kaia Palm: „Oleme välja töötanud ja patenteerinud 
väga võimeka tehnoloogia (Mimotope Variation Ana
lyses) diagnostiliste testide ja uute ravimikandidaati
de arendamiseks. See põhineb inimese Brakulise im
muunvastuse mitmekesisuse ehk antikehade profiili 
tuvastamisel. Blümfotsüütide vahendatud immuun
vastusel on omakorda oluline roll nii hulgiskleroosi 
kui ka optilise neuriidi patoloogiate tekkimises. See
ga on see heaks sihtmärgiks varajaste diagnostiliste 
markerite tuvastamisel.“
Hulgiskleroos (sclerosis multiplex) on jätkuvalt levi nuim 
noorte täiskasvanute neuroloogiline haigus. Maailmas 
põeb seda üle kahe miljoni inimese, Eestis on hinnangu
liselt 1500 hulgiskleroosi diagnoosiga patsienti. ■

ROHKEM TEADUSUUDISEID LEIAD  
ÜLIKOOLI VEEBILEHELT UUDISTE RUBRIIGIST. 

https://www.taltech.ee/uudised?category=Teadusuudised&page=1
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ARUPURUARENDAJA 
JÜRGO PREDEN:
TAJUMATUD ARVUTID  
MEIE ÜMBER MUUDAVAD 
MAAILMA PAREMAKS

TalTechi vilistlane, visionäär ning OÜ Thinnect juht ja asutaja Jürgo Preden 
näitab oma kontori laoruumides kaht seinatäit andureid. Siin õpetatakse 
andureid omavahel „rääkima“. Preden räägibki anduritest nagu elusolenditest, 
väikestest abilistest, nimetades neid „tüüpideks“. Ennast nimetab ta ülikooli 
sõbraks – pärast teadlasekarjääri ettevõtluses tegutsev mees juhendab ikka 
doktorante ja magistrante, annab ikka ülikoolis nõu, teeb ikka koostööd. Ja 
tunnistab, et tahaks rohkem teadust teha.  

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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nende igapäevastes toimetustes, pakkudes ot
suste tegemiseks vajalikku informatsiooni. See 
suund on saanud alguse automaatjuhtimissüstee
midest ning sõjandusvaldkonnast: nii tuumajaa
ma operaator kui ka hävituslennuki piloot peavad 
vajaduse korral tegema väga kiiresti õigeid otsu
seid ning selle jaoks tuleb neile anda vajalikku 
informatsiooni. Vale otsuse hind võib olla väga 
kõrge, näitena võib tuua Tšornobõli katastroofi. 
Tegelikult teeme sedasama ka Thinnectis: aitame 
inimestel ja masinatel saada otsuste tegemiseks 
õigel ajal õiget informatsiooni.

Praegu juhidki Thinnectit. Kuidas teie 
tööst inimestele kasu on?
Arendame ja toodame tarku andureid ning pakume 
ka andmete ja seadmete haldamise teenust. Näiteks 
toiduohutuse sensorid, mis jälgivad temperatuuri 
külma ja kuumalettides. Meie esimeseks rakendu
seks oli tark valgustus, mida nüüdseks kasutatakse 
kaheksa riigi linnades, Eestis näiteks Tallinnas ja 
Tartus. Kolmandaks mõõdame siseruumides CO2 
taset ja õhukvaliteeti: panime Gustav Adolfi Güm
naasiumisse vastavad sensorid üles ning õpilased 
saavad andmete pealt ka ise uurimistöid teha. Nel  
jas valdkond on linnakeskkond – meie andurid jälgi 
vad Tallinnas osakeste kontsentratsiooni linnaõhus, 
müra ja liiklustihedust. Nüüd arendame Archime
de se NUTIKAS programmi toel järgmise põlvkonna 
linnasensoreid. Eesmärk on näiteks, et andur os 
kaks mitte ainult müra mõõta, vaid ka eristada, mi 
tu detsibelli on erinevaid müraliike, näiteks autod, 
lennukid jne. Targas linnas määrame sensori sees 
ka sõidukite tüüpe, et tuvastada eri liiki sõidukite 
liiklustihedust. Lisaks arendame tehnoloogiat, mis 
aitab tagada kriitilise infrastruktuuri toimepide
vust, näiteks jälgime elektrivõrgu alajaamade tööd. 

Mida nende andmetega tehakse,  
mida teie sensorid koguvad?
Tõsi ta on, meie võime neid andmeid koguda ja üle 
anda, aga kliendil peab olema võimekus neid kasu
tada. Näiteks Tallinnasse paigaldatud 800 anduri 
põhjal on töölauavaates näha müratase muutumist 
läbi päevade kogu linnas, kuid siit edasi on juba 
muna ja kana probleem – selleks, et info põhjal 
otsuseid teha, on vaja vastavat protsessi. Varem 
pole sellist infot olnud ja otsustusmehhanismid 
pole sellega arvestanud. Teeme Tallinnaga tihedat 
koostööd – nemad annavad meile teada, millist 
infot nad veel tahaksid ja omalt poolt arendavad 
otsustusprotsesse, et seda infot reaalselt kaasata. 
Küll me jõuame ükskord ka otsusteni.

Kuidas saab teadlasest ettevõtja?
Mina tegin asju, mis mulle põnevad tundusid, ja 
sellest tuli äri. Just nii ja mitte vastupidi. Taan
dan äripotentsiaali leidmise väga lihtsale asjale: 

Räägi oma lugu teadlasena. Mis erialal 
õppisid ja mis siis edasi sai?
Bakalaureusekraadi tegin väga kaua ja see läks 
ka väga halvasti, puha kahepuru! Üks põhjus oli 
see, et tegin samal ajal väga palju tööd, mul on 
olnud kor raga ka viis töökohta. Magistrikraad 
läks palju kiiremini ja kaalutud keskhindega 4,5. 
Leo Mõtus, kes on olnud minu mentor ja kaua
aegne kolleeg, kutsus mind esmalt magistrisse ja 
siis ka doktoriõppesse. Doktorikraadi järel tegin 
Fulbrighti stipendiumiga järeldoktorantuuri 
New Yorgis, State University of Buffalos, sealt 
tuli mitu artiklit ja palju häid tulemusi andmete 
sünteesi ja targa võrgu tehnoloogia teemal. 
Lõpuks oli mul ülikoolis ka väike uurimisgrupp, 
juhtisin proaktiivtehnoloogiate teaduslaborit, 
tegime ägedat teadust ja rahvusvahelisi projekte.

Lähme korraks tagasi. Viis töökohta korraga?
Õpingute ajal ja vahel tegin igasugu muid asju. 
Minu esimene töökoht oli USAs, Silicon Valleys 
1998. aastal. Olin siis alles bakalaureusetudeng, 
tegin seal automaatjuhtimissüsteemide tark
vara. Töötasin sellele ettevõttele hiljem Eesti 
kontoris ja Silicon Valleys viis aastat.
Doktoriõpingute ajal läksin teaduspraktikandina 
tööle Microsoft Researchi, see on MS arendus
organisatsioon peakontori kõrval Redmondis. 
Töötasin Microsoft Invisible Computing Group’is 
kokku kaks aastat ja käisin koos teiste prakti
kantidega Bill Gatesil kodus külas. 
Minu doktoriõpingute ajal asutasime ka Defendeci 
(2006), kus hakkasime tegema traadita piirijälgimi se 
lahendusi. 2015. aastal tegime spinout’i: jagasime 
ettevõtte kaheks, sealt sündiski Thinnect. Mõle mad  
ettevõtted tegelevad sellesama arupuruga ehk andu 
rite targa võrgu tehnoloogiaga, mida ma teadlase
na uurisin ja arendasin. Aitasin käima lü kata ka 
ettevõtte Cityntel, mis teeb meie tehnoloogia alusel 
tarka valgustust. Citynteli lahendused juhivad 
muuhulgas Tallinna ja Tartu tänavavalgusteid.
Lisaks olin aastaid Eesti esindaja NATO teadusor
ga nisatsiooni (RTO) süsteemikontseptsioonide inte
gratsiooni (SCI) paneelis, suhtlesin teaduse ja kait
sevaldkonna inimestega kõikidest NATO riiki dest. 

Sinu teema, targa võrgu tehnoloogia – 
palun selgita, mis see on ja milleks on 
see vajalik?
Oma teadustöös uurisin tehissüsteemide olukor
rateadlikkust ehk seda, kuidas masinad maailma 
tajuvad ja selles hakkama saavad. Lähtusin oma 
töös inimese olukorrateadlikkusest ja püüdsin 
seda rakendada ka masinatele. Üheks alamvald
konnaks oli olukorrainfo jagamine inimestele: 
kuidas saavad tehissüsteemid toetada inimesi 
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kui lahendad mingit tõsist probleemi, mis on 
päriselt olemas, siis on võimalik selle lahendus ka 
turule tuua. Väljakutseks on loomulikult ajastus, 
sest kui oled oma tehnoloogiaga kümme aastat 
ajast ees – mida me Defendecis aastal 2006 ka 
olime –, siis võib selle rakendamine olla keeruline. 
Defendec ja Thinnect arendasid edasi minu teadus
tööd, leides võimalusi, kuidas masinate maailmataju  
kasutades jälgida ja juhtida palju täpsemini ja odava 
malt, kui see oli seni võimalik olnud. Oleme ju suut
nud õhukvaliteeti digitaalsete seadmetega mõõta 
juba aastakümneid, samamoodi valgustust juhtida 
või piire jälgida, kuid need seadmed olid nii suured 
ja kallid, et neid polnud otstarbekas suures mahus 
kasutada. Return of investment peab olema selline, et 
pole vaja kaaluda, KAS seade osta. Loomulikult osta 
ja kasutada. See ei kõla hästi, aga mulle meeldib 
idioom „dirt simple, dirt cheap“ – asjad on nii lihtsad, 
et nad töötavad, ja nii odavad, et saad neid mahus 
kasutada. See on eesmärk, mille nimel meie töötame. 
Eks see ole natuke konfliktne, sest teadlase ja 
ettevõtja mõtlemine on pisut erinev: teadlane otsib 
lahendamist vajavat probleemi ja põnevust, kuid 
ettevõtjana pead vaatama, et asjal ka ärivõimalust 
on ja kui palju sellega raha teenib. Teadlasena hei
deti mulle ette, et olen liiga praktiline, ette võtjana 
olen olnud liiga teoreetiline. Ehk jõuan mingil 
hetkel ka tasakaaluni.

Mis on kahes rollis olemise väärtused?
Teadlasena on sul laiem perspektiiv, tajud asju 
suuremas kontekstis kui kitsas äri. Ning kui ra
kendad ettevõttes mõistlikult teadustöö tulemusi, 
annab see sulle ka konkurentsieelise.
Ettevõtja kogemus teadlasena annab samuti 
eeliseid, sest oled rohkem eesmärgile ja tulemusele 
suunatud. Mõtled sellele, kuidas su töö maailmale 
väärtust loob ja kuidas seda tegelikult kasutada 
saab, mitte ei arenda mingit asja lihtsalt uudishi
must või artiklite kirjutamise soovist.
Tasub mõelda ka sellele, kas keegi on nõus raha 
maksma selle eest, mida sa arendad. Minu prob
leem on see, et olen kogu aeg olnud kümme aastat 
ajast ees ja see on väga, väga frustreeriv. Sa näed, 
et vajadus on olemas, kuid turg ei ole selleks veel 
valmis. Rääkisin 2006. aastal ühel konverentsil, et 
tooks arvutused pilvest (cloud computing) maapin
nale lähemale, et pilveservereid ja kommunikat
sioonikanaleid vähem koormata: teeks arvutused 
ära juba udu (fog computing, kus arvutused 
tehakse lüüsides) või isegi kastetasandil (mist 
computing) ehk kohalikes seadmetes, ja saadaks 
pilve mitte lõputus koguses andmeridu, vaid juba 
informatsiooni. Võimekus selleks oli juba tol ajal 
olemas, aga inimesed ei mõistnud vajadust.
Näiteks õhukvaliteedi andurid tänaval. Kastear
vutuse idee on selles, et selle asemel, et 800 seadet 



Loe ka taltech.ee

17

saadab igal hetkel pilve uue lugemi, arvutavad nad 
kohapeal välja mingi aja või piirkonna keskmise ja 
saadavad pilve ainult selle.
Praegu arendame selliseid sensoreid, mis on võime
lised töötlema erinevate sensorite infot, muuhulgas 
mikrofonid, radarid ja pildid – näiteks lugema üle, 
mitu ja mis tüüpi autot on igas sõidureas ja mis on 
nende kiirus –, ning saatma tulemuse pilve. Sama 
käib müra kohta: sensorid eristavad müravoost 
lennuki, auto jms müra ning saadavad pilve infor
matsiooni müraliikide kaupa, selle asemel et strii
mida pilveserverisse pidevalt andmevoogu. See on 
mõistlik ressursikasutus, sest kui meil on miljardeid 
andureid, siis ei jõua me kõiki andmeid pilve saata, 
samuti ei jõua ükski pilv neid ära töödelda – selleks 
pole piisavalt ribalaiust, energiat jne. 
Ja nüüd, 15 aastat hiljem, ütlevad ka IBMi, NATO 
teadlased jt, et see on hea mõte.

Kui turg pole valmis, siis on ehk aeg jälle 
teadusele keskenduda. Ülikooli laborites 
ja teadlaskonnas Sa enam ei tegutse?
Viimastel aastatel pole ma teadlasetööd teinud, 
aga olen hakanud ülikoolis järjest rohkem inimesi 
sellega aitama ja neile nõu andma. Olen pisut 
osalenud juhendamistel, aitan Tartu Kolledžil teha 
küberfüüsikaliste süsteemide laborit ja saan en
dale juhendada ka uue doktorandi, minu eelmine 
doktorant kaitses eelmisel aastal. 
Olen nagu ülikooli sõber, aga otseselt uurimistööd 
ei tee ja ülikoolis ei tööta. Lubasin eelmisele rek
torile, et tulen ülikooli tagasi, ja küll ma tulen ka, 
aga ma ei tea, millal. 

Oled selle sõprusega leidnud hea tasa-
kaalu ettevõtluse ja teadustöö vahel?
Tahaksin tegelikult rohkem teadusega tegeleda. 
Kuid ettevõte areneb, kaasasime just miljon dollarit 
ja kui saame inimesi juurde palgata, leian ehk jälle 
rohkem aega teaduse jaoks. Tahaksin uurida ja 
arendada hajusarvutuse järgmise taset, ent turu 
jaoks on see tõesti liiga vara, nii et küll ma jõuan. 
Teadustöö võtab kaua aega – minu mullune dokto
rant tegeles tegelikult edasi teemaga, mida ka mina 
oma doktoritöös kümme aastat tagasi käsitlesin 
ja mida Leo Mõtus alustas 1970ndate lõpus. Nii et 
oleme 50 aastat sama asja uurinud ja arendamis
võimalusi jätkub. Teoreetilised probleemid, mis 
tõstatati 50 aastat tagasi – kuidas arvutid reaalajas 
andmeid töötlevad ja seda ka koos võiksid teha –, 
on muutunud aina aktuaalsemaks. Koos arvutus
võimsuse ja kommunikatsioonivõimekuse täiene
misega on tänapäeval võimalik neid lähenemisi 
rakendada meie igapäevaelus. Samas on järgmise 
taseme lahenduste loomiseks, kus sajad või tuhan
ded arvutid töötavad koos, ilma inimese koordinee
rimiseta, vaja veel päris palju teoreetilist tööd teha. 
Võimalikeks rakendusteks on näiteks linnaliikluse, 

sealhulgas nn viimase miili täielik automatiseeri
mine, metsatulekahjude kustutamine või marjade 
korjamine väikeste autonoomsete robotite abiga. 

Kust tulevad suurimad tehnoloogia  
läbimurded, kas väikestelt firmadelt,  
suurtelt ettevõtetelt või teadlaskonnalt?
Suurte firmade võimekus on efektiivselt rakenda
da häid protsesse ja asju edasi arendada. Eks nad 
innoveerivad ka, aga nad on head asjade täiusta
mises, lihvimises, skaleerimises.
Teadlased saavad teha uuendusi: nad näitavad, 
mis on võimalik, aga nad ei tee tooteid ja sageli 
on teadlaste töö tulemusest päriseluni pikk tee. 
Väärtust loovad siiski tooted. Näiteks internet oli 
võimalik juba 1960ndatel, kõik vajalikud tükid olid 
teadlastel olemas. Aga inimkonnale tõi inter
neti see, kui olid olemas ka tooted (ka suvaline 
veebileht on tegelikult toode). Ja toote suudavad 
tavaliselt arendada väikesed ettevõtted, kes on 
paindlikud ja valmis eksima.
Nii et kõigil mängijatel on selles ökosüsteemis oma 
roll: teadlased mõtlevad välja, väikesed lükkavad 
käima ja suured arendavad edasi.

On piisavalt näiteid, kus visionäärid  
jätavad koolid pooleli, sest haridus tundub  
neile aja raiskamine, ja vallutavad oma  
innovatsiooniga maailma. Sina valisid 
teise tee. Kellele on koolid vajalikud?
See, et mõned inimesed on saanud väga edukaks 
ilma hariduseta, ei tähenda, et see teistele kasulik 
ei oleks või et koolist loobumine on edu valem. Olen 
nõus, et klassikaline akadeemiline haridus ei toeta 
väga hästi loovust ja sel on omad puudused, aga 
see ei tähenda, et see on halb. 
Küll aga usun sellesse, et kui õppimine ja tead
miste saamine sind ei köida, siis pole ka mõtet end 
koolides käimisega piinata. Olen küllalt näinud 
inimesi, kes on küll igasugu kraadid kätte saanud, 
aga seal ei ole sisu ega indu. Võtmesõna on tasa
kaal ja hea on teha seda, mis sind päriselt köidab.
Seda ütlen küll, et meie valdkonnas on ilma kor
raliku alushariduseta võimatu midagi suurt ära 
teha, vajalik teadmiste hulk on väga suur ja seda 
ise omandada ei ole reaalne. Seega on minu soo
vitus noortele: kui teil on vähegi huvi ja tahtmist, 
siis omandage teadmisi, isegi kui sõbrad sel ajal 
kuskil lahedalt hängivad. 

Räägime tuleviku linnast. See hõlmab 
ju tegelikult kogu tuleviku eluolu alates 
energiast ja logistikast kuni e-teenuste, 
toidu ja õhuni.
90ndate lõpus tuli selline uuenduslik kontseptsioon 
nagu tajumatu arvutus. Visioon oli, et arvutid on 
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Millistel tehnoloogia arengutel Sa eriti 
hoolega silma peal hoiad?
Kindlasti asjade internetil, mis on minu igapäeva
ne teema. Väga huvitav on 5G ja see, kuidas tulevi
kus erinevad tehnoloogiad koos tööle hakkavad. 
Üks visioon on see – oleme kontseptuaalsel tasan
dil hakanud seda ka arendama –, et igal seadmel 
on võimekus teha ühendus mobiilivõrku, aga 
suhelda ka oma naabriga. See tähendab, et need 
sensorid keskkonnas, kellel on mobiilivõrguga 
ühendus, saavad informatsiooni pilve saata, need 
tüübid aga, kes on leviaugus, annavad info edasi 
oma naabritele. Selle, kes pilvega ühendust võta
vad, valivad nad ise välja lähtuvalt sellest, kellel on 
parasjagu kõige parem levi või kõige rohkem akut. 
Oleme seda võrrelnud kaasaegse ühiskonnaga: 
inimesed tegutsevad autonoomselt, nad suhtlevad 
omavahel, suhtlevad ka oma organisatsiooni või 
kogukonna juhiga. Üksikud kogukonnaliikmed 
suhtlevad ka kõrgemate astmetega näiteks korteri
ühistu juht suhtleb linnaosavalitsusega, kuid kõik 
ei pea seda tegema. Samas on meil kõigil võimalus 
soovi korral saada ühistu või mõne muu organi
satsiooni juhiks. Selleks, et masinad seda kõike 
ise teeks, läheb küll palju aega, kuid kui me sinna 
jõuame, siis olemegi olukorras, kus seadmed on 
maagiliselt meie ümber ja suhtlevad omavahel ja 
pilvega ning liigutavad andmeid ja informatsiooni. 
See ongi arupuru, see ongi maagia.

Mida targem on arupuru, seda lähemale 
me tehisintellektile jõuame. Kes tagab, et 
inimene saab tehisintellekti vajadusel ka 
välja lülitada või et see ei satuks selliste 
inimeste kätte, kel pole head kavatsused?
Tänavatel on juba isesõitvad autod ja uuemates  
autodes ka tehisintellekt, aga keegi ei karda, et 
tema tark auto sõidab öösel minema ega tulegi 
enam tagasi. Kõik eeldavad, et see auto töötab 
samamoodi nagu teised autod, avab omanikule 
uksed ja viib ta sinna, kuhu omanik tahab. 
Tehisintellekt on tegelikult alles lapsekingades, me 
oskame teha piiratud hulgal rakendusi, mis oskavad 
teha piiratud hulgal asju. Mäletan vestlusi Leo Mõ
tusega kümmekond aastat tagasi, kui tehisintel lekt 
hakkas jälle aktuaalsemaks muutuma. Leo heitis 
nalja, et sama jutt oli 50 aasta eest, kui lubati, et kohe
kohe õpivad masinad kõik ära ja inimene ei peagi enam 
midagi tegema. Midagi sellist ei ole tänaseni juhtunud. 
Masinad suudavad küll palju rohkem ja palju võim
samalt, kuid kasutame tehisintellekti vaid kindlates 
rakendustes kindlate eesmärkide täitmiseks. Meil ei 
ole praegu algoritme, teoreetilistki alust, kuidas tehis
intellekt saab reaalselt iseseisvaks. Programmid küll 
õpivad ise, aga väga piiratud raamides ja neil ei ole 
loovust, et meie isesõitev auto mõtleks, et täna lähen 
Vabaduse platsile teiste autodega kohtuma. Ja sinnani 
on veel ikka väga pikk tee minna. ■
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kõikjal meie ümber ja töötavad nähtamatult, ilma 
et me seda üldse tajuksime, tehes elu meie jaoks 
paremaks. Näiteks tuled koju, paned käe ukselin
gile, mis tajub su pulsist stressi ning paneb toas 
mängima maheda muusika ja keema teevee. Kui 
majanurga tagant kihutab autoteele tõukeratas, 
siis auto on sellest juba teadlik ja jääb seisma, 
ehkki näha seda tõuksi polnud – sõidukid suhtle
vad omavahel meie teadmata ja keskkond jälgib 
seal liikuvaid sõidukeid, märgates isegi neid, kes 
endast teada ei anna. Linnakeskkonnas arvesta
takse temperatuuri ja õhuniiskust ning suunatak
se fooritsüklitega liiklusvoog sedasi, et saaste linna 
keskel ei oleks nii kõrge. Selleks ei pea inimesed 
avama äppe ega üldse midagi tegema, kõik see 
toimub meie jaoks nähtamatult ja sujuvalt – elame 
paremas keskkonnas, ilma et peaksime ise oma 
igapäevategevuses selleks midagi tegema.
Tark linn ongi selline keskkond, mida juhivad arvutid
nähtamatult nii, et see kõik toimib mõistlikult. Meie 
ei tee midagi teisiti, aga kõik need asjad, mida me iga 
päev teeme, on tänu tehnoloogiale lihtsamad, muga
vamad, energiasäästlikumad. On raske ennustada, 
kus ja kuidas saame tehnoloogiat enda kasuks veel 
rakendada, see kõik tuleb alles välja mõelda. Science 
fiction filmidest saab selleks häid ideid /naerab/.

Kõrgtehnoloogiline keskkond on midagi 
köitvat ja põnevat, samas arusaamatut ja 
seega pisut hirmutavat. Kes siis meie elu 
juhib, kas inimene, tehnoloogia või  
õnnelik juhus, kuni tehnoloogia toimib?
Mind kutsuti aastal 2014 ühele NATO psühholoo
gide konverentsile, rääkisin oma ettekandes sellest, 
kuidas inimesed ja masinad maailma tajuvad ning 
kuidas keegi ei mõtle enam sellele, et inimesed on 
nii nõdraks jäänud, et suurem osa meist ei saaks 
hakkama, kui meid praegu metsa viia ja lasta seal 
kevadeni hakkama saada. 200 aastat tagasi olnuks 
see meie jaoks probleem, aga praegu ei tekita see 
mingit hirmu. 
Nüüd on keskkond palju targem, tehnoloogia teeb 
meie eest palju ära ja meie käime spordisaalis, et 
oma keha toonuses hoida. 19. sajandi keskel polnud 
mingit vajadust spordisaalide järele, sest elu ise 
hoidis meid vormis. Seega saame püstitada küsi
muse: kas 20 või 50 aasta pärast hakkavad inime
sed käima ajusaalis lahendamas mõtteülesandeid, 
et hoida oma aju toonuses, kuna seadmed meie üm
ber mõtlevad meie eest? Mina ei usu, et see juhtub, 
aga kindlasti meie kognitiivsed võimed langevad ja 
muutume masinatest rohkem sõltuvaks.  
Küsimus on ka tehnoloogia kvaliteedis ja töökind
luses. Kui tõkkepuu ei avane või keskküte kaob 
ära, siis on tõesti väga ebamugav ja sellepärast me 
püüamegi ehitada kõik süsteemid selliselt, et nad 
lihtsalt ei lähe rikki – nii tõkkepuud, keskküttesüs
teemid kui ka autod. 
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TEHNIKATEADLASED
MAARJA GROSSBERG 
JA JÜRI KRUSTOK
SAID RIIGI TEADUSTÖÖ 
AASTAPREEMIA

Oma teadustöös uurivad laureaadid keskkonna
sõbralike ühendpooljuhtmaterjalide võimekust 
muundada valgusenergiat elektrienergiaks, kasu 
tades selleks erinevaid optilise spektroskoopia mee 
todeid. Pooljuhtmaterjalide omadused on paljuski 
määratud neis sisalduvate defektidega ning just 
nende kindlakstegemisele ja mõju uurimisele on 
laureaadid pühendunud. Uuringute käigus on 
edasi arendatud nii traditsioonilist ühendpooljuht 
materjalide füüsikat kui ka välja pakutud mit
meid uusi materjale tuleviku optoelektroonikale.
Maarja Grossberg selgitas: „Uurime igapäevaselt 
uute, eelkõige päikeseenergeetika rakendustele 
suunatud materjalide optilisi ja elektrilisi oma
dusi, mis määravad nende materjalide sobivuse 
ja võimekuse nendeks rakendusteks. Materjalide 
seas on keskkonnasõbralikud ühendpooljuht
materjalid ja uue põlvkonna väga eriliste oma
dustega kahedimensioonilised grafeenilaadsed 
materjalid. Viimased koosnevad vaid üksikutest 
aatomkihtidest.“ Jüri Krustok lisas: „Meie uurin
gud on andnud väärtusliku informatsiooni uute 
materjalide fundamentaalsete omaduste kohta, 

Maarja Grossberg ja Jüri Krustok pälvisid riigi aastapreemia 
tehnikateadustes. Teadlasi tunnustati töö eest uute 2D ja 3D 
mitmikpooljuhtide optilises spektroskoopias.

aidates kaasa uute tehnoloogiate arendamisele 
nende materjalide baasil.“
Professor Maarja Grossberg on Tallinna Tehnika
ülikooli inseneriteaduskonna materjali ja keskkon 
natehnoloogia instituudi optoelektroonsete mater 
jalide füüsika teaduslabori juhataja. Tema uurimis
töö teemadeks on pooljuhtide füüsika, pooljuht
materjalide defektstruktuuri uuringud ning 
päikeseelemendid. Grossberg on ka Eesti Noorte 
Teaduste Akadeemia asutajaliige, tema doktori
tööd juhendas Jüri Krustok. Grossberg pälvis eel
misel aastal maineka L’Oréal Baltic ja UNESCO 
ühisprogrammi „Naised teaduses“ stipendiumi. 
Jüri Krustok on loodusteaduskonna küberneetika 
instituudi professor, tema uurimistöö teemaks on 
pooljuhtide füüsika. Krustok sai 1998. a riigi aas
tapreemia tehnikateaduste valdkonnas kollektiivi 
liikmena töös „Pooljuhtmaterjalid päikeseener
geetikale ja optoelektroonikale“. 
Grossberg ning Krustok said aastapreemia eel
mise nelja aasta jooksul, s.o 2017–2020 valminud 
ja avaldatud parimate teadustööde eest vastavalt 
Riigi teaduspreemiate põhimäärusele.

Fotod: Kaupo Kikkas, Heiki Laan, A Cube Agency
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AASTA TEADLANE 2020: MARGUS VIIGIMAA 
Tervisetehnoloogiate instituudi kardiovaskulaarse meditsiini professor

maa initsiatiivil loodi Euroopa Hüpertensiooni 
Ühingu töögrupp „Hüpertensioon ja seksuaal-
ne düsfunktsioon“, mida ta juhib alates selle 
asutamisest 2010. aastal. Lisaks on ta asutanud 
ja välja arendanud Euroopa Hüpertensiooni Ekt-
sellentsikeskuste võrgustiku. 2020. aastal valiti 
Margus Viigimaa Euroopa Kardioloogide Seltsi 
Membership Committee liikmeks. 
2007. aastal pälvis Margus Viigimaa Eesti 
Vabariigi Punase Risti III klassi aumärgi.

Professor Margus Viigimaa on andnud tulemus-
liku panuse teadustegevusse ja saanud selle eest 
mitmeid tunnustusi. Margus Viigimaa arvukad ja 
sisukad publikatsioonid arstiteaduse valdkonnas  
on rikastanud maailmateadust. 2020. aasta jooksul  
avaldas Viigimaa 14 kõrgeima teadusliku taseme ga  
publikatsiooni. Mitmeid neist käsitlevad varajase  
ateroskleroosi diagnoosimist arterite jäikuse määra- 
misega. Samuti avaldas Viigimaa esimese autori-
na artikli „Update of the position paper on arterial 
hypertension and erectile dysfunction“, mis ilmus 
Euroopa kõrgeima mõjufaktoriga hüpertensioo-
ni ajakirjas Journal of Hypertension. Tegemist 
on Euroopa Hüpertensiooni Ühingu ametliku 
käsitlusjuhisega hüpertensiooni ja erektiilse düs-
funktsiooni alal, mis võtab kokku Viigimaa selle 
valdkonna viimase kümne aasta teadustöö.
Margus Viigimaa on rahvusvaheliselt tunnus-
tatud erialaliider. Ta on Euroopa Kardioloogide 
Seltsi ja Ameerika Kardioloogia Kolleegiumi 
eristaatusega liige, talle on kinnitatud Euroopa 
Hüpertensiooni Spetsialisti kvalifikatsioon ning 
ta juhib Euroopa Hüpertensiooni Ühingu Tal-
linna Ektsellentsikeskust. Viigimaa oli ka 2020. 
aastal toimunud Balti Ateroskleroosi Ühingu 
kongressi orgkomitee esimees. Professor Viigi-

AASTA NOORTEADLANE 2020: JURI BELIKOV 
Tarkvarateaduse instituudi professor

Juri Belikov on mitmekülgselt võimekas ja ak-
tiivne noor teadlane, kes kaitses oma doktoritöö 
2012. aastal, järgnes kaks aastat järeldoktoran-
tuuri Iisraelis. Belikovi teadustöö tulemused 
võimaldavad vastata küsimustele tuleviku 
võrkude võimalike topoloogiate kohta ning välja 

töötada uusi efektiivseid juhtimismeetodeid 
erinevate stohhastiliste energiaallikate jaoks.
Belikov on osalenud paljudes rahvusvahelistes 
teadusprojektides. Ka hetkel on tal käsil mit-
med projektid, sealhulgas Eesti teaduse tipp-
keskus EXCITE (2016−2023), „Hoone suutlik-
kuse audit reaalajas, SmartCity (2021−2023)“, 
„Viiruse levimiskiiruse Monte-Carlo analüüs 
sõltuvuses inimeste mobiilsusest ja sotsiaal-
sest distantseerumisest (2020−2021)“ jt.
Lisaks on professor Juri Belikov IEEE Senior 
Member, MED konverentside rahvusvahelise 
programmikomitee liige, ajakirja Energies toi-
metuskolleegiumi liige ja Tallinna Tehnikaüli-
kooli akadeemilise arengukava komisjoni liige. 
Belikovil on ilmunud 108 Clarivate Analytics 
WoS andmebaasi kantud teadusartiklit.
Juri Belikovi on tunnustatud Boris Tamme 
nimelise stipendiumiga, Vabariigi Presidendi 
Kultuurirahastu noore IT-teadlase preemiaga 
ja rahvusvahelise tippkonverentsi IEEE PES 
General Meeting parima artikli auhinnaga.
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TEADUSARTIKLID

Artikli eesmärgiks oli leida alternatiiv-
seid pürolüüsivee utiliseerimise võimalusi. 
Põlevkiviõlitööstuses tekib jäägina püro-
lüüsivesi, mida senini põletati vanades 
tolmpõletuskateldes, kuid kuna need tuleb 
sulgeda, siis on vaja leida uusi lahendusi. 
Artikli autorid pakkusid üheks võimalikuks 
variandiks keevkihtkatlaid. Et tõestada oma 
varasemaid arvutusi, tuli läbi viia ka reaal-
sed katsed kinnitamaks, et pürolüüsivett 

on võimalik keevkihtkatlas utiliseerida nii, 
et surve keskkonnale nii gaasiliste kui ka 
tahkete emissioonide osas ei suureneks ja 
emissioonid ei ületaks kehtivaid keskkonna-
alaseid regulatsioone. Artikkel põhineb põlev-
kivitööstuses läbi viidud kolmeööpäevasel 
katsete seerial. Uurimistöö tulemused olid 
põlevkivitööstusele väga vajalikud, sest olid 
reaalseks sisendiks keskkonnalubade saami-
sel ja optimaalseimate parameetrite valikul. 

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA VALDKONNAS
ALAR KONIST, OLIVER JÄRVIK, HELIIS PIKKOR, DMITRI NEŠUMAJEV, 
TÕNU PIHU  
„Utilization of pyrolytic wastewater in oil shale fired CFBC boiler“  
Journal of Cleaner Production, 234, 487−493.

PRAMOD M. RAJANNA, HOSNI MEDDEB, OLEG SERGEEV,  
ALEXEY P. TSAPENKO, SERGEI BEREZNEV, MARTIN VEHSE,  
OLGA VOLOBUJEVA, MATI DANILSON, PETER D. LUND,  
ALBERT G. NASIBULIN  
„Rational design of highly efficient flexible and transparent p-type 
composite electrode based on single-walled carbon nanotubes“  
Nano Energy, 67 (104183), 1−9.
Artikkel on hea näide teaduse ja tehnoloogia 
tihedast koos tööst Eesti, Soome, Saksamaa ja 
Venemaa uurimisgruppide vahel.
Elektroonikas ja energiatehnoloogias on läbi-
paistvatel elektroodimaterjalidel suur tähtsus 
(ekraanides, LED-ides, päikesepa tareides 
jm), kuid turul domineeri vad kallihinnalised 
läbipaistvad oksiidid on piiranud tehnoloogi-
list arengut. 
Antud uurimustöös arendati soodsa ja paindu-
va, väga hea juhtivusega läbipaistev kompo-
siitkile, mis baseerub elektrit juhtiva polü-
meeriga kombineeritud süsiniknanotorudel. 
Autorid saavutasid oma kiledele rekordilise 

ruudutakistuse, 17 Ω/sq, koos 90% läbilaskvu-
se ja suurepärase painduvusega, st neil on kal-
limate juhtivate läbipaistvate oksiidide oma-
dustega võrreldavad optilised ja elektrilised 
parameetrid, millega käib kaasas painduvus ja 
madal töötlemise hind. Lisaks demonstreeriti, 
et väljapakutud komposiitkilest elektroodiga 
amorfse räni baasil arendatud hübriid-päikese-
patarei andis rekordilise efektiivsusega saagi-
kuse. Ennustame selle uudse nanokomposiit-
materjali tee avamist laialt levinud rohelise 
energia tehnoloogiatesse, milles materjali hea 
juhtivus ja läbipaistvus on selle eduka raken-
damise eelduseks. 
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LOODUS-, TÄPPIS- JA TERVISETEADUSTE 
VALDKONNAS
TATSIANA DALIDOVICH, KAMINI A. MISHRA, TATSIANA SHALIMA, 
MARINA KUDRJAŠOVA, DZMITRY G. KANANOVICH, RIINA AAV  
„Mechanochemical Synthesis of Amides with Uronium-Based Coupling 
Reagents: A Method for Hexa-amidation of Biotin[6]uril“  
ACS Sustainable Chemistry and Engineering 2020, 8, 41, 15703–15715.
Lahustivabad, aatom-efektiivsed ja meh-
hanokeemilisel aktivatsioonil põhinevad 
reaktsioonid on muutunud strateegiliseks 
viisiks jätkusuutlike keemiliste tehnoloo-
giate väljatöötamisel. Artikkel käsitleb uut 
mehhanokeemilist viisi karboksüülhapete ja 
amiinide sidestamiseks amiidideks, kasu-
tades selleks orgaanilisi ja anorgaanilisi 
sidestusreagente. Väljatöötatud meetodiga 
saab amiide sünteesida lühikese reaktsioo-
niaja ja hea saagisega (70–96%). See on 

sobilik nii vähereaktiivsetele kui ka stereo-
isomeriseerumisele tundlikele lähteühen-
ditele. Lisaks on tahkete produktide isolee-
rimine väga ressursisäästlik. Reaktsioonil 
tekib minimaalne kogus jääkained, sest 
ei kasutata lahusteid. Autorid rakendasid 
väljatöötatud meetodit uue molekulaarse 
mahuti, biotiin[6]uriil heksaamiidi süntee-
simiseks ja tõestasid uut meetodit keskkon-
nasäästlikkuse rohelise keemia meetrika 
abil.

Artikkel näitab teadmusriskide juhtimist kui 
võimalikku lähenemist organisatsioonide jät-
kusuutlikkuse saavutamiseks. Teadmusris-
kide juhtimine on viimase aja uurimissuund, 
mis püüab teadmusele tasakaalustatult lähe-
neda, käsitledes nii selle eeliseid kui ka puu-
dusi. Jätkuva digitaliseerimise ja sotsiaalsete 
väljakutsete tõttu on arusaam teadmusest 
kui varast muutunud, olles organisatsiooni-
dele pigem koormaks ning takistades neid 

uusi väljakutseid vastu võtmast. Tulenevalt 
vajadusest tasakaalustada jätkusuutlikkuse 
poole pürgimisega seotud riske ja võimalusi, 
on teadmusriskide juhtimine organisatsiooni-
de jaoks ülioluline.

Artikkel pakub ärilisele toimepidevusele 
uudset vaatenurka ning mitmeid vahendeid 
ja võtteid, mida organisatsioonid saavad 
teadmus riskide maandamiseks kasutada.

SOTSIAAL- JA HUMANITAARTEADUSTE 
VALDKONNAS
SUSANNE DURST, MALGORZATA ZIEBA  
„Knowledge risks inherent in business sustainability“  
Journal of Cleaner Production, 251.

AASTA ARENDUSTÖÖD 2020
I KOHT: Aordi tsentraalse vererõhukõvera mitteinvasiivne mõõtesensor
Mart Min, Andrei Krivošei, Marek Rist, Margus Metshein, Eiko Priidel, Jaan Ojarand

II KOHT: Nutikas tootmine ja digitaalsed kaksikud: iseliikuv robotsõiduk Boxbot 
tootmise logistikas

Kristo Karjust, Raivo Sell, Tauno Otto, Martin Eerme, Martin Pärn, Vladimir Kuts, Heiko Pikner,  
Tarmo Velsker, Maarjus Kirs, Janno Nõu, Ehsan Malayjerdi, Tõnis Raamets, Aigar Hermaste, 
Kashif Mahmood

III KOHT: Päikeseelektrit tootvate tee katendite arendamine ja kasutuselevõtt
Allan Lahi, Arvo Mere, Viktoria Gudkova, Mihkel Viirsalu, Veljo Sinivee, Ain Kendra,  
Robert Beglaryan
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AASTA ÕPPEJÕUD 2020
EESTI MEREAKADEEMIA
Laevanduskeskuse lektor HEINO PUNAB
Heino Punab on pikaajali-
ne Eesti Mereakadeemia 
töötaja, kelle põhitööks on 
õppejõuna üliõpilaste õpe-
tamine, kuid selle kõrvalt 
on ta märkimisväärselt 
panustanud nii Mereaka-
deemia kui ka laevamehaa-
nika eriala arendamisse. 
Ta on oma valdkonnas kirjutanud mitu õpikut, 
lisaks osalenud teadustöös. Heino Punab õpetab 
eri õppekavade ja õppetasemetega üliõpilasi ning 
on kõrgelt hinnatud nende kõigi poolt. Teda kir-
jeldatakse kui kooli raudvara, kes tunneb oma 
valdkonda läbi ja lõhki. Tõstetakse esile tema 
laialdasi teadmisi ja oskust neid õppetöösse in-
tegreerida. Lisaks rõhutavad üliõpilased ja kol-
leegid tema sõbralikkust ja heatahtlikkust, huu-
morimeelt ja loomingulisust. Kõrgelt hinnatakse 
ka tema aktiivset kaasamõtlemist igas küsimu-
ses, millega tema poole pöördutakse. 

INFOTEHNOLOOGIA 
TEADUSKOND
Tarkvarateaduse instituudi dotsent  
INNAR LIIV
Dotsent Innar Liiv on ak-
tiivne ja edumeelne õppe-
jõud ja teadlane. Tema kaa-
sakiskuv esinemismaneer 
ja moodsad õpetamistehni-
kad on pälvinud üliõpilaste 
suure poolehoiu. Teda kir-
jeldatakse kui suurepärast 
õppejõudu, kes on hea ene-
seväljendusoskusega, korrektne ja empaatiline. 
Innar Liivi aineid on sooritanud üle 2000 tudengi 
ning tema juhendamisel on edukalt kaitstud üle 
130 lõputöö. Liiv on oma teadmisi suurandmetest 
jaganud nii avaliku kui ka erasektori töötajatele ja 
andnud külalisloenguid mitmes välisriigis. Tema 
juhtimisel on koostöös tudengitega läbi viidud 
neli Mektory uurimisprojekti. Innar Liiv on Eesti 
Noorte Teaduste Akadeemia juhatuse liige ning 
Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika 
komisjoni liige. Liiv kuulub ka Cambridge Univer-
sity Press kirjastuse ajakirja Data & Policy toime-
tuskolleegiumi. Lisaks on ta eestikeelse kõrgkoo-
liõpiku „Kuidas mõista andmestunud maailma? 
Metodoloogiline teejuht“ üks kaasautoritest. 

Thomas Johann Seebecki elektroonika-
instituudi professor YANNICK LE MOULLEC
Professor Yannick Le Moul-
lec on silmapaistev õppe-
jõud, keda tunnustavad 
suurepärase juhendajana 
nii doktorandid kui ka ma-
gistritudengid. Ta on noor-
te talentide innustamiseks 
korraldanud kohalikke ja 
rahvusvahelisi häkatone, 
konverentse ja seminare. Õppetöös rakendab prof 
Le Moullec asjakohaseid meetodeid ja tehtud tea-
dustöö uusimaid tulemusi. Tudengite sõnul on ta 
alati küsimustele avatud, annab kiiresti tagasi-
sidet ning tema ainete struktuur on põhjalik ja 
läbiviimise poolest üks parimaid. 

Tervisetehnoloogiate instituudi professor 
IVO FRIDOLIN
Professor Ivo Fridolin tege-
leb biosignaalide valdkonna 
õppe-, teadus- ja arendus-
tegevusega. Ta on võitnud 
mitmeid auhindu ja saavu-
tanud edu suuremahulistes 
teadusprojektides. Professor 
Fridolini teadustöö on seo-
tud uurimisrühma Sensor-
tehnoloogiad meditsiinitehnikas töö juhtimise ja 
koordineerimisega. Ta on ülikooli senati ja tenuu-
rikomisjoni liige, samuti kuulub Eesti Inseneride 
Liidu juhatusse ning Eesti Biomeditsiinitehnika 
ja Meditsiinifüüsika Ühingu kutseomistusnõuko-
gusse. Lisaks kuulub ta mitmesse rahvusvahelis-
se erialaühingusse ja on Euroopa Kunstorganite 
Ühingu Euroopa Ureemiliste Toksiinide Töögru-
pi liige. Ivo Fridolin on saanud üliõpilastelt väga 
head tagasisidet ning ta on ka edukas magistran-
tide ja doktorantide juhendaja. Üliõpilaste sõnul 
on tegemist õppejõuga, kes suudab hoida kuula-
jate tähelepanu. Tema arutelurohked loengud on 
põnevad ning ta oskab oma teadmisi tudengitele 
selge sõnaga ja meeldejäävalt edasi anda. Profes-
sor Fridolin hoolib tudengitest, olles nende suhtes 
lugupidav, toetav ja õiglane.

INSENERITEADUSKOND
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia  
instituudi professor ANDRES KRUMME
Professor Andres Krumme on teaduspõhise õppe-
tegevuse rakendaja ja motiveeritud õppejõud, kes 
tahab meie kõigi elu paremaks muuta. Andres 
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Krumme õppemeetodid on 
nii motiveerivad, et üliõpi-
lased on pärast tema õppes 
osalemist isegi spetsialisee-
rumise suunda vahetanud. 
Tudengid hindavad kõrgelt 
tema erialaseid tippteadmi-
si, suurepärast väljendus-
oskust ja sisukat e-õppe 
tuge, mis distants- ja hübriidõppes oli õpiväljun-
dite omandamiseks hädavajalik.

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi 
dotsent HANS RÄMMAL
Dotsent Hans Rämmal on 
praktikumide mitmekesis-
tamiseks välja arendanud 
koostööpartnerite võrgus-
tiku, mis võimaldab tuden-
gitega teha regulaarseid 
külastusi ja praktilisi töid 
laevandus-, lennundus- ja 
raudteetehnika valdkon-
nas. Tudengid hindavad kõrgelt tema oskust kee-
rukat infot ja ekspertteadmisi edasi anda lihtsalt 
ja kõigile arusaadavalt.

Virumaa Kolledži vanemlektor  
VEROONIKA SHIROKOVA
Eksperimentaalfüüsikas 
doktorikraadi omava Ve-
roonika Shirokova tea-
duslik ja süstemaatiline 
lähenemine on leidnud 
väljenduse ka tema õpeta-
tavates ainetes ja ta on vas-
tutav tervelt 11 kohustus-
liku e-toe eest. Lisaks viib 
ta üldhariduskoolides läbi populaarteaduslikke 
loenguid ja valikkursiseid, tutvustab noortele 
TalTechi õppekavasid ja juhendab kolme peaeri-
ala üliõpilasi.

LOODUSTEADUSKOND
Keemia ja biotehnoloogia instituudi  
dotsent MARIA KUHTINSKAJA
Maria Kuhtinskaja on töö-
tanud Tallinna Tehnika-
ülikooli keemia dotsendi 
ametikohal alates 2011. 
aastast. Ta on ka oma tea-
duskonna vilistlane, olles 
siin läbinud nii bakalaure-
use-, magistri- kui ka dok-
toriõppe. Analüütilise kee-
mia õppeainete õpetamise kõrvalt on Kuhtinskaja 
edukas teadlane. Lisaks 24 1.1 artikli avaldami-

sele kuulub ta teaduskonverentside orgkomitee-
desse ja üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 
hindamiskomisjoni. Kuhtinskaja on edukas ka 
kaugõppe läbiviimises – tema loengumaterjalid 
on Moodle’is kättesaadavad ja hästi organisee-
ritud. Maria Kuhtinskaja loob loengutes oma 
rõõmsameelsusega õppimist toetava keskkonna, 
seletab keerukaid teemasid arusaadavalt ja huvi-
tavalt ning toob palju põnevaid ja elulisi näiteid. 
Praktikumides jõuab ta kõikide tudengiteni ja 
suudab keerulised katsed selgeks teha.

MAJANDUSTEADUSKOND
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi 
vanemlektor KIRSTI RUMMA
Kirsti Rumma on suut-
nud tõsta matemaatika 
ja statistika õppeainetest 
saadud tagasiside uutesse 
kõrgustesse. Üliõpilased 
kiidavad tema säravat 
õpetamisoskust, innusta-
misvõimet, südamlikkust 
ja valmisolekut ka „ru-
malatele“ küsimustele vastamiseks. Lisaks üli-
õpilaste motiveerimisele on ta oma energia ja 
optimismiga nakatanud paljusid kolleege, seda 
eriti distantsõppele üleminekul, olles alati valmis 
uusi tehnilisi lahendusi katsetama. Kirsti Rum-
ma eestvedamisel jõudis 2020. a sügisel lõpule 
õppearendusprojekt „Erialaspetsiifiliste IKT os-
kuste arendamine R keskkonnas andmeanalüüsi 
läbiviimisel“, mis toetab majandusteaduskonna 
üliõpilaste kvantitatiivsete oskuste edasiaren-
damist.

Ärikorralduse instituudi vanemlektor  
JANA KUKK
Jana Kukk on entusiastlik 
ja professionaalne turun-
duse õppejõud, kes hindab 
kõrgelt haridusinnovatsioo-
ni, rakendades õppetöös 
näiteks projekt- ja aktiiv-
õppe meetodeid. Omades 
kogemust ka ettevõtja ja 
teenusedisainerina, suu-
dab Kukk akadeemilist ja ärimaailma lähendada. 
Üliõpilased on tema ainetes disaininud reaalse-
te organisatsioonide teenuseid ning Jana Kuke 
eestvedamisel asutati 2020. aastal TalTechis 
teenusedisaini labor d.Lab, mis toob kokku tead-
lased, tudengid ja ettevõtted, et teenusedisaini 
metoodika abil luua kasulikke lahendusi. Lisaks 
on Jana hinnatud täienduskoolitaja, kes astub 
tihti üles ärikonverentsidel, seminaridel ja sot-
siaalmeedias.
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Inseneriteaduskonna  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia  
instituudi programmijuht  
MARINA TRAPIDO

Marina Trapido on materjali- ja keskkonnatehno-
loogia instituudi professor ning keemia- ja kesk-
konnakaitse tehnoloogia magistriõppekava prog-
rammijuht. Lisaks on ta keskkonnatehnoloogia 
teaduslabori uurimisrühma juht. Trapido kaasab 
üliõpilasi aktiivselt teadus- ja arendustegevusse. 
Tema juhtimisel on keemia- ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia õppekava säilitanud tugeva posit-
siooni ning selle lõpetajad on tööturul nõutud. 
Tudengite sõnul on Marina Trapido motiveeriv 
ja abivalmis, suhtleb üliõpilastega aktiivselt ning 
julgustab neid ennast proovile panema.

Loodusteaduskonna  
Küberneetika instituudi programmijuht 
RAAVO JOSEPSON

Dotsent Raavo Josepson on rakendusfüüsika 
bakalaureuse- ja magistrikavade programmi-
juht, kes on teinud tulemuslikku tööd nende 
õppekavade populaarsuse tõstmisel. Tema 
juhtimisel on õppekavasid korduvalt refor-
mitud, võttes arvesse nii üliõpilaste, õppe-
kava programminõukodade kui ka ülikooli 
juhtkonna soovitusi. Tema magistrikava on 
pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Josep-
son esineb regulaarselt koolides ja messidel 
ning korraldab õppuritele ekskursioone ja 
töötubasid. 2020. aastal tunnustasid teadus-
konna üliõpilasesindus ja üliõpilaskogu Raa-
vo Josepsoni parima programmijuhina. Tema 
eduka juhtimise tulemusena on rakendusfüü-
sika magistrikava katkestanute arv viimastel 
aastatel vähenenud. 

Majandusteaduskonna  
Ärikorralduse instituudi programmijuht 
TARVO NIINE

Tarvo Niine juhib majandusteaduskonna suu-
rimat eestikeelset bakalaureusetaseme õppe-
kava, millel on viis peaeriala. Tema juhtimi-
sel on õppekava olulisel määral parendatud ja 
õppeprogrammi indikaatorid on läbi aastate 
olnud kõrged. Niinel on selge tulevikukujutlus 
ärinduse programmi kooskõlastamisest huvi-
gruppide vajadustega. Ta teeb üliõpilastega 
tihedat koostööd, näiteks on ta analüüsinud 
väljalangemise põhjuseid ja käsitlenud eriolu-
korra ajal tekkinud probleeme. Majandustea-
duskonna üliõpilased kirjeldavad Tarvo Niinet 
kui suurepärast ja vastutulelikku programmi-
juhti.

AASTA PROGRAMMIJUHID 
2020 
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Inseneriteaduskonna Mehaanika ja  
tööstustehnika instituudi juhiabi  
RUTH KULBAS
Ruth Kulbas on pikaaja-
line Tallinna Tehnikaüli-
kooli töötaja, kes teeb oma 
tööd alati suure rõõmu ja 
entusiasmiga. Ta on kogu 
aeg positiivne ja abival-
mis ning loob kolleegidele 
meeldiva töökeskkonna. 
Ta on panustanud kogu 
ülikooli arengusse: Ruth on ühenduslüli oma 
instituudi direktori ja töötajate vahel ning ins-
tituudi ja ülikooli kõigi teiste allüksuste ja osa-
kondade vahel, liites nad ühtseks meeskonnaks. 
Ruth Kulbas valiti 2018. a ülikooli saja parima 
töötaja hulka ning 2019. a mehaanika ja töös-
tustehnika instituudi parimaks tugitöötajaks. 
Ruth on ka Naiskodukaitse Tallinna ringkonna 
Toompea jaoskonna pikaaegne liige ja Liiliaristi 
V klassi teenetemärgi omanik. 

Kinnisvaraosakonna  
haldustalituse peaspetsialist ja juhataja  
GEORG LOGINS
Georg Loginsi tööülesan-
neteks on tagada Tallinna 
Tehnikaülikooli kinnis-
vara korrashoid, ruumi-
de üürimise ning oma- ja 
juhukasutuse korraldus, 
jäätmekäitlus ja jäätmete 
utiliseerimine ning ehitis-
te korrashoiuvaldkonna 
integreerimine hoonete haldusmudelitesse. 
Georg Logins on ette valmistanud ja käivita-
nud prügireformi kõikides ülikooli hoonetes 
Mustamäest Kuressaareni.

Rahandusosakonna  
hangete talituse juhataja  
EVELI KOBAR
Eveli Kobar vastutab TalTechi rahandusosakon-
na hangete talituse eest ja ühes sellega terve 
ülikooli hankealaste tegevuste koordineerimi-
se, arendamise ja juhtimise eest. Tema töö on 
oluline kogu ülikoolile. Ta leiab lahendused ka 
kõige kiireloomulisemate hangete läbiviimiseks 

ja on taganud selle, et üli-
kooli hankeid võimalikult 
vähe vaidlustataks. Tänu 
temale muutus 2020. a su-
vel riigihangete seadus, 
mille tulemusena hangete 
valdkond meie ülikoolis ja  
terves riigis paremaks 
muu tus. Ühtlasi aitas Eveli  
tõsta ülikooli ostutegevuse kvaliteeti, töötades 
välja uued ülevaatlikud analüütilised ja visuaal-
sed PowerBI lahendused. 

Turunduse ja kommunikatsiooni  
osakonna juhataja  
ANNE MULDME
Anne Muldme juhib üli-
koolis tiimi, kelle korral-
dada on turundus, kom-
munikatsioonitegevus ja 
e-kanalite arendamine. Ta 
on uuendustele avatud ja 
alati valmis suuri projekte 
ette võtma. Anne juhtimi-
sel ei jäänud ülikoolis elu 
pandeemia tõttu seisma – korraldati rektori-
valimiste debatid, juuni lõpuaktused, akadeemi-
lise aasta avaaktus ja Arengukonverents 2021. 
Kolleegid kirjeldavad teda kui ettevõtlikku ja 
professionaalset töötajat, kes kannab endas kõi-
ki ülikooli väärtusi.

Õppeosakonna  
nõustamisteenuste spetsialist  
BARBARA HEIN
Barbara Heina peamisteks 
tööülesanneteks on nõus-
tamiskeskuse sujuva töö 
tagamine ja üliõpilastest 
nõustajate väljaõpetamine, 
lisaks Tudengiportaali pro-
jekti juhtimine ning VÕTA 
ja praktikavaldkonna prot-
sesside üldkoordineerimi-
ne. Barbara Hein on võtmeisik teistegi ülikoolile 
oluliste ettevõtmiste juures, nt ReaalAbi projekt 
ja Taani Tehnikaülikooli algatus Green Chal-
lenge. Barbara on väga töökas, sihikindel ja pa-
nustab ülikooli töösse oodatust rohkem. ■

AASTA TUGITÖÖTAJAD  
2020 
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runud. Praeguses ebastabiilses 
olukorras, mil ei ole teada dis-
tantsõppe tulevik ega kestus, või-
maldaks partnerülikoolide arvu 
suurendamine avardada online-
õppe võimalusi. Loengusarjad 
teiste ülikoolidega suurendaksid 
õpilaste motivatsiooni ja annak-
sid uusi kogemusi. Samuti oleks 
võimalik oma kaugõppevormis 
õppivaid tudengeid soovi korral 
partnerülikooli juurde saata, kui 
piirangud seda võimaldavad.
Koostööd saaks suurendada ka 
kohalike ettevõtetega. Olen ise 
kaardistamas koostööväljavaa-
teid, mis annaksid meile võima-
luse ettevõttesiseses töödoku-
mendis – Rohelises Manifestis 
– kirja pandud ideid keskkon-
naalase jalajälje vähendamiseks 
ellu viia mõne õppe- või teadus-
asutusega. Kuna meie kontorid 
asuvad 19 riigis üle maailma ja 
oleme üks Eesti globaalsemaid 
fintech-ettevõtteid, on meie 
jaoks oluline koostöö innovat-
siooni vallas. Taolist koostööd 
organisatsioonidega, kes oleksid 
valmis suunama täiendavaid in-
vesteeringuid partnerlusse Tal-
linna Tehnikaülikooliga, peaks 
julgustama ja populariseerima. 
Rohepööre on kindlasti teema, 
mis ettevõtteid tegutsema paneb 
ja koostööle innustab. Sellised 
täiendavad rahastusallikad pa-

Sergei Bogatenkov  Foto: Heiki Laan

Mina olen rahvusvahelise finants
ettevõtte juht ja kahekordne Tal-
Techi vilistlane. Arvan, et ülikoo-
li tuleviku kohased arutelud on 
väga vajalikud ja tunnustan Tal-
Techi senise initsiatiivikuse eest.
Oluline on eristada, millised on 
kõige akuutsemad probleemid, 
mille operatiivne defineerimine 
sõnastab võimaluse välja pakku-
da nutikaid lahendusi.
Eesti teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ja ettevõtluse aren-
gukava aastateks 2021–2035 
toob välja, et innovatsioonis tu-
leks tugevdada teadmust vahen-
davate organisatsioonide rolli. 
See sõnastab selgelt ühe eesmär-
gi, millest Tallinna Tehnikaüli-
kool oma teadus- ja arendustege-
vuses võiks lähtuda. Täna ei ole 
meie avalikkuses selget stratee-
gilist mudelit, kuidas ülikoolide 
teadus- ja arendustegevus võiks 
kaasa aidata laiemate ühiskond-
like probleemide lahendamisele.
Kahjuks kohtame sageli veel 
endiselt primitiivset arusaama 
„meie versus nemad“. Las tead-
lased ja ülikoolid ajavad oma 
asja, meie oma. Selline mõtteviis 
ei ole aga jätkusuutlik. Tallinna 
Tehnikaülikoolist võiks saa-
da liider, kes viib diskussiooni 
sel teemal laiemaks, sõnastab 
nõudlikkuse, kuidas ülikool on 

2021. aasta algab Eesti ja kogu ülejäänud maailma jaoks ootuses. Me ei 
tea, milline on pikaajaline prognoos praegusest tervishoiukriisist tulenevalt 
riikide majandusele, inimeste vaimsele tervisele või sellele, kuidas jätkub 
erakordselt muutunud oludes rohepööre. Praegune aeg on murranguline 
ka ülikoolide jaoks. Peame rohkem kui kunagi varem vastama küsimustele, 
millised uuendused võiksid ülikoolis toimuda, et tudengite teadmiste ja 
oskuste pagas muutunud oludes veelgi rikastuks.

partner ja innovatsiooniliider 
ühiskondlike probleemide lahen-
damisel, majanduse konkurent-
sivõime parandamisel ja üldise 
elanike heaolu suurendamisel.
Alles hiljuti vestlesin ühe dokto-
randiga, kes avaldas arvamust, et 
hoolimata sellest, et riiklik teadus- 
ja arendustegevus soosib ühe pea-
mise tegurina Eesti majandust, on 
investeeringud sellesse minimaal-
sed, et püsida kannul Euroopa 
juhtriikidel kõnealuses vallas. 
Ühiskondliku valukohana tuleb 
sellesse suhtuda äärmise tõsiduse-
ga, sest tublid teadlased lahkuvad 
Eestist, et asuda tööle rahvusva-
helistes teadusasutustes. Me pea-
me suutma hoida talendid siin, 
Eestis, mis vajab nende oskusi ja 
teadmisi. Me oleme liiga väikesed, 
et lubada inimeste lahkumist. Me 
ei tohi olla piiririik, vaid rahvusva-
helise teadus- ja arendustegevuse 
üks sõlmpunktidest.
Kuigi tänane piiride sulgemine 
piirab ka rahvusvahelist partner-
lust teiste kõrgkoolidega, võiks 
Tallinna Tehnikaülikool veelgi 
enam panustada ühistööle üli-
koolidega. Rahvusvaheline tun-
tus, tunnustus ja investeeringud 
ühisprojektidele võiks olla üheks 
piiriülese koostöö sõnastatud ees-
märgiks. Kindlasti on potentsiaa-
li rahvusvaheliseks koostööks, 
mis tänaseks ei ole veel realisee-

ESSEEKONKURSI VÕIDUTÖÖ

PIIRIDETA ÜLIKOOL,  
EESTI PARIM VÕIMALUS
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kuvad võimalusi näiteks labori-
te ehitamiseks, mehitamiseks ja 
spetsialistide palkamiseks.
Siinkohal jõuamegi inimeste 
juurde, kes on mistahes ette-
võtmise aluseks. Ma imetlen 
neid ülikoole, ettevõtjaid ja or-
ganisatsioone, kes teevad tööd 
tehnoloogiahariduse populari-
seerimiseks.
Tehnoloogia areng on üks võti, 
mille abil muutuseid ellu viia. 
Täna on asukoha paindlikkus 
saanud teise mõõtme. Loenguid 
saab korraldada ka muus vor-
mis, ilma et kõik tudengid ühes 
saalis istuksid. Tudengid saavad 
lülitada enda laptop’id sisse igal 
pool – olgu Tammsaare pargis, 
Kuressaare linnuses või hoopis-
ki teisel pool maakera Sydneys. 
Enam ei tundu tõenäoline, et 
tudengid pannakse kõik koos is-
tuma suurde saali. Traditsiooni-
line õppekorraldus on muutunud 
ja koos sellega on muutunud ka 
meie mõtteviis.
Kindlasti ei toeta ma seda, et õpe 
kõrgkoolis muutuks vaid online-
õppeplatvormi põhiseks. Vastu-
pidi. Ma arvan, et on vaja luua 
tegevusi, mis tooksid tudengid 
ikkagi kokku. Veebivahenduseta 
kommunikatsioon, argumentee-
rimine ja üldine koostöö jääb on-
line-suhtluse puhul paraku var-
ju. Üksnes veebiõpet tudengitele 
pakkudes jääb neil palju tähtsaid 
oskusi omandamata, mida tulevi-
kus tööpõllul hädasti vaja läheb. 
Pandeemia käigus on ka enamik 
minu kohtumistest veebipõhised. 
Kuid tean, et olukorra paranedes 
tuleb mul kulutada lennutunde, 
et läbirääkimisi partneritega 
näost-näkku pidada. On vaja 
otsekontakti selleks, et läbirää-
kimised oleksid lõpuni edukad.
Tajun seda, et üheks problee-
miks, mis ülikoolist saabuvaid 
tööotsijaid mõjutab, on nende 
vähesed praktilised oskused. 
See on loomulikult arusaadav, et 
ülikooli lõpetaja ei omagi koge-
must tööturul, kui välja arvata 
vajalikud praktikatunnid. Minu 

soovitus on praktika mahtusid 
suurendada ja tuua loenguid 
andma veelgi enam praktikuid.
Me avame oma mobiiltelefoni, 
sülearvuti või mõne teise tehno-
loogilisi abimehe ja leiame infor-
matsiooni. Leiame teabe ning ka 
alternatiivsed lähenemised. Õp-
pejõud peab olema inimene, kes 
innustab tudengeid esitama kü-
simusi ja arutlema veel rohkem, 
olema uudishimulik.
Ühte õppeainet annab vaid üks-
ainus õppejõud või külalisõppe-
jõud – selline lähenemine vajab 
muutmist. Eestis on süvenenud 

probleem, et õppejõude on liiga 
vähe. See on probleem, millega 
tuleb tegeleda ja millega tegele-
mist on juure tasandil ka juba 
alustatud. Detaile on palju, mil-
le kallal töötada, aga üldiselt on 
suund sinnapoole, et proovitakse 
muuta õppejõu elukutse atrak-
tiivsemaks. Õppejõudude arv pole 
suur ja pealekasvu pole oodata 
nii palju kui mõnes teises vald-
konnas. Samas kaldun ikkagi 
pooldama argumenti, et õppeaine 
õpetamise formaati tuleks veidi 
uuendada. Olenemata sellest, 
kas õpe toimub veebi vahendusel 
või mitte. Üks võimalus on see, et 
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ühel õppeainel on mitu õppejõu-
du, neil ei pruugi olla ühesugune 
lähenemine ja ehk ongi tõhusam, 
kui nende vaatenurgad erine-
vad. Laiapindne ja mitmekülgne 
arusaam õpitust teeb TalTechi 
tudengitest edukamad spetsia-
listid tulevikus. Ka õppejõududel 
on vaja tunda konkurentsi enda 
ümber, mis paneb rohkem mõt-
lema, tegutsema, toob meile uud-
seid lahendusi. Mugavustsoon ei 
ole innovatsiooni allikas.
Tudengitel ei ole võimalik alati 
Tallinnasse tulla ja kursustel osa-
leda. Seega tuleb neile leida alter-
natiive. Üks võimalustest, mida 
ka varem mainisin, on veebiõpe. 
Aga saaks ka luua ülikooli pise-
maid filiaale teistesse riikidesse, 
kust me täna näeme, et palju tu-
dengeid on TalTechiga liitumas, 
kutsuda kohalikke autoriteete 
rahvusvahelise nõuandekogusse. 
Maailm on muutunud ja lähene-
mised on personaalsemad. Tunda 
on, et one-size-fits-all[1]-lähenemi-
ne pole enam hinnas. Näiteid 
saab tuua mitmeid, kuid lähtume 
töökeskkonnast ja tegevuspõhis-
test kontoritest.
On inimesi, kes vajavad töötami-
seks vaikust, on neid, kes taha-
vad reguleeritava laua taga püsti 
töötada, ja on teised, kes ei taha 
üldse kuskil nurgas üksi olla ja 
eelistavad, et nende ümber on lii-
kumist ja juttu. Vaadates ka üli-
kooli ruumidesse, siis on liigutud 

selles suunas, kus tudengitele 
pakutakse valikuid, kas õppida 
grupiruumides või individuaal-
ruumides. Personaalsem lähene-
mine ka õppekeskkonna loomisel 
on üheks oluliseks tingimuseks, 
et tagada tudengi motiveeritus ja 
õppeedukus.
Olen veendunud, et mitmed ette-
võtted oleksid kahe käega nõus 
pakkuma oma ruume, et tuden-
gitel oleks vahepeal võimalik oma 
õppekeskkonnast välja tulla. Olgu 
see kasvõi väikese seminari või 
mõne teise koosviibimise tarbeks. 
Kui ülikool ettevõtetega veel roh-
kem koostööd teeks, annaks see 
tudengitele ka parema tunnetuse, 
kas valitud eriala on neile üldse 
sobilik. Suurema praktilise tunne-
tuse omandamine on tudengitele 
esmatähtis. Poleks võimatu ka 
ettevõtetest mentorite leidmine 
ning seeläbi kogemuse ja teadmi-
se kasvatamine.
Otsime Amazonist raamatut. 
Kirjutame otsingusõnaks Creati-
vity[2] ja vastusena ilmub küm-
neid tuhandeid pakkumisi. Kas 
loomingulisus on miski, mida 
läheb väga vaja, millest küll rää-
gitakse palju, kirjutatakse palju, 
aga siiski on see oskus äärmiselt 
vähestel? Jah, ma tunnetan, et 
ideede genereerimise ja inno-
vatiivselt mõtlemise oskust on 
väga vähe. See võib olla ka üks 
lähenemistest, mida peaks nüüd 
ülikooli kindlasti juurde tooma. 

Ütlust „mõtle karbist välja“ on 
kuulnud meist enamik, aga ai-
nult näputäis suudab seda ka 
teha. Ma arvan, et üks võimalus, 
kuidas tudengite loomingulisust 
ja innovatiivseid mõtteid süti-
tada, on häkatonide või lihtsalt 
koostööprojektide arvu tõstmine. 
Pakkuda ülesandeid, kus tuden-
gid peavad gruppides üheskoos 
looma midagi uut, miks mitte 
seejuures ka ettevõtetega  koos-
tööd tehes. Ilmselt sellist laadi 
tegevusi on ülikoolis juba tehtud, 
aga tudengite loovuse tõstmiseks 
on vajalik laiem ja struktuursem 
lähenemine.
Soosin koostööd keskkoolidega. 
Keskkooliõpilasi võiks ja peaks 
kaasama võimalikult varakult 
põnevatesse teadusprojektides-
se, et ambitsioonikatel noortel 
tekiks reaalselt võimalus kogeda 
tulevikku ülikoolis. Kuna võit-
lus parimate õpilaste nimel on 
tugev, annaks keskkoolinoorte 
kaasamine võimaluse pakkuda 
neile argumente kõrgkooli vali-
kuks, andes samal ajal ülikoolile 
abi noorte spetsialistide näol.
Prantsuse kirjanik André Gide 
on väga tabavalt öelnud, et ei ole 
võimalik avastada uusi ookeane, 
kui kardetakse kallast silmist 
kaotada. Selleks et saaksime luua 
ülikooli innovatiivseid lahendusi, 
on vaja julgust uusi samme ette 
võtta. Tänane olukord soodustab 
seda ja ka ühiskond on valmis. ■

ESSEEKONKURSILE LAEKUS KOKKU 18 TEKSTI,  
MIDA HINDASID ÜLI KOOLI REKTORAADI  

LIIKMED NING ETTE VÕTJATE JA  
MEEDIA VÄLJAANNETE ESINDAJAD. 

TEKSTID OLID HINDAJATE EES ANONÜÜMSELT.  
VÕIDUTÖÖ AUTOR SAI AUHINNAKS 800 EUROT,  

PARIMAD KIRJUTAJAD KUTSUB REKTOR OMA  
MEES KONNAGA ÕHTUSÖÖGILE – KOHE,  

KUI NAKKUS OHT ON PIISAVALT TAANDUNUD.

[1] üks lähenemine sobib kõigile
[2] loomingulisus
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noloogia aitab jõuda süsteemse 
muutuseni, kus me ei pea enam 
nii palju tegelema inimeste ra-
vimisega, vaid saame kesken-
duda ennetamisele. Seda saab 
teha muuhulgas andmete laial-
dasema analüüsimisega. 
TalTechi e-tervise professor 
Peeter Ross lisas, et terve elu 
saavutamiseks tuleb analüüsi-
da andmeid eri allikatest, nagu 
toit, keskkond, haridus ja loo-
mulikult meditsiin, sest suur 
osa inimese tervisest sõltub 
otseselt tema enda otsustest ja 
ümbritsevast keskkonnast.
Juttu oli sellestki, et teadus 
on mitme raske haiguse puhul 
murrangu äärel. CalTechi neu-
roteadlane Allan-Hermann Pool 
rääkis, et juba täna ollakse või-
melised muutma immuunsüs-
teemis konkreetseid rakke, et 

Mõtteid TalTechi arengukonverentsilt  Fotod: Heiki Laan

Distants- ja hübriidõpe 
tulid, et jääda
Pandeemia on löönud maail-
mas senised raamid sassi pea 
kõikides eluvaldkondades. Eriti 
annab see tunda tervishoius ja 
majanduses, aga ka hariduses. 
Distantsõpe on täna maailmas 
uus reaalsus, mida osa kiidab, 
osa kirub, kuid nii Tallinna 
Tehnikaülikooli eksperdid kui 
ka Euroopa tippülikoolide juhid 
tõdevad, et distants- ja hübriid-
õpe on tulnud, et jääda. 
Müncheni Tehnikaülikooli õp-
peprorektor Gerhard Müller 
kinnitas tuleviku ülikooli tee-
malises arutelus, et pandeemia 
kiirendas digipööret. „Praegu 
kasutatakse hariduses lahen-
dusi, mida ei võinud enne isegi 
kirjandusest leida. Tagasi suur-
tesse auditooriumitesse enam 

Millised on tuleviku ülikoolide mudelid? Kuidas saavutada kliimaneutraalsus 
ja milline on selles ülikooli roll? Milline on terve elu tervisetehnoloogiate ja 
toidu abil? Missugune on ülikooli roll ettevõtete kõrgtehnoloogilisemaks 
muutmisel ja milline on panus globaalsete väljakutsete lahendamises? 
Sellistele küsimustele otsiti vastuseid 21. jaanuaril 2021 toimunud TalTechi 
arengukonverentsil.

ei taheta. Tudengid hindavad 
uusi formaate,“ rääkis Müller. 
Ka TalTechi õppeprorektor 
Hendrik Voll tõdes, et hüb-
riidõpe annab hea võimaluse 
eelkõige töö kõrvalt õppivate 
tudengite jaoks. Nordic In-
vestment Banki IT juht Kirke 
Saar rääkis, et tuleviku ülikoo-
lide roll ongi pakkuda eelkõige 
paindlikkust ning tähtsamaks 
muutuvad lühiajaline õppimine 
ja lisaainete läbimine.

Tuleviku meditsiini  
märksõna on andmed
TalTechi IT-teaduskonna de-
kaan Gert Jervan visioneeris 
tulevikku, kus inimeste ümber 
ja küljes on rohkem tehnoloo-
giaid, tänu millele saame oma 
tervise kohta rohkem teada. 
Jervan avaldas lootust, et teh-

MILLINE ON ELU  
22 AASTA PÄRAST?

ÜLIKOOL
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hävitada verevähki tekitavaid 
kasvajaid. Lääne-Tallinna 
Keskhaigla Närvikliiniku juha-
taja ja TalTechi dotsent Katrin 
Gross-Paju rääkis geneetilisest 
ravist, millega saab lapseeas 
parandada katkiseid geene, et 
ravida Alzheimeri tõbe. Ja kui 
oleme juba õppinud ühte geeni-
mutatsiooni ravima, siis on vaid 
tehnika küsimus, et järgmistega 
samamoodi teha.

Toiduvaldkond muutub 
üha targemaks 
Meie elu ja heaolu sõltub suurel 
määral sellest, mida me sööme, 
kuidas elame, kas oleme ter-
ved ja millised haigused võivad 
meid tabada. Toidu seos südame 
ja veresoonkonna haiguste riski-
ga on laialt teada, samuti soola 
seos kõrge vererõhu ja koleste-
rooliga. TalTechi tervisetehno-
loogiate professor Margus Viigi-
maa märkis, et näiteks Soomes 
on viimase 40 aastaga soola 
tarbimine umbes poole võrra vä-
henenud. Katrin Gross-Paju tõi 
välja veelgi tõestatud seoseid: 
tervislik toitumine aitab ligi 
50% võrra vähendada degene-
ratiivsetesse haigustesse, nagu 
Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, 
haigestumise riski. 
TalTechi toiduteadlane Kris-
tel Vene rääkis, kuidas veel 
kümme aastat tagasi tegeleti 
intensiivselt toidu maitsva-
maks muutmisega, nüüd aga 
otsitakse lahendusi, kuidas 
muuta toit tervislikumaks, 
ilma et hea maitse ära kaoks.
Tehnoloogia on toonud suuri 
muutusi ka põllumajanduses. 
TalTechi geeniteadlane Cecilia 
Sarmiento rääkis, et tulevikus 
on põllumajandus tihedalt seo-
tud andurite ja monitooringu-
ga, näiteks mulla kvaliteeti ja 
niiskust jälgides saab panna 
paika optimaalsed kastmis-
perioodid ja seeläbi saavuta-
da võimalikult hea tulemus. 
Lisaks on võimalik taimi kas-
vatada sootuks mullavabalt. 

Sarmiento usub, et geenmuun-
datud taimede kasutamine 
päästab osaliselt maailma. Ta 
märkis, et riikides, kus GMOd 
palju kasutatakse, on pestitsii-
dide kasutus 40% vähenenud.

Ülikool peab lahendama 
homseid vajadusi
Üha olulisemaks muutub maa-
ilmas ka kliimaneutraalsus: 
hooned, ettevõtted, linnad ja 
riigid peavad muutuma nutika-
mateks ja toimima võimalikult 
keskkonnasäästlikult. Siin on 
märkimisväärne roll ülikooli-
del. TalTechi energiatõhususe 
professor Jarek Kurnistki üt-
les, et tänane teadustöö peab 
lahendama homseid vajadusi, 
sest lahenduste otsimine on 
pikk protsess, kuid probleemi 
tekkimisel aega enam pole, la-
hendusi on tarvis kohe.
TalTechi haldusdirektor Aivar 
Uutar ütles konverentsil välja 
julge ambitsiooni: „Meie Tehni-
kaülikoolis oleme võtnud väga 
selgeks fookuseks, et soovime 
olla aastaks 2035 kliimaneut-
raalne ülikool. Selleni jõudmi-
seks oleme valinud kliimanutika 
tee, mis on kombinatsioon rohe-
pöördest, digipöördest ja ring-
majandusest. Kliimanutikalt 
toimetades on kliimaneutraal-
sus saavutatav.“ Kurnitski lisas, 
et ülikool vajab selleks ka part-
nereid, sest nii suure lubaduse 
saavutamine üksi pole võimalik.

Ülikoolide teadmised ja 
ettevõtete oskused loovad 
innovatsiooni
Siin tulebki mängu üha oluli-
semaks muutuv ülikoolide ja 
ettevõtete tihedam koostöö. 
Ekspertide aruteludest jäi kõ-
lama, et maailm on jõudmas 
rohetehnoloogia tsüklisse. Et-
tevõtja Kristjan Maruste ei 
tahaks ettevõtluse tulevikust 
rääkides lüüa lahku vana ja 
uut tööstust või majandust. 
Liiga palju arvatakse, et kõik 
uus põhineb tarkvaral, aga 

päris asju on samuti vaja. Ma-
jandus kulgeb 20–30aastaste 
tsüklitena ja Maruste usub, et 
uus tsükkel on selgelt roheteh-
noloogia päralt. Eesti on siin 
väga heal stardipositsioonil.
Ettevõtja Jürgo Preden rääkis, 
et protsesside optimeerimine ja 
tehnoloogiate rakendamine prot-
sesside sujuvamaks muutmiseks 
saab juhtuda ainult läbi partner-
luse – ühelt poolt inimesed, kes 
tunnevad hästi oma valdkonda, 
teiselt poolt need inimesed, kes 
tunnevad tehnoloogiat, mida 
soovitakse kasutusele võtta. 
Siin saavadki ettevõtted ja üli-
kool üheskoos luua ühiskonnale 
vajalikku innovatsiooni.

Ülikoolide haridus peab 
muutuma veelgi vald-
kondadevahelisemaks
Globaalsete probleemide lahen-
damiseks on vaja inimesi, kes 
oskavad orienteeruda erineva-
tes valdkondades ja rakendada 
konkreetsesse probleemi sobi-
vaid lahendusi. Minerva kooli-
de projekti asutaja Ben Nelson 
selgitas, et Minerva üliõpilased 
tudeerivad esimesel õppeaastal 
mitmesuguseid raamistikke ja 
mõttesüsteeme, mida õpivad 
rakendama erinevates konteks-
tides. Järgneva kolme aasta 
jooksul ei õpi nad mitte aineid, 
vaid teadmiste lõimimist: kuidas 
rakendada õpitud raamistikke 
lõimitud ainete ja päriseluga.
Taani Tehnikaülikooli president 
Anders Bjarklevi hinnangul on 
ülikool koht, kus pakutakse 
sotsiaalset keskkonda, kus on 
ligipääs varustusele ja infrast-
ruktuurile – asjadele, mis on 
hädavajalikud, et inimesi hari-
da. Samas oli ta nõus, et alati 
tuleb olla avatud uutele meeto-
ditele, kuna maailm on pidevas 
muutumises. „Ülikoolil on möö-
dapääsmatu roll olla eeskujuks 
järgmisele põlvkonnale, ning see 
ei muutu, olenemata tehnoloo-
gilisest keskkonnast ja meetodi-
test,“ ütles Bjarklev. ■
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Infotehnoloogia 
teaduskonna 
dekaanina jätkab 
järgmised viis  
aastat professor 
GERT JERVAN, 
kes oli ainuke  
kandidaat,  
kuid kogus  
olulise hulga 
toetus avaldusi 

nii soovi tuste edastamise ajal kui ka 
hiljem arutelude käigus.

Mida eelmisest ametiajast kaasa võtate?
Suurimad väljakutsed olid uue teaduskonna loo-
mine, õppeprogrammide põhisele mudelile üle-
minek ja IT Kolledži liitumine. Viimane on and-
nud võimaluse kogu tasemeõpet vaadelda ühtse 
tervikuna, pakkudes nii rakenduslikuma kui ka 
akadeemilisema suunitlusega õpet. Olen rahul, 
et teaduskonna instituutide vahel on tekkinud 
sünergia ja näeme tihedat koostööd, samuti olen 
rahul programmijuhtide tööga. Selgemaid piir-
jooni on hakanud võtma teadusgrupid ja meie 
teadus on üha konkurentsivõimelisem nii Eestis 
kui ka väljaspool. Erilist heameelt teeb, et meie 
teadlaste ja õppejõudude panust on märgatud ka 
väljaspool ülikooli, millest räägivad Eesti aas-

ta õppejõu tiitel, Vabariigi Presidendi noore IT 
teadlase preemia või Ustus Aguri stipendium. 
Ning meie teaduskonna administratsioon ja ins-
tituutide tugipersonal on lihtsalt fantastilised! 

Mis on uue ametiaja tähtsaim ülesanne?
IT-teaduskonna tõsine murekoht on füüsiline 
killustatus. Jagunemine viie hoone vahel on 
kõike muud kui koostööd soosiv ning keeruline 
on arendada teaduskonna ühist identiteeti ja 
meeskonnatunnet. Selle probleemi (vähemalt 
osaline) lahendamine on kindlasti järgmise pe-
rioodi suurimaid väljakutseid, ehkki hoovad on 
väljaspool dekaani otsustuspädevust.

Mida kindlasti tahate teaduskonnaga  
ära teha? 
Minu jaoks on kõige olulisem, et teaduskonna 
inimesed saaksid keskenduda oma põhitegevu-
sele, milleks on teadus- ja õppetöö ning ühiskon-
na teenimine. Juhtkonna ja administratsioonina 
peame looma selleks võimalikult soodsad tingi-
mused. Tahan soodustada avatud suhtlemist, 
läbipaistvust ning pühendunud tegutsemist. 
Proovin alati toetada heade ideede elluviimist 
ja inimeste aktiivsust. Meie senist tegevust on 
oluliselt mõjutanud väga suured õppetöö ma-
hud: 3000+ tudengit, 500+ lõpetajat aastas. Tu-
leb leida tasakaal eri tegevuste vahel ja peame 

DEKAANIDE JA DIREKTORINA 
JÄTKAVAD PÄRAST  
KONKURSI LÄBIMIST  
JERVAN, LISTRA JA LEIGER 

ÜLIKOOL

2020. aastal lõppes Tehnikaülikooli IT-teaduskonna ja majandus-
teaduskonna dekaanide ning Eesti Mereakadeemia direktori ametiaeg. 
Uute juhtide otsimist alustas ülikool novembrikuus, kandideerima olid 
oodatud nii ülikooli töötajad kui ka nende soovitatud isikud. Kokku 
kandideeris kolmele ametikohale kuus inimest, kes kõik said võimaluse 
üksuse nõukogu, professorite, rektori ja prorektorite ees sõnastada oma 
nägemuse üksuse tulevikust. Rektor kogus suulist ja kirjalikku tagasisidet 
esinemiste kuulajaskonnalt ja arutas vajadusel kandidaatidega tingimusi. 
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muutuma ühiskonnas rohkem nähtavaks. Meie 
praegune staatus Eesti suurima IT kõrgharidu-
se andjana on küll uhke, kuid peaksime muutu-
ma ka parimaks Eesti IT õppe- ja teaduskesku-
seks. Olen täiesti veendunud, et see on võimalik.

Majandusteadus
konna dekaanina  
jätkab järgmi
sed kolm aastat 
professor ENN 
LISTRA, kes tuli 
võitjana välja 
kolme osale jaga 
konkursist. Enn 
Listra kasuks  
kõneles eelkõige  

tema tugev teadmiste ja kogemuste 
pagas ülikooli ja majandus teaduskonna 
toimimisest ning selge tegevuskava 
järgmisteks aastateks.

Mida eelmisest ametiajast kaasa võtate?
Kaasa tulebki teaduskond. Kui alustasime prae-
guses konfiguratsioonis, olime ikka väga eri-
nevad ja kuigi nägupidi kindlasti tundsime, ei 
osanud me üksteist veel piisavalt hinnata. Täna 
oleme oma valdkondadega maailma edetabelites, 
Baltimaades selgelt paari tugevama hulgas ja vii-
mastel aastatel kõige kiiremini arenenud akadee-
miline üksus piirkonnas. Arenguruumi siiski on. 
Majanduse tulevase konkurentsivõime tagami-
seks peaks teaduskond tervikuna paari parima 
hulgas olema ka Eesti-Soome haridusmaastikul.

Mis on uue ametiaja tähtsaim ülesanne?
Areng on seda raskem, mida kõrgemal tasemel 
organisatsioon on. Seni oleme paljus liikunud 
tänu meie inimeste kasvavale personaalsele 
panusele. Kuigi ka siin on veel arenguruumi, 
peituvad suured võimalused suunatud koos-
töös. Siit tulenev peaks tõstma tulemuslikkust 
meie põhitegevuse mõlemal suunal. Ilmselgelt 
vajab lahendust meie ruumiprobleem ja ka fi-
nantspool võiks koostöös ülikooli juhtkonnaga 
edasi areneda.

Mida kindlasti tahate teaduskonnaga  
ära teha? 
TalTech on Eesti kõige olulisem ja tugevam 
majandusülikool. Perioodi lõpuks võiksime 
ise, kogu ülikool ning läbi ülikooli nõukogu ka 
laiem avalikkus olla veendunud – TalTech on 
Baltimaade kõige olulisem ja tugevam majan-
dusülikool. Ja selles osas on oluline kõigi meie 
valdkondade koostöö.

Eesti Mere
akadeemia  
direktorina jätkab 
järgmised kolm 
aastat ROOMET 
LEIGER. Konkurssi 
iseloo mustas 
lisaks kahe  
kandidaadi tuge
vuste kaalu misele 
diskussioon 

Mereakadeemia kui ülikooli akadeemilise 
üksuse arengu ambitsioonide ja sellest 
tulenevate juhtimispõhimõtete osas.

Mida eelmisest ametiajast kaasa võtate? 
Pean ennast Eesti merenduse fänniks ja olen seetõttu 
seisukohal, et merendus on Eesti majanduse üks moo-
toreid. Mereakadeemia on ülikooli koosseisus 2014. 
aasta suvest, oleme selle aja jooksul päris palju kor-
da saatnud, käivitanud teadus- ja arendustegevuse, 
reforminud õppekorralduse, ehitanud ja remontinud 
meie kasutuses olevad hooned, sisustanud auditoo-
riumid, laborid, töökojad ja simulaatorikeskuse tä-
napäevase õppetehnikaga. Samuti oleme oluliselt 
panustanud akadeemilise personali kvaliteedi tõusu 
ja järelkasvu, sisustanud oma esimesed tenuuripro-
fessuurid ja käivitanud uurimisrühmade töö. 
Aga nagu ütles üks meie presidentidest, siis see, mis 
meid siiani tõi, kahjuks edasi ei vii. Uude ametiaega 
võtan kaasa eelkõige selle teadmise, et alati saab veel 
paremini! Soovin siinkohal kõiki kolleege, koostöö-
partnereid ja üliõpilasi selle panuse eest, mis te olete 
Mereakadeemia arengusse andnud, siiralt tänada!

Mis on uue ametiaja tähtsaim ülesanne? 
Vaadates seda ülikooli uue arengukava fookuses, saab 
uuel ametiajal olema üheks tähtsamaks ülesandeks 
õppekvaliteedi tõstmine, kindlasti ka teaduspõhise 
õppe osakaalu suurendamine, meie uurimisrühmade 
tugevdamine ning uute professuuride loomine. See on 
suur ja väga ressursimahukas ettevõtmine. 

Mida kindlasti tahate Eesti Mere-
akadeemias ära teha? 
Mereakadeemia kui merenduse kompetentsikeskuse 
eesmärk on ja jääb pakkuda kõikidele meie tuden-
gitele parimat merendusalast haridust ja merendus-
sektorile kvalifitseeritud tööjõudu, jõuliselt kasvata-
da merendusvaldkonna teadus- ja arendustegevust, 
panustades seeläbi Eesti majandusse ja ühiskonna 
teenimisse. Ja seda olenemata sellest, kes ja kas pa-
rasjagu Mereakadeemiat juhib. Mina ise soovin direk-
torina kindlasti ära teha selle, et ühest 2014. aastal 
ülikooliga liitunud ja kriisides vaevelnud rakendus-
kõrgkoolist on saanud kõikides oma tegevusvaldkon-
dades ülikooli nime vääriv Eesti Mereakadeemia. ■
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Projekti oli kaasatud 6 Läänemere piirkonnas 
tegutsevat allmaalaboratooriumi, 13 teadus ja 
uurimisasutust 8 riigist ning arvukalt assot-
sieerunud partnereid. Ühe projektipartnerina 
on panustanud ka TalTechi geoloogia instituut. 
Allmaalaborid on asutused, mis on reeglina olnud 
endised kaevandused ja pärast kaevandamis-
tegevuse lõppu muudetud sobilikuks ettevõtluse 
tarbeks ning teadus- ja arendustööks. Igas labo-
ris on oma unikaalsed tingimused ja võimalused, 
erinedes üksteisest suuruse, sügavuse, geoloogi-
liste ja kliimatingimuste poolest. 
Allmaaa-asutuste sügavus varieerub mõnekümnest 
meetrist kuni 1,2 kilomeetrini, võimaldades arendus- 
ja tootmisalasid eri sügavustes, kus aastaringselt va-
litsevad ühesugused olud. Seni on rajatisi kasutatud 
peamiselt teaduslikel eesmärkidel, kuid nende po-
tentsiaal on palju suurem. Lisaks teadusuuringutele 
pakuvad allmaalaborid ainulaadset keskkonda mit-
mesugusteks katsetusteks ja ettevõtluseks, näiteks 
kaevandus- ja tunneliehitusseadmete tehnoloogia 
arendamiseks, erinevate materjaliomaduste väl-
jaselgitamiseks ja tootmiseks või geofüüsikaliste, 
kiirguse avastamise ja muude mõõtevahendite kat-
setamiseks. Neid paiku saab kasutada ka maa-aluse 
põllumajanduse tootmiskohtadena, digiteeritud ja 
automatiseeritud toodete ja teenuste väljatöötami-
seks (näiteks autonoomsed mäemasinad, eri senso-

rite katsetamine jms) või soojusenergia tootmiseks. 
Lisaks sobivad allmaalaborid väga hästi spetsialis-
tide koolitamiseks, näiteks mäendusinseneride või 
päästetöötajate praktikaks, aga miks mitte ka äri- ja 
vabaajaüritusteks.
Nii mõnedki eeltoodud tegevustest toimuvad juba 
täna Läänemere piirkonna allmaalaborites. Näiteks 
Soomes Callio Labis, Pyhasälmi suletavas kaevan-
duses, tehakse kosmilise kiirguse mõõtmisekperi-
mente, katsetatakse eri põllukultuuride sobilikkust 
maa-alustes kindlates niiskus- ja temperatuuritingi-
mustes ning rajamisel on pumphüdroakumulatsioo-
nijaama arendus soodsa energia saamiseks. Äspo 
laboratooriumis Rootsis, mis algselt oli rajatud tuu-
majäätmete ohutu matmistehnoloogia väljatöötami-
seks, tehakse mitmekülgset teadus- ja arendustööd 
ning Reiche Zeche vana hõbedakaevandust Saksa-
maal kasutatakse juba aastakümneid mitmesugus-
te toodete katsetamiseks ja õppepraktika läbiviimi-
seks alates koolinoortest kuni mäendustudengiteni. 
Samas kätkevad kõik veel uudseid ja kasutamata 
ärivõimalusi, mille rakendamiseks ollakse igati ava-
tud, ning otsitakse ja soodustatakse ettevõtluse ja 
teaduse koostööd, kust sünnib uus teadmine. Seda 
ilmestab näiteks Callio labori ärimudeli ülevaade.
Innovatsiooni ja ettevõtluse suurendamiseks all-
maalaborites viidi BSUINi projekti käigus läbi 
järgmised tegevused:

Andrus Paat, Geoloogia instituut, projekti koordinaator  Fotod: Reiche Zeche 
allmaalabori erakogu ja Andrus Paat

ALLMAALABORID –  
UNIKAALSED 
TOOTMIS- JA 
ARENDUS KESKUSED 
2020. aasta lõpuks sai läbi kolm aastat kestnud BSUINi projekt (Baltic Sea  
Underground Innovation Network), mille eesmärgiks oli muuta Läänemere 
piirkonnas olevad allmaalaborid innovatsiooni, ettevõtluse ja teaduse 
arendamise jaoks rohkem kättesaadavamaks, parandades nende tegevus-
võimekust, kasutuskogemust ja ohutust. 
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 � Teostati allmaalaborite organisatsiooniline 
ja struktuuriline iseloomustus. See hõlmas 
nende tehniliste omaduste (nt geofüüsika) 
kaardistamist, aga ka rajatiste kasutamise 
operatiivseid ja juriidilisi aspekte. Kirjeldati 
sealset töökeskkonda ning töötervishoiu ja 
tööohutuse parimaid praktikaid.

 � Teenuskvaliteedi tõstmiseks ja uute teenuste 
loomiseks rajati igasse allmaalaborisse n-ö tee-
nuste teekaart, et lihtsustada ja suurendada 
allmaalaborite kasutust potentsiaalsete kliendi-
segmentide poolt. Selle eesmärgiks oli allmaala-
borites innovatsioonivõimekuse kasvatamine, et 
üha rohkem sealsetes tingimustes katsetatud ja 
juurutatud tooteid jõuaks turule.

 � Allmaalaborite kasutamise suurendamiseks 
ja oma teenustega nii turule kui ka kliendile 
lähemale jõudmiseks loodi üleeuroopaline 
mittetulundusühing EUL (European Underg-
round Laboratories Association), mille asuta-
jaliige on ka TalTech. 

EUL kui katusorganisatsioon edendab ettevõt-
likkust, teadusuuringuid, tehnilist arengut, in-

novatsiooni, haridust ja mitmesuguseid üritusi 
Euroopa allmaalaborites. Lisaks aitab EUL ette-
võtetel koostöös allmaalaboritega välja töötada 
protsesse, tooteid ja teenuseid, mis vajavad oma 
arengus allmaalaborite unikaalseid tingimusi. 
EUL kui platvormikeskkond võimaldab jagada 
kogemusi ja toetab pikaajalist arengut. 
EUL ei esinda ainult Läänemere piirkonna, vaid 
pikemas perspektiivis kõiki tuntumaid Euroo-
pa allmaalaboreid, nagu osakestefüüsikat uuriv 
Gran Sasso Itaalias või Hagerbach Test Gallery 
Šveitsis. Ka viimane on EULi asutajaliige.
Eeltoodust tulenevalt julgustan ka Eesti ettevõt-
teid, ülikoolide uurimisrühmi ja teisi huvitatud 
osapooli, kes tahavad äri- või teadusotstarbel 
kasutada stabiilset ja ainulaadset maa-alust ta-
ristut, võtma ühendust EULiga ning nende mit-
mekülgseid võimalusi kasutama. Teie püüdlusi 
toetab igati kohapealne kogenud meeskond. ■

LISATEAVET LEIATE EULi VEEBILEHELT
undergroundlabs.network

Mäendustudengite õpetamine allmaalaboris

Jälgimas tudengitega bioleostumise katset Kopplaaduri töö söekaevanduses

TEADUS

undergroundlabs.network


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

38

ARVAMUS

Akadeemiline eetika on üha olulisem teema 
läbi ülikooli üldise võimekuse suurendamise 
prisma, aga ka läbi mitmete pragmaatiliste 
vaatenurkade. Näiteks olen rahvusvahelise 
akrediteerija rollis näinud, et kui õppe- ja 
teadustöö ülevaated esitavad ülikoolid tasa-
kaalustatud vormis, siis eetika puhul näib 
eneseanalüüsi raporti koostajate arvates pii-
savat vaid eetikakoodeksi tekstist ja statisti-
kast ning tegeliku kultuuri ja praktika suhtes 
ollakse pigem ettevalmistamata. 
On tavapärane, et probleemidena mõistetakse 
vaid plagiaati ja akadeemilist korruptsiooni. See 
suhtumine võib akrediteeritavale institutsioonile 
kaasa tuua üsna suuri ebamugavusi. Tegelik 
tööpõld on märksa laiem ja näen uute ohtudena 
puhtale teadusele näiteks kogu maailmas kas-
vavat trendi objektiivsena näiva teadlaskonna 
ärakasutamist ärihuvides. Koostöö nii avaliku kui 
erasektoriga on vajalik, kuid hüvedega toestatud 

etteantud tulemustega või ka ideoloogiliselt kallu-
tatud arvamused ei ole teaduspõhised.
Eetikakomisjon, kuhu ma eelnevatel aastatel 
kuulusin, tegeles peamiselt vaidluste lahenda-
misega. Üliõpilaste lubamatu välisabi eksamil, 
spikerdamine, õppejõu sõnakasutus õppetöös, 
doktorantide ja nende juhendajate vahelised 
probleemid, vara väärkasutamine, üliõpilaste 
survestamine juhtkonnale sobiva „arvamuse“ 
andmiseks, kolleegi õppematerjalide kasutamine 
ilma autori loata on vaid mõned märksõnad. Nii 
suure liikmeskonnaga asutuses tuleb vahel ette 
ka sisult või vormilt ebaadekvaatseid kaebusi. 
Komisjoni või tema liikmete poole pöörduti ka 
nõustamispalvetega, näiteks uuendusliku karjää-
risüsteemi kitsaskohtade eetilisuse osas. 
Seoses ülikooli uue arengukava ja akadeemi-
lise eetika valdkondlike arengutega seisavad 
ülikooli ees uued väljakutsed. Ka uue Tea-

Tanel Kerikmäe, Akadeemilise Eetika Komisjoni esimees 2017–2020,  
õiguse instituudi Euroopa Liidu õiguspoliitika ja tehnoloogiaõiguse tenuuri
professor  Foto: KarlKristjan Nigesen

AKADEEMILINE EETIKA –
ÜLIKOOLI JÄTKUSUUTLIKKUSE 
JA AUTONOOMIA NURGAKIVI 
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dus ja arenduskorralduse seaduse (TAKS) 
versiooni ettevalmistajad on kaardistamas 
teadusasutuste vajadusi. Kuigi arutuse all on 
riiklikul tasemel loodav sekretariaat, mis toes-
taks ülikoolide valdkondlikku tegevust, olen 
arvamusel, et Tehnikaülikooli autonoomsuse 
huvides peame olema valmis ise tõhusalt oma 
eetikaprobleemidega hakkama saama, et mitte 
olla sõltuvad või rünnatavad. Järjest keeru-
kamad metoodikad, tehnoloogiad, koostöö 
interdistsiplinaarsete võrgustikega nõuavad 
meilt enam professionaalsust ja ressursse nii 
eetikaprobleemide preventeerimiseks, lahen-
damiseks kui ka igapäevaseks järelevalveks 
teadusüksuste tasandil.
Seetõttu leian, et akadeemilise eetika komisjon 
peaks peale teaduskondade valitud liikmete 
olema võimestatud rektori nimetatud lisaliik-
metega, eeldatavalt valdkondades, mis nõuavad 
kogemusi nii Eesti ja rahvusvaheliste teadus- ja 
arendusprojektide haldamisel, andmekaitses 
kui ka õiguslikes küsimustes. Õigustatud oleks 
nimetada kuni viis lisaliiget, kellel on erialasest 
tegevusest kogemusi uute väljakutsetega hak-
kama saamiseks, sh arvestades soolist ja ealist 
tasakaalu, kuivõrd ka komisjoni koosseis peaks 
olema tasakaalustatud. 
Minu kaasatusega komisjoni tööd iseloomustab 
ehk kõige enam püüe luua töötav süsteem, aga 
ka avatus õppida kogemustest, kuivõrd lahenda-
tavad probleemid olid nii oma iseloomult kui ka 
sellesse puutuvate isikute ringi ulatuse poolest 
üsnagi erinevad ja alustasime mitmes mõttes n-ö 
puhtalt lehelt. Ajal, kui kirjutasime komisjoni 
liikmetega kokku meie alma mater’i akadeemilise 
eetika põhimõtted, püüdlesime selle poole, et me 
ei ole ettekirjutav ja süüdistav institutsioon, vaid 
pigem juhime tähelepanu ja tekitame tasakaalus-
tatud arutelu, mille hindamiseks kasutame 
kokkulepitud reegleid. 
Teadlaste akadeemilise vabaduse piirangud ja 
akadeemilise eetika kriteeriumid on maailmas 
vägagi erinevad. Kagu-Aasia riikide praktika, 
kus teatud teemad on lausa keelatud (Kambod-
žas näiteks maaomandi küsimus) või ideoloogi-
liselt paika pandud (Vietnami riigiteadustes on 
ametlikult riigi huvi olulisem üksikisiku omast), 
tunduvad kauged ja ekstreemsed. Tadžikis-
tanis võib minu üllatuseks üliõpilase hinnet 
konkreetses aines alandada, kui õppejõud tabab 
ta suitsetamiselt või muult „ebakombluselt“. 
Loomulikult ei laiene totalitarismile/populismile 
kalduvates riikides (ja milline riik on selle eest 
tegelikult kaitstud?) eetikareeglite järgimine de 
facto ülikooli juhtkonnale, mis tundub samuti 
võõras ja õigustamatu. 

Samas tuleb arvestada, et meie ülikool on rah-
vusvaheline ja peale eri riikidest pärinevate 
tudengite, õppejõudude ja teadlaste oleme iga 
päev koostöös paljude ülikoolidega ja teostame 
oma projekte paljudes jurisdiktsioonides. Hooli-
mata kirjapandud reeglitest on eri rahvustest ja 
kultuuridest pärinevail akadeemilise kogukonna 
liikmeil ilmselt erinev taju lubatu ja lubamatu 
suhtes. Oma kogemustest võin öelda, et kui näi-
teks põhjanaabrist tudeng jätab õppetöös auditoo-
riumi ukse taha sõbrasuhted ning peab koheselt 
ka võimalikku ja näivat akadeemilise petturluse 
katset rikkumiseks, siis teiselt poolt olen koha-
nud suhtumisi, mis tunnistavad probleemiks 
vaid üheselt mõistetavat ja juba eos paratama-
tult hukkamõistetavat tegu. Olen kohanud ka 
õppejõudu, kes oli kindel, et üliõpilase ja õppejõu 
vahelise konflikti puhul prevaleerub automaatselt 
ja ametlikult viimase arusaam. Kindlasti mitte! 
Ülikoolipere liikmed on akadeemilise eetika väljal 
võrdsed hoolimata oma staatusest, akadeemi-
listest tiitlitest või saavutustest. Inimeste, nagu 
teadusvaldkondadegi võrdne kohtlemine on olnud 
ka üks põhieeldusi meie komisjoni välja töötatud 
eetika põhimõtete kogumis, erinevalt paljudest 
ülikoolidest, kus regulatsioonis eristatakse jäigalt 
üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste vaadet ja 
nende suhestumist eetikasse.
Eetikakultuuri toestamisega peavad tegelema 
ka absoluutsed tipud. Josh Jonesi kohaselt on 
Stanfordi ülikool loonud oma nn Honor Code’i 
juba 1921. aastal, aga statistika näitab, et 
akadeemiline petturlus üliõpilaskonnas on 
kohati kasvanud ja Jones peab selle põhjuseks 
fakti, et koodeksit pole kordagi muudetud. Kas 
peaksime oma reeglid iga teatud aja järel üle 
vaatama? Ehk siiski mitte liiga tihti. Veebis 
lihtsalt leitavad põhimõtted on üldistused, mille 
põhjal ei tuleks kaaluda kaebuste esitamist, vaid 
ennekõike hoiaku võtmist töötajate ja üliõpilaste 
poolt. Need põhimõtted ei käsitle tööõiguslikke 
suhteid ega ka teadusspetsiifilisi metoodilisi eeti-
kanorme, vaid lähtuvad võrdsuse printsiibist ja 
on kohaldatavad kogu meie liikmeskonnale – nii 
teadlastele, õppejõududele kui ka kõigi astme-
te üliõpilastele. Samuti peavad põhimõtetega 
arvestama akadeemilise kogukonna õigusi ja 
kohustusi puudutavate otsuste tegemisel haldus- 
ja tugistruktuuri töötajad. 
Igaüks meist võib eksida, kuid akadeemilise eeti-
ka põhimõtteid au sees hoides on võimalik neist 
eksi mustest õppida ja muuta ülikooli akadeemilist 
keskkonda etteaimatavamaks ja õiguskindlamaks. 
See ei tee meie elu ainult pingevabamaks, vaid li-
saks toestab nii õppe- kui teadustegevuse tõhusust, 
mis on akadeemilise eetika põhimõtete järgimisel 
vähem häiritud vastuoludest ja vaidlustest. ■
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Loon kõigepealt rahuliku ja 
turvalise õpikeskkonna, ka 
videotundides. Tihti lasen üli-
õpilastel endil püstitada kohtu-
mise eesmärgid ja tunni lõpus 
reflekteerida kogetut. Nii coac-
hing-sessioonidel kui ka üliõpi-
lastega kohtumistel on oluline 
esitada õigeid ja süvamõtlemist 
soosivaid küsimusi. Võimalusel 
tasub vältida kas-küsimusi, mis 
võimaldab vastata igavalt ja lü-
hidalt – jah või ei. Mentorluses 
tasub ka miks-küsimused sõnas-
tada teisiti, kuna ’miks’ mõjub 
vahel süüdistavalt ja hinnangut 
andvalt. Kui hakkad juhendami-
sel kasutama avatud mõjusaid 
küsimusi, märkad, et need on 
tõhusad ka igapäevaelus. Head 

arutlemist ja süvamõtlemist 
arendavad küsimused tasub 
enne üliõpilaste või kolleegidega 
kohtumist valmis mõelda. 
Kuidas lektorid pahatihti toi-
mivad peale hea küsimuse 
esitamist? Mitu minutit või se-
kundit me kannatame vastuste 
ja kommentaaride ootamise-
ga? Õppimine ja mõtlemine on 
aeglane tegevus. John Leary-
Joyce nimetab oma raamatus 
„The Fertile Void“ seda vaiku-
seaega viljakaks tühjuseks. 
Tegelikult on meie sees paljud 
vastused ja lahenduse ideed 
olemas – laseme kannatlikult 
sellel potentsiaalil välja tul-
la. Üliõpilased vajavad paraja 

Kaire Viil, Virumaa Kolledži lektor, juhtimistreener, 7. taseme täiskasvanute koolitaja  
Foto: Jevegeni Salihhov

COACHING-VÕTETE 
KASUTAMINE 
MUUDAB TUNNID 
JA KOHTUMISED 
TÄHENDUSLIKUMAKS

2020. aasta kevad tuli meile kõigile teisiti. Mina asusin siis EBSis õppima  
coaching’ut sooviga saada paremaks ja pädevamaks üliõpilaste mentoriks. 
Coaching’u üks tõlgendusvõimalusi on töötamine inimese eesmärkidega, 
nende poole liikumise toetamine ja inimese potentsiaali avastamine –  
õppimine otseselt õpetamata. Olen aasta jooksul katsetanud juhtimis-
coaching’u võtteid nii mentorluses kui ka tundides, üliõpilased on märganud 
mu juhendamisstiilis erinevust ja seda tunnustanud. Mida olen teinud 
teistmoodi?

pikkusega mõtlemisaega, kuna 
mõtlemine on pingutus. Meile 
võib see auditooriumi ees näida 
ülipika pausina, kuid tegelikult 
mõtleb üliõpilane esmalt, mida 
vastata, ning seejärel, kuidas 
seda vastust sõnastada – kõik 
ju kuulevad tema valjult välja 
öeldud ideid. Tihtipeale kum-
mitab õppijat ka mõte: „Mida 
nad minust arvavad?“ Teinetei-
sega võistlemine ja konkurents 
pärsib mõtlemise kvaliteeti. Ära 
pelga pikki vaikusepause. Laul 
ütleb ju ka, et vaikus on kuldne. 
Kuidas ja kui palju me oleme 
harjunud üliõpilaste mõtteid 
süvakuulama? Kehakeel on 
suhtluses väga oluline ning 
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tähtis on ka see, mida üliõpila-
ne või kolleeg seekord ütlema-
ta jätab. Püüa üliõpilast mitte 
katkestada ega tema eest lau-
set lõpetada. Nancy Kline kirju-
tab raamatus „Time to Think“, 
et inimese mõtlemise kvaliteet 
sõltub palju sellest, kui pühen-
dunult sa teda kuulad. Mõt-
lemisest sõltub paljuski see, 
kuidas tunnis uut infot oman-
datakse. Coaching’u üks võlu-
küsimus on: „Mis veel?“. Loo 
targale ajule mõtlemiseks tin-
gimused, küsides näiteks „Mida 
te veel sellest arvate?“ Enamas-
ti tulevad peale paari esialgset 
kiiret mõtet sisukamad või len-
nukamad lahendusideed. Proo-
vi seda võluküsimust järgmises 
tunnis esitada mitu korda ja 

järjekindlalt. Märkate koos õp-
perühmaga, kui palju häid mõt-
teid inimestel on, ning üliõpila-
sed näevad, milliseid põnevaid 
vaatenurki teistel sellel teemal 
tekib. Olen saanud üliõpilastelt 
tagasisidet, et „poleks usku-
nud, et näiteks õppimist saab 
nii erinevalt käsitleda ja meie 
rühmas on nõnda palju ägedaid 
mõtteid“. 
Plaani järgmiseks üliõpilaste 
või kolleegidega kohtumiseks 
rahulikku mõtisklemisaega, 
lase tunnil kulgeda loomuli-
kus tempos. Kaasa üliõpilased 
kohe tunni alguses, näiteks 
lase mõelda, milline oleks nen-
de jaoks kohtumise lõpuks hea 
tulemus. Mõtle valmis avatud 
mõjusad küsimused, ära lepi 

kiirvastustega, hoia meeles 
küsimust „Mis veel?“. Head 
mõtted sünnivad pikema aja 
jooksul ja vaikuses. Mäletad ju 
Sammalhabet, kes kinnitas sa-
muti, et haudumine vajab vai-
kust ja rahu. Võta tunni lõpus 
alati aega refleksiooniks ning 
leia ka ise aega mõtisklemi-
seks, kuidas sul läks. Küsi üli-
õpilastelt näiteks: „Mis sul täna 
tunnis hästi õnnestus?“ Tun-
nusta üliõpilasi sisuka arutelu 
eest ning ära unusta ka enesele 
põneva tunni ja veidi teistmoo-
di õpetamiskogemuse eest pai 
teha. Nancy Kline soovitab lei-
da endale iga päev aega mõtle-
miskeskkonna loomiseks ja seal 
olemiseks. Mõtlemise kvalitee-
dist sõltub meie elukvaliteet. ■
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vestust, kuid selle kasutamine 
on mugavam, protsess automa-
tiseeritud ja pildikvaliteet pa-
rem. Echo360 saab integreerida 
Moodle’i kursusega, mis annab 
võimaluse näha isikustatud sta-
tistikat ja kasutada üliõpilaste 
kaasamise võimalusi, näiteks 
saavad tudengid ära märkida 
loengus arusaamatuks jäänud 
kohti ja esitada küsimusi.
Täispikkadel loengusalvestus-
tel on e-õppes oma koht, kuid 
veel parema tulemuse saavuta-
miseks soovitatakse üles võtta 
otse kaamerale esitatud kont-
sentreeritud ja lühemateks 
klippideks jaotatud videoloen-
guid. Peamaja U06-040 ruumis 
on valmimas videostuudio, kus 
iga soovija peaks iseseisvalt 
kvaliteetse videoloengu salves-
tamisega hakkama saama. ■

Tanno Mee, multimeediaspetsialist

Viimased kümme aastat on Teh-
nikaülikoolis kasutusel olnud 
Echo360 loengusalvestussüs-
teem. Ruumi video- ja helisüs-
teemiga integreeritud süsteem 
jäädvustab paralleelselt kaame-
rapilti ja projektorisse jõudvat 
pilti. Planeeritud salvestused ja 
ülekanded algavad automaatselt 
ja õppejõult peale mikrofoni ka-
sutamise muud lisatööd ei nõua. 
Kui IT Kolledžis kantakse üle 
pea kõiki loenguid, siis peama-
jas on kasutatavus olnud aasta-
te jooksul tagasihoidlikum. 
Kuid pandeemiaga kaasnenud 
kaug- ja hübriidõppele ülemi-
nek muutis video õppetöös üleöö 
nõutuks. Kui varem loobus nii 
mõnigi õppejõud videoülekan-
dest kartuses, et tudengid selle 
toimudes enam auditooriumisse 
ei ilmu, siis ootamatult on mu-

Teadaolevalt alustati loengute videoülekannetega Tallinna Tehnikaülikoolis 
nullindate alguses. Avo Otsa „Side“ loengute kodulehelt leiab tolleaegsete 
ülekannete juurest märkuse „seda teenust pakutakse parimal võimalikul viisil 
ja on kasutamiseks omal vastutusel“. Loengu videoülekanne, mis toonastes 
tingimustes oli entusiastide ettevõtmine, võiks tänasel päeval olla normaalsus.

rest saanud lootus, et nad au-
ditooriumisse ei ilmuks. 2020. 
aasta kevadel otsustas ülikool 
lisada 22 auditooriumile video-
võimekuse ja tänaseks on pea-
aegu kõik neist kasutusvalmis. 
Koos varem kasutusel olnud 
ruumidega on Echo360 loengu-
salvestussüsteem nüüd 40 Teh-
nikaülikooli auditooriumis. 
Koroonakriis tõi lisaks ühepool-
sele otseülekandele vajaduse ka 
kahepoolse side järele. Lisandu-
nud auditooriumites on võima-
lik ruumi video- ja helisüsteemi 
ka videokonverentsi sisendina 
kasutada ning viia loeng või se-
minar läbi MS Teamsi või muu 
tarkvaralise lahenduse abil. 
Videokonverents sobib seega 
neile, kes vajavad kahepoolset 
suhtlust. Echo360 võimaldab 
ühepoolset voogedastust ja sal-

UUED VIDEOVÕIMEKUSEGA 
AUDITOORIUMID LUBAVAD 
KAHEPOOLSET SIDET

Echo360 videovõimekusega auditooriumid: U03-103, U05-103, U06a-229, 
U06a-201, NRG-131, SOC-209, ICT-121, ICT-122, ICT-315, ICT-501, ICO-217, ICO-219, 
ICO-221, ICO-314, ICO-316, ICO-317, ICO-319, ICO-410
Lisandunud Echo360 ja videokonverentsi võimekusega auditooriumid:
Mustamäe linnak: U02-102, U03-309, U03-310, U03-311, U04-103, U05-302, 
U05-409, NRG-226, SOC-212, SOC-222, SOC-308, SOC-312, SOC-412, SOC-413, 
ICT-402, ICT-507AB, SCI-109
EMERA: MA1-221, MA1-235; Kuressaare: MA6-214; Tartu: A-204; Virumaa: 45
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Selle, kuidas distantsõpe su-
jus, võttis inseneriteaduskon-
na prodekaan professor Ivar 
Annus kokku oma teadus-
konna näite varal juba ICL/
IGIP2020 aastakonverentsi 
ettekandes „Ühe silmapilgu-
ga kontaktõppest e-õppesse“. 
Sama teemat käsitles ta õp-
pejõudude veebikohtumisel 
tänavu jaanuaris. Prof Annu-
se ettekandest selgus, et eri-
olukorra väljakuulutamisel 
2020. aasta märtsis oli suu-
reks abiks juba olemasolev 
haridustehnoloogiline juhis, 
kohustuslike ainete e-tugi ja 
asjaolu, et enamik õppejõude 
ja tudengeid oli juba varem 
kasutanud online-koosoleku-
te tarkvara.
Loomulikult ei sujunud kõik 
tõrgete ja tagasilöökideta. 
Näiteks puudus külalis-
lektoritel juurdepääs osadele 
online-keskkondadele, kõi-
gile tudengitele ei jätkunud 
erialase tarkvara litsentse, 
probleemid tudengite isik-
like arvutitega, mille jõud-
lus osutus ebapiisavaks, 
virtuaal laborite ülesseadmise 
takerdumine jms. Kuid kok-
kuvõtvalt võib öelda, et tuldi 
toime. ■

Ija Stõun, personaliarenduse peaspetsialist

Covid 19 viiruspuhangu esimese laine ajal laekus ülikooli õppejõududelt 
mitmeid e-kirju sooviga käsitleda personalikoolituse raames distantsõppe 
didaktika teemat. Et ülddidaktika jaguneb valdkonna- ja ainedidaktikaks, 
see oli teada varemgi, aga distantsõppe didaktika kohta ei tulnud meelde 
ühtegi definitsiooni. Ka Eesti Keele Instituudi kodulehel ei leidunud otsest 
vastet. Abi tuli otsida mujalt.

keh tivad siiski samad põhi-
mõtted, mis ülddidaktika (s.t 
pedagoogika üldised printsii-
bid) ja ainedidaktika puhul 
(kuidas mingi õppeaine sisu 
ja metoodikat valida). 

Kuidas distantsõppe  
didaktika rakendus?
Tehnikaülikooli spetsiifikat 
arvestades, kus õppeprotses-
sis on äärmiselt oluline osa 
praktikumidel, laboritöödel, 
mitmesuguste tehniliste os-
kuste omandamisel, ei olegi 
võimalik kogu kontaktõp-
pesse kavandatut distantsilt 
teostada. Juhendis soovitati 
ennekõike üle vaadata nii ai-
nekava, õpiväljundid kui ka 
hindamiskriteeriumid ja vaja-
dusel nendes muudatusi teha. 
Veel juhiti õppejõudude tähe-
lepanu sellele, et õppeaine lä-
bimiseks vajalikud materjalid, 
näiteks laiendatud ainekava, 
konspektid, videod, ülesan-
ded ja harjutused, oleksid 
võimalusel koondatud ühte 
keskkonda. Distantsõppe lä-
biviimiseks soovitati tekitada 
samasugune rutiin nagu kon-
taktõppes, s.t kokku leppida 
kindlad loengu- ja seminari-
ajad, konsultatsioonid jms.

KUIDAS DEFINEERIDA 
DISTANTSÕPPE DIDAKTIKAT 
TEHNIKAÜLIKOOLI 
KONTEKSTIS?

Pöördusin Eesti Inseneripeda-
googika keskuse juhataja dot-
sent Tiia Rüütmanni poole ja 
palusin abi. Nii valmis 2020. 
aasta kevadel juhendmaterjal 
„Kuidas juhtida õppeprotsessi 
distantsõppe tingimustes Teh-
nikaülikoolis“. Juhendi koos-
tamisse panustas peale Tiia 
Rüütmanni veel akadeemilisi 
kolleege kodu- ja välismaalt, 
kõige enam Tallinna Ülikoo-
li doktorant Marge Kusmin, 
kellel on ühtlasi head haridus-
tehnoloogilised teadmised. Ja-
gasime oma mõtteid ka Tartu 
Ülikooli kõrgkoolipedagoogika 
kaasprofessori Mari Karmi ja 
õppekvaliteedi peaspetsialisti 
Ene Voolaiuga, kes leidsid, et 
TalTechi ja TÜ distantsõppe 
korraldamise ja läbiviimise 
soovituste loogikas on palju 
ühist.
Lühidalt võiks distantsõp-
pe didaktika mõistet selgi-
tada kui õpetamist erilises 
õppekeskkonnas, mis seab 
täna veel erilisi tingimusi 
nii õppejõule kui ka üliõpila-
sele ning kus õppeprotsessi 
korraldamine käib tundu-
valt piiratumas keskkonnas 
traditsioonilisega võrreldes. 
Distantsõppe didaktikas 
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haridust pakkuv Euroopa 
ülikool, 

2. uus rahvusvahelise „Tule- 
viku ülikooli“ kontseptsioon,  
mis on oma teaduspõhise 
insenerihariduse ökosüstee-
miga teerajajaks nii Euroo-
pas kui ka kogu maailmas.

Ambitsiooni täitmise eeldu-
seks on kõigi partnerülikooli-
de ökosüsteemide ühendamine 
läbi uute kaasamisvõimaluste, 
tehniliste barjääride ületamise 
ning teaduspõhise lähenemise 
ühiskondlike muutuste ja vaja-
dustega kohanemisel.
Projekti lähtekohaks on tulevi-
ku ühiskonna vajaduste definee-
rimine ümbritseva ökosüsteemi 
kaasabil, mille alusel arendada 
välja nii uued koostöö- ja õppe-
vormid kui ka mehhanismid, et 
tagada pakutava hariduse ko-
hanemisvõime ka tulevikus. 

Alustame digitaalsest 
kampusest
Projekti sisulised tegevused 
algavad EuroTeQ Campuse 

Reijo Karu, rahvusvahelise koostöö juht

Eellugu
Tallinna Tehnikaülikooli tee-
kond EuroTeQi suunas algas 
vahetult enne 2018. aasta jõu-
lupühi telefonikõnega Müncheni  
Tehnikaülikooli tolleaegselt 
rektorilt. Ta tegi ettepaneku 
kaaluda võimalust liituda nen de  
strateegilise võrgustiku Euro-
Tech algatusega EuroTeQ Engi-
neering University, mis oli äsja 
Euroopa Ülikoolide meetme ka-
tuse all avalikustatud. 
Tegemist on 2017. aastal Göte-
borgis toimunud Euroopa Lii-
du tippkohtumisel sündinud 
ideega luua aastaks 2024 paar-
kümmend strateegilist üle - 
euroopalist ülikoolide liitu. Nen-
de peamiseks eesmärgiks on 
tõsta Euroopa teadus- ja hari-
dusruumi globaalset konku-
rentsivõimet, mille saavutami-
seks avati 2019. aastal ka vas tav 
Euroopa Ülikoolide toetusmee-
de. Sihiks on institutsionaalne 
koostöö, mis murrab seni prak-
tiseeritud „silotornide“ loo gika 
ühistes arendusprojektides.

„Supertehnikaülikooli lähenemine inseneriõppele on terviklik ja kõikehõlmav: 
lisaks suurepärastele erialateadmistele saavad noored insenerid 
laiapõhjalise hariduse, ettevõtlikkusepisiku ning erksa ühiskondliku närvi.“

- Prof Hendrik Voll, TalTechi õppeprorektor

Ülikool tegi strateegilise valiku 
mitme alternatiivse algatuse 
seast, hinnates nii konsortsiu-
mite tugevust kui ka partnerite 
profiile, kuid eelkõige koostöö 
pikaajalist perspektiivi. Euro-
TeQ Engineering University on 
kolmeaastaseks juhtprojektiks 
strateegilise koostöö käivita-
misele ning edu korral järgneb 
sellele pikaajaline Euroopa 
Komisjoni toetatud arengutee 
üheskoos Euroopa juhtivate 
tehnikaülikoolidega. Seega ot-
sustas TalTech liituda EuroTec-
hi võrgustiku algatusega, mida 
toetas ka TalTechi sobivus part-
nerina, täiendamaks seda enda 
tugevuste ja kompetentsidega.

EuroTeQ Engineering  
University
Projekti peamine ambitsioon 
sisaldub ka selle ingliskeelses 
nimetuses, kus tähenduslikult 
on sõnapaar „engineering uni-
versity“ avatud kahes võtmes:
1. EuroTeQi kvaliteedimärki  

kandev inseneri- ja tehnika - 

EUROTEQ – 
DIGIKAMPUSEGA 
TULEVIKU ÜLIKOOL 
VIIES RIIGIS
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loomisega, mis on ühiseks õpi-
keskkonnaks kõigile partner-
ülikoolidele ja seotud ökosüs-
teemidele. Tegemist on avatud 
haridusplatvormiga, milles on 
loodud võimalus saada osa 
pakutavatest programmidest 
ka ülikoolivälistele õppurite-
le, nagu spetsialistid ja juhid 
ettevõtetest, kutseõppurid või 
õppejõud. Ülikoolidevahelise 
koostöö tehniliste barjääri-
de ületamiseks luuakse või-
malused uute algatuste ellu 
kutsumise ja klassikaliste 
koostöövormide paindliku-
maks muutmise teel: ühine 
kursuste kataloog, õppeainete 
ülekandmise lihtsustamine, 
projektiõppe integreerimine, 
õppematerjalide digiteerimine, 
virtuaalne mobiilsus jne.
Esimeste tegevustena on käivi-
tatud partnerite õpetamisvõi-
mekuse ja tehniliste platvormi-
de kaardistamine ning ühisõppe 
võimaluste hindamine. Tallinna 
Tehnikaülikool on virtuaalse 
mobiilsuse toetamiseks käivi-
tanud ideekonkursi iseseisvalt 
läbitavate kursuste loomiseks 
(vt https://bit.ly/3sL8ugZ).
Koosloome põhimõtete, inno-
vatsiooni ja teaduse integreeri-
miseks õpiprotsessi lükatakse 
käima EuroTeQ Collider ehk 
programm ideede, vajaduste 
ja ressursside koondamiseks. 
Loodavate õpikogukondade si-
semise ja omavahelise koostöö 
vormis toimub ühiskondlikel 
väljakutsetel põhinevate pro-
jektide käivitamine ja läbivii-
mine. Oluline roll on seejuures 
partnerite ökosüsteemidest 
tuleneval sisendil nii lahenda-
tavate väljakutsete, kaasatud 
kompetentside kui ka uute 
meetodite näol.
Avatud ülikooli kaasabil tööta-
takse välja koostööpõhimõtted 
spetsialistide ja mitmesugus-
te sidusgruppide vahel, kes 
on abiks uue põlvkonna õppi ja 
oskuste ja pädevuste definee
rimisel, ning mis saavad oma-

korda paradigma muutmise 
sisendiks elukestva õppe või-
maluste pakkumisel. Euro-
TeQ Professional katuse all 
sisustatakse ka individuaalõp-
pe formaat ning defineeritakse 
loodava EuroTeQi kvaliteedi-
märgi formaalsed nõuded ja 
sisulised parameetrid.
Tallinna Tehnikaülikooli juhti-
da on tervikuna kogu projekti 
ühendav EuroTeQ Connector, 
mille eesmärgiks on tagada 
dialoog sidusgruppidega, ins-
titutsionaliseerida aktiivne 
koostöö partnerite vahel ning 

töötada välja teadusel põhi-
nev hindamismudel projekti 
tulemuslikkuse ja kvaliteedi 
tagamiseks.
EuroTeQi juhtprojekti kol-
meaastase perioodi jooksul 
luuakse alus pikaajalisele 
strateegilisele koostööle, mille 
eesmärgiks on siduda Tallinna 
Tehnikaülikooli õppe-, teaduse 
ja innovatsiooni valdkondade 
arendustegevus Euroopa juh-
tivate tehnikaülikoolidega. ■

MIS ON MIS EHK EUROTECH vs. EUROTEQ
EuroTech on Euroopa kuue juhtiva tehnikaülikooli 
strateegiline liit, mille seni suurimaks koostööprojektiks 
õppearenduse vallas on EuroTeQ Engineering University. 
EuroTechi võrgustiku liikmeteks on Müncheni Tehnika-
ülikool (DE), Taani Tehnikaülikool (DK), Eindhoveni  
Tehnikaülikool (NL), École Polytechnique (FR), EPFL (CH) 
ja Technion (IL).
EuroTeQi projekti täieõiguslike partnerite hulka on kaasatud  
ka Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja Tallinna Tehnikaülikool.  
EPFL ja Technion on projekti kaaspartnerite rollis toetus-
meetme tingimuste tõttu.
Lisaks ülikoolidele on projekti liidetud 43 ettevõtlus-
partnerit üle Euroopa.
EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahasta-
tud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

PROJEKTIST LÄHEMALT:
taltech.ee/euroteq

taltech.ee/euroteq
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Betooni 3D-printimine on lootustandev tuleviku-
suund mehitamata ehitustehnoloogia arengus. 
Plastide 3D-printimine on arenenud nii kaugele, 
et printereid kasutatakse ka kodustes tingimus-
tes. Betooniprintimine on põhimõttelt väga sarna-
ne: arvuti juhtimisel lisatakse üksteise peale be-
toonisegu õhukeste kihtide kaupa, kuni prinditav 
detail on soovitud kujuga. Siiski tingivad betooni-
segude omadused ja detailide soovitud mõõtmed 
piiranguid.
TalTech tegutseb ühiselt ühistegevust Tallinna 
Tehnikakõrgkooli, Eesti Kunstiakadeemia ja era-
sektori partneri HaraGrupp OÜga, et arendada 
3D-printimise tehnoloogiat ja segusid. Tihedat 
koostööd on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
asuva printeri häälestamisel, seal on TalTechis 
väja töötatud segudest prinditud mitmesuguseid 
arhitektuurseid kujundeid. Lähitulevikus planee-
ritakse sama seadmega printida TalTechi tuden-
gite Kristel Sepa ja Jelena Kazaki arhitektuurne 
töö „Laine“.

Peamine uurimissuund TalTechis on 3D-printimi-
seks sobivate segude arendamine, katsemeetodid 
ja printimise tehnoloogia. Lähtutakse vajadusest 
laiendada kodumaiste lähtekomponentide kasu-
tusvõimalusi. Uuritud on väikese tihedusega eri-
otstarbelisi segusid, orgaanilise fiibri kasutamist 
ja keemiliste lisandite mõju. Peatselt luuakse 
Mäepealse 3 õppe- ja teaduslaborisse betooni 3D-
printimise labor, kus on suurepärased võimalused 
katsetada täismõõtmelisi detaile. ■

Mattias Põldaru
TALTECH ARENDAB BETOONI 3D-PRINTIMIST

Kui Euroopa Liidu kodanik soovib tellida Euroo-
pa välisest riigist interneti teel kaupu, siis alates 
käesoleva aasta 1. juulist peab ta maksma sihtko-
ha riigi maksumääradele vastavat käibemaksu. 
Lihtne, eks ole? Kas kujutate nüüd ette, millise 
hulga deklaratsioonide esitamist see nõuab? Ja 
kes seda tegema hakkab? Kas müriaad uusi raa-
matupidajaid? Ei, muidugi masin!
Töö käibemaksudeklaratsioonide andmete vahen-
damise platvormiga algas üle-eelmisel aastal ning 
selleks pöördus värskelt loodud Eurora Solutions 
OÜ Tarkvarateaduse instituudi poole. Eesmärk 
oli luua lahendus, mis aitab e-kaubanduse pak-
kujatel ostuhetkel automatiseeritult  arvutada 
maksusumma, pärast kauba eest tasumist koos-

Karin Härmat

EUROOPA LIITU TELLITAVATE INTERNETI KAUPADE  
KÄIBE MAKSU HAKKAB ARVESTAMA TARKVARATEADUSE 
INSTITUUDI ABIGA ARENDATUD PLATVORM

tab eeltäidetud tollideklaratsiooni ja edastab di-
gitaalselt sihtriigi tolliametile. Kõige selle juures 
tuli arvestada, et erinevatel Euroopa riikidel on 
kehtestatud erinevad käibemaksumäärad, mis 
varieeruvad 17 kuni 27 protsendini. 
Uurimisrühma Digiriigi tehnoloogiad ja arhitek-
tuur juhi Ingrid Pappeli sõnul oli ülesande kõige 
ambitsioonikam osa välja mõelda ja kasutada 
masinõppel tuginevat mudelit, mis suudab kauba 
kirjelduse järgi määrata korrektse kaubakoodi. 
Lisaks on Euroopa riikides erisused mitte ainult 
tollisüsteemide tarkvarades ja protseduurireeglites, 
vaid ka kohalikes seadustes, mida üldse võib riiki 
interneti teel tellida. „Näiteks Lätis on lubatud in-
ternetist tellida kumminuiasid, kuid Eestis mitte. 
Eurora platvorm peab taolisi erisusi tuvastama, 
aga sisendi peab andma iga riigi tolliamet,“ nentis 
uurimisrühma juht.
Kuigi kogu projektile kulus 8800 tundi meeskonna 
tööd, avaldati kaks teadusartiklit ja mõned ma-
gistritööd, on tänaseni suur probleem kolmandate 
riikide andmestiku oluline erinevus Euroopa Liidu 
omast. „Andmete kättesaadavus riikide maksu-
ametitest oli küllalt keeruline, õnneks saime nau-
tida Eesti maksuameti suurt toetust ja viljakat 
koostööd,“ rääkis Pappel. ■

TalTechis koostatud segu printimine  
Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
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Materjalide- ja keskkonnatehnoloogia instituudi 
keskkonnatehnoloogia teaduslaboris arendatakse 
võimalust ruumide ja rajatiste ventilatsiooni asen-
damiseks energiatõhusa alternatiiviga. Ruumide 
siseõhk, mis on saastunud haigustekitajate ning 
lenduvate orgaaniliste ühenditega, puhastatakse 
ja suunatakse korduvkasutamisele. Ringlusesse 
suunatav õhk puhastatakse impulss-elektrilahen-
dusega vesi-õhk segus, millele järgnevas fotoka-
talüütilises protsessis eemaldatakse jääkosoon. 
Elektrilahenduses tekkinud plasma hävitab 
haigustekitajad ja lenduvad orgaanilised ained. 
Fotokatalüütilises reaktoris toimuvas järeltööt-
luses hävitatakse elektrilahendusel tekkinud 
osooni ja lenduvate orgaaniliste ühendite jäägid. 
Õhupuhastit toidetakse nii elektrivõrgust kui ka 
autonoomsest päikesepaneelist. See on ökonoom-
ne ja energiasäästlik lahendus: meeldiv ja puhas 
atmosfäär tagatakse kokku hoides energiat, mida 
muidu õhu ventileerimisega kaotatakse. ■

Sergei Preis

ENERGIAEFEKTIIVNE ÕHUPUHASTI HOIAB  
TOA SOOJA JA ÕHU KVALITEETSE

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi 
teadlased pakkusid välja uue meetodi, mis aitab 
elektrilise bioimpedantsi mõõtmiste abil täiusta-
da pulsilaine uurimist inimkehalt. Pulsilaine on 
oluline arterite ja südame seisundi näitaja, mil-
le erinevad parameetrid annavad arstidele infot 
näiteks veresoonte jäigastumise, lupjumise või 
südame vatsakeste töö kohta.
Väljatöötatud meetod on uudne ja kõrge potent-
siaaliga asendus praegusele kuldstandardi staa-
tuses olevale südame pärgarteri angiograafiale, 
mis on läbistav, potentsiaalselt eluohtlik ja kallis 
kliiniline protseduur.
Elektroonikainstituudi bioimpedantsi uurimis-
rühm lõi teadur Margus Metsheina juhtimisel 
mehaanilise voolikute süsteemi, et uurida südame 
ja veresoonkonna töö olulisi aspekte ja võimalusi 
selle oleku pidevjälgimiseks. Tegemist on kontrol-
litud keskkonnaga, mille toimimist saab lihtsalt 
jälgida ja vajadusel muuta. Verd asendab kont-
rollitud elektrijuhtivusega ja inimese vererõhukõ-
verat simuleeriva rõhu all olev soolvesi. Süsteemi 
oleku muutmisega saab imiteerida välispidist 
survet kodarluuarterile, uurides selle mõju elekt-
rilise bioimpedantsi abil mõõdetud pulsilainele ja 
viimase vastavust rõhusensorist saadule.

Karin Härmat

ELEKTROONIKAINSTITUUDI TEADLASTE LEIUTIS AITAB 
JÄLGIDA SÜDAME-VERESOONKONNA TERVIST

Margus Metshein selgitas, et see võimaldab-
ki luua praktilistel mõõtmistel põhineva aluse 
pulsilaine kujunemise põhjuste seletamisele ja 
interpreteerimisele ning paraneb mitteinvasiiv-
se ja usaldusväärse pidevjälgimise võimekus. 
Tulemusi on kasutatud prototüüpseadme la-
borikatsetustel arendusgrandi EAG34 raames: 
Aordi tsentraalse vererõhukõvera mitteinvasiiv- 
ne mõõtesensor (Mart Min, 2020). Arendustöö 
käigus näidati, et kodarluuarteril mõõdetud 
elektrilise bioimpedantsi signaali abil saab 
edukalt sünteesida aordikaares tekkivat rõhu-
signaali.
See tähendab, et saame elektrilise bioimpedant-
si muutuste kaudu mõõta vererõhku, minimeeri-
des sealjuures väliseid mõjutusi, ning disainida 
häirekindlaid kehal kantavaid seadmeid süda-
me- ja veresoonkonna parameetrite pidevaks 
moonutusteta jälgimiseks.
Läbiviidud uurimistöö teemal kirjutatud artik-
kel pealkirjaga „Correlation Between Electrical 
Bioimpedance and Pressure Waveform in Radial 
Artery and in Mechanical Pulsating Pipe Sys-
tem“ pälvis parima teadusartikli auhinna IEEE 
Instrumentation & Measurement ühingu rah-
vusvahelisel aastakonverentsil I2MTC2020. ■
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KAHEKSA UUT 
TENUURIPROFESSORIT
Aasta lõpus ja uue alguses astus tenuuri kaheksa uut professorit, osa 
neist TalTechis varem tuttavad, aga mitte kõik. 

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen ja erakogud

1. Kaitsesin doktorikraadi Teh-
nikaülikoolis aastal 2007, kuid 
esimene töökoht oli ülikoolis juba 
1995, Masinaehituse instituudis 
raalprojekteerimise arvutiklassi 
haldurina. Minu silmis on üks 
olulisemaid isikuomadusi ka 
professori ametikohal avatus 
koostööle, samuti on tähtis rah-
vusvaheline võrgustik. Sellest 
lähtuvalt olen olnud külalisteadu-
riks Šveitsis ETHs, Rootsis KTHs 
ja viimati USAs Florida Polüteh-
nilises Ülikoolis, mis on aidanud 
luua toimiva koostöövõrgustiku ja 
head suhted üle maailma.
2. Olles ülikoolis töötanud erine-
vatel akadeemilistel ametikohta-
del juba üle 20 aasta, on tenuu-
riprofessori töö paljuski loogiline 
jätk ning kindlasti on rahvusva-
heliste projektide juhtimine üks 
olulisemaid kogemusi. Kõrvale 

ei saa jätta ka õpetamist ja inse-
nerpedagoogilist kogemust – olles 
läbinud rahvusvahelise insenerpe-
dagoogi õppe, saan väga hästi aru 
inseneride õpetamise spetsiifikast 
ja väljakutsetest. Samuti on kind-
lasti kasu minu kogemusest nii 
töövõtjana kui ka tööandjana. 
3. Kahe aastaga on loodud tugev 
uurimisgrupp Autonoomsed sõi-
dukid, mida olen vedanud. Ees-
märk on uurimisgrupi teadus-
tulemused tõsta oma valdkonna 
tippude hulka, seejuures lahen-
dades praktilisi Eesti ettevõtete 
ja omavalitsuste probleeme, mis 
on seotud isejuhtivate sõidukite 
tehnoloogiate ja robootikaga ül-
disemalt. Minu jaoks on oluline, 
et lisaks publitseerimisele tea-
dusajakirjades oleks meie tegevu-
sest ka reaalne kasu Eesti majan-
dusele ja inimestele üldisemalt.

4. Suurim üllatus on seni olnud 
tenuuriprofessori valmiste kord 
ja protsess. Näen siin palju aren-
guruumi ja loodan, et uus rekto-
raat suhtub sellesse tõsiselt ja 
professionaalselt. ■

RAIVO SELL: Mehaanika ja tööstustehnika instituudi robootika 
tenuuriprofessor alates 1. detsembrist 

KÜSISIME KÕIGILT NELI KÜSIMUST:
1. Tutvusta ennast, palun.
2. Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest 

tenuuris kasu on?
3. Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?
4. Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

1. Lõpetasin 2019. aastal ühen-
datud doktoriprogrammi Aalto 
Ülikoolis ja Tallinna Tehnika-
ülikoolis. Oma tegevustes lähtun 

ERGO PIKAS: Ehituse ja arhitektuuri instituudi digitaalehituse tenuuri
professor alates 1. jaanuarist 

teaduslikust uudsusest, kasust 
ehitussektorile ning avatusest 
koostööle. Usun, et parimad tule-
mused tulevad sünergias.

2. Töökogemused mitmes riigis 
on andnud võimaluse luua rah-
vusvaheline kontaktvõrgustik 
ehitusjuhtimise ja digitaliseeri-
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tus uuele tasemele. Konkreet-
semalt on teadus- ja arendustöö 
olulisemaks suunaks projektee-
rimise ja ehitamise integreeritud 
juhtimine uusehitiste ja renovee-
rimise kontekstis; BIM integree-
rimine erinevatesse ehitiste pro-
jekteerimise ja ehitusjuhtimise 
valdkondadesse; ehituse teabe-
voogude ja andmete haldamine.
4. Olles töötanud mitmes ülikoo-
lis eri riikides, oli minu suurimaks 
üllatuseks kogu asjaajamise liht-
sus Tallinna Tehnikaülikoolis ja 
riigiga. See on oluline väärtus, 
mida sageli ei hinnata. ■

1. Olen hariduselt geoloog, maa-
põue uurija, ning minu teadustöö 
põhifookuseks on settekivimite 
omadused ja neis talletunud in-
formatsioon mineviku kliima, 
keskkonna ja elustiku kohta. 
Kaitsesin oma doktoritöö 2002. 
a Tehnikaülikooli toonases ener-
geetikateaduskonnas, professo-
rina töötan alates 2015. aastast, 
tenuuris 1. jaanuarist 2021. Li-
saks olen ülikooli senati liige ja 
täidan täna ka geoloogia insti-
tuudi direktori kohuseid.
2. Tenuuriprofessori roll ei eri-
ne väga palju varasemast tööst 
ja tõsisemaid järeldusi saab teha 
alles mõne aja pärast, aga kui 
peaksin ühe punkti esile tõstma, 
siis koostöö nii instituudis, üli-
koolis kui ka rahvusvaheliselt. 

3. Aluspõhjageoloogia professori 
esmaseks missiooniks on tagada 
geoloogia ja Eesti maapõuealase 
kompetentsi olemasolu Tehnika-
ülikoolis ning selle rakendamine 
tipptasemel teadusesse ja õppe-
töösse. Loodan, et saan senisest 
enam rakendada oma teadmisi 
ka praktilise väljundiga uurin-
gutes. Eestis äsja käivitunud 
riiklikud maapõueressursside 
uuringud pakuvad unikaalset 
võimalust baasteaduse ja raken-
dusuuringute integreerimiseks. 
Samasse valdkonda kuulub maa-
põue digitaalse andmehalduse 
edendamine nii Eestis kui ka vä-
lismaal, mis haakub hästi Tehni-
kaülikooli prioriteetidega. Lisaks 
tuleb palju enam panustada geo-
teaduste populariseerimisse.

4. Minu tenuuriraja algus lan-
ges kokku instituudi direktori 
kohusetäitja rolliga – õnneks 
või kahjuks on üllatused seo-
tud just selle viimasega. ■

OLLE HINTS: Geoloogia instituudi aluspõhjageoloogia tenuuriprofessor 
alates 1. jaanuarist 

mise valdkonnas. Samuti olen 
olnud aktiivne ehitusvaldkon-
na ettevõtluses, olen töötanud 
MKMis, asutanud BIM konsul-
tatsiooni ja paar start-up-ette-
võtet. See on aidanud tekitada 
terviklikuma ülevaate ja arusaa-
mise ehitussektori toimimisest. 
3. Olen seadnud eesmärgiks di-
gitaalehituse ja ehitusjuhtimise 
uurimissuuna ja meeskonna väl-
jaarendamise järgmise 2–3 aasta 
perspektiivis. Uurimisrühmas 
keskendutakse ehitusprotsessi 
digiteerimisele eesmärgiga tõsta 
kogu ehitussektori digitaliseeri-

1. Olen pärit teadlaste perekon-
nast ning millegi uue teadasaa-
mine on olnud tööalaselt loogiline 
valik. Looduseinimesena laie-
malt, geoloogina kitsamalt uurin 
Maa arengu kõige kaasaegsemat 
etappi – kõike, mis on juhtunud 
looduses pärast viimast jääaega. 
Katsun vaadata maailma lahtise 
pilguga, sest enamik tänapäeva-
seid protsesse on võimalik teisen-
dada minevikku.

SIIM VESKI: Geoloogia instituudi maateaduse tenuuriprofessor 
alates 1. jaanuarist 
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1. Olen lõpetanud Tallinna 
Tehnikaülikooli biotehnoloogia 
erialal, käinud end täiendamas 
bioinformaatika vallas Chalmer-
si Tehnikaülikoolis ning juhtinud 
Tartu Ülikooli Tehnoloogiainsti-
tuudis sünteetilise bioloogia õppe-
tooli. Minu huvi ja kirg on olnud 
kestlikud ning keskkonnasõbra-
likud lahendused toitainete, söö-
da, materjalide, kemikaalide ja 
ravimite tootmiseks. Tegeleme 
oma uuri misgrupis sünteetilise ja 
süsteemide bioloogia metoodikate 
arendamise ning rakendamisega 
nn rakuvabrikute disainimiseks 
ja konstrueerimiseks.
2. Inseneribioloogia hõlmab tu-
gevate bioinformaatika, geeni-
tehnoloogia, analüütilise keemia 
ja biotehnoloogia teadmiste kom-
bineerimist. Bioloogiliste materja-
lide inseneerimine on juba praegu 

tugevalt mõjutamas nii meditsii-
ni, keemiatööstust, jätkusuutlik-
ku toidu ja sööda tootmist, põllu-
majandust kui ka keskkonna- ja 
infotehnoloogiaid ja oma uurimis-
rühmaga saame panustada ühte 
kiiresti arenevasse valdkonda, 
milleks on rakuvabrikute disain. 
3. Olen seadnud eesmärgiks 
luua TalTechis tugev kompe-
tents orgaaniliste jäätmete 
(toidu-, põllumajandus- või 
puidujäätmete) bioloogiliseks 
väärindamiseks kas toidulisan-
diteks, söödaks või igapäevaselt 
kasutatavateks biomaterjali-
deks, mis on kooskõlas ringma-
janduse kontseptsiooniga. Minu 
fookuses on õppetöö tugevdami-
ne inseneribioloogia valdkonnas 
ning aktiivselt töötada selle 
nimel, et rohkem gümnasiste 
tuleks ülikooli õppima STEM 

erialasid. Lisaks soovime pak-
kuda tuge biotehnoloogiaalase 
ettevõtluse arenemisele Eestis.
4. Väga positiivne üllatus on 
olnud äärmiselt abivalmis ja 
toetav ülikooli personal, keda 
sooviks siinkohal kindlasti tä-
nada ning tunnustada. ■

PETRI-JAAN LAHTVEE: Keemia ja biotehnoloogia instituudi toidu
tehnoloogia tenuuriprofessor alates 1. jaanuarist 

1. Lõpetasin 2003. aastal West 
Pointi sõjaväeakadeemia USAs 
(arvutiteaduse bakalaureus) 
ja teenisin mõnda aega Eesti 
Kaitseväes sideohvitserina. 
Hiljem tegin Tehnikaülikoolis 
läbi magistri- ja doktoriõpin-
gud ning aastal 2013 liitusin 
ülikooliga, et võtta üle küber-
kaitse magistriprogrammi juh-
timine. Alates selle loomisest 
2014. aasta sügisel on minu 
vedada ka Tallinna Tehnika-
ülikooli küberkriminalistika 
ja küberjulgeoleku keskus.
2. Olen andnud oma panuse 
NATO küberkaitsekoostöö kesku-

saadud kontaktid on üliolulised, 
et hoida tugevat sidet ülikooli ja 
ühiskonna vahel ning saada sel-
get sisendit ja ausat tagasisidet 
meie õppe- ja teadustööle. Ka-
suks on tulnud ka varasem juh-
timiskogemus ja rahvusvahelises 
keskkonnas töötamise kogemus. 
Dessantlangevarjuga lennukist 
välja hüppamise oskust ei ole 
(veel) vaja läinud. 
3. Keskuse rahvusvaheline ja 
interdistsiplinaarne meeskond 
on viimaste aastatega kasvanud 
ligi kolmekümnepealiseks (sh 
tööstusdoktorandid) ja suudab 
edukalt katta küberturvalisu-

RAIN OTTIS: Tarkvarateaduse instituudi küberoperatsioonide 
tenuuriprofessor alates 1. jaanuarist 

2. Olen tööelus läbinud kõik 
astmed – keskkoolis töötasin 
laborandina ja peale ülikooli 
nooremteadurist professori-
ni. Kõrghariduse sain Tartus, 
doktorikraadi Uppsalas, pool 
teadlasekarjääri on möödunud 
Teaduste Akadeemias ja pool 
TalTechis. Eri tasemete, tea-
duskeskuste ja erialade süm-

bioos ja sünergia on see, millest 
tänini kasu lõikan. 
3. Minu arvates on professor min-
gi valdkonna teadmiste laegas, 
mingi konstant, mille ümber on 
võimalik ehitada kogu teadmis-
te spekter bakalaureuse baasist 
kuni särava tippartiklini. Aga see 
teadmiste kogu peab katkematult 
olemas olema. Eesti väiksuse tõttu 

ei saa me omale lubada katkestus-
pindu – vaadake järele, mida see 
geoloogiline termin tähendab.
4. Üllatuseks on vast see, et 
nii lühikese aja jooksul on mind 
jõutud valida/määrata nii mit-
messe otsustuskogusse, nagu 
pole juhtunud terve varasema 
teadlasekarjääri jooksul. Amet 
kohustab. ■

se, Kaitseliidu küberkaitseüksuse 
ja eelmainitud keskuse loomises-
se ning arengusse. Tänu sellele 
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se erinevaid aspekte. Soovin 
jägnevatel aastatel keskendu-
da keskuse teadus- ja õppetöö 
kvaliteedi parendamisele ning 
ühiste projektide kaudu tiheda-

1. Olen ehitusteadlane, suurema 
osa oma tööelust töötanud üli-
koolides ning minu uurimistöö 
valdkonnad on seotud peamiselt 
raudbetoonkonstruktsioonide ja 
ehitusfüüsikaga, kuid tunnen 
huvi ka teiste komposiitmater-
jalide nagu kiud betooni ja pui-
dupõhiste materjalide arengu 
vastu. Olen koolitanud TalTechi, 
EMÜ ja TÜ üliõpilasi ning and-
nud täienduskoolitusi. Hindan 
kõrgelt süstemaatilist ja sihikind-
lat tegevust ja koostööoskust nii 
õppe- kui ka teadus- ja arendus-
töös, samuti erialaselt.
2. Abiks on teadlaselu koge-
mus Soomest, Tampere Tehni-
kaülikoolis töötatud 6aastane 
periood. Sealsete ehituse eriala 
tippekspertidega lähedalt koos 

töötades omandatud mõtete ja 
ideede raamistik on olnud lai ja 
tekitanud huvitava võrdlusana-
lüüsi. Tampere perioodist on al-
guse saanud ka rahvusvaheline 
kontaktvõrgustik, mis jätkuvalt 
täieneb. 

3. Soovime pöörata tähelepanu 
ehitusinseneeria arengule lisaks 
Tallinnale ka Tartus ja Lõuna-
Eestis. Soovime süsteemselt ja 
sihikindlalt panustada ehitatud 
keskkonna uurimisgrupi kom-
petentside arengusse ja jätku-
vasse taseme tõusu. Oleme heas 
teaduskoostöös Ehituse ja arhi-
tektuuri instituudiga ja teeme 
jätkuvalt jõupingutusi koostöö 
arenguks nii ülikooli teiste all-
üksustega kui ka rahvusvahe-
liselt.
4. Olen olnud meeldivalt ülla-
tunud Tehnikaülikooli tööta-
jate ideedejulguse ja avatuse 
osas. Töö Tartu Kolledžis on ol-
nud hoopis teistsugune ja palju 
toredam, kui seda mulle vara-
semalt kirjeldada on püütud. ■

MIHKEL KIVISTE: Tartu Kolledži ehitustehnika tenuuriprofessor 
alates 1. jaanuarist

1. Olen optimist ja eeldan iga 
inimese puhul siirast soovi ela-
da hästi elusalt. Teades oma pii-
ratud annet, olen oma eesmär-
gid saavutanud sihikindla töö 
ja lähedaste toetusega. Usun, 
et elu mõtestamise aluseks on 
inimestevaheline argumentee-
ritud, teineteist austav ja eri 
teadusvaldkondi haarav suht-
lus, milles ülikool on kujunenud 
kõige paremaks keskkonnaks.
2. Olen teadustöö raames ela-
nud Helsingis, Oulus, Pariisi 
lähistel Fontainebleau’s ja Stan-
fordis, töötanud Maailmapanga, 
Aasia Arengupanga ja Saksa 
Arengupanga KfW tervishoiu 
digiteerimise konsultandina vä-
hemalt 15 riigis ja osalenud EU 
projektides. See peaks olema 
piisavalt suur kogemus, et anda 
meie ülikooli digitervise teadus-, 

arendus- ja õppetööle rahvusva-
heline mõõde. Kõigest eelnevast 
olulisemaks pean siiski arstina 
töötamist, sest nii saab otsest ta-
gasisidet digilahenduste arenda-
mise ja tegeliku meditsiini vahel. 
3. Tahaksin veelgi suurendada 
Tehnikaülikooli tervisega seon-
duvate tehnoloogiate teadus- ja 
arendustaset ning meie tuntust 
nii Eestis kui ka rahvusvaheli-
selt. Ilma uute talendikate tead-
laste ja huvitavate uuringuteta 
neid eesmärke ei saavuta, see-
ga pean kahekordistama meie 
keskuse töötajaskonda ja topelt 
rohkem suurendama eelarvet.
4. Üllatusi ei ole olnud, profes-
sori kohal olen olnud viis aastat. 
Positiivse poole pealt on tenuur 
igal juhul suur tunnustus meie 
digitervise ja tervishoiutehno-

loogiate teadus- ja arenduste-
gevusele. Parandamisruumi ja-
gub selles, et tenuuriprofessuur 
saaks Tehnikaülikoolis olema 
vaba teadust toetav positsioon, 
mitte ellujäämisülesanne oma 
uurimis-arendus-õppetöörühma-
le finantseerimise otsimiseks. ■

PEETER ROSS: Tervisetehnoloogiate instituudi etervise tenuuriprofessor 
alates 1. jaanuarist 

mate suhete arendamisele teiste 
uurimisgruppidega. Oma uuri-
mistöös tahan vaadata sügava-
malt otsa küberoperatsioonidele 
ja tehisintellekti kaitsele.

4. Ausalt öelda pole veel ül-
latusi olnud, kuna tenuur ei 
toonud kaasa muudatusi töö-
ülesannetes. Kuid üllatusteks 
olen alati valmis. ■
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MEKTORY

Uurisime erinevatest prog-
rammidest osavõtnute käest, 
millised on väljakutsed ideede 
teostamisel ja kuidas neid lahen-
dada. Kristen Alex Kolk lõpetas 
kevadel rahvusvahelise õiguse 
õppekava TalTechis, Henri Lass 
õpib tootearenduse ja robootika 
erialal ning tegeleb mitmete 
projektidega koolitöödest kuni 
ettevõtluseni, Artur Mihhailov 
on iduettevõtte ÖkoMotion tiimi-
liige ja Matthias Rahu on integ-
reeritud tehnoloogiate tudeng, 
kes tegeleb ka ettevõtlusega ja 
osaleb Solaride programmis. 

Millise ideega osalesid  
äriideede arendus-
programmis?

ALEX ja HENRI: Vitamini ter-
viseplatvorm on teenus, kus me-
ditsiinitöötaja tuleb koju ja teeb 
inimesele testi, saades teada, 
millistest toitainetest on isiku or-
ganismis puudus. Seejärel saab 
ta kojuveoga igakuise paki vaja-
like vitamiinide ja rohtudega. 
ARTUR: Üldine eesmärk oli 
panustada elektritranspordi 
sektorisse, alustasime ratta ja 
tõukeratta elektrifitseerimisega. 
Idee on üsna lihtne: täiendame 
olemasolevat sõidukit, näiteks 
jalgratast või motorollerit, 
muutes selle elektriliseks. See 
tähendab, et paneme sõidukis-
se mootori, aku ja kontrolleri, 
ühendame kõik ära ja sõiduk 
ongi kasutamiseks valmis. 

Mektory uusettevõtluse juht, mentor ja koolitaja Kaisa Hansen ja  
Innovatsiooniklubi liige Noora Ustav  Foto: Laura Oks

ETTEVÕTLUSPROGRAMMID
LÜKKAVAD IDEEDELE HOO SISSE

TalTechi arenguprogrammide eesmärk on kaasa aidata lennukate ideede  
elluviimisele, luues soodsad tingimused ülikoolist saadud teadmiste 
rakendamiseks. Hea näide on äriideede arendamise programm 
STARTERtallinn, mille tasuta töötoad, mentorkohtumised ja koolitused 
on avatud ülikoolide, kutse- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, aga ka 
(noor)teadlastele, kellel on soov oma uudne avastus ettevõtteks vormida. 

MATTHIAS: Õpihimulise noo-
rena on väga keeruline leida 
arenguprogramme ühest ko-
hast. Informatsiooni on palju ja 
tähtsaim ei jõuagi tihti meieni. 
Kuue hakkaja noorega jõudsime 
ideeni ehitada veebilehekülg, 
mis hõlbustaks õppimisest huvi-
tatud noortel endale programme 
leida ja ühtlasi oleks abiks prog-
rammide pakkujatele turundu-
se vallas. 

Mis on olnud suurimad 
katsumused?
ALEX: Selles järgus, kus meie 
oleme, on tiimitöö ja kommuni-
katsioon põhilised vaevused. Et 
vältida igasuguseid tegemata-
jätmisi, valearusaamu ja erine-



Loe ka taltech.ee

53

MEKTORY

STARTERTALLINN JA 
FUTURE FOUNDERS 

ACADEMY
Erinevad arenguprogrammid pakuvad võimalusi avastada oma 
andeid, katsetada-eksida-õppida ning teha asju uutmoodi.  
Eelmisel sügisel toimunud Future Founders Academy oli üles 
ehitatud kogemuspõhisele õppimisele, tulevikusuundade ja 
vajalike tööriistade tutvustamisele ning koostööoskuste arenda-
misele. Programmi tulemusena loodi TalTech Innovatsiooniklubi, 
mille tegemisi saad jälgida Facebookis.
Sel hooajal on võimalik liituda STARTERtallinn äriideede arengu-
programmiga. Programm annab põhjalikud teadmised iduette-
võtte loomiseks ja arendamiseks. Kolme kuu jooksul aidatakse 
praktikutest koolitajate ja mentorite juhendamisel idee faasis 
olevatel tiimidel jõuda toimiva ärimudeli ja prototüübini. 
Julgustame osa võtma mitte ainult bakalaureusetudengeid,  
vaid ka magistrante ja (noor)teadlasi, kellel on huvi teadmus-
mahukaid projekte ellu viia. Kes teab, äkki on järgmine maailma 
muutev ükssarvik just sinu loodud?

Uus SARTERtallinn kevadprogramm algas 18. veebruaril.  
Loe lähemalt: starteridea.ee/STARTERtallinn 
Liituda võib nii üksi kui ka tiimina.

vaid prioriteete, tuleb tegevust 
hästi korraldada ja eesmärgis-
tatult ühiselt edasi liikuda. Kui 
entusiasm ära sureb ja inerts 
raugeb, siis võib olla seda väga 
raske taaskäivitada.
ARTUR: Suurim ülesanne on 
luua tugev meeskond, mida 
ühendab ühine eesmärk. Aasta-
te jooksul mõistsin, et üksinda 
ideed reaalseks muuta on väga 
raske. Mul on ideid kogu eluks, 
kuid nende elluviimiseks on 
vaja meeskonda.
MATTHIAS: Kuidas ehitada 
veebilehte, kust saada aren-
guprogramme oma platvormi-
le, ja kes tahaksid üldse meie 
teenust kasutada? Sellised kü-
simused vaevasid meid terve 
projekti vältel, kuid tänu Kaisa 
Hanseni juhendamisele saime 
oma küsimustele vastused ja 
inspiratsiooni Eesti idufirma-
de asutajate kogemuslugudest. 

Mis on Sinu arvates läbi-
murdva idee saladus?
ALEX: Esmalt tuleb mõista 
probleemi kõikide tema tahku-
dega, sest mittepiisav arusaam 
probleemi olemusest viib ka va-
lede lahendusteni. Tuleks lahen-
dada mõnda olulist küsimust, 
mis tõesti tekitab muret ja valu. 
Kindlasti on kasuks, kui see mu-
rekoht on paljudel inimestel viie 
esimese hulgas ja ka laiemalt on 
tegu kasvava probleemiga. Sa-
muti on kasulik, kui see kuulub 
valdkonda, mille vastu ise huvi 
tunned või milles on kogemusi. 
HENRI: Idee loomisel võib 
mõelda enda probleemi peale. 
On mitmeid näiteid, kus inime-
sed on saanud edukaks omaen-
da kitsaskohta lahendades, sest 
ka teistel on olnud sama mure. 
Alati ei pea midagi nullist leiu-
tama, vahel saab lihtsalt ole-
masolevat lahendust paremini 
teostada. Kindlasti on oluline 
osa ka tiimil, raskel tööl, siiral 
tahtel ja pühendumisel.  
ARTUR: Idee peab olema piisa-
valt hea, et avaldada positiivset 

mõju mõne inimese elule. Samas 
see peab olema ka piisavalt suur 
ja nõudlik, et sind täielikult alla 
neelata ja tekitada soovi end jät-
kuvalt arendada.
MATTHIAS: Sa ei tea kuna-
gi, kas ideest, mille kallal vae-
va näed, saab Eesti järgmine 
„ükssarvik“, kuid see annab 
sulle kogemuse, mida tähen-
dab mitte millestki millegi 
tegemine. Et leida just see lä-
bimurdev idee, on vaja kriitili-
selt ja ratsionaalselt oma mõt-
te alustalad ja põhimõtted üles 
ehitada. Kindlasti mitte karta 
läbikukkumist, sest õpid just 
nendest, mitte õnnestumistest.

Kuidas sellised arengu-
programmid on olnud abiks 
sinu idee elluviimisel? 
ALEX: Olen erinevate ideedega 
osalenud mitmes programmis 
ja tänu nendele loonud palju 
kontakte valdkonnas tegutse-
jatega, saanud teadmisi ja os-
kusi. Soovitan kindlasti kõigile!
HENRI: Sellised programmid 
on olnud kindlasti abiks. Juba 
gümnasistina sain sealtkaudu 

luua kontakte ja ka õpilasfirma. 
Future Founders Academyst 
olen samuti saanud suurepära-
sed kontaktid ja panime Mek-
torys aluse Innovatsiooniklubi-
le, saadud kontaktidega oleme 
teostamas kahte ettevõtet. Sel-
lised programmid on abiks ja 
soovitan soojalt! 
ARTUR: Olen leidnud mees-
konna ja programmis osale-
misest alates oleme hakanud 
arenema ühtse üksusena. Iga 
üritus esitab meile väljakutse 
erineval viisil ning aitab aren-
dada ettevõtte ja isiksuste eri-
nevaid külgi. Eestis on värskete 
ideedega inimestele üks pare-
maid keskkondi. 
MATTHIAS: Tänu Future 
Founders Academyle olen leid-
nud väga ägedaid noori inimesi, 
kelle abiga olen palju õppinud 
enda ja juhtimise kohta. Olen 
saanud ka väga palju praktili-
si oskusi oma idee rakendami-
seks. Üks meeldejäävamaid oli 
Eesti idufirmade loojate koge-
muslood, mis näitasid, et väike-
sest ideest võib saada maailma 
muutev lahendus. ■

starteridea.ee/STARTERtallinn
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EMERA

VÄIKELAEVAEHITUSE 
KOMPETENTSIKESKUS – 
ASENDAMATU NII TEADLASTELE, 
ETTEVÕTJATELE KUI KA TUDENGITELE
Helen Sääsk  Fotod: Helen Sääsk

Meretehnika ja väikelaevaehituse õpe toimub Kuressaares Väikelaeva-
ehituse kompetentsikeskuse (SCC) teadustaristus, kus ettevõtetele suunatud  
teenuste ja teadustöö kõrval pakutakse ka tudengitele põnevaid osalus-
võimalusi.

Karan Patel katsemudeliga.

Sessioonidena toimuv õpe on ligipääsetav neile-
gi, kes õpingute kõrval peavad muudeks pühen-
dumisteks aega leidma. Kuressaares õppivatest 
tudengitest ligikaudu kaks kolmandikku on 
25aastased ja vanemad, enamikul on töökoht, 

paljudel väikesed lapsed. Seni koguneti aastas 
kaheksaks õppenädalaks, esmaspäevast reede-
ni, ent koroona pandeemia taustal saab loengutes 
osaleda distantsilt. Iseseisvat osa õppest juhen-
dati digikanalites varemgi.
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10 AASTAGA RIIKLIKULT OLULISEKS TEADUSTARISTUKS
Laevatehaste kasvavad tootearendusvajadused viisid 2000. aastatel kompetentsi keskuse  
ideeni. Ettevõtete initsiatiivil ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel moodustas TalTechi nõukogu  
25. jaanuaril 2011 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse (SCC). 2010. aastal oli alanud ka  
väike laevaehituse õpe. 

 � SCC tegutseb konsortsiumlepingu (TalTech, Saaremaa vald, MTÜ Kuressaare Campus,  
Eesti Meretööstuse Liit, Sihtasutus Saare Arenduskeskus, Kuressaare Ametikool) alusel  
TalTechi koosseisus.

 � See on regionaalne nutika spetsialiseerumise kompetentsikeskus, toetab ERF.
 � Keskuses on mudelkatsebassein, materjalilabor, mehhatroonikalabor, töödeks disain ja  

projekteerimine ning koolitused.
 � SCC enda rakendusuuringud puudutavad kiirekäiguliste väikelaevade pritsmeliiste.
 � Teadustaristu teekaart 2019: riiklikult oluline teadustaristu, esimene väljaspool Tallinna või  

Tartut asuv ning tööstusega kahasse arendatav objekt.
 � SCC projektidesse investeerivad osapooled aastail 2010–2023 ligi 8,4 miljonit eurot. 

Andrus Šultsil oli ülikooli astudes seljataga sõja-
väe täpsuslaskuri karjäär. Esimese elukutsevaliku 
tegemisel otsis Andrus põnevust, hiljem küpsesid 
tema väärtused teistsugusteks ja valik langes 
väikelaevaehituse õppe kasuks. Motiveeritud tu-
dengina sai Andrus 2. kursusel võimaluse osaleda 
praktikandina professor Mihkel Kõrgesaare uu-
rimisrühmas. „Professor pakkus välja ülesanded, 
mida praktika raames täita. Nägin seda suurepä-
rase enesearengu võimalusena ja haarasin ideest 
kohe kinni,“ meenutab Andrus. Praktikandi põhi-
ülesanne oli õppida kasutama lõplike elementide 
meetodit: „LEM on päriselu matemaatiliselt arvutil 
simuleerimise meetod. Arvutuslikus hüdrodünaa-
mikas saab LEMi rakendades simuleerida näiteks 
laeva liikumist vees või seda, mis juhtub laevaga 
kokkupõrkel. Kui aga kõige põhilisem kokku võtta, 
siis tegelikult õppisin professor Kõrgesaare juhen-
damisel arvutit kasutama,“ hindab Andrus oma 
praktikakogemust. Tema arvates on SCC laeva-
ehituse õppimisel suureks abiks: „Tahaksime veel 
rohkem käed külge panna, tahame näha, kuidas 
asjad toimivad, mitte sellest ainult kuulda.“ 
Karan Patel huvitus mereinseneeriast Riia Teh-
nikaülikoolis masinaehituse bakalaureuseõpet 
lõpetades ning tuli samuti SCCsse praktikale ja 
magistrantuuriks valmistuma: „Kokkupuude me-
retööstusega avardab mu silmaringi ja julgustab 
meretehnika või laevaehituse magistriprogrammi 
valima.“ Karan veedab SCCs õpingute mõistes ter-
ve vaheaasta ja tutvub kõigi tegevustega laevamu-
delite katsetamisest projekteerimisõppeni, lisaks 
läbib magistrantuuri kandideerimiseks vajaliku 
täiendava matemaatikakursuse. „Aitan kolleegidel 
mudelkatsebasseinis laevamudeleid katsetada ja 
mõõtetulemusi analüüsida. Uurime veeliini pikkust, 
märgpindala, takistust, trimmi. Eri parameetrite 
põhjal arvutatakse laeva disaini ja jõudlust kirjel-
davad koefitsiendid,“ selgitab Karan mudelkatsete 
sisu. „Üks põnevamaid tegemisi on olnud vees liiku-
va laeva takistuse arvutamine,“ märgib ta.

Teadlaste ja doktorantide jaoks on Väikelaevaehi-
tuse kompetentsikeskuse taristu keskkond ja va-
hendid, millega oma igapäevatööd teha, aga ka koh-
tumispaik, Eesti meretööstuses tuntud kaubamärk 
ja kaasnev kontaktide võrgustik. Püsivalt asub 
SCC ruumes Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia 
ja hüdrodünaamika uurimisrühm, kuid taristut 
kasutavad ka teised teadusgrupid. „Tänapäeva 
inseneri töö toimub paljuski arvuti abil ning meie 
eesmärk on luua n-ö tööriistu, arvutusmeetodeid, 
millega ettevõtted saaksid oma tööd lihtsustada 
ja kiirendada. Arvutustööriistade ja -meetodite 
töökindluse tagab aga nende eelnev katseline vali-
deerimine. Ilma katselaboriteta seda teha ei saa,“ 
kirjeldab professor Kõrgesaar SCC teadustaristu 
rolli arvutusliku hüdrodünaamika edendamisel. 
Andrus Šults on nüüdseks SCC töötajate ridades, 
meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadusta-
ristu ja -teenuste arendamise projektis SCC 2.0, 
mis viiakse ellu tänu riikliku tähtsusega teadus-
taristute investeeringute kavale. SCC 60meetrine 
katsebassein saab tulevikuks veelgi täpsemaid mu-
delkatseid võimaldava sisseseade, täienevad ava-
veekatsete ja materjalilabori teenuste valik ning 
tugevusanalüüside võimalused. Projekti partner on 
Baltic Workboats AS, kelle ruumes luuakse nutika 
disaini keskus, mis toetab virtuaal- ja liitreaalsuse 
rakendamist laevaehituses. ■

Andrus Šults



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

56

Kogemus võtab õpetamise eest igal juhul suure tasu,  
kuid ka õpetab kõikidest õpetajatest paremini. 

Thomas Carlyle, šoti filosoof, matemaatik ja õpetaja

Mare Roosileht, Virumaa Kolledži direktor  Foto: Virumaa Kolledž

VIRUMAA KOLLEDŽ EKSPORDIB  
DIGIÕPPE KOGEMUSI

Eesti on digiriik ja Tallinna Tehnikaülikool on 
algatanud programmi TalTech Digital, mille 
eesmärk on kasutada kõige kaasaegsemaid teh-
noloogilisi võimalusi oma igapäevase tegevuse – 
õppimise, õpetamise ja uurimistöö – paremaks 
korraldamiseks. Virumaa Kolledž on aktiivne 
digilahenduste rakendaja ja kasutaja nii õppe- 
kui ka arendustöös. Oskused ja kogemused on 
selleks, et neid jagada, sh väljapoole Eestit. 
2018. aastal sai ülikooli rahvusvahelise koostöö ta-
litus partnerlussoovi Polotski Riiklikust Ülikoolist. 
Samal ajal kuulutati välja välisministeeriumi aren-
gukoostöö programm. Asjaolude kokkulangemise 
tulemusena taotles Virumaa Kolledž toetust oskus-
teabe jagamiseks Valgevenes ja sellega pandi alus 
kaheaastasele projektile „Uute tehnoloogiate, sh 
IKT rakendamine õppekavaarenduses Valgevenes“. 
Polotski Riiklik Ülikool sarnaneb Virumaa Kolled-
žiga: paiknedes pealinnast kaugel, koolitatakse seal 
spetsialiste riigi jaoks olulistes tehnikavaldkonda-

des; õppejõudude arv on piiratud, mis ei võimalda 
keskenduda ainult ühele teadussuunale, vaid tuleb 
arendada end mitmes valdkonnas. Juba esimesel 
kohtumisel leidsid partnerülikoolide töötajad ühise 
keele ja lepiti kokku koostöö tegevusalad. 
Õppearendustegevus toimus neljas valdkon-
nas: infotehnoloogia, automaatika, mehaanika 
ja keemia. Kahel visiidil Valgevenesse viidi läbi 
koolitused ja seminarid Polotski Ülikooli tööta-
jatele. Väga suur oli partnerülikooli juhtkonna 
huvi haridustehnoloogiliste kogemuste, e-õppe, 
sh Moodle’i rakendamise, tööaja arvestuse ja ta-
sustamise vastu. Üks eesmärke oli veenda Po-
lotski Riikliku Ülikooli juhtkonda e-õppe oluli-
suses õppeprotsessis ning vajaduses motiveerida 
õppejõude sellega tegelema. E-kursuste väljatöö-
tamine on Valgevenes suur probleem, kuna seal 
puuduvad õppejõududel piisavad digipädevused 
ja ei jätku haridustehnolooge. Samuti puudub 
ülikoolis motivatsioonipakett, et suunata õppe-
jõude e-kursuseid koostama. Nii nagu TalTechis 

VIRUMAA
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aastaid tagasi, on ka Valgevenes tulihingelisi 
õppejõude, kes kinnitavad, et nad ei hakka iialgi 
e-kursust looma ja veebi teel õpetama, kuid... 
Ära iial ütle iial! Saabus COVID-ajastu. 
Partnerdelegatsioon külastas ka Eestit, et tut-
vuda IKT kasutamisega TalTechi ja Virumaa 
Kolledži õppetöös ning rakendada saadud ko-
gemusi ja teadmisi Polotski Riiklikus Ülikoolis 
õppekvaliteedi tõstmiseks. Valgevenelastele tut-
vustati peamiselt Tööstus 4.0 ja IT valdkonna 
spetsialistide koolitamist. Kohtuti kolledži part-
nerettevõtetega ning jagati kogemusi koostööst 
praktikakorralduses ja õppekavaarenduses, kü-
lastati ka ülikooli innovaatlilisi metoodika- ja 
tehnikalaboreid ning Mektoryt. 
Mõlema partnerülikooli õppekavadel rakendatak-
se projekti raames loodud ühiseid õppematerjale, 
nt e-kursuseid Moodle’i keskkonnas: Arukate süs-
teemide elementide projekteerimine ja väljatööta-
mine, Süsteemide automatiseerimise ja juhtimise 
alused, Arvutimodelleerimine ja projekteerimine, 
Masinamehaanika ja masinaelemendid. 
Edaspidi on plaanis teha rohkem koostööd tea-
dus- ja arendusvaldkonnas. Projektiperioodil 
õnnestus saada ka positiivsed otsused kahele 
ERASMUS+ taotlusele, mis pandeemia tõttu 
on küll jäänud esialgu rakendamata. 
Kui 2020. a oktoobris kuulutas välisministee-
rium välja arengukoostöö piiratud taotlusvoo-
ru Valgevene kodanikuühiskonna toetamiseks, 
siis otsustasime koos Polostki Ülikooliga taot-

leda rahastust ka järgnevaks kaheks aastaks. 
Kuna info positiivsest koostööst oli Valgevenes 
levinud, siis avaldas soovi projektiga liituda ka 
Vitebski Riiklik Ülikool. 
Projekt „Eesti parimate digilahenduste ja õppe-
metoodikate jagamine ja rakendamine Valgevene 
ülikoolide insenerivaldkonna õppekavadel” sai 
toetust kuni 2022. aasta lõpuni summas 184 947 
eurot. Koostöö eesmärk on kahe Valgevene üli-
kooli insenerivaldkonna erialade õppekvaliteedi 
tõstmine Virumaa Kolledži kaasabil, kasutades 
uusimaid IKT vahendeid. Koostöö hõlmab nii 
õppe- ja arendustegevust kui ka üldiste koostöö- 
ja pedagoogiliste teadmiste ja oskuste edastamist. 
Projekti tulemusena laienevad Valgevene ülikooli-
de üliõpilaste ja õppejõudude teadmised ja oskused 
digiõppevahendite rakendamisel õppetegevuses 
tehnika valdkonnas. Õppetegevus viiakse läbi tä-
napäevasemate digiõppe- ja tehniliste vahendite 
ja õppemeetoditega, koostatakse nüüdisaegsed 
digiõppematerjalid. Ühistegevuse kaudu toeta-
takse Valgevene ülikoolide rahvusvahelistumist ja 
koostööd, sh rakendades distantsõppe vahendeid, 
ja viiakse läbi rahvusvaheline digikonverents. 
Tasemeõppe andmise kõrval on Virumaa Kolled-
žil ka laiem missioon: jagada tehnikaharidust 
ja -teadmisi Ida-Virumaal. Nüüd on lisandunud 
piiriülene kogemuste ja teadmiste vahetus. Tsi-
teerides Johann Wolfgang von Goethet: „Ei piisa 
sellest, et teatakse – teadmisi tuleb ka raken-
dada. Ei piisa sellest, et tahetakse – tuleb ka 
vastavalt tegutseda.“ ■
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14. novembril toimus Tartus juba neljandat korda AHHAA Teaduskeskuse 
korraldatud võistlus Robolahing, kus teist aastat järjest osales ka Tartu kolledži  
küberfüüsikaliste süsteemide (KFS) tehnikaringi tudengimeeskond. Võistlus-
tulle söösteti suure uuenduskuuri läbinud Pööp 2.0-nimelise monstrumiga*, 
mis esindas võistlusel esmakordselt ka uut ja vägagi konkurentsivõimelist 
relvaliiki. 

Hendrik Hütt, küberfüüsikaliste süsteemide üliõpilane ja Pööp 2.0 projektijuht  
Fotod: Martin Võru ja Egon Bogdanov 

Robolahingu eesmärgiks on 
pakkuda noortele tehnikahuvi-
listele ainulaadset vaatemän-
gu, kus spetsiaalsel areenil 
võtavad mõõtu võimsate rel-
vadega varustatud iseehita-
tud robotid. Üle Eesti tulevad 
kokku mitmetest eluvaldkon-
dadest robotiehitajad, kes ko-
guvad töökojas kümneid, kui 
mitte sadu töötunde, et Robo-
lahingul võimsa sõjamasinaga 
lahingust võitjana väljuda.
Sel aastal võttis TalTechi tu-
dengimeeskond eesmärgiks 
luua võistluse unikaalseim 

robot, mis tekitaks publikus 
suurt elevust ja teiste osaleja-
te seas närvipinget. Otsusta-
sime olla esimesed Eestis, kes 
demonstreerivad hüdraulilise 
suruja vastupidavust ja jõu-
du. Sellise relvasüsteemi väl-
jaarendamine nõuab laialdasi 
teadmisi hüdraulikast, mistõt-
tu pöördusime oma hullumeel-
se ideega Hydroscandi poole, 
kes meile üllatuseks oli vägagi 
huvitatud koostööd tegema.
Hydroscandi esindaja Kaspar 
Kukk tunnistab, et hüdrosüs-
teemi ettevalmistamine lahin-

guks ei ole just tema igapäeva-
töö. „Tähelepanu tuli pöörata 
detailidele, mis harilikult tun-
duvad enesestmõistetavana, 
samuti nõuab see uute lahen-
duste kasutusele võtmist. Pro-
jektis osalemine oli huvitav 
väljakutse ja hea võimalus 
valdkonda laiemale avalikku-
sele tutvustada,“ räägib Kukk.
Eelmiselt võistluselt saadud 
teadmised ja kogemused aita-
sid meeskonnal paremini ana-
lüüsida roboti sooritusvõimet 
ja sisse viia mitmeid olulisi 
uuendusi. „Õppisime, kuidas 

KÜBERFÜÜSIKALISTE 
SÜSTEEMIDE TUDENGID 
VIISID PÖÖP 2.0 
ROBOLAHINGULE
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robotit mitte ehitada,“ naljatleb 
kogemusõppelabori juhendaja 
Martin Võru, ja lisab: „Tänavu 
oli võistluse prioriteediks olla 
liikumisvõimeline, mistõttu 
kasutasime seekord töökind-
laid rummumootoreid.“ Võru 
meenutab, kuidas arenduse 
käigus ehituselt keerulisemaks 
kujuneval robotil muutus täp-
semaks ka 3D-mudel ning het-
keks tundus, et tegeleks nagu 
päris tootearendusega. „Initsia-
tiivikate tudengitega on alati 
meeldiv koostööd teha, sest 
asjad sujuvad üllatavalt hästi, 
alates prototüüpimisest kuni 
lõpplahenduseni,“ kiidab Võru.
Vana Pööpi pealt sai üle too-
dud ainult massilüliti. Robot 
jäi tunnuslikult kiilukujuli-
seks, aga seekord modelleeri-
sime raami hoopis Fusion 360 
keskkonnas ja koostöös metall-
töötlusega tegeleva ettevõtte-
ga Metec sai nelikanttorust 
konstruktsioon valmis tehtud. 
Lisaks lõikasime Hardox eri-
terasest välja relvatera, mil-
lele pidime tegema päev enne 
võistlust plasmalõikuriga kaa-
luvähendusoperatsiooni – ala-
ti tuleb arvestada ootamatute 
probleemidega, mille lahenda-

miseks on vaja natuke avatud 
mõtlemist ja improvisatsiooni.
Meeskonna suurimaks prob-
leemiks osutuski kaalupiiri 
jäämine. Pööpil, mis võistles 
raskekaalu kategoorias 30–55 
kg, jäi enne võistlust viimasel 
kaalumisel 55 kilost puudu ai-
nult 100 grammi. Juba kaalu-
ka relvasüsteemi tõttu tuli teha 
palju kompromisse ja selle tõttu 
kannatas kõige rohkem üldine 
kaitsevõimekus, mistõttu kasu-
tati rohkesti ründetaktikaid.
„Mõned robotid nägid meie ro-
bustse roboti kõrval välja kui 
tehnoloogia tippsaavutused,“ 
meenutab elamusi küberfüüsi-
kaliste süsteemide 4. kursuse 
tudeng Gregor Randla, ja lisab: 
„Võistlustulle minnes mõistsi-
me, et muretsemiseks pole põh-
just. Paljud vastasmeeskonnad 
olid hädas tehniliste riketega, 
aga meie uuenduslik relvasüs-
teem oli lõpuni töökindel“. Tä-
navu saadud 4. kohaga oli mees-
kond vägagi rahul. „Kogu tiimist 
oli näha, et ärevus oli kohapeale 
jõudes ja võisteldes laes. Eks see 
ärevus mängis osaliselt rolli ka 
lõpptulemuses – nii kaasa aida-
tes kui ka meie vastu mängides,“ 
märgib Randla.

Küberfüüsikaliste süsteemide 
üliõpilane ja robotiehitajate 
uusim liige Johan Juul tun-
nistab, et ta alustas alles õpin-
gutega, kui avaldas soovi olla 
tiimis. „Lahingutest tehtud 
videote vaatamine ei anna sel-
list ettekujutust, nagu esimest 
korda ise kohapeal vaadates. 
End juba varem tõestanud ro-
botid olid imestusväärselt vas-
tupidavad ja hästi ehitatud. 
Meie ehitasime roboti, mis on 
minu arvates pigem eksperi-
mentaalne,“ räägib Juul enda 
muljetest. „Ehitamisprotsessi 
ajal sain rakendada kursustel 
õpitud värskeid teadmisi ka 
praktikas ning neid omavahel 
seostada, katsetades reaalsete 
lahendustega,“ lisab Juul.
Robolahing aastal 2020 oli 
väga võimas. Õppisime ka sel-
lel aastal oma vigadest ja leid-
sime kohti, mida saaks järgmi-
sel aastal paremini teha. Selle 
jaoks on plaanid tasapisi juba 
küpsemas. Näeme järgmisel 
Robolahingul, kus võib kohata 
ka uut PÖÖPi versiooninumb-
riga 2.1! ■

* Esimesest Pööpist saab lugeda 
Mente et Manus nr 1876.



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

60

TalTechi tudengite korraldatav Eesti suurim tudengite karjääriüritus 
Võti Tulevikku on juba hulk aastaid toonud märtsi alguses TalTechi 
ruumidesse kokku üle 100 ettevõtte ja 4000 tudengi, andes võimaluse 
leida tudengitel sobiv töö- või praktikakoht ning ettevõtetel oma 
meeskonda uued liikmed ja väärt järelekasv. Kõigi üritusel osalejate 
ohutuse tagamiseks otsustasid korraldajad, et karjäärimess, mis pidas 
eelmisel aastal oma 30. sünnipäeva, toimub sel aastal esimest korda 
virtuaalkeskkonnas. 

Kristel Küünarpuu ja Mairo Mitt  Fotod: BEST-Estonia

VÕTI TULEVIKKU KARJÄÄRI-
ÜRITUS TOIMUB SEL AASTAL 
VIRTUAALKESKKONNAS

Võti Tulevikku toimub ka sel aastal märtsi 
alguses, 2.–4. märtsil, kuid erinevalt varase-
matest aastatest toimub karjääriürituse mes-
sipäev OnlineExpo keskkonnas. Igal ettevõttel 
on seal oma stend, kus on olemas nii info ette-
võtte kohta kui ka võimalus võtta ühendust 
ettevõtte esindajatega mitmesuguste kanalite 

(nt Google Meet, Messenger, WhatsApp) kau-
du. Karjääriürituse teise ja kolmanda päeva se-
minarid toimuvad sõltuvalt viiruse levikust ja 
seminari läbi viiva ettevõtte valikust Tallinna 
Tehnikaülikoolis kohapeal või samuti virtuaal-
selt. Ettevõtete info jääb virtuaalmessi lehele 
nädala lõpuni.

TUDENGIELU
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Algamas on kevadine värbamise periood ning 
uute töötajate leidmiseks on Võti Tulevikku kind-
lasti õige koht. Lisaks praktikale soovivad paljud 
tudengid juba õpingute kõrvalt tööle minna ja 
tööandjad, kes pakuvad paindlikku tööaega, on 
väga väärtustatud. Karjääriüritusel on tööand-
jal võimalus reklaamida ennast tudengisõbraliku 
tööandjana ja leida tulevikutalendid esimesena.
Noorte väärtushinnangud on muutunud ja palk 
ei ole tänapäeva noore jaoks enam ainus motivaa-
tor. Tudeng pöörab rohkem tähelepanu detailide-
le ja olulisteks märksõnadeks on kõrged ootused 
nii töökeskkonna kui ka -ülesannete osas. Enne 
karjääriüritust tuleks läbi mõelda, kuidas tutvus-
tada töökeskkonda tudengile, kes võib-olla pole 
varem erialase tööga kokku puutunud. See-eest 
on noored valmis eesmärgi nimel pingutama ning 
neis on ambitsiooni ja soovi areneda, mida igal 
ettevõttel on võimalik ära kasutada.
Töökoha valimisel on noorte jaoks oluline ette-
võtte missioon ja visioon ehk kuhu püüeldakse 
ja kuidas sellesse eesmärki panustada saab. 
Noored soovivad näha tulemust – olgu selleks 
siis toode, millesse uskuda, või tänulikud klien-
did, kellele väärtust luua. Eesti tasandil on ins-
pireerivaid näiteid arvukalt. Eelmise aasta Võti 
Tulevikku karjäärimessil jäi silma ehitusettevõ-
te, kelle eesmärk on luua tulevikuhooneid juba 
täna. Sellised eesmärgid kutsuvad tudengeid – 
oluline on pakkuda neile mitte ainult töökohta, 
vaid ka sellega kaasnevat keskkonda ja elustiili.
Vahetuid kohtumisi ja inimlikku käepigistust ei 
asenda muidugi miski, kuid virtuaalmessidel on 
ka mitmeid eeliseid. Nii tudengid kui ka ettevõtte 

esindajad ei pea tulema messipäeval osalemiseks 
Tallinnasse ja saavad liituda igalt poolt. Samuti 
jääb ettevõtete info OnlineExpo keskkonda üles 
kauemaks, seega saavad tudengid ja teised töö-
otsijad firmadega tutvuda ka peale ürituse lõp-
pu. Lisaks sellele, et osalemine on lihtsam, teevad 
algoritmid tööotsijate elu kergemaks ja nii ei ole 
võimalust, et messil osaledes mõni ettevõte kahe 
silma vahele jääb. Tööandjale tähendab see aga 
seda, et inimesed, kes virtuaalmessil nendega 
vestlust alustavad, on teemast tõeliselt huvitatud.
Suurepäraseid ettevõtteid on palju, kuid info nen-
dest peaks jõudma ka noorteni. Värbamiskana-
leid on arvukalt ning infot ja pakkumisi raske se-
lekteerida. Tööpakkumise lisamine kodulehele ei 
pruugi jõuda kõigi huvilisteni, kes vajavad uudse-
maid lahendusi. Kasuks tuleb oma tööpakkumis-
te jagamine sotsiaalmeedias, mis aitab jõuda ka 
nende noorteni, kes ise hetkel aktiivselt tööpor-
taalidest võimalusi ei otsi. Virtuaalmess köidab 
ka passiivsemat tööotsijat, kes interneti vahen-
dusel uusi avastusi teeb. Üritus annab võimaluse 
näidata ennast kui innovaatilist tööandjat ja olla 
fookuses ka virtuaalsetel platvormidel. 
Igal aastal on TalTechi tudengid Võti Tulevik-
ku karjääriüritusest väga huvitatud ja erialase 
ettevalmistusega spetsialistid jõuavad just neile 
sobivatesse ettevõtetesse tööle. Messil on võima-
lik köita suurema auditooriumi tähelepanu kui 
vaid tööotsingu portaalide vahendusel. 2021 on 
uute lahenduste aasta, mis pakub ka uudseid 
võimalusi! ■

TÄPSEM INFO
vt.ee

vt.ee
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Aasta tudeng 2020 on Yazeed 
Haddad, kes on silma paist-
nud eelkõige rahvusvaheliste 
suhete hoidmise ja tööga. Ta 
on suureks abiks Eestisse saa-
buvatele välistudengitele, kes 
soovivad kiiresti ülikooliellu 
sisse sulanduda ja uusi tut-
vusi leida. Yazeed Haddad on 
teinud tähelepanuväärset tööd 
Erasmus Student Networki 
(ESN) vedades. Yazeedi rõõm-
sat nägu näeb kooli peal tihti, 
ta on vahetu suhtleja ja alati 
valmis aitama teisi tudengeid.
Yazeedi soov on juurutada 
Erasmuse ja rahvusvaheliste 

AASTA TUDENG:
YAZEED HADDAD
Foto: A Cube Agency

Aastal 2020 said kolm IT-
teaduskonna tudengit Krõõt 
Grete Mänd, Raimond Lume 
ja Lauri Kukk hakkama ühe 
suure ja olulise teoga: nad lõid 
veebiplatvormi, kus tudengior-
ganisatsioonid saavad esitada 
üliõpilasesindusele projekti- ja 
aastatoetusi. Sellega tehti va-
rasemaga võrreldes suur samm 
edasi, sest siiamaani olid orga-
nisatsioonid pidanud saatma 
oma projektitaotlused rahastus-
komisjoni esimehe meilile ning 
käis üks pidev e-kirjade vahetus 
ja Exceli täitmine. Sellise kor-
raldusega ei olnud rahul üliõpi-
lasesindus ega olnud see mugav 
ka projekti esitajatele.
Idee on olnud õhus ka varem, 
kuid eelmisel aastal hakkas 
väike arendajate tiim Krõõt 
Grete Männi eestvedamisel 
selle nimel päriselt tööle. Paari 
kuu jooksul lõid nad platvormi, 
mida saab täna näha veebile-
hel rahastus.tipikas.ee. 

Alates 1. jaanuarist 2021 käibki 
projektide esitamine ainult selle 
platvormi kaudu, kus toimub nii 
projektide esitamine, nende hin-
damine kui hiljem ka aruannete 
esitamine. Tänu uuele keskkon-
nale on muutunud projektide 
esitamine nüüdisaegseks ja 
mugavaks nagu tehnikaülikoo-

AASTA TUDENGITEGU:
ÜLIÕPILASESINDUSE PROJEKTIDE JA AASTATOETUSTE VEEBIPLATVORMI 
LOOMINE

lile kohane. See algatus mõjutab 
kõiki üliõpilasorganisatsioone ja 
tudengeid, kes soovivad saada 
rahastust oma ideede teostami-
seks. Üliõpilasesindus jagab aas-
tas 60 000 eurot mitmesuguste 
toetuste kujul, uus süsteem teeb 
selle protsessi läbipaistvamaks 
ja kiiremaks. ■

Foto: A Cube Agency

üliõpilaste sõprade süsteemi. 
Ta tegutseb suure eesmärgi 
nimel, et välistudengitel oleks 
õpingute ajal TalTechis äge vii-
bida. Ka keerulistel aegadel on 
ta olnud motiveeritud ja val-
mis tegutsema selle nimel, et 
Erasmuse tudengitel oleks hea 
olla, organiseerides mitmeid 
põnevaid ettevõtmisi nii palju, 
kui see on võimalik olnud.
Yazeed on koostööaldis teis-
te organisatsioonidega ja kui 
tudengiorganisatsioonidel on 
vaja ennast esindada, on ESN 
alati pildil. ■
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Tallinna Tehnikaülikooli Puhk-
pilliorkester saavutas vabariik-
likul puhkpilliorkestrite kon-
kursil „Turniir2020“ E-grupis 
1. koha. Neile omistatud kuld-
diplom on ühtlasi tunnistus, 
et rahvusvaheline žürii valis 
kollektiivi vabariigi parimaks 
puhkpilliorkestriks. 
Lisaks tähistas puhkpillior-
kester 2020. aastal orkestri 
70. sünnipäeva suurejoonelise 
kontsertetendusega „Pildi sees 
ja raamist väljas“. Kontsert-
etendusel astuti üles omanäo-
lise kavaga, mille aluseks oli 
maailma kinoklassika. Seaded 

puhkpilliorkestrile on teinud 
parimad meistrid üle maail-
ma. Kontsertetendus oli kõrgel 

AASTA KULTUURITEGU:
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI PUHKPILLIORKESTRI I KOHT  
PUHKPILLI ORKESTRITE RIIKLIKU KONKURSI KÕRGEIMAS KLASSIS

muusikalisel tasemel, detaili-
deni läbimõeldud ja tehniliselt 
väga hästi teostatud. ■

Foto: Tuut Lukk

Tallinna Tehnikaülikooli loo-
dusteaduskonna rakenduskee-
mia, toidu- ja geenitehnoloogia 
eriala üliõpilane Kärol Soodla 
sai esikoha veemotospordi Eu-

AASTA SPORDITEGU:
KÄROL SOODLA ESIKOHT VEEMOTOSPORDI 
EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTEL 

Foto: A Cube Agency

2020. aasta oli keeruline ka tu-
dengiorganisatsioonidele, pal-
jud pidid oma pikalt planeeritud 
ettevõtmisi ja sündmusi ära 
jätma või teadmata kaugusesse 
lükkama. Või siis uurima või-
malusi, kuidas neid virtuaalselt 
korraldada. Nii tõusiski sel aas-
tal eriliselt esile TalTech Filmi-
klubi, kelle teadmised, oskused 
ja võimekus ning valmisolek 
teiste organisatsioonidega roh-
kem koostööd teha andsid või-
maluse pakkuda huvilistele ka 
virtuaalsel teel ägedaid elamusi. 
Filmiklubi tõttas appi esimese 
online-Enginaatori korraldusse, 
nad aitasid teha virtuaalseid 

AASTA TUDENGIORGANISATSIOON:
TALTECH FILMIKLUBI

ülekandeid mitmesugustest 
sündmustest, näiteks BESTX, 
ja paljudest seminaridest, mis 
ülikoolis aset leidsid.
Lisaks on TalTech Filmiklubi 
jäädvustanud paljusid teisi tu-
dengite sündmusi läbi aastate. 
2020. aastal olid nende hulgas 
näiteks Üliõpilaste Talimängud 
Käärikul ning Semestri Avalöö-
gid kevadel ja sügisel. 
2020. aastal jõudis Filmiklubi 
tegeleda ka oma projektidega. 
Üheks silmapaistvamaks oli 
kindlasti lühifilm „Kõrvalekal-
le“. Filmi mõte oli anda väljun-
dit oma liikmetele, tekitades 

seejuures meeskonnavaimu. 
Saavutatigi silmnähtav tule-
mus. Aasta lõppu jäi Filmiklu-
bil ka kaks videoprojekti üliõpi-
lasesindusega, millega aidati 
kaasa üliõpilaskonna olulistele 
eesmärkidele – tagasiside and-
mise vajalikkus ning esindus-
kogu valimiste teavitustöö ja 
populariseerimine. 
Oma jõu ja nõuga on TalTech 
Filmiklubi olnud abiks palju-
dele tudengiorganisatsioonidele 
ja alati avatud koostööle. Filmi-
klubi juhatus ja liikmed on oma 
tegude ja pealehakkamise eest 
tunnustamist väärt. ■

roopa meistrivõistlustel GT-30 
võistlusklassis. Ta võitis esikoha 
ka Balti ja Eesti meistrivõistlus-
tel ning valiti Tartu aasta pari-
maks naissportlaseks. ■
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Tallinnast pärit 23aastane Eesti Mereakadeemia neljanda kursuse 
tudeng Tiia Kaare tõi 2020. aasta lõpul bodyfitnessi võistlustelt koju palju 
säravaid medaleid, nende seas juunioride maailmameistrivõistluste hõbe 
ja Euroopa Meistrivõistluste kuldmedal ning täiskasvanute arvestuses 
maailmameistritiitel. Mainekate võistluste vahel õnnestus Tiial noppida ka 
Eesti meistritiitel ning tulla Hispaanias Arnold Classic Europe võistlustel 
pikkuskategoorias kuni 158 cm kolmandale kohale. Silmapaistvate 
tulemuste eest tunnustas Tiiat ka Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit, valides 
neiu eelmise aasta parimaks naissportlaseks, parimaks bodyfitnessi 
naissportlaseks ja bodyfitnessi juuniorsportlaseks. 

TIIA KAARE: 
LAEVAJUHTIMISE TUDENG  
JA MAAILMAMEISTER

SPORT

Mis ajendas Sind Mereakadeemiasse 
õppima tulema? 
Peale gümnaasiumi lõpetamist ei teadnud ma, 
mida edasi teha, ning otsisin võimalusi, kuhu 
minna edasi õppima. Mereakadeemiast leidsin 
sellise huvitava eriala nagu laevajuhtimine ja 
otsustasin proovida. Laevajuhtimine tundus 
põnev ja mitmekülgne amet, midagi erilisemat. 

Kas Sinu varasem elu on ka kuidagi  
merendusega seotud?
Ei ole, küll aga on mulle väikesest peale 
meeldinud meri, lihtsalt mere ääres olemine ja 
laevaga sõitmine.

Kuidas õpingud siiani läinud on?
Siiamaani on läinud hästi. Loodan, et ka lõpu-
eksamid sujuvad ilusti.

Laevajuhid peavad läbima pika praktika – 
kus enda oma tegid?
Praktika tegin siinsamas kodu lähedal, kuna 
valmistusin parajasti võistlusteks. Seetõttu ei saa - 
nud kuhugi kaugemale proovima minna. Vajasin  
kindlat kohta, kus on treenimiseks korralik jõu saal.

Kuidas jõudsid teise oma elus olulise teema,  
bodyfitnessi juurde?
Olin juba päris pikalt jõusaalis käinud ja ot-
sustasin proovida. Hakkasin täpselt toitumist 
jälgima ja spetsiaalselt trenni tegema. Seni olen 

Kristi Treffner  Foto: EastLabs

Maailmameistrivõistluste kuldmedal Santa 
Susannas

end proovile pannud amatööride seas. Sain küll 
maailmameistri tiitlivõidu puhul ka pro kaardi, 
kuid kuna olen viimast aastat juunioride arves-
tuses, siis oli veel vara seda kaarti vastu võtta. 

Kuidas on läinud üliõpilase ja sportlase 
elu sobitamine? 
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See on läinud üllatavalt hästi, õnneks on meil 
koolis väga mõistlikud õppejõud. Olen saanud 
kõik enda tegemata jäänud asjad võistluste vahel 
ära teha. Paljud õppejõud on ka õnne soovinud ja 
võistlustele kaasa elanud, mis on väga tore.

Mis on kõige suuremad kompromissid, 
mida on teha tulnud?
Sa pead pühendama kogu oma aja võistlusteks 
valmistumisele, terve elu peab käima selle 
järgi. Mingit pidu ega patustamist ei saa sellel 
ajal lubada, lihtsalt eladki ainult võistluse 
nimel ja jätad kõik teised asjad tagaplaanile.

Võistlusgraafik oli aasta lõpus tihe,  
kas võistluste vormis püsimine on lihtsam 
või sportlase jaoks just suuremat pingutust  
nõudev?
Eks dieet ole raske, ükskõik, kas pead kaalu lan-
getama või siis seda väga vähese rasvaprotsendi-
ga kaalu hoidma. Päris dieedi lõpus enne Arnold 
Classicut sain küll natuke rohkem süüa, kuna 
vorm oli juba olemas ja maailmameistritiitel käes.

Milline Sinu treeningnädal tavaliselt välja 
näeb?
Ma käin jõusaalis viis korda nädalas ja kahel 
vabal päeval teen lisaks kardiot. Mul on neli 
erineva lihasgrupi trenni.

Kui palju erineb võistlusteks treenimine 
tavapärasest režiimist?
Enne võistlusi teen ma tavaliselt rohkem kar-
diot, ega muus osas väga ei erinegi. Raskused 
lähevad ka ühel hetkel natuke alla, kuna defit-
siit on suur ja keha ei jaksa enam nii kõvasti 
pingutada. Samas ei tohi raskuseid väga palju 
vähendada, muidu hakkab lihas kaduma.

Kui suur osa treeningute juures on  
toitumisel?
Toitumine on number üks! Toit peab olema 
grammi pealt paigas, muidu ei saavuta mi-
dagi. Enne võistlusi kaalun kõik oma amp-
sud üle, panen kirja ning arvutan kalorid ja 
makrotoitained. Võistlustevälisel ajal ma nii 
täpne ei ole, aga ikkagi jälgin, mida ma söön ja 
kui palju.

Kas ja milliseid toidulisandeid peab hea 
vormi saavutamiseks tarbima?
Ega otseselt tegelikult midagi juurde ei olegi 
vaja võtta, kui toitumine on paigas. Sportlased 
võiksid oma keha küll natuke vitamiinidega 
toetada, kuna toidust päris kõike kätte ei saa. 
Mina näiteks võtan multivitamiini ja C-vita-
miini ning trennis kasutan kreatiini.

Kui tihti võib tasakaalustatud toitumise 
puhul ette tulla isusid ebatervislike  
valikute järele? Mida siis teed?
Eks vahel ikka tekib isu. Dieedi ajal pole 
midagi teha, lihtsalt mõtled oma eesmärkide 
peale ja kui väga sa neid saavutada tahad. 
Võistluste välisel ajal mul seda väga tihti ette 
ei tule, kuna söön iga 3–4 tunni tagant korra-
likku toitu. Ja isegi kui vahel tuleb, siis mõist-
likus koguses ei tee see midagi.

Kui enne võistlusi on eriti range dieet,  
siis kuidas õpingutele keskendumine  
sel ajal läheb?
Päris dieedi lõpus läheb see keskendumine 
raskeks jah, aga midagi pole teha. Tuleb eriti 
kõvasti pingutada.

Noppisid 2020. aastal võistlustelt parimad  
tiitlid – palju õnne! Millise motivatsiooni ja 
plaaniga edasi lähed?
Aitäh! Plaan on sügisel uuesti maailmameist-
riks tulla. Hetkel puhkan, teen trenni, et vormi 
sügiseks paremaks lihvida, ja keskendun kooli 
lõpetamisele. Puhkamine ja trenni tegemine ei 
kõla vist enamikule tegevustena, mida saaks 
koos teha, aga minu puhul on see nii.

Kuidas edaspidi mereharidust ja  
sportlasekarjääri ühendad?
Nende kahe ühendamine pole kõige kergem, 
aga kui midagi väga tahta, siis on see võima-
lik. Tuleb leida kompromiss. 
Aitäh! Soovime Sulle edu lõpueksamiteks 
ja jõudu uutel sportlikel väljakutsetel! ■

TIIA KAARE, MEISTER EESTIS JA MAAILMAS
Eesti Meistrivõistlused bikiinifitnessis – pronksmedal / 
Tartu (EE), nov 2019
IFBB* Juunioride MM bodyfitnessis – neljas koht / Budapest 
(HU), nov 2019
IFBB Juunioride EM bodyfitnessis – kuldmedal / Santa Susanna 
(ES), sept 2020
Eesti Meistrivõistlused bodyfitnessis – kuldmedal / Pärnu (EE), 
okt 2020
IFBB Juunioride MM bodyfitnessis – hõbemedal /Cluj Napoca 
(RO), okt 2020
IFBB MM bodyfitnessis – kuldmedal / Santa Susanna (ES), 
nov 2020
Arnold Classic Europe – pronksmedal / Santa Susanna (ES), 
dets 2020 (punkte võrdselt teise koha omanikuga)
EKFL** 2020. aasta parim naissportlane
EKFL parim bodyfitnessi naissportlane
EKFL parim bodyfitnessi juuniorsportlane

*International Federation of Bodybuilding and Fitness
** Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit 
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Kristjan Karmo  Fotod: Silver Aule, Simmo Siil, Teet Raik, Ratestuudio

Aasta algas nagu iga teinegi, 
oma ootuste ja plaanidega. Tal-
linna Tehnikaülikooli bigbändi 
iga-aastases standardkavas 
oleksid olnud mõned džässi-
kontserdid Nõmme Kultuuri-
keskuses, paar pulma ja ka-
maluga pidusid alma mater’i 
aulas. Veebruari alguses esi-
nesime majandusteaduskonna 
talvisel lõpuaktusel, kus saal 
oli lõpetajaid ja nende sõpru-
sugulasi tulvil. Justkui halva 
endena võitlesin tol korral ker-
ge külmetusega ja ainult soe 
meega tee aitas häälepaelad 
piisavalt vormis hoida. Pärast 
seda jätkasime KevadeJazzi 
proovidega, kui ühtäkki kuulu-
tati välja eriolukord ja kõik seni 
kuulikindlana paistnud plaanid 
tuli korstnasse kirjutada. Proo-
vid jäid ära, kontserdid lükku-
sid edasi, aga tahe muusikat 
teha ei kadunud kuhugi.
Just sellises olukorras pakkus 
Teet Raik, üks meie kahest ju-
hendajast, välja mõtte salvesta-
da nii-öelda kodukontorist üks 
kevadise kontserdi kavas olnud 
pala, „That’s Life“. Igaüks en-
dale kättesaadavate vahendite-
ga, vastutades omaenda partii 

muusikalise kvaliteedi eest 
rohkem kui tavaliselt. 
Et kõik ikka ühises helistikus 
ja tempos püsiks, kombineeris 
Teet kõigepealt klaverist, met-
ronoomist ja trummidest põhja, 
mille peale me siis järk-järgult 
ühiselt tervikut ehitama hak-
kasime. Esimesena rütmigrupi 
liikmed: trumm, bass, klaver, ki-
tarr. Järgmistena läbisegi torud: 
saksofonid, tromboonid, trompe-
tid. Lõpuks lauljad. Paari päeva 
tagant, aga vahel ka mitu korda 
päevas, jagas Teet järgmiste-
le kodussalvestajatele põhjaks 
uut toorikut, mis iga korraga 
järjest rohkem terviku moodi 
kõlama hakkas. Ja siis oli vaja 
kõik read puhtaks lihvida ning 
loomulikult ka pilt väga erine-
vast algmaterjalist kokku mon-
teerida, sest kes siis tänapäeval 
laulu ilma videota välja annab. 
Enne oma partii sisselaulmist 
kirjutasin olukorrast tiivus-
tatuna ka eestikeelsed sõnad 
pealkirjaga „Läks nii“. Ja nii 
ta läkski. Lõpptulemus on ül-
latavalt hästi kokku sobituv 
salvestus, mida mõned raadio-
jaamad veel uuel aastalgi aeg-
ajalt eetris kõlada lasevad.

KULTUUR

KevadeJazzi kontserdi saime 
lõpuks maikuus siiski ära teha, 
kuigi kohapeal kuulas meid li-
gikaudu 30 inimest. Koos Event 
Media ja TalTech Filmiklubi 
tiimiga oli inimesi saalis pea 
40: kontserti kanti üle Face-
bookis ja Elu24 portaalis ning 
ekraani vahendusel kogunes 
publikut sadakond laivis ja 
paari päeva jooksul järelevaa-
tamises veel tuhatkond. 
Suvel jätkasime tasapisi proovi-
dega, et saaksime augustis oma 
traditsioonilise aiakontserdi ära 
teha. Sealgi tõmbasime ettevaa-
tuse mõttes kutsete arvu oluli-
selt alla ja palusime külalistel 
omavahel viisakat vahemaad 
hoida. Augusti lõpus astusime 
üles TalTechi avakoosolekule 
järgnenud piknikul, kus ülikooli 
töötajad meiega samuti aupak-
likku distantsi hoidsid.
Varasemaid kuid arvestades 
tundus oktoobris kõigil justkui 
meri põlvini olevat: meid kut-
suti mängima tervelt kahele 
tantsupeole. Tantsijate seas po-
pulaarsust koguvatele maskide-
le-visiiridele vaatamata tekkis 
korraks tunne, nagu pöörduks 
tavapärane elurütm tagasi. 

KUIDAS TEHA 
BIGBÄNDI  
AASTAL 2020?
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Paraku läks nii, et rohkem me 
sel aastal tantsuks mängida ei 
saanudki.
Tantsupidude vahele mahtus ka 
SügiseJazz koos Kaitseliidu Tal-
linna Maleva orkestri bigbändi-
ga, mis jäigi aasta viimaseks 
publikuga kontserdiks. Iga-aas-
tane Advendisving oli planeeri-
tud detsembri keskpaika, kuid 
selleks ajaks olid koroonanumb-
rid juba meeletut tõusu tegemas 
ja piirangud tulid tagasi. 
Et aga aula oli meile broneeri-
tud, kasutasime taas Teedu agi-
teerimisel juhust ja tegime kõiki 
turvanõudeid järgides veel ühe 
video, sedapuhku sobivalt jõulu-
hõngulise. Pillirühmad ei kohtu-
nud omavahel, kanti korralikult 
maske, aulas ja selle taga olevas 
auditooriumis viibis korraga 
vaid kuni üheksa inimest. Tuleb 
nentida, et esimese hooga luge-
sin kokku kaheksa osalejat, aga 
kontrolli mõttes uut loendust te-
hes märkasin, et koos rütmigru-
piga oli külalisena saksofonisoo-
lot mängima hiilinud ka Siim 
Aimla! Kõige lõpuks lõikasid 
meie juhendajad kõik tervikuks 
kokku: Teet Raik kruttis heli ja 
videoga möllas Bianca Rantala. 
Tulemus oli sedavõrd tõetruu, 
et vaadates kipub mul endalgi 
meelest minema, kuidas ma 
aulataguse auditooriumi trepil 
üksi laulsin.
Niisiis, vaatamata väga eris-
kummalisele aastale ning dras-
tiliselt langenud proovide ja esi-
nemiste arvule jõudsime valmis 
teha ja välja lasta tervelt kaks 
audiovisuaalset maiuspala, mis 
jäävad seda aega meenutama 
veel pikaks ajaks. Suur tänu 
kõigile lauljatele, kes moel või 
teisel meie mulluste muusika-
liste eksperimentidega kaasa 
tulid: Airi Allvee, Anette Maria 
Rennit, Helin-Mari Arder, Jana 
Kütt, Karoliina Rebane, Marit 
Jalakas, Mirjam Dede ja Na-
talja Zaugarova. Läks nii, aga 
me võtsime olukorrast maksi-
mumi! ■

VAATA LÄKS NII LUGU SIIT:

VAATA RUDOLF PUNANINA LUGU SIIT:

Silver salvestab ja 
Teet dirigeerib

Teedu arvutis on osa loost olemas

Laulu Rudolf Punanina 
salvestamine Kristjani 
esituses

Rudolf Punanina saksofonide salvestamine

https://www.youtube.com/watch?v=wrlgYGKwmm4
https://www.youtube.com/watch?v=OtzJr49mTCY
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RAAMATUKOGU

Teadusliku uurimistööga tegelevad inimesed tahavad pidevalt olla kursis 
oma eriala uute arengutega. Kust leida usaldusväärseid allikaid, küsivad 
ka tudengid. 

Taimi Nurmiste, raamatukogu infospetsialist

RAAMATUKOGU ANDME BAASID – 
JUURDEPÄÄS UUSIMALE TEADUSINFOLE

Raamatukogu vahendusel on TalTechi arvutivõr-
gus juurdepääs ligi 90 litsentsiandmebaasile, mis 
sisaldavad enam kui 110 000 perioodikaväljaan-
net ja 330 000 e-raamatut, miljoneid teadusartik-
leid, konverentsimaterjale, standardeid jne.

Andmebaaside nimekiri raamatukogu kodu-
lehel on pikk. Millist andmebaasi valida?
 � Millistest andmebaasidest leian eelretsensee-

ritud teadusartikleid? 
 � Kust leian e-raamatuid ja konverentsimaterjale?
 � Kuidas saan kindlaks teha, millises ülemaa-

ilmses andmebaasis on saadaval mind huvi-
tava ajakirja täistekstid?

 � Kust leian ajakirja mõjufaktori?
 � Millise ETISe klassifikaatoriga hinnatakse 

minu publikatsiooni? 
 � Ja nii edasi.

Kõigile küsimustele aitavad vastused leida raa-
matukogu ainespetsialistid: info@lib.taltech.ee
Kui otsite konkreetset nimetust, leiate selle rubrii-
gist Kõik andmebaasid. 
Kui otsite infot mingil teemal, avage rubriik And-
mebaasid ainevaldkonniti. 
Loetelus on ka testkasutusel andmebaasid (Trial), 
vaba juurdepääsuga andmebaasid, viiteandmebaasid. 
Paljud andmebaasid sisaldavad nii e-ajakirju, e-ar-
tikleid kui ka e-raamatuid või raamatute peatükke: 
Emerald, EBSCOhost, ScienceDirect, SpringerLink jt. 
Peamised e-raamatute andmebaasid on multidist-
siplinaarne Ebook Central, insenerivaldkondi 
hõlmav Knovel ja infotehnoloogiaalane O’Reilly. 

Esindatud on suur valik teadusajakirju kirjastustelt  
Elsevier (Science Direct), Nature, Wiley, Taylor & 
Francis, Sage, De Gruyter, Cambridge UP, Oxford UP jt. 
Kõiki raamatukogu andmebaase on ülikooli liikmes-
konnal võimalik kasutada ka väljaspool raamatu-
kogu ja ülikooli võrku VPN ühenduse kaudu. Kõik 
teised huvilised saavad samu andmebaase kasutada 
tasuta raamatukogus kohapeal.

Miks eelistada raamatukogu andmebaase?
Üheks põhjuseks, miks peaks infootsingul eelis-
tama raamatukogu andmebaase mitmesugustele 
otsimootoritele on see, et läbimõeldud otsing and-
mebaasides võimaldab saada süstematiseeritud 
otsitulemusi ja seega aega kokku hoida. 
Väga tähtsal kohal on leitud informatsiooni usal-
dusväärsus. Internetist, eriti sotsiaalmeediast lei-
tud allikad ja aktidena esitatud informatsioon ei 
pruugi olla tõesed ning tõesuse astet on raske kont-
rollida, kuna pole arusaadav, mil moel tulemused 
on saadud. Andmebaasides sisalduvate uuringute 
tõeväärtus teadusartikli, konverentsiettekande või 
raamatu peatüki näol on reeglina kontrollitud.
„Hea teadlane loeb kõigepealt kirjanduse läbi,“ ütles 
professor Anders O. Bjarklev, Taani Tehnikaülikooli 
president, 21. jaanuaril 2021 Tallinna Tehnikaüli-
koolis toimunud arengukonverentsil. Ja väärt kir-
jandust meie raamatukogu andmebaasides jätkub! ■

UUS ÕPIK
MIHKEL KOEL, MIHKEL KALJURAND 
USALDUSVÄÄRSED MÕÕTMISED 
KEEMIAS 
Õpik põhineb keemilisi mõõtmisi käsitlevatel kursus-
tel, mida autorid Tallinna Tehnikaülikoolis on õpeta-
nud. Esitatud materjal on suunatud ennekõike keemi-
lise analüüsi laborite juhtivatele spetsialistidele, kes 
peavad hindama mõõtetulemuse täpsust ja labori töö 
kvaliteeti. Autorite seisukohalt on mõõtemääramatu-

se analüüs aluseks mistahes hüpoteeside statistilisele 
kontrollile, mis tähendab otsustusi objektide vasta-
vuse kohta ühiskonna seatud kvaliteedinõuetele. See 
raamat ei ole mõeldud rangelt labori käsiraamatuks, 
vaid sissejuhatuseks mõõtmistega tegelevatesse vald-
kondadesse. Raamatus selgitatakse ka labori toimimi-
se bürokraatlikke külgi: standardeid, mille järgimine 
peaks kindlustama kvaliteetse töö laboris, kvaliteedi-
süsteemide juurutamist ja käigus hoidmist laborites. 
252 lk. ISBN 978-9949-83-607-9

DETAILSEM INFO KONKREETSETE  
ANDMEBAASIDE KOHTA  
ARTIKLI VEEBIVERSIOONIS. 

www.taltech.ee/koik-andmebaasid
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DOKTORITÖÖD
NOVEMBER – DETSEMBER 2020
RAUL RUUBEL
Working Schedules and Efficient Time-Use in R&D 
Work. Tööajakorraldus ning efektiivne ajakasutus 
teadus- ja arendustegevuses.
Juhendaja Aaro Hazak, kaasjuhendaja Kadri 
Männasoo. Majandusanalüüsi ja rahanduse 
instituut. 108 lk. Kaitses 23.11.2020.
ALLAN NÕMMIK
Prospects for Operational Efficiency of European 
Regional Airports in Passenger Air Transport. 
Reisijate lennutranspordi tõhususe väljavaated 
Euroopa piirkondlikes lennujaamades. 
Juhendaja Dago Antov. Mehaanika ja tööstus-
tehnika instituut. 102 lk. Kaitses 23.11.2020.
VIKTORIJA PRILENSKA
Games for Enhancing Stakeholder Participation in 
Spatial Planning – the Cases of Riga and Tallinn. Män-
gud kui vahend huvigruppide osaluse suurendamiseks 
ruumiplaneerimises – Riia ja Tallinna juhtumid. 
Juhendaja Roode Liias, kaasjuhendaja Katrin 
Paadam. Ehituse ja arhitektuuri instituut. 192 
lk. Kaitses 26.11.2020.
AHMED ABDALAZEEZ
Runup of Nonlinear Waves of Different Shapes on 
a Plane Beach Including Effects of Dispersion and 
Wave Breaking. Laine dispersiooni ja murdumise 
mõju mittelineaarsete lainete uhtekõrgusele erineva 
kujuga laugetel randadel.
Juhendaja Ira Didenkulova, kaasjuhendaja 
Denys Dutykh. Meresüsteemide instituut. 110 lk. 
Kaitses 26.11.2020.
XIAOSONG ZHENG
Identifying Shared Key Success Factors for Interna-
tional Joint Ventures in China. Peamiste jagatud 
edutegurite tuvastamine Hiinas toimivates rahvus-
vahelistes ühisettevõtetes.
Juhendaja Jaan Alver. Ärikorralduse instituut. 
122 lk. Kaitses 02.12.2020.
NIKHIL KUMAR KAMBOJ
Additive Manufacturing of Novel Ceramic-Based 
Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering. 
Uudsete keraamikal põhinevate komposiitkarkasside 
kihtlisandustehnoloogia luukoetehnikas. 
Juhendaja Irina Hussainova. Mehaanika 
ja tööstustehnika instituut. 108 lk. Kaitses 
04.12.2020.
ANTON VEDEŠIN
Smart Cyber-Physical System for Personal Manufac-
turing. Tark küberfüüsikaline süsteem personaal seks 
tootmiseks. 
Juhendaja Innar Liiv, kaasjuhendaja Dirk 
Draheim. Tarkvarateaduse instituut. 170 lk. 
Kaitses 07.12.2020.
VALERIA KIISK
Knowledge Sourcing Strategies and Their Impact on 
Organizational Performance. Teadmiste hankimise 
strateegiad ja nende mõju organisatsiooni tulemustele. 
Juhendaja Mait Rungi. Ärikorralduse instituut. 
110 lk. Kaitses 08.12.2020.

DEEPAK PAL
Model-Based Testing of Real-Time Distributed Systems. 
Reaalaja hajussüsteemide mudelipõhine testimine. 
Juhendaja Jüri Vain. Tarkvarateaduse instituut. 
152 lk. Kaitses 10.12.2020.
VALLO KÕRGMAA
Factors Affecting Performance of Municipal Waste-
water Treatment Plants. Olmereoveepuhastite tõhusust  
mõjutavad tegurid. 
Juhendaja Karin Pachel, kaasjuhendajad Arvo 
Iital, Mait Kriipsalu. Ehituse ja arhitektuuri 
instituut. 94 lk. Kaitses 15.12.2020.
STEN MÄSES
Evaluating Cybersecurity-Related Competences  
through Simulation Exercises. Küberturbe-alaste kom-
petentside hindamine simulatsiooniharjutuste abil. 
Juhendaja Olaf Manuel Maennel, kaasjuhendajad 
Liina Randmann, Stefan Sütterlin. Tarkvaratea-
duse instituut. 150 lk. Kaitses 16.12.2020.
TATEVIK MINASYAN
MoSi2-based Composites by Selective Laser Melting. 
Selektiivse lasersulatuse teel valmistatud MoSi2 baasil komposiidid. 
Juhendaja Irina Hussainova, kaasjuhendaja 
Sofiya Aydinyan. Mehaanika ja tööstutehnika 
instituut. 126 lk. Kaitses 16.12.2020.
JANE RAAMETS
Indoor Air Microbiological Quality in Reed-Bale and 
Straw-Bale Houses in Estonia. Siseõhu mikrobioloo-
giline kvaliteet Eesti roo- ja põhupakist elamutes. 
Juhendajad Aime Ruus, Lembit Nei, Mari Ivask. 
Tartu kolledž. 98 lk. Kaitses 17.12.2020.
NATALIA LEVENKO
Uncertainty and Measurement in Macroeconomics. 
Ebakindlus ja mõõtmine makroökonoomikas. 
Juhendaja Karsten Staehr. Majandusanalüüsi ja 
rahanduse instituut. 98 lk. Kaitses 17.12.2020.
MART RATAS
Numerical Analysis of Nonlinear Wave Propagation. 
Mittelineaarse lainelevi numbriline analüüs.
Juhendaja Andrus Salupere, kaasjuhendaja 
Jüri Majak. Küberneetika instituut. 136 lk. 
Kaitses 17.12.2020.
MART KOLNES
Performance of Ceramic-Metal Composites as Tool Ma-
terials for Friction Stir Welding. Keraamilis-metalsed 
komposiidid otshõõrdkeevituse tööriista materjalidena.
Juhendaja Jakob Kübarsepp, kaasjuhendaja 
Fjodor Sergejev. Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut. 126 lk. Kaitses 21.12.2020.
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:
The main interview of this issue gives us a look in-
side the mind of a visioneur: TalTech’s alumnus and 
former scientist, Jürgo Preden, works with smart dust 
and is building a future world where computers and 
sensors around us invisibly make our lives better and 
safer. Preden’s smart sensors already monitor tem-
peratures in the food industry, guard borders, and 
measure noise and air pollution. He suggests that in-
stead of cloud computing, devices should do most of 
the computing in “fog” (e.g. in the gateways) or “mist” 
(e.g. in the sensors) levels to save cloud servers’ en-
ergy and bandwidth. 

Page 14

In January, TalTech held a development conference 
to envision life 22 years from now – when kids born 
in 2021 will be studying in university. What are the 
models of future universities? How to achieve climate 
neutrality and how can universities contribute? What 
does a healthy life look like with the help of health 
and food technologies? What is the role of universi-

Best of the best: We proudly present the best of our scientists, lecturers, programme directors, support staff, 
and the awards for Student of the Year, Student Organization of the Year, and the Cultural and Sports Acts 
of the Year. 

Pages 20–27 & 62–63

ties in making enterprises high tech and addressing 
global challenges? Trends and possibilities were dis-
cussed by specialists, entrepreneurs, scientists, and 
vice-rectors from TalTech, Munich Technical Univer-
sity, Caltech, Technical University of Denmark, etc.

Page 31
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IN ENGLISH

GOT INTERESTED IN THE TOPICS? ASK  
YOUR ESTONIAN-SPEAKING COLLEAGUES FOR ASSISTANCE 

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

What is EuroTeq, how does it work, who can it benefit and when? These questions are answered in the article. 
TalTech is already participating.

Page 44

In the Inventions section, we bring you news about the latest inventions by TalTech’s scientists from the School 
of Information Technologies and the School of Engineering: 3D printing concrete, automation of different VATs 
in online shopping, energy efficient air cleaners to replace ventilation, using electrical bioimpedance to monitor 
cardiovascular health. Find more science news and inventions in the news section of TalTech’s website.

Page 46

Professor of Law and former Chairman of the Aca-
demic Ethics Committee, Tanel Kerikmäe, writes 
about ethics in the university – what are the main 
issues, values, and possibilities in the ethics of the 
academic world.
Page 38
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