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„MIKS EI SAA?“ VÕI  
„KUIDAS SAAB?“

de muundumine süsinikdioksii
diks kasutamise käigus on teine 
probleem, millele maailm lahen
dust otsib. 
Kliimamuresid ja lahendus
ideid on täis ka seesinane aja
kirjanumber. ■

Optimistide ja pessimistide 
määramist veeklaasikatsega 
teavad ilmselt kõik lugejad. 
Teine viis inimesi kaheks sor
teerida on vaadata, mida nad 
teevad, kui kohtuvad problee
miga. Üks sort hakkab otsima 
võimalusi, kuidas probleemi 
lahendada, teine põhjusi, miks 
mitte lahendada.  
Seejuures panevad mõlemad 
oma aju ja loovuse täiel võim
susel tööle. 
I sort: „Seda saab lahendada 
koostöös nende, nende ja nende
ga.“ „Kui seda lahendada nii
moodi, siis laheneb ka see teine 
probleem.“ „Kui ma juba seda 
lahendama asun, siis õpin selle 
ja selle uue asja.“ „Selle lahen
damine on targem pärast seda, 
seda ja seda, nii et ma parem 
alustan sealt, saame parema 
tulemuse.“ Jne. 
II sort: „See on lahendamiseks 
liiga suur või keeruline prob

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

leem.“ „See pole teema, kas teil 
tõesti mingit muud probleemi ei 
ole lahendada?“ „Muidugi see on 
probleem, aga seda peaks lahen
dama keegi teine ja kusagil mu
jal.“ „Keegi niikuinii ei rahasta 
seda, ärme hakka küsimagi.“ 
„Keegi niikuinii ei tule kaasa, 
ärme hakka kutsumagi.“ Jne.
Levinud elutarkus ütleb, et tu
leb tegeleda nende asjadega, 
mida on võimalik muuta, leppi
da nendega, mida ei ole võima
lik muuta, ning osata neil kahel 
vahet teha. Võib ju vaielda, kas 
meil on võimalik kliimamuutuse 
osas midagi teha või tuleb leppi
da, aga kui tahame energiat tar
bida samas tempos nagu praegu 
ja jätta midagi ka oma lastele ja 
nende lastele, tuleb teha ener
giarevolutsiooni sõltumata klii
mamuutustest. Sest taastuma
tud allikad, nagu nimigi ütleb, 
saavad varem või hiljem otsa 
– vähemalt sellisel kujul, nagu 
me neid praegu kasutame. Nen
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ÜLIKOOL

MILLEKS MEILE 
ROHEPÖÖRE?
Tehnikaülikooli arengukavas 2021–2025 oleme seadnud endale üheks 
eesmärgiks olla eestvedajaks kliimaneutraalse digiühiskonna loomisel. 
Samuti soovime eristuda kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning  
olla tuleviku linna testkeskuseks. Veelgi enam, pikemas perspektiivis 
oleme seadnud eesmärgiks muuta meie linnak süsinikuneutraalseks 
aastaks 2035. Need on väga ambitsioonikad eesmärgid.

Tiit Land, rektor  Foto: Heiki Laan

Miks meile rohepööre korda lä
heb? Vastus on lihtne: ülikooli 
üks rolle on tegeleda globaalsete 
väljakutsetega ning Tehnika
ülikoolis on lai kompetents ja 
palju teadmisi, mida väljapoole 
jagada. Me ei hakka rohepöörde 
teemadega tegelema üleöö, meie 
teadlased on tegelenud nende
ga pikka aega. Näiteks uurib ja 
modelleerib akadeemik Tarmo 
Soomere lainetuse dünaamikat 
Eesti rannikuvetes ning selgitab 
kliimamuutuste mõjusid. Ma
terjaliteadlane professor Maarja 
Grossberg oma uurimisrühmaga 
tegeleb uudsete keskkonnasõb
ralike materjalide väljatööta
misega päikesepaneelide jaoks. 
Professor Jarek Kurnitski uurib 
hoonete sisekliimat ja on sel tee
mal ühiskonnas igapäevane eks
pert. Need on vaid mõned näited.
See, et rohepööre on ühtäkki 
muutunud kõige tähtsamaks 
tuleviku teemaks, ei ole juhus. 
Teadlased on pikka aega juh
tinud tähelepanu kliimamuu
tustele ja nende mõjudele, va
jadusele vähendada fossiilsete 
kütuste kasutamist ning võtta 
keskkonnasäästlikkuse tee
masid tõsiselt. Julgen öelda, 

et probleemid, mille sügavust 
ei olnud poliitikud ja ühiskond 
piisavalt tähtsustanud, kuhju
sid aja jooksul ning nüüd ole
me jõudnud murdepunkti.
Uue tõuke andis Euroopa Ko
misjoni rohelepe, mis seab ees
märgiks muuta Euroopa 2050. 
aastaks kliimaneutraalseks 
ning kaitsta keskkonda viisil, 
mis ei sea ohtu ühenduse ma
jandust ega kahjusta ühiskon
na erinevaid gruppe. Esimest 
korda on Euroopa Komisjon 
kavandanud roheleppe rahas
tamiseks märkimisväärseid 
vahendeid eelarveperioodis, 
samuti luuakse finantsvõi
mendus läbi investeerimis
programmide ja soodsate lae
nude Euroopa Liidu pankadelt. 
Üks osa investeerimiskavast 
puudutab selliste piirkondade 
toetamist, mida muudatused 
kõige enam puudutavad, läbi 
õiglase ülemineku mehhanis
mi loomise. Aastatel 2021–
2027 eraldab Euroopa Liit sel
leks 100 miljardit eurot. Eestis 
puudutab õiglase ülemineku 
protsess ennekõike IdaVi
rumaad ja sealse süsihappe
gaasiintensiivse majanduse 

ümberkorraldamist. Valitsus 
on otsustanud suunata õiglase 
ülemineku fondist 340 miljonit 
eurot IdaVirumaale, suur osa 
sellest on mõeldud investee
ringuteks ja uute töökohtade 
loomiseks, ennekõike innovaa
tilistes tööstusharudes.

Ida-Virumaa õiglane üle-
minek ja Tehnikaülikool
Mõnes mõttes on TalTechil ko
hustus osaleda IdaVirumaa 
õiglase ülemineku protsessis 
– asub ju KohtlaJärvel meie 
Virumaa Kolledž. Oleme koos
tanud visiooni ja konkreetse 
tegevuskava, et aidata ellu 
viia IdaVirumaa arengupööret 
rohe ja digikompetentside aren
damise abil, ning tutvustanud 
seda mitmes ministeeriumis. 
Meie visioon näeb ette laiendada 
Virumaa Kolledži kompetentsi 
ning arendada välja regionaalne 
innovatsioonikeskus koos seda 
toetava hariduskeskkonnaga, 
mis annab tuge ettevõtete tea
dusvõimekuse kasvule.
Rohepöörde elluviimiseks on 
vaja kõigepealt investeerida 
inimestesse. Seetõttu kavan
dame toetada rohepööret läbi 
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uute rahvusvaheliste ja regio
naalsete õppekavade loomise. 
Plaanime luua ringmajanduse 
ja vastutustundliku ettevõt
luse bakalaureuseõppekava, 
samuti arendame tööstuse ja 
elektri tarkvõrkude ning au
tomatiseerimise ja robootika 
magistriõppekavasid.
Meie ambitsioonikas eesmärk 
on taastuvenergia ja vesini
kutehnoloogiate kompetent
se laiendades välja arendada 
Virumaa digi ja rohetehno
loogiate innovatsioonikeskus 
(ViDRIK), mis peab andma 
tõuke kliimaneutraalsuse saa
vutamiseks. Samuti soovime 
KohtlaJärvele rajada süsinik
dioksiidi kogumise ja roheteh
noloogiate pilootõppetehase.
Tehnikaülikoooli eesmärk ei ole 
tuua õiglase ülemineku fondist 
koju võimalikult palju raha, 
vaid näidata eeskuju ja teha ära 
palju sisulisi tegevusi regiooni 
arengu jaoks. IdaVirumaal 
kavandatavaid tegevusi saa
me arendada ja ellu viia vaid 
kogu ülikooli koostöös. Seega, 
investeerides ja arendades 
täiendavaid kompetentse Ida
Virumaal, viime ellu rohepööret 
kogu ülikoolis. (ViDRIKust loe 
rohkem lk 44.)

Kliimanutikas ja jätku-
suutlik ülikool
Olles kinnitanud arengukavaga 
seotud üheks võtmenäitajaks 
kliimaneutraalsuse saavuta
mise aastaks 2035, soovime olla 
omamoodi katselaboriks Tal
linnas ja Eestis, aidates kaasa 
roheleppe täitmisele nii Eesti 
kui ka Euroopa Liidu konteks
tis. Meie eesmärk on üliam
bitsioonikas, kuid olles ainuke 
tehnika, (digi)tehnoloogiate ja 
majanduse koostoimet omav 
ülikool Eestis, peamegi olema 
eeskujuks ja teenäitajaks.
Olen veendunud, et tegemist 
on meie jaoks jõukohase ees
märgiga. Praeguseks on meil 
teada süsinikujalajälje ener

gia komponent – kasvuhoo
negaaside hulk inimese koh
ta. Jätkame andmete korje 
ja analüüsiga teiste oluliste 
komponentide jaoks. Järgmi
se aasta kevadeks fikseerime 
baastaseme ja vaheeesmärgi 
aastaks 2025 ning koostame 
vastava tegevuskava. (Kliima
nutikast ülikoolist loe lk 20.)
Jätkusuutlik ülikool tähendab 
enamat kui kliimaneutraalne 
ülikool. 2015. aastal vastu võe
tud ÜRO 17st säästva arengu 
eesmärkidest seostuvad „vaid“ 
8 keskkonna ja energiateema
dega, ülejäänud on seotud ühis
kondlike, majanduse, tervise, 
hariduse valdkondadega. Üli
kooli kontekstis tähendab see 
jätkusuutliku arengu põhimõ
tete arendamist horisontaalselt 
kõikides põhitegevuse valdkon
dades: õpe, teadus ja arendus, 

ühiskonna teenimine, samuti 
toetavates tegevustes: orga
nisatsioonikultuur, füüsiline 
keskkond ja nutikad lahendu
sed. Arengukava rakenduska
vas võtame plaani jätkusuutliku 
arengu tegevuste defineerimise 
ja koostame tulemuste saavuta
miseks tegevuskava.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
rohepöörde edukas toimumine 
eeldab hoiakute ja väärtushin
nangute muutusi ühiskonnas. 
Ülikoolidel ja teadlastel on 
eriti tähtis roll anda ühiskon
nale tõenduspõhiseid teadmisi 
ning samal ajal olla kriitiline 
ja tasakaalustav ekspert, et ro
hepöördes ei tõstaks pead ro
hepesu. Eesti ainsa tehnikaüli
koolina on meil suisa kohustus 
olla rohepöördes teenäitajaks, 
miks mitte saada kliimanutika 
tulevikuülikooli etaloniks. ■
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UUDISED

TEHNIKAÜLIKOOL  
LIITUS ROHETIIGRI  
ALGATUSEGA 
Tallinna Tehnikaülikool liitus Rohetiigri esin
dusorganisatsiooniga, et aidata Eestil kiiremi
ni tasakaalus majanduse suunas liikuda. Tä
naseks on algatusega liitunud pea 40 ette võtet 
ja organisatsiooni.
„Tallinna Tehnikaülikool on seadnud eesmär
giks eristuda kliimanutikuse ja energiasääst
likkusega ning olla tuleviku linna testkesku
seks. Niivõrd suuri ambitsioone saab ellu viia 
vaid koostöös partneritega. Näeme Rohetiigri 
liikmetes häid koostööpartnereid, kellega olla 
eestvedajaks kestliku ja kliimaneutraalse 
ühiskonna loomisel. Ainult üheskoos suudame 
muuta ka ühiskonna väärtushinnanguid, ilma 
milleta rohepööret teha ei saaks,“ ütles Tehni
kaülikooli rektor Tiit Land.
Rohetiiger on koostööplatvorm, mille ees
märk on suurendada keskkonnateadlikkust 
ja panna alus tasakaalus majandusele, nii 
nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori 

arengu. Rohetiiger koondab sektoriteülest 
ühiskondlikku tellimust tasakaalus majan
duse saavutamiseks. Selleks kogutakse ja 
katsetatakse keskkonnasõbralikke praktikaid 
igas sektoris. ■

Seitsmendat korda toimuva konverentsi 
eesmärgiks on inspireerida ja jagada infor
matsiooni, kuidas tööstusettevõtete digiteeri
mise abil saavutada suuremat efektiivsust ja 
arendada uusi tooteid. Tänavuse konverentsi 
üheks läbivaks teemaks on kaksikpööre (Twin 
Transition) ehk digiteerimine järgides rohelist 
mõttelaadi.
Konverentsi pika ajaloo vältel on toimunud 
oluline muutus tööstusettevõtete hoiakutes 
ning uut infot, nõuandeid ja näiteid automa
tiseerimise läbiviimiseks hinnatakse aasta
aastalt üha enam. Selle kinnituseks on eelmi
sel aastal üle poole tuhande osaleja, kellest 
enamik oli tööstusettevõtete esindajad.

27. MAIL TOIMUB TALTECHIS TÖÖSTUSE DIGITEERIMISE 
KONVERENTS INDUSTRY 4.0 IN PRACTICE

Konverents toimub 27. mail TalTech Mektorys  
ja viiakse läbi hübriidformaadis ehk vastavalt sel 
hetkel kehtivatele reeglitele võõrustatakse osa kü
lalisi kohapeal ning ülejäänud osalevad distantsilt 
virtuaalsündmuste platvormi Worksup vahendu
sel. Eemalt osalejatele on loodud samad võimalu
sed nagu kohapeal osalejatelegi: nad saavad 
jälgida ettekandeid, esitada esinejatele küsimusi, 
külastada väljapanekut ja omavahel suhelda.
Sündmuse korraldavad koostöös TalTech, 
EAS, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuni
katsiooni Liit (ITL), Majandus ja Kommuni
katsiooniministeerium, Elektroonikatööstuse 
Liit jt valdkonna juhtivad ettevõtted ja organi
satsioonid. ■

LOE ROHETIIGRI ALGATUSE KOHTA  
LÄHEMALT: Rohetiiger.ee 

EESTI SUURIMAD ÜLIKOOLID JA TEADUSPARGID ÜHINEVAD 
TEADMISMAHUKA ETTEVÕTLUSE TOETAMISEKS
Tartu Ülikool, TalTech, Tehnopol ja Tartu Tea
duspark panid seljad kokku, et toetada teaduse 
siiret ettevõtlusesse. Allkirjastatud koostööme
morandumiga lepiti kokku ühine prioriteet luua 
arengut toetav platvorm pika arengutsükliga 
teaduspõhisele ettevõtlusele. Sellega suurenda
takse Eesti majanduse lisaväärtust ja lahenda
takse globaalseid probleeme.

Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektori Sven 
Illingu sõnul on TalTechi kui ettevõtliku ja 
uuendusmeelse ülikooli eesmärk muuta Eesti 
majandus kõrgtehnoloogilisemaks ja sellega 
konkurentsivõimelisemaks. „Näeme, et tead
mismahuka ettevõtluse arenguks on Eestis 
olnud puudu nii tugimeetmetest kui ka sobiva 
profiiliga mentoritest ja investoritest. 95% 

https://rohetiiger.ee/
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Eesti teaduspõhistest ettevõtetest on tulnud 
Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teaduse baa
silt. Otsustasime kahe ülikooli ja nende asuta
tud teadusparkide jõud ühendada, et pakkuda 
süvatehnoloogia iduettevõtetele vajalikku tuge 
ja toetavaid innovatsioonivõrgustikke. Ma 
usun, et Eestil on võimalus muutuda teadmis
mahuka ettevõtluse poolest maailmas sama 
edukaks kui meie enamjaolt tarkvarapõhised 
iduettevõtted.“
Teadmismahukate ettevõtete toetamiseks 
allkirjastasid ülikoolid ja teaduspargid ühi
se koostöömemorandumi. Selle alusel tööta

takse välja ühtne ja pikaajaline mehhanism 
teadmis mahukate meeskondade tekkimise 
ja arengu toetamiseks, et aidata jõuda neil 
kiiremini turu ja investorvalmiduseni.
Memorandumi osapooled käivitasid sügisel 
ka pilootprogrammi Põhjanael, mille ees
märk on toetada teadmismahukate tehnoloo
giate äriks muutmist. Põhjanaelas osalevad 
tiimid läbivad üheksakuise programmi, et 
õppida kogenud mentorite toel selgeks tead
mismahuka äri alused. Eesmärk on luua 
uudne koostöömudel ning jagada kogukon
naga saadud õppetunde. ■

UUDISED

Tehnikaülikooli inseneripedagoogika keskuse 
juht Tiia Rüütmann sai auhinna Global En
gineering Education Award 2021. Auhinnaga 
tunnustatakse Rüütmanni pühendumust ja 
silmapaistvat panust ülemaailmse inseneri
hariduse edendamisesse. 
Auhind anti üle 11. märtsil Rahvusvahe
lise Tööstustehnika ja Operatiivjuhtimise 
Ühingu (IOEM) aastakonverentsi auhinna
tseremoonial, mis toimus veebi vahendusel 
Singapuris. 
Globaalne insenerihariduse auhind antakse 
kord aastas ühele silmapaistvale insenerihari
duse edendajale. ■

TIIA RÜÜTMANNILE  
OMISTATI GLOBAALNE  
INSENERIHARIDUSE AUHIND
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UUDISED

MAJANDUSTEADUSKONNA RAHVUSVAHELISE 
ÄRIKORRALDUSE BAKALAUREUSEKAVA ON MAAILMA  
170 ÄRINDUSE JA JUHTIMISE TIPPÕPPEKAVA HULGAS
TalTechi rahvusvahelise ärikorralduse baka
laureuseõppekava sai European Foundation 
for Management Development (EFMD) akre
diteeringu, mis on märk õppekava akadeemi
lisest nõudlikkusest, praktilisusest, rahvusva
helisusest ning eetikast ja jätkusuutlikkusest.
„Rahvusvaheline tunnustus õppekava kva
liteedile annab märku õppekava meeskonna 
ja terve teaduskonna töötajate kvaliteetsest 
tööst. Olime ka esimene ülikool, kes läbis ak
rediteerimisprotsessi digitaalselt, mis kinnitab 
mõlema osapoole digivõimekust. Akrediteeri
misprotsess andis meile hea koostöö ja ene
seanalüüsi kogemuse, mis aitab teaduskonda 
ka institutsionaalsel tasandil edasi arendada,“ 
kommenteeris dekaan Enn Listra.
Rahvusvahelise ärikorralduse bakalaureuse
õppekava on 3aastane õppeprogramm, mille 
eesmärk on anda laiad teadmised ja oskused 
ärikorralduse valdkonnas, nagu näiteks juhti
mine, ettevõtlus, turundus, logistika, raamatu
pidamine ja rahandus. Õppekava neli spetsia

liseerumist annavad üliõpilastele võimaluse 
liikuda edasi mitmesugustel hariduslikel ja 
karjäärialastel radadel. ■

TEHNIKAÜLIKOOLI JÄRGMISE VIISAASTAKU FOOKUSES  
ON NUTIKAD LAHENDUSED DIGITAALSE JA 
KLIIMANEUTRAALSE TULEVIKU LOOMISEL
Rektoraadi juhitud, terve ülikoolipere loodud  
ja nõukogu heakskiidu saanud arengukava 
(loe lk 18) keskmeks on luua senisest veelgi 
intensiivsem side Eesti ühiskonna ja majandu
sega.
Uue arengukava keskne põhimõte on kvali
teet. Tehnikaülikool on seadnud eesmärgiks 
olla ettevõtlik ülikool ning panustada Eesti 
majandusse ja ühiskonda, tõugates tagant 
intellektuaalomandi loomist ja rakendamist 
ning tasandades teed harg ja iduettevõtete 
loomisele. Tähtis on ka ülikooli teadlaste töö 
tutvustamine avalikkusele, et äratada huvi 
teaduse ja insenerihariduse vastu.
„Tehnikaülikool on oma 103 tegevusaasta 
jooksul andnud erakordse panuse Eesti majan
duse ja ühiskonna arengusse laiemalt. Mida 
tehnoloogilisemaks muutub maailm, seda 
olulisemaks kasvab ka Tehnikaülikooli roll nii 
hariduse andjana kui teadusasutusena,“ sõnas 
TalTechi nõukogu esimees Gunnar Okk. „Prae
gusel pandeemiaajastul on nähtud teaduse ja 
teadlaste rolli olulisust mitte üksnes meditsii

nis, vaid ka tehnoloogiates, mis aitavad meil 
kohaneda uue normaalsusega, hoida ülal ma
jandust ja seda nutikate lahendustega arenda
da. Just siin saab Tehnikaülikool senisest veel 
paremini ühiskonnale abiks ja eeskujuks olla,“ 
lisas Okk.
Rektor Tiit Land peab ülikooli oluliseks rolliks 
luua võimalusi ja lahendusi maailmas olevate
le ja tulevatele probleemidele: „Järgmise viie 
aasta jooksul võtab ülikool endale ambitsiooni 
olla võrdväärne Euroopa parimate tehnikaüli
koolidega tänu oma nutikatele lahendustele di
gitaalse ja kliimaneutraalse tuleviku loomisel. 
Meil on need teadmised ja võimekus olemas 
– peame neid tänasest veelgi rohkem päriselus 
rakendama.“
Tiit Land rõhutas kogu ülikooli ja selle olulise
mate liitlaste panust ning lisas: „Meie juhtlau
se „Mente et manu“ ehk „mõistuse ja käega“ 
peegeldab ülikoolipere väärtusi, pidades 
ühteviisi oluliseks nii kriitilist ja loovat mõtet 
kui ka ettevõtlikku ja praktilist tegutsemist, 
avatust, usaldusväärsust ning koostööd.“ ■
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CDIO initsiatiivi eesmärk on luua oma partne
rülikoolides inseneeria valdkonna õppekava
dele uudne raamistik, mis toetab tuleviku 
inseneride väljaõpet, sidudes teaduspõhise 
õppe eluliste probleemide lahendamisega. 
Inseneeria valdkonna alustalad saavad selgeks 
läbi praktilise kogemuse, kus õppeprotsess 
toetub neljale sambale – Conceiving, Desig
ning, Implementing, Operating (CDIO) ehk 
kavandamine, projekteerimine, rakendamine 
ja kasutamine.

Õppekava struktureeritakse selliselt, et tuden
gid omandavad head teoreetilised erialased 
teadmised, saavad elulised kogemused pro

TEHNIKAÜLIKOOL ÜHINES ÜLEMAAILMSE INSENEERIA 
ÕPPEKVALITEEDI VÕRGUSTIKUGA CDIO

jekteerimiseprototüüpimise protsessist ning 
omandavad praktilise õppe käigus kogemused 
nii klassiruumis kui ka tänapäevastes töötin
gimustes.
Esimesena struktureeritakse inseneriteadus
konna tootearenduse ja robootika bakalaure
useõppe kava. Muudatused on piloot õppekaval 
plaanis rakendada juba järgmise õppeaasta 
alguseks. Pikaajalisem eesmärk on rakendada 
CDIO õppekvaliteedi põhimõtteid kõikides 
inseneriteaduskonna õppekavades.
Inseneeria valdkonna õppekavade uudset raa
mistikku on tänaseks rakendatud rohkem kui 
120 kõrgkoolis üle maailma. ■

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUSE UUS KATSESEADE 
PÜROLÜÜSIPROTSESSIDE UURINGUKS
TalTechi Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompe
tentsikeskuses paigaldati uus katsestend, 
mis võimaldab varasemast täpsemalt läbi viia 
erinevate lähtematerjalide pürolüüsiprotsessi
de uuringuid.   
Katseseadmes saab kasutada toormena põlev
kivi kõrval plastjäätmeid, vanu rehve, puitu ja 
muud biomassi. Pürolüüsiprotsessis kuumuta
takse materjale ilma õhu juurdepääsuta ning 
ühe komponendina saadavat õli kasutatakse 
peamiselt kütusena. Materjalide töötlemine 
uues seadmes võtab aega mõne minuti ning 
see protsess on lähedane Eesti põlevkivitöös
tustes kasutuses olevatele tehnoloogiatele.    

Kompetentsikeskuses soovitakse uue sead
mega senisest enam keskenduda rakendus
uuringutele ja edasi arendada mitmesuguste 
materjalide termilise töötlemise meetodeid. 
Koospürolüüsis, kus põlevkivi kõrval või ase
mel on sisendiks näiteks rehvi või plastijäät
med, saab täna põlevkivitööstuses kasutuses 
olevaid tehnoloogiaid rakendada taaskasutuse 
edendamiseks. 
Katsestend valmis koostöös ENTEH Enginee
ring ASi ja Venemaa Teaduste Akadeemia  
Kõrgete Temperatuuride Instituudiga. Seadme 
valmimist rahastati Euroopa Liidu Regionaal
arengu Fondi toetusel. ■
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TALTECHI STUUDIOS SAAVAD ÕPPEJÕUD ISESEISVALT 
LOENGUKLIPPE SALVESTADA
Aprillikuus valmis õppejõududele mõeldud 
stuudio, kus saab üles võtta nii loenguid kui 
ka lühemaid videoklippe distantsõppes kasu
tamiseks. 
Video oli õppetöös aina tähtsamal kohal juba 
enne pandeemiat ning iseseisev salvestusvaja
dus kasvas tasapisi, kriisiolukord on nõudlust 
videote kasutamisele õppetöös veelgi suuren
danud. Nn isestuudio idee sündis juba 2019. 
aastal, kuid pandeemiaaasta hoidis valmimise 
tempot kinni: küll ei saanud objektile palju 
osapooli kokku kutsuda, küll esitas välja
kutseid audiovideotehnika hankimine, sest 
üheaegselt vajati seda üle kogu maailma. 
Populaarseim õppevideo formaat on loengu
salvestus, kuid tihtipeale soovitakse loengu
materjal videona üles võtta lühemate kont
sentreeritud videoklippidena, kus esinetakse 
otse kaamerale. Seni on õppejõud „rääkiva 
pea“ stiilis õppevideot filminud kodus või 
tellinud selle haridustehnoloogiakeskuse 
multimeedia spetsialistidelt, kellega koos leiti 
sobiv ruum, kus salvestustehnika püsti seada. 
Valminud stuudio seda vajadust rahuldabki:  
statsionaarse tehnikaga videostuudios 
saab toota kvaliteetseid õppevideoid ilma 
mutimeedia spetsialistide abita.
Salvestusprotsess uues stuudios käib nii, et 
õppejõud käivitab puuteekraanilt süsteemi, 
valib sobiva ekraanijaotuse ja tausta ning 
suundub maha märgitud alasse, kus salvestus 
saab alata. Esinemine toimub seistes. Õppejõu 
kasutada on lauaarvuti, klikker slaidide vahe
tamiseks ning kaks suurt ekraani, kus ühel 

näeb ekraanivaadet (slaidid, joonised vms) 
ning teisel lõppprodukti (esineja koos ekraani
vaatega). Kogu salvestusprotsessi kohta on 
ruumis ka juhend, mis aitab kasutajal tehni
kat õigesti käsitada. Pärast salvestamist saab 
videofaili kohe mälupulgale laadida. 
Stuudio funktsionaalsus ei piirdu üksnes 
iseseisva salvestamisega, multimeediaspetsia
listide abiga on võimalik üles võtta ka näiteks 
väiksem paneeldiskussioon või kasutada val
gustahvlit, mis on eriti efektne matemaatika, 
füüsika, keemia vms eriala harjutustundide 
salvestamisel. 
Stuudio broneerimine käib läbi Outlooki 
kalendri. Tasemeõppega seotud salvestuse 
jaoks on stuudio kasutamine õppejõududele 
tasuta. ■
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https://teejuht.taltech.ee
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MAARJA GROSSBERG 
JA JÜRI KRUSTOK: 
TEADUS ARENEB ALATI 
SÄÄSTLIKUMA JA  
TÕHUSAMA POOLE

Professor Maarja Grossberg on materjaliteadlane ning ülikooli opto
elektroonsete materjalide füüsika labori juhataja. Teadus ja õpetamistöö 
kõrvalt on ta Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutava kogu liige.  
Jüri Krustok on füüsik ja küberneetika instituudi professor, ta oli  
Maarja Grossbergi juhendaja nii magistri kui ka doktoritöö juures.  

Mari Öö Sarv  Fotod: KarlKristjan Nigesen, Annika Haas

PERSOONID
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– juba sellega hoiame sada korda materjali pealt 
kokku.
MG: Sihime seda, et päikesepaneele saaks kasu
tada kõikjal, mitte ainult põllul ja katusel. Kogu 
maailm linnastub ja pole mõeldav, et seal on 
suured päikesepõllud, selle asemel tuleb päikesest 
elektri tootmiseks kasutada suurhoonete fassaa
de või aknaid, tegelikult kõiki pindu. Me tahame 
päikesepaneelid ehitistesse integreerida.

Millest need uue põlvkonna materjalid 
koosnevad?
JK: Meie oleme uurinud näiteks molübdeensulfiidi, 
molübdeenseleniidi, volframsulfiidi, volframselenii
di. Need on pooljuhtmaterjalid, millel vähendades 
paksust kuni ühekihilisuseni hakkavad tekkima 
uued füüsikalised omadused, mida paksul 3Dma
terjalil ei ole. See teebki nad huvitavaks ning nen
dega võib tulevikus tõepoolest muuta kõikide prot
sessorite ja muu pooljuhtelektroonika mõõtmeid 
ja energiatarbimist. Nimelt need õhukesekihilised 
pooljuhtmaterjalid tarbivad oma lülitustes palju 
vähem voolu kui räni. Nii et võime tulevikus saada 
mobiiltelefoni, mille aku peab vastu terve nädala. 

Kui palju on maailmas laboreid,  
kes samu teemasid uurivad?
MG: Meil on koostööpartnereid päris palju. Üks 
meie unikaalsusi on aga luminestsentsspekt
roskoopa. Selles on meil sügavad juured ja laialda
sed teadmised, mistõttu oleme oodatud mitmetesse 
koostööprojektidesse.
JK: Pooljuhtmaterjalidega tegeldakse väga palju
des laborites üle maailma, aga seda ei tea kunagi, 
kui kaugel või lähedal on läbimurre. Praegu on 
meie suurim proovilepanek see, kuidas tõsta keste
riitsete materjalide kasutegurit päikesepaneelides.
MG: Kui kesteriidid tulid, siis nimetati neid aasta 
tulijateks, see pidi olema kõige keskkonnasõbra
likum materjal ja ideaalsete omadustega päike
sepatareide jaoks. Teoreetiliselt. Ühel hetkel aga 
oli platoo ees ja umbes viis aastat on kõik tipp
uurimis grupid ühe joone peal, efektiivsus on 12% 
ringis ja paremaks ei saa.

Selgitage palun, mis need kesteriidid on.
MG: See sõna tuleb ühendi kristallstruktuurist. 
Klassikalised kesteriidid koosnevad neljast põhi
elemendist: vask, tsink, tina, väävel või seleen.

Kas võib olla, et 12% juures ongi  
efektiivsuse lagi, võib-olla teame  
sellest materjalist kõike?
MG: Kindlasti mitte. Tehnoloogia arengus on alati 
nii, et ühel hetkel jõutakse platooni, siis toimub 

Tänavu veebruaris said nad koos vabariigi teaduse 
aastapreemia oma aastail 2017–2020 ilmunud tea
dusartiklite eest, mis keskendusid sellele, kuidas 
mõjutavad mikrolisandid erinevate päikeseelemendi 
absorbermaterjalide võimekust muundada val gust  
elektriks. Enne seda on mõlemal ette näidata so liid 
ne rivi teisigi tunnustusi, kahe peale on juhendami
sel kuus ja juhendatud paarkümmend väitekirja. 
Kohtume professoritega materjali ja keskkonna
tehnoloogia instituudi optoelektroonsete materjalide  
füüsika laboris, kus nad küll ise igapäevaselt kat
seid ei tee, kuid kus siiski valmib nende teadustöö. 
Sellest teadustööst ja mõjust maailmale rääkisimegi.

Palju õnne aastapreemia puhul!  
Mida teie töö ehk uute 2D ja 3D mitmik-
pooljuhtide optiline spektroskoopia  
täpsemalt tähendab?
MG: Aitäh! Meeldiv tunnustus on see muidugi.
JK: Me uurime optilise spektroskoopia meetoditega 
erinevaid pooljuhtmaterjale ja meie lõppeesmärk on  
alati olnud nende kasutamine tuleviku päikesepa ta
reides ja optoelektroonikas. Uurime mitmikühen  
deid, mis koosnevad isegi 5–6 keemilisest elemen dist,  
aga ka kolmik ja binaarseid ühendeid. Kõige liht
sam pooljuht on räni, seal on ainult üks keemiline 
element ja seda kasutatakse nii päikese paneelides 
kui pooljuhtelektroonikas. Edukuselt järgmine on 
kaadmiumtelluriid, mille kasutegur päikesepata
reides on üle 20%. Need on „lihtsad“ pooljuhid, aga 
meie oleme läinud veelgi keerulisemate juurde.

Milleks keerulisemad, kui lihtsad  
lahendused on juba olemas?
MG: Esiteks hind, teiseks kättesaadavus, kolman
daks mürgisus. Kui päikeseenergeetikasse panus
tava pooljuhtmaterjalide tööstuse mahud peavad 
meeletult kasvama, peab maakoo res olema piisa
valt ressurssi, mida sinna tööstu sesse panna. Meie 
püüamegi kasutada selliseid elemente, mis oleksid 
hästi laialt levinud – see teeb nad odavaks –, mis 
poleks mürgised ning mida on lihtne taaskasutada 
ja hiljem utiliseerida. Räni on küll looduses palju, 
kuid kõrgekvaliteediliste ränikristallide kasvata
mise protsess ei ole tegelikult odav ega energia
säästlik. Lisaks on päikeseelementides vajaliku 
räni kiht võrreldes uue põlvkonna materjalidega 
paindumatu ja ligikaudu sada korda paksem.
JK: Kallis ja keeruline on räni puhastamine ja 
kristalli kasvatamine. Tehastes kasvatatakse 
suured ränikristallid ning saetakse liistakuteks, 
mis pannakse päikese paneelidele. Meie labori 
eesmärk on teha just õhukesi ja painduvaid 
päikesepaneele. Tuleviku päikesepatareide 
paksus 1 mikromeeter on sada korda õhem kui 
praeguste ränipatareide sajamikromeetrine kiht 
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läbimurre ja areng läheb jälle mõnda aega kiiremi
ni edasi.
JK: Läbimurdeni jõudmiseks peab materjali hästi 
tundma. Kui räägime nii keerulisest teemast nagu 
need kesteriitsed materjalid on, siis võimalusi on 
väga palju ja jube raske on aru saada, kuidas ma
terjal üldse toimib. Luminestsentsspektroskoopia 
aitab kaasa kristallides olevate defektide uurimise
le. Tehnoloogid saavad siis teha väikseid parandusi 
oma tehnoloogiates vältimaks mõningaid defekte, 
mis tõepoolest halvasti mõjuvad. See on üks suur 
koostöö füüsikute ja tehnoloogide vahel, mis lõpuks 
peaks tooma edu ja läbimurde.
MG: Meil algas sügisel projekt, kus on ühiselt te
 gutsemas kõik Euroopa tippuurimisgrupid keste
riitide alal ja ühendame kõik senised teadmised 
ja jõud, et barjäärist üle hüpata. Kuid teaduses 
midagi ennustada on täiesti võimatu.
JK: Iga asi võtab aega, esimese räni baasil tehtud 
päikesepatarei kasutegur 1956. aastal oli 4%, täna
seks on see ca 26%. Siis, kui kesteriidid tulid, siis 
arvutati välja, et kasutegur tuleb samuti üle 20%. 
Teoreetiliselt. Kuid kui hakati tegema, siis saadi 
kätte vaid 12%. Kõik taandub defektstruktuurile, 
defektid „söövad“ valgusega genereeritud elektro
nid ära ja vooluringi jõuab neid palju vähem. Neid 
defekte peab nüüd uurima ja seda me teemegi. 
Eraldi küsimus on see, et kui me ka teame, milli
sed on halvad defektid, siis on vaja leida tehnoloo
giline võimalus neid kõrvaldada. Seegi pole lihtne. 

Keemiliselt on mitmekomponendilised pooljuhid 
väga keerulised, kõrvalfaaside tekkimine on üsna 
tõenäoline ja need rikuvad „hea kesteriidi“ ära.
MG: Päikesepaneelide tehnoloogiaid, mida maa
ilmas paralleelselt arendatakse, on kümneid ja 
kümneid. On materjale, mis peaksid võimaldama 
kõrgemaid efektiivsusi, mingeid erilisi rakendusi 
jne. Meiegi oleme uurinud väga palju erinevaid 
materjale, kesteriidid on olnud üks fookus, kuid 
vaatame ka teisi materjale.

Olete oma uurimisvaldkonnas maailma 
tipus ja Maarja sai mullu ka L’Oréal Baltic 
programmi „Naised teaduses“ auhinna. 
Kas ( ja miks) peaks naisi teaduses selliste 
programmidega esile tõstma?
MG: Kindlasti on see vajalik. Meie Eestis ja Balti
kumis ehk ei tunneta, et naiste roll oleks teaduses 
kuidagi teistsugune, aga Euroopas vähemalt meie  
valdkonnas väga palju naisteadlasi ei ole. Naise 
rolli teeb keeruliseks pere ja teaduselu ühildamine,  
tahestahtmata tekivad ühel hetkel karjääri pausid,  
kui oled otsustanud pere luua. Kuid sellega arves
tatakse üha rohkem, näiteks projekti taotledes või 
uurimisgruppi luues – projekte saab pausile panna 
või võetakse hindamisel arvesse pikemat perioodi, 
sest kui oled kaks aastat kodus olnud, pole sul ju 
värskeid teadustulemusi ja artikleid ette näidata. 
Aga varem olidki kõik ühe pulga peal, hoolimata 
sellistest soolistest erisustest. Selles mõttes on 
naiste esiletõstmine vajalik. Endiselt on ka riike, 
kus naistel on teadusele raske ligi pääseda.

See on õrn joon, kas rõhutada,  
et teadlane on naine, või võtta seda,  
et naine on teadlane, loomulikult.
MG: Mina pole end sellepärast kunagi imelikult 
tundnud, et ma olen naine… välja arvatud päris 
alguses teatud konverentsidel väga konservatiiv
setes riikides – Saksamaal, Prantsusmaal. Noor 
blond naisterahvas, füüsik ka veel, polnud päris 
elementaarne, et sind kohe tõsiselt võetakse, see 
võttis aega. Praeguseks on hästi, nii sellepärast, 
et suhtumine on muutunud, kui ka sellepärast, et 
olen ennast tõestanud.
JK: Eks ta naljakas ole, et meil on teadlased ja 
naisteadlased. Aga ma arvan, et üldse on inimesi 
teaduses vähe, andekaid teadlasi peaks olema roh
kem, siis on lootust paremale elule. Väga paljud  
andekad noored on läinud muudele elualadele. 
Naisteadlane ei ole enam midagi erilist, kuid noor  
tele on taolised programmid siiski heaks eeskujuks,  
sest koolist ikkagi tuleb suhtumist, et tehnikaalad 
ja teadus justkui ei oleks tüdrukutele. Kui suuda
me selliste programmidega tuua rohkem noori ja 
ka naisi teadusesse ja tehnikaaladele, on väga hea.
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MG: Naisi kõrgharidusse tuleb tegelikult palju, 
pal jud jõuavad ka doktorikraadini, aga siis tuleb 
mõõn, tihtipeale just pere loomise pärast. Nii 
ongi teadlaskonnas, professorite hulgas, naisi 
juba vähe.

Kas on mingi nüanss teaduses, kus  
naised ja mehed on erineva lähenemisega 
või kellelgi on mingi eelis?
MG: Võibolla kannatus teha midagi pikemalt ja 
põhjalikumalt. Jüri oli minu doktoritöö juhendaja 
ning ta on mulle mitu korda öelnud, et mul on 
ahvi kannatus. Kui me mingeid mõõtmisi teeme, 
siis tihti peale tema lööb käega, et siit ei tule 
midagi, aga minu järjepidevus on lõpuks viinud 
huvitavate ja vajalike tulemusteni. See on täiesti 
elementaarne, et teadusgrupis inimesed täienda
vadki teineteist.
JK: Naised oskavad ka paremini rääkida. Nad 
suudavad jutu käigus kohe kõik välja mõelda, 
mehed teevad seda eraldi. Erinevused on olemas, 
me ei saa neid maha salata.

Millistel teadusarengutel veel  
silma peal hoiate?
JK: Me pole kitsalt kesteriitidele keskendunud. 
Kahedimensioonilised materjalid oli meil üks 
kõrvalteema, kuid kahjuks ei saanud me sellele 
rahastust. Oleme esimesena Eestis suutnud 
neid ise kasvatada ja uurida ning üks doktoritöö 
läheb kohe kaitsmisele. See pole aga meie suur 
eesmärk, rohkem on eesmärk ikkagi uued ma
terjalid päikesepaneelides. Uurime ka antimon
seleniide, antimonsulfiide ja igasugu kolmik
ühendeid, mis võiksid teoreetiliselt näidata häid 
tulemusi.
MG: Meie põhiline meetod, luminestsentsspekt
roskoopia, on üks parimaid meetodeid defektide 
uurimiseks ja selle poolest me maailmas tuntud 
oleme. Ramani spektroskoopiat kasutame väga 
palju ja veel mõningaid meetodeid. Kõik need 
tehnikad võimaldavad uurida materjalide põhi
lisi füüsikalisi omadusi ja lisaks defekte. Nagu 
ideaalset inimest ei ole olemas, pole ka ideaalset 
materjali olemas, alati on mõni defekt sees.
JK: Oleme füüsikaliste uurimistega baasteadus
te poolel, ilma baasuuringuteta pole võimalik 
saada ka kesteriitide kasuteguri piirist üle. Meilt 
oodatakse seda hiljemalt nelja aasta pärast, siis 
lõpeb suur Euroopa projekt.

Kui kaua läheb laboris toimunud läbi-
murdest reaalse mõjuni, selliste paneelide 
massilise tootmise ja kasutamiseni, mis 
juba Eesti, Euroopa ja maailma energia-
tarbes muutust näitaks?

MG: Kõik võtab aega, et laborist välja jõuda. Kui 
hakkad laboris toimivat tehnoloogiat mastaapse
maks viima, tuleb sada uut probleemi välja ja 
see pole enam teadlaste rida, siin tulevad mängu 
tööstus, insenertehniline pool, äri ja investorid 
oma ootustega ja turg oma nõudlusega ning 
lõpuks ka poliitikute otsused.
Tihti küsivad külalised, kes küsivad, kus meil 
see tootmisliin on. Seda pole, laboris töötame 
siiski väikesemõõduliste näidistega. Kindlasti ei 
lähe uute tehnoloogiatega nii kaua, kui on läinud 
räniga, kuid turg määrab väga palju. 
JK: Tootmise teeb kalliks see, kui toodetakse 
liiga vähe. Massiline tootmine on odavam, kuid 
ränipaneelide tootmisega võistlemiseks ei ole 
piisavalt tehaseid. Meie loodame muidugi, et ka 
kesteriit jõuaks sinnani, et räniga võistelda.

Kuid rohepöördest ei saa me rääkida 
enne, kui taastuvad energiaallikad saavad 
võitu fossiilsetest kütustest, mis ju praegu 
siiski lõviosas kasutusel. Kas 29 aastast, 
mis on jäänud süsinikuneutraalse Euroopa 
tähtajani, piisab?
JK: Rohelisemaks saame kindlasti minna, kuid 100% 
fossiilsete kütuste kaotamine ei sõltu ainult poliiti
kutest, vaid ka tehnoloogia arengust. Eesmärke 
paarikümneks aastaks panna on suhteliselt ohtlik, 
sest ehkki tehnoloogia areneb ja kindlasti väheneb  
ka meie põlevkivi põletamine, siis me ei ole suuteli
sed ütlema, mis aastal täpselt põlevkivi enam ahju 
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leemivabad ja mis hinnaga see kõik on. Kindlasti 
pole see nii roheline, kui esmapilgul paistab. Laa-
dima peab ka elektriautot ja kui see elekter tuleb 
ikka põlevkivi põletamisest, siis see ei ole ju puhas. 
Kui elektriauto peale kirjutatakse, et saaste on 
null, siis „unustatakse“, et see saastamine lihtsalt 
toimub Kohtla-Järvel. Teadlased küll töötavad 
selle nimel, et saastet vähendada, kuid seda ei saa 
teha ilma peale maksmiseta. Iga uus tehnoloogia 
on vähemalt alguses kallis – kindlasti kallim kui 
põlevkivi ahju panna.
MG: See on huvitaval kombel üks argument, mida 
fossiilsete kütuste pooldajad üha välja toovad: „Kas 
te ikka mõtlete ka, mis summad alternatiivsete 
tehnoloogiate väljatöötamisele lähevad!“ Algus 
ongi kallis, kuid lõppkokkuvõttes tuleb odavam. 
Samamoodi oli ju põlevkivitehnoloogiate väljatöö-
tamine alguses kallis.
JK: Tasuta ei saa midagi, kulub ressurssi ja selle-
ga tuleb arvestada. Ka ränikristallide tehnoloogia 
on küll kallis ja energiamahukas, kuid see oli juba 
elektroonikatööstuse jaoks kasutusel ja sai kohe 
päikesepaneelides kasutusele võtta, sellepärast 
saidki ränipõhised paneelid sellise võidukäigu. 
Kesteriidid oleksid lihtsamad teha, õhukesekihi-
liste materjalide puhul jääb ära monokristallide 
kasvatamine ning ka materjalikulu on väga väike.

Süsinikuneutraalne Euroopa – mida see 
teie jaoks tähendab?
MG: Minu jaoks see tähendab, et teeme õiget asja. 
Kindlasti ei kiirenda see meie tööd, teaduse aren-
gut ei saa tagant suruda. Mingil määral saame 
võimalusi juurde, rahaline pool võimaldab kaasata 
rohkem inimesi ja see mingil määral kiirendab, 
kuid ma ei ütleks, et nii kohutavalt palju.
JK: Ausalt öeldes meil, teadlastel, pole mingit rohe- 
ega punapööret, meie läheme edasi nii, nagu teh no- 
loogia lubab ja alati on olnud areng selles suunas, et  
kasutada vähem ressursse ja saavutada suurem efek - 
tiivsus. Ega me rohepöörde leppeta päikeseenergee-
tikat vähem arendaks – meie teeme seda kogu aeg.

Kas kasumile ja kasvule orienteeritud elu- 
korraldus saab olla rohepöördega koos-
kõlas või vastanduvad nad? 
JK: See on filosoofiline küsimus – kas inimene 
on valmis loobuma neist hüvedest, mida ta saa-
vutanud on? Roheliselt elamine on üks asi, kuid 
inimene on nii mugav olend, ma ei kujuta ette, kui-
das öelda, et ärge ostke uut autot, sõitke 20 aastat 
sama sõidukiga.
MG: Eks igal aastal muutuvad autod ka igapidi 
ökonoomsemaks ja see 20 aastat vana auto võib 
olla hullem saastaja kui uus masin.

PERSOONID

ei panda. Ka ränipõhiste päikesepatareide puhul 
on masskasutuseni veel aega. Näeme küll päikese-
paneele ka Eestis juba väga palju, kuid päikese-
energia osakaal meie energiatarbimises on ikka 
veel väga väike.
MG: See on maailmas ainult mõni protsent, Eestis 
pisut rohkem, aga samas kasvab kogu aeg ja kas vab  
kõige jõudsamalt. Olemasolevad ränitehno loogiad 
juba aitavad taastuvate energiaallikate võidukäiku  
saavutada, kuid suuremalt vaadates on nende öko-
jälg siiski nii suur, et tuleb arendada ka uusi teh-
noloogiaid. Õhukesekilelistest paneelidest mitmed 
on startimiseks juba heal positsioonil. Kuid fossiil-
setest kütustest võitu saamine tuleb niikuinii, nad 
muutuvad aina kallimaks ja nad saavad otsa.
JK: Päikesepaneelide massilist levimist pidurdab 
esialgu ka probleem energia salvestamises. Me ei 
saa sõltuda päikesest, saame vaid koguda energiat, 
mida ilusate ilmadega toodame, et seda pimedal ajal 
kasutada. Sama tuulikutega – kui tuult ei ole, tu-
leb kasutada seda energiat, mida oled salvestanud.
MG: Igasugust tehnoloogilist arengut vaadates võib 
öelda, et küll tuleb see salvestustehnoloogia ka. Mida  
suurem on vajadus, seda kiiremini tuleb areng, sest  
tulevad ka toetused kas teadusele või innovatsioo-
nile, see omakorda toetab naabervaldkonda jne.
JK: Oleks muidugi hea, kui suudaksime midagi ka 
tulevastele põlvedele jätta, Eestis kasvõi põlevkivi. 
Ühe kWh elektri saamiseks põletame praegu 1,2 
kg põlevkivi ahjus ära, tulevased põlved võiksid 
osata sellega ka midagi targemat teha. Muidugi 
ka põlevkivienergeetika areneb ja samamoodi 
rohepöörde suunal – omal ajal kulus kWh elektri 
saamiseks 3–4 kg põlevkivi. Kõik uued tehnoloo-
giad otsivad võimalusi vähendada keskkonnamõju 
ja suurendada kasutegurit.
MG: Mind siiski hämmastab see, kuidas Eesti riik, 
kes reklaamib end väga innovaatilise riigina, on nii 
väga innovatsiooni vastu energeetikas. Räägitakse 
üht, kuid teod ja otsused on jutule risti vastupidi-
sed. Meil saadakse asjadest aru siis, kui on juba 
hilja, et olla liidrirollis

Lisaks tõhusatele tehno loogiatele on vaja 
toorainet ja tehaseid neile tõhusatele teh-
noloogiatele ning lõpuks tuleb see kõik 
ka säästlikult utiliseerida.
MG: Praegu on see populaarne mõte, et kui sa 
midagi arendad, peab kogu tootmistsükkel silme 
ees olema, hällist surmani, esimesest toorainest 
viimase utiliseerimiseni. Kahjuks pole sellele va-
rem mõeldud, kuid praegu on see küll väga oluline, 
kohustuslik vaade ka teadusprojektides.
JK: Kui võtame näiteks elektriautod, siis ma pole 
kindel, et akude tööstus ja utiliseerimine on prob-
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JK: Kuid see romu, mis kokku pressitakse, on 
samuti keskkonnakulu. Ning elektriauto süsini-
kujalajälg ei pruugi olla palju väiksem kui ben-
siiniautol. Esiteks jääb energia tarbimise saaste 
lihtsalt kusagile mujale ja teiseks on selle kasute-
gur palju väiksem kui bensiiniautol, midagi pole 
teha. Me ei näe energiakulu samamoodi nagu 
bensiini tankides ja seetõttu ei taju, et ressursse 
kulub rohkem. Seda ongi väga keeruline kalku-
leerida. Me ei tea ka, kui palju me rohelisemad 
oleme, kui asendame osa kivisöe elektrijaamu 
tuulikutega, kuna tuul on muutlik ja kõikumiste 
tasandamiseks tuleb osa söeelektrijaamu tööle 
jätta, tsüklilise töörežiimiga saastavad need aga 
hoopis rohkem.

Tundub, et suur roll energiarevolutsioonis 
on matemaatikutel. Millest te unistate?
JK: Kogu teadusrahastussüsteem võiks muutuda 
nii, et me ei peaks siin projektide pärast kaela 
murdma. Kunagi sai ju ka kokku lepitud, et 1% 
SKP-st läheb teadusele, kirjutati alla ka, aga need 
kokkulepped ei pea. Teadusrahastus on läinud 
loteriiks, see on absurd. 2D-materjalide uurimise 
jaoks, osaliselt teema, mille eest saime teaduspree-

mia, olen kaks korda raha taotlenud. Ühel korral 
põhjendas retsensent negatiivset vastust sellega, 
et neid materjale ei saagi kasvatada – ehkki terve 
maailm seda teeb ja meiegi olime kasvatanud –, 
teisel korral, et nende materjalide juures on juba 
kõik välja uuritud ja rohkem pole midagi teha. Hea 
oli, et teiste projektide kõrvalt saime neid 2D-ma-
terjalide uuringuid siiski läbi viia. 
MG: Teaduse sisu poolelt unistan mina, et saaksi-
me kesteriitide kasuteguri tõstmisega hakkama. 
15% oleks juba väga hea. Praegu on maailmas tase 
peaaegu 13%. Kui saame sellest platoost üle, on 
juba võimalik kiiremini edasi minna, arengukõve-
rad käivad alati nii.

Mida te homme tegema hakkate,  
kui hommikul tööl tulete?
MG: Homme on minul vaja üle vaadata Jüril val-
minud teadusartikkel, teha ühe projekti aruanne 
ja tegelda tudengite lõputöödega. Katsed toimuvad 
laboris kogu aeg, aga läbi tudengite, meie veedame 
oma päevad arvuti taga.
JK: Mina ootan Maarja kommentaare artiklile, siis 
hakkan seda täiendama. ■
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UUENDUSMEELNE JA ETTEVÕTLIK 
ÜLIKOOL
Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla 
juhtiv tehnika- ja majandushariduse andja, 
tehnikateaduse ning nutikate tehnoloogiate 
eestvedaja. Eesti ainukese tehnikaülikoolina 
oleme kõige uuendusmeelsem ja ettevõtlikum 
ülikool. Tallinna Tehnikaülikool on teadusüli-
kool, kus teadus, õpe, innovatsioon ja ühis-
konda panustamine on võrdselt väärtustatud, 
tasakaalustatud ja seotud.
Meie juhtlause „Mente et manu“ peegeldab üli-
koolipere väärtusi, pidades ühteviisi oluliseks 
nii kriitilist ja loovat mõtet kui ka ettevõtlikku 
ning praktilist tegutsemist, avatust, usaldus-
väärsust ja koostööd.
Soovime silma paista, eristuda ning olla võrd-
väärne Euroopa parimate tehnikaülikoolidega 
tänu oma nutikatele lahendustele digitaalse ja 
kliimaneutraalse tuleviku loomisel.

ÕPETAME LAHENDAMA PÄRISELU 
PROBLEEME
Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi 
päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõt-
teviisi, praktilisi insenerioskusi, head enese-
juhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku 
vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti 
majanduse arengu eest, olles nõutud ka rah-
vusvahelisel tööturul. Selleks arendame Teh-
nikaülikoolis õpet koostöös sidusrühmadega 
nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase 
kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaal-
teadustele tugineva erialase hariduse ja võ-
tavad omaks ülikooli väärtused, ning et meie 
parimate teadlaste ideed ja teadmised jõuavad 
vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda. 
Tõstame doktoriõppe taset ja tulemuslikkust 
ning arvestame doktoriõppes Eesti majanduse 
vajadustega. Projekti- ja probleemõpe läbib 
kõiki meie õppekavasid ning edukad ette-

19. veebruaril kinnitas nõukogu ülikooli arengukava aastateks 2021–2025. 
Arengukava kõrvale valmib rakenduskava, mis seab täpsemalt ritta ees-
märkideni jõudmiseks vajalikud tegevused koos vastavate mõõdikutega.

võtjad, juhid ja tippspetsialistid panustavad 
üliõpilaste haridusse. Rakendame uuenduslik-
ke täiendus- ja elukestva õppe vorme, lähtudes 
õppijate ja tööturu vajadustest. Vilistlased 
ja tänased üliõpilased on meie kõige suurem 
väärtus ja me ootame neid ülikooli juurde 
tagasi ennast täiendama, kogemusi jagama ja 
koostööle.

EESMÄRK

 � Ettevõtlikud lõpetajad panustavad Eesti  
majanduse nutikaks ja jätkusuutlikuks  
muutmisse.

 � Tehnikaülikooli õpe on teaduspõhine.
 � Õppetegevus on tulemuslik kõigil kõrg-

hariduse astmetel ning arvestab  
majanduse ja ühiskonna vajadustega.

 � Suurendame õppetegevuse tulubaasi.

RAKENDUSED JA ÕPE PÕHINEVAD 
KÕRGETASEMELISEL TEADUSEL
Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetase-
melist teadust, millest võrsuvad rakendused ja 
õpe ning teadusmahukas innovatsioon.
Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetaseme-
listes teadusväljaannetes ja ülikoolis kaitstud 
doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel tea-
dustöödel. Toetame jätkusuutlikke, vastutus-
võimelisi ja kõrgetasemelisi teadusgruppe, mis 
panustavad oluliselt ka õpetamisse ja ühiskon-
na teenimisse. Selleks arendame edasi ülikoo-
lisisest rahastusmudelit, mis maandab ambit-
sioonikate ja ettevõtlike uurimisgruppide riske 
ning soodustab uurimisgruppide vahelist koos-
tööd ülikooli fookusteemade raames. Suurenda-
me ülikooli konkurentsipõhist teadusrahastust 
ja abistame teadusgruppe rahastuse taotlemisel 
eelkõige ülikooli fookusvaldkondades.
Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see 
toetab võimekaid, ettevõtlikke ja tulemuslikke 
akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii 

TALLINNA TEHNIKA
ÜLIKOOLI ARENGUKAVA 
2021–2025
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teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teeni-
misse. Toetame silmapaistvaid noorteadlasi, 
et tagada nende kiire iseseisvumine ja areng 
meie ülikoolipere liikmetena.
Tehnikaülikooli teadus ja haridus on avatud. 
Õppematerjalid ja teadustulemused on kätte-
saadavad ettevõtluspartneritele, kooliõpilaste-
le ja avalikkusele.

EESMÄRK

 � Tõstame teadustöö kvaliteeti Euroopa  
juhtivate tehnikaülikoolide tasemele.

 � Suurendame tippteadlaste osatähtsust  
akadeemilises personalis.

 � Suurendame konkurentsipõhist teadus-
rahastust.

PANUSTAME MAJANDUSSE JA  
ÜHISKONDA
Tallinna Tehnikaülikool on Eesti majanduse 
oluline mootor. Suurendame oma rahvusvahe-
list mainet koostöös tippülikoolide ja maailma 
teadusmahukate ettevõtetega. Selleks paneme 
koos EuroTeQ/EuroTech ülikoolidega aluse 
Euroopa kõige mõjuvõimsamale inseneri- ja 
majandushariduskeskusele. Pöörame suure-
mat tähelepanu intellektuaalomandi loomi-
sele. Kaitseme ülikooli nimel intellektuaalset 
omandit siis, kui see aitab meil rakendada 
teadussaavutusi parema ühiskonna loomi-
seks. Ülikoolist hargnevad ettevõtted, mis on 
rahvusvaheliselt kõrgelt väärtustatud. Lõimu-
me tihedamalt Euroopa teadusruumiga ja 
osaleme selle kujundamisel. Oleme eestveda-
jaks kliimaneutraalse digiühiskonna loomisel, 
panustame Eesti riigi julgeolekusse, tervise-
tehnoloogiatesse ja energiasõltumatusesse. 
Seisame eesti keele ja kultuuri säilimise eest, 
ennekõike andes eestikeelset kõrgharidust, 
käivitades kodumaiseid harg- ja iduettevõtteid 
ning arendades eestikeelset teadusruumi.
Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusva-
heliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet 
avalikkusega suhtlema, suudame oma teadus-
saavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning 
äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

EESMÄRK

 � Suurendame ettevõtluskoostööd.
 � Panustame intellektuaalomandi loomisse  

ja rakendamisse. Käivitame harg- ja  
idu ettevõtteid.

 � Suurendame ülikooli mõju ja nähtavust 
nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV ÜLIKOOL
Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine 
ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhti-
mistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise 
õppe- ja teadustegevuse poole.
Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ja 
toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, 
väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise 
mõttevabaduse põhialust ning murrangulise 
teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu. 
Kõrge akadeemiline kultuur ja teaduspõhine 
probleemikäsitlus on uute ideede kasvula-
vaks ning praktiline meel lahenduste kiireks 
rakendajaks. Hindame oma ülikooli ajalugu 
ning neid ülikoolipere liikmeid, kes on hoidnud 
ja arendanud Eesti inseneri- ja tehnikahari-
dust. Oleme sillaks eri teadusvaldkondade ja 
akadeemiliste põlvkondade vahel ning oskame 
kasutada meie vilistlaste panust ülikooli hü-
vanguks. Meie uued akadeemilise pere liikmed 
mujalt maailmast panustavad oma rahvus-
vahelise kogemusega, lõimudes eesti keele- ja 
komberuumi.
Ülikoolis on sujuvalt toimivad ja kulutõhusad 
tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini 
siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni. 
Tugiteenuste arendamine toimub koostöös 
akadeemilise ülikooliperega, hinnates vas-
tastikku üksteise panust ja mõistes üksteise 
ootusi. Arendame tugiteenuseid lähtudes ka-
sutajakesksusest ning rakendame ühekordse 
pöördumise põhimõtet.
Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka 
virtuaalsed, on mugavad ja jätkusuutlikud. 
Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppi-
ma, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste 
liikmete, tulevaste üliõpilaste ja ettevõtjate-
ga. Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja 
energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna 
testkeskuseks. Olenemata asukohast moodus-
tab ülikool terviku. Jätkame TalTechDigitali 
algatuse raames alustatud tegevusi, mille 
eesmärk on muuta ülikool üheks kõige nutika-
maks linnakuks.

EESMÄRK

 � Arendame välja nutika ja keskkonna-
sõbraliku ülikooli.

 � Meie organisatsioonikultuur väärtustab 
koostööd, kaasamist, üksteise toetamist  
ning kõrget akadeemilist viisakust ja  
kultuuri.

 � Koostame pikaajalise plaani õppe- ja  
teadustaristu tipptasemel hoidmiseks. ■
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Ülikoolil on ca 150 000 m2 teadus- ja õppetege-
vusega seotud kinnisvara, lisaks ligi 60 000 m2 
üliõpilaste majutuseks ühiselamutes ja hoste-
lites. Nende hoonete energiaga varustamisega 
seotud süsinikuheide on umbes 1,5 t CO2 ekv 
inimese kohta aastas. Ülikooli kui terviku 
süsinikujalajälje peamised komponendid ongi 
hoonetega seotud energia, transport ja jäät-
med. Sõltuvalt metoodikast saab arvesse võtta 
veel palju muudki, nagu näiteks ehitusmater-
jalid ja toit, aga nende mõju on suures pildis 
marginaalne. 
Oleme hoonetele koostanud pikaajalise reno-
veerimisstrateegia kuni aastani 2035, selle 
baasilt koostatakse täpsemad tegevuskavad ja 
eelarved lähemate ajaakende tarvis. Renovee-
rimisstrateegia elluviimisel on oma loogilised 
etapid alates hoonete audititest ja renoveeri-

Kliimaneutraalsus on mõõdetav eesmärk ja Tallinna Tehnikaülikool on 
võtnud eesmärgiks olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Teekond selleks 
on kliimanutikus, mis võtab kokku kolm olulist trendi: digiteerimine, 
rohepööre ja ringmajandus.

mislahenduste projekteerimisest kuni reaalse-
te ehitustöödeni.
Digipöörde sammuna meie kliimanutikal tee-
konnal arendab ja testib Targa linna tippkes-
kus koos kinnisvaraosakonnaga meie hoonetes 
reaalajas toimivat energiaauditi prototüüpi. 
Tegemist on väga uudse lahendusega, mille 
vastu on juba huvi tundnud mitmed omavalit-
sused. Digitaalne reaalajas toimuv energiaau-
dit annab kohese ülevaate hoone energeetili-
sest toimimisest ja sisekliimast. Peamine kasu 
seisneb selles, et mistahes kõrvalekalletele 
ja anomaaliatele saab reageerida kiiresti ja 
adekvaatselt.
Kindlasti katsetame linnakutes hoonete ener-
giatõhususe vallas mitmeid uudseid lahendusi 
ja töövõtteid, soovides olla turul teenäitajaks. 
Näiteks on meie viimati valminud hooned 

Aivar Uutar, haldusdirektor

KLIIMANEUTRAALNE 
ÜLIKOOL AASTAKS 
2035 – KUIDAS?

ÜLIKOOL
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liginullenergiahooned ning vastvalminud Mäe-
pealse 3 uue õppehoone puhul on kasutatud 
väga suures mahus süsinikku siduvat puitu 
(Ehituse Mäemajast loe lk 22), panustades nii 
rohepöördesse. Hoonete soojustamisel on plaan 
kasutada uudseid tehaselisi fassaadielemente, 
et tagada töö kiirus ja kvaliteet.
Ülikoolilinnaku hoonete katustel ja lõunapool-
setel otsaseinadel pole veel liiga palju päikese-
paneele, aga see ei jää nõnda kauaks. Oleme 
kaardistanud tehnilised võimalused ja peagi 
saab päikeseelektri kasutamine ka meie lin-
nakutes suurema hoo sisse. Praegu on päike-
sest elektrit tootmas Kohtla-Järve õppehoone, 
Särghaua keskus, Akadeemia tee 5a ühisela-
mu ning äsja valminud Ehituse Mäemaja.
Transpordi osas mõjutab ülikooli süsinikujala-
jälge kõige enam meie töötajate ja tudengite 
suur isikliku auto lembus. See on ka mõiste-
tav, kuna hetkel napib häid alternatiive. Ühis-
transpordi osas oleme andnud linnale sisendit, 
mida ja miks võiks muuta, aga need protsessid 
pole meie poolt lõpuni mõjutatavad. Küll aga 
on meie võimuses heade alternatiivide pakku-
mine. Rohepöörde osana lisandubki linnaku-
tesse õige pea oluliselt rohkem rattaparklaid 
ning et oleks mõnusam ja esteetilisem rattaga 
tööle sõita, teeme ülikooli seni hästi peidetud 
pesemisvõimalused paremini leitavaks. Ka 
rendirataste ja elektriliikurite saadavus peaks 

peatselt paranema, samuti käivad ettevalmis-
tused, et tuua kampustesse rohkem rendiauto-
de ja elektritranspordi laenutuspunkte – või-
malused on eri omavalitsustes erinevad. Need 
peaksid olema head motivaatorid isiklikust 
sõidukist loobumiseks. Kavandamisel on ka 
üldkasutatavate laadimispunktide rajamine.
Jäätmereformiga alustas ülikool 2019. aastal 
Mustamäe kampusest ja laieneb. Praeguseks 
on õppehoonetesse paigaldatud 300 sorteerimis-
jaama, kööginurkades on jäätmete tunnusvär-
videga märgistatud prügikastid ja ruumidesse 
lisatud sorteerimisjuhendid. Õppehoonetesse 
lisasime ka patareide ja elektroonikajäätmete 
kogumispunkte ning täiendavalt on lisatud 
hoonete peasissepääsude juurde näomaskide 
prügikastid. Et jäätmete sorteerimist tagant 
tõugata, on kabinettides, auditooriumites ja ko-
ridorides vähendatud segaolmejäätmete prügi-
kastide arvu ja kabinettide väheseid prügikaste 
enam ei tühjendata. Järgmiseks arendame 
edasi sorteerimisvõimalusi laborites ning lisa-
me väliterritooriumile sorteerimisvõimalusega 
prügikaste. Kaugemas tulevikus on soov kolida 
välialade jäätmekonteinerid maa alla.
Töö käib ka selle nimel, et linnakusse juurde 
tuua pakiautomaate – see vähendab töötajate 
ringisõitmise vajadust, andes taas oma väi-
kese, aga siiski reaalse panuse puhtamasse 
tulevikku. ■

ÜLIKOOLILINNAK ON KA OSA INTER
DISTSIPLINAARSEST JA PROJEKTIÕPPEST
Kinnisvaraosakond on kaasanud aktiivseid ja panustamistahtelisi tudengeid ja 
õppejõude väga erinevatesse projektidesse. Näiteks ehituse ja arhitektuuri  
instituudi professorid Kimmo Lylykangas, Jaan Kuusemets ja Raido Puust on  
märkimisväärselt panustanud, et tudengitel oleks põnev teha midagi, mis neid  
vahetult puudutab. Tudengiprojektina on visualiseeritud Mustamäe kampuse 
õueala ruumilahenduse tulevikku ja koostatud kampusest esmane 3D-mudel, 
mis on oluline sisend hilisemaks haldusmudeliks. Samuti on arhitektuuritudengid 
visualiseerimas hoonemahte ja ruumiloomet Kohtla-Järvel Virumaa Kolledžis. 
Koostöös Martin Pärna ja Marianne Kallastega on alustatud ülikoolilinnaku  
funktsionaalsuste hindamist ja töösse on minemas kinnisvaraga seotud arendus-
projektide sotsiaalmajanduslikud analüüsid. 
Väga kasulik on olnud ka koostöö meie toiduteadlaste ja toitumisteadlikkusest 
huvitatud tudengitega, need sisukad arutlused on andnud meile hea sisendi,  
mida saame kasutada ülikooli järgmise perioodi toitlustushankes.
Julgustame tudengeid ja juhendajaid, et teha ühiselt linnakute baasil erinevaid 
projekte. Kasvame koos ja teeme koos paremat ülikooli.
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Maja toodab kogu katusepinnaga päikeseener
giat ja süsinikujalajälje vähendamiseks on 
kasutatud rohkelt nii kandvaid kui mittekand
vaid puitkonstruktsioone. Ehituse Mäemajas 
said endale uue kodu ehituse katsehall, ehitus
konstruktsioonide labor, teede ja liikluse labor, 
ehitusfüüsika ja sisekliima labor, veetehnika 
labor, kivilõikamise töökoda, geotehnika õppe
labor ning üldkasutatavad õppeklassid.
Mäepealse 3 hoone lühend ülikoolis on läbi aega
de olnud CON ning on seda ka edaspidi. Seda  
sõnast construction (ingl k ehitus) tuletatud 
lühendit kutsutakse hellitavalt ka konnaks, nii 
nagu majanduse maja (SOC, tuletatud inglis
keelsest social sciences) sokiks. Rahvakeeli 
kutsuti Mäepealse 3 maja varasemalt ehituse 
katsehalliks – suuremõõtmeliste konstruktsioo
nide katsetamist võimaldava jõupõrandaga halli 
järgi. Katsehalli jõupõrand (ligi meetri paksune 
betoonist, mis „kannatab kõike“) oli ka sisuliselt 
ainuke asi, mis vanast majast järele jäi, ümber
ehituse käigus sai katsehall ümber uue kesta. 
Kuna hoone laienes oluliselt muude laboritega 
ja katsehalli nime kõla tekitas küsimusi, siis 
korraldas Ehituse ja arhitektuuri instituut oma 

Aasta alguses valmis Ehituse Mäemaja, mis 3500 m2 suurusena, liginull
energiahooneks osaliselt ümber ja osaliselt uuesti ehitatud majana 
on TalTechi kõige energiatõhusam ja parima sisekliimaga õppe ja 
teadushoone.

töötajate hulgas maja uue nime küsitluse. Ena
mik vastanutest tõdes, et katsehall on kulunud 
nimi ning Mäemaja ettepanek tuli praktiliselt 
ainukese uue nimena. Sellele järgnes mõningane 
arutelu, kas Ehituse Mäemaja on mäe all või peal, 
sest nõlv jookseb krundilt läbi. Aga mägi seal igal 
juhul on ja nii Ehituse Mäemaja endale uue nime 
saigi. Kusjuures ehituse katsehall on endiselt 
maja sees olemas kui kõige suurem labor.
Esimesena alustas Ehituse Mäemajas tege
vust teede ja liikluse labor, mis pääses lõpuks 
asenduspinnalt korralikesse, spetsiaalselt selle 
labori jaoks kavandatud ruumidesse. Akredi
teeritud labor tegeleb teedeehitusmaterjalide, 
nagu näiteks asfaldi, killustiku ja bituumenite 
katsetamisega ja pakub isemajandavalt tee
nust kõigile soovijatele. Kõrvalolevasse veeteh
nika laborisse tuleb biopuhasti, mille jaoks on 
samuti spetsiaalselt projekteeritud ruum.
Ehituse lõppjärgus kavandati ja projekteeriti 
ehitusfüüsika ja sisekliimalabori õhujaotusruu
mi sisseseade, mis sai tehtud koroonaviiruse 
leviku tõkestamise ventilatsioonilahenduste 
ETAgi projekti mõõtmiste jaoks. Mäemaja 
ehitaja Nordecon oli nii paindlik, et ehitas selle 

Jarek Kurnitski, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor  
Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

ÜLIKOOL

EHITUSE MÄEMAJA –  
ÜLIKOOLI UUSIM, TÕHUSAIM 
JA ÄGEDAIM HOONE
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lahenduse ka välja ja kevadel katsed juba käi-
vad. Uuritakse, kuidas viirus siseruumis levib 
ja kuidas seda ventilatsiooniga eemalda saab.
Mäemaja üheks uhkuseks ja unikaalsuseks 
jääb suuremõõtmeliste ehituskonstruktsioonide 
katsehall, mis võimaldab jõupõrandal ja uuel 
jõuseinal katsetada kõikvõimalikke ehitus-
konstruktsioone. Need võivad olla talad, postid, 
plaadid, seina- või katuseelemendid või sõres-
tikkonstruktsioonid ning vajadusel mahub üle 
30 m pikkusesse halli katsetamiseks ka mõni 
silla osa. Katsehalli mastaapsust on raske kir-
jeldada, seda peab oma silmaga kogema. 
Mõne lõbusama hetkena maja ehitusest jääb 
kindlasti meelde inseneride ja arhitektide 
vaidlus akende ja klaasfassaadide üle. Liginull-
energiahoones peab teatavasti olema tasakaa-
lus hea sisekliima (sh päevavalgus) ja energia-
tõhusus. Maja arhitekt Tõnu Laigu tahtis teha 
aknad maast laeni, et oleksid ilusad vaated. 
Tellijat esindanud inseneride ettepanek oli, et 
aknad alaku töölaua kõrguselt, sest madalamal 
aken enam päevavalgust juurde ei anna ning 
tekitab asjatut soojuskadu. Kompromissina jäi 
akna algamine radiaatori kõrguselt, kuid puän-
dina valis tehnosüsteemide projekteerija igaks 
juhuks kaks korda jämedamad radiaatorid kui 

liginullenergiahoonesse vaja – pauk tuleb ikka 
sealt, kust oodata ei oska. Tehnosüsteemide 
projekteerija kiituseks olgu märgitud jahutus-
talade ja laepaneelidega ruumid, kus lõpptule-
museks on oivaline sisekliima – seda oskavad 
maja kasutajad hinnata. 
Maja uus osa oli esialgu kavandatud ristküli-
kukujulisena, kuid arhitekt muutis esifassaadi 
ebasümmeetriliseks ning kujundas majale vää-
rika sissekäigu, mille peale kõik asjaosalised 
tunnustavalt noogutasid. Kuna majal on ilus si-
seõu, soovis arhitekt sinna avanevaid klaasfas-
saade. Ruumide ülekuumenemise vältimiseks 
leidus jällegi kompromisslahendus: väljastpoolt 
vaadeldes uhke rõdu, mis päikest varjestab. 
Nagu näha, ei ole vähemalt sellise erakordse 
hoone projekteerimine ja ehitamine lihtne 
ülesanne. Loodame, et Ehituse Mäemaja on 
hästi õnnestunud, ja soovime talle pikka iga. 
Tore oleks maja ka pidulikult avada. Selles 
osas lootus elab, et enne suvepuhkusi või siis 
hiljemalt sügisel on see võimalik. ■

„Maja kopsud“ ehk ventilatsiooniseadmed:  
uue maja ventilatsioonikambrit kõlbab ka 
külalistele ja üliõpilastele esitleda.

Mastaapse ehituse katsehalli ülitugev jõupõrand 
ja jõusein lubavad katsetada pea mistahes 
konstruktsioone.

Puidu rohke eksponeerimine on loonud 
kordumatud interjöörid, lisaks on majas  
mõnus lõhn.

Puidust maja on kaetud ratsionaalse plekk-kassettiga, mis  
muudab sõltuvalt valgusest värvi kollasest punaseni. Lõuna-
poolne rõdu varjestab ruume kuuma suvepäikese eest.

ROHKEM PILTE NÄEB ARTIKLI 
VEEBIVERSIOONIS.

https://www.taltech.ee/uudised/ehituse-maemaja-ulikooli-uusim-tohusaim-ja-agedaim-hoone
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analüüsib ja jälgib terviklik-
kust ülikooli erinevate prot-
sesside ja strateegiate vahel 
ning koordineerib ülikooli sei-
sukohtade või positsioonide 
väljatöötamist kooskõlas üli-
kooli arengukava, missiooni ja 
visiooniga. Büroo koordineerib 
ka jätkusuutliku ja kliimanuti-
ka ülikooli kontseptsiooni väl-
jatöötamist, kaasab erinevad 
osapooled ja kavandab tege-
vuskava.
Strateegiabüroos on tööd alus-
tanud spetsialistid ülikooli 
mitmest üksusest, kaks kohta 
on veel täitmisel. ■

Strateegiabüroo ülesanne on 
rektori töö toetamine, ülikoo-
li arengukava (vt lk 18) ning 
selle rakendamise ja seire 
koordineerimine, ülikooli stra-
teegiliste projektide koordinee-
rimine, muudatuste juhtimine 
ja muude rektori või ülikooli 
strateegiliste tegevuste koor-
dineerimine, kui selleks puu-
dub vastutav struktuuriüksus. 
Otseselt juhib strateegiabüroo 
rektori vastutusalas olevaid 
protsesse, nt kvaliteedijuhti-
mine, riskide juhtimine, muu-
tuste juhtimine, poliitikate 
kujundamine jms, lisaks koor-

Alates 1. aprillist 2021 lõpetas tegevuse ülikooli üldosakond ja selle baasil 
moodustati rektoraadi strateegiabüroo, mille eesmärk on toetada ülikooli 
strateegilist juhtimist ning koordineerida vajalikke tegevusi ja protsesse.

dineerib ülikooli infopoliitikat 
ja juhtimiseks vajaliku info 
kogumist ning selle õiguslikku 
raamistikku.
Rektorile on strateegiabüroo 
toeks iga-aastaste ülevaatus-
te läbiviimisel, koordineerib 
perioodilist ülikooli rakendus-
kava ja arendusprojektide sei-
ret ning hindab arendustege-
vuse edukust, jagab parimaid 
praktikaid ja vajadusel teeb 
ettepanekuid organisatsiooni 
töö paremaks korraldamiseks. 
Vastavalt vajadusele nõustab 
loodud üksus ka prorektoreid 
ja teisi rektoraadi liikmeid, 

TÖÖD ALUSTAS 
REKTORAADI 
STRATEEGIABÜROO
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VIIS KOLLEEGI  
UUEL POSITSIOONIL
Tutvustame inimesi, kes viimastel kuudel ülikoolis uuel olulisel positsioonil 
tööle asunud: kolleegina ehk juba tuttavad, kuid teises rollis kui varem. 

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen ja erakogud

Tutvusta ennast, palun.
Hariduse olen omandanud Tar-
tu, Helsingi ja Konstanzi üli-
koolides, kus spetsialiseerusin 
andmekaitsele ja tehnoloogiaõi-
gusele. Mul on olnud õnn ja või-
malus olla osaline Eesti Euroopa 
Liiduga liitumise ja e-riigi üles-
ehitamise juures ning tegeleda 
tööalaselt nii rahvusvaheliste su-
hete arendamise, andmebaaside 
analüütika, intellektuaalomandi 
kaitse kui ka finantsjuhtimise 
küsimustega. Olen positiivne 
ja lahendustele orienteeritud 
inimene, lumelaudur, surfar, 
rändur, ettevõtja, kolme pojaga 
pereema ja lähiplaanides ka ad-
venture mootorrattur.

Millistest varasematest 
töö- ja elukogemustest 
uuel töökohal kasu on?
Tõenäoliselt on see kombinat-
sioon õigusharidusest, avaliku 
sektori tundmisest ja ettevõt-
luskogemusest. Aja jooksul õpi-

tud kannatlikkus, süsteemsus 
ja põhjalikkus on igati toeks ja 
teevad projektide õnnestumisel 
suurt rõõmu.

Mida tahad ettevõtlusosa-
konna juhina korda saata?
Kui Tiit Land õppeaasta alguses 
rektorina ametisse nimetati, oli 
tema esimeseks sooviks suuren-

dada Tehnikaülikooli rolli Eesti 
ettevõtluse arendamisel, ettevõt-
likkuse kasvatamisel ja innovat-
siooni loomisel. See on missioon, 
mida me oma meeskonnaga ole-
me asunud ellu viima: soovime 
pakkuda teadlastele tuge tea-
dustöö tulemuste tuvastamisel, 
kaitsmisel ja turustamisel sel-
leks, et need tulemused äriks 
teha ja ühiskonda viia. Soovime 
arendada teadmuspõhist ette-
võtluse ökosüsteemi ja edenda-
da ettevõtlikkust väärtustavat 
kultuuri ülikooli sees.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Eks ma ju teadsin, mis koha 
ma vastu võtan, seega üllatusi 
ei ole otseselt ette tulnud. Sa-
mas on mind üllatanud, kui 
ägedad inimesed selles vald-
konnas tegutsevad ning kui la-
hedaid projekte on valdkonna 
arendamiseks võimalik taotle-
da ja ellu viia. ■

REET PÄRGMÄE: ettevõtlusosakonna juht alates 
1. jaanuarist.

Tutvusta ennast, palun.
Olen Tallinnas sündinud, 
kasvanud ja koolis käinud. 
Kirjaliku tõlke magistrikraad 
on Tallinna Ülikoolist, aga 
kaheksandat aastat Tehnika-
ülikoolis töötades tunnen end 
väga koduselt ja hästi. Minu 
suurimaks kireks on inimesed 
ja loodus – mõlemad pakuvad 

AET KAROLIN: eksami- ja olümpiaadikooli juht 
alates 1. jaanuarist.

ammendamatut avastamis-
rõõmu.

Millistest varasematest 
töö- ja elukogemustest 
uuel töökohal kasu on?
Kunagisest töökogemusest 
president Lennart Meri sek-
retärina olen kaasa võtnud 
veendumuse, et tööd tuleb teha 
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2020. aasta märtsis, kaks nä-
dalat pärast seda, kui olin saa-
nud juhi kohusetäitjaks, algas 
kogu maailma elu pea peale 
pööranud koroona tõttu eri-
olukord ka Eestis. Positiivseks 
üllatuseks oli, kui paindlikud 
ja mõistvad olid selles olukor-
ras meie kursustel osalenud 
õpilased, nende vanemad ning 
muidugi meie õpetajad ja minu 
kolleegid. ■

Tutvusta ennast, palun.
Olen viiendat kuud IT-osakon-
na juhataja rollis, kuid minu 
teekond Tallinna Tehnikaüli-
koolis algas juba 2011. aastal 
üliõpilasena ja sellest ajast olen 
olnud ülikooliga seotud. Alates 
õpingutest Ragnar Nurkse in-
novatsiooni- ja valitsemise ins-
tituudis ja IT Kolledžis ning üli-
õpilasesinduse juhtimisest kuni 
rollideni töötajana: olen olnud 
üldosakonna juhataja asetäitja, 
SA TTÜ Arengufondi juhataja, 
andmelao projektijuht, äriarhi-
tekt. Loomult olen järjekindel, 
teotahteline ja süsteemne.  

Millistest varasematest 
töö- ja elukogemustest  
IT-juhi kohal kasu on?

Ilmselt on kõige enam olnud 
kasu laialdasest kogemusest 
ülikoolis. See on mul aidanud 
mõista ülikooli väljakutseid ja 
vajadusi ning IT-osakonna ju-
hatajana on mul võimalik oma 
meeskonnaga neid adresseerida. 

Mida tahad ülikooli IT-osa-
konna juhina korda saata?
Soovin jätkata ülikooli digiteeri-
misega. Infotehnoloogia võimal-
dab pakkuda mugavamaid ja pa-
remaid teenuseid. Meie ülesanne 
peitub selles, kuidas suudame 
ülikooli liikmeskonnaga ühes-
koos tehnoloogiat kõige paremini 
rakendada. See tähendab, et IT-
juhina tuleb olla eri osapooltele 
heaks koostööpartneriks. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Kui teemadesse sisse lähed, siis 
avastad nii positiivsed kui ka ne-
gatiivseid üllatusi. Mul värske 
IT-juhina ei ole läinud teisiti. Aga 
kõige meeldivam üllatus on olnud 
teotahteline meeskond, kellega 
koos saavutada seatud eesmärke. ■

RAUL HANSON: IT-osakonna juht alates 
17. veebruarist (kt sügisest).

Senine hea töö peab jätkuma, 
ajaga tuleb kaasas käia ja olla 
avatud uutele tuultele Eesti ha-
riduses. Annan endast kõik, et 
meie ülikooli maine paraneks 
veelgi ja üha rohkem koolinoo-
ri leiaksid tee meie majja. Veel 
soovin, et meie meeskonna liik-
metel jätkuks jaksu ja indu.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?

Tutvusta ennast, palun.
Võib öelda, et ma olen Tehnika-
ülikoolis üles kasvanud, kuna 
juba üliõpilaspõlves sain tööd la-
borandina. Tolleaegsed korüfeed 
ja akadeemiline õhkkond võlusid 
mind sedavõrd, et polnud põh-
just kõhelda, kui mulle peale lõ-
petamist assistendi ametikohta 
pakuti. Järgnesid mitmesugused 
ametikohad lektorist professori-
ni ning tänaseks olen ehitusprot-
sessi uurimisrühma juht. Väga 

IRENE LILL: ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusjuhtimise 
tenuuri professor alates  
1. märtsist. 

huvitav oli ehitiste projekteeri-
mise ja ehitusjuhtimise uue õp-
pekava väljatöötamise aeg, mis 
annab oma esimesed lõpetajad 
järgmisel kevadel. Ka program-
mijuhina jätkan tänaseni.

Millistest varasematest 
töö- ja teadlaselu koge-
mustest tenuuris kasu on?
Arvukate rahvusvaheliste pro-
jektide kaudu oleme loonud 
laiaulatusliku teadusvõrgusti-

ku, mis on avardanud silmaringi 
ning rikastab meie igapäevatööd. 
Teadusvaldkonnad on maailmas 
nii läbi põimunud, et täna tuleb 
ehitusinseneri tööd tajuda märk-
sa interdistsiplinaarsemalt kui 
varem. Ehituse digiteerimine ja 
BIM-i areng nõuavad koostööd 
IT valdkondadega, kuid ka vas-
tavate teadmiste juurutamist 
meie õppekavasse. Üha olulise-
maks muutub ka globaalse maa-
ilmatunnetuse ja kliimamuutus-
te mõju ehitatud keskkonnale 

mõistusele lisaks alati ka süda-
mega. Edu aluseks pean head 
meeskonnatööd ning hoolimist. 
Isiklik elukogemus kahe täis-
kasvanud poja emana on and-
nud taustateadmisi koolielust 
ja sellest, mis noori kõnetab.  

Mida tahad eksami- ja 
olümpiaadikooli juhina 
korda saata?
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Please introduce yourself.
I am an environmental scientist 
educated in the USA, Germany 
and Estonia. The last decade of 
my career has been focused on 
measuring and simulating the 
effects of large hydropower on 
rivers and aquatic ecosystems. 
The existing measurement tech-
nologies needed to do this dirty, 
dull and dangerous work were 
missing, and since 2016 I have 
been fortunate to lead a team 
“Environmental Sensing and 
Intelligence” where we build ad-
vanced underwater sensing for 
such extreme environments as 
part of the Centre for Biorobotics.

What kind of knowledge 
and experience from your 
previous life will be useful 
in tenure?
Being educated as a hydraulic 
engineer has been a great help 
because we are trained to do 
field work, design large-scale 
projects and manage the human 
aspects of civil works. Building 
complicated scientific sensors 
in dangerous and unknown en-

vironments has been a good fit 
with my previous work, where I 
was fortunate enough to meas-
ure in some of the most beauti-
ful mountain rivers in the world, 
and also learned to appreci-
ate the difficulties and conse
quences of large hydropower 
projects when things got tough.

What are your goals in your 
tenure position at TalTech?
The first 3year goal of our group 
is to complete the TalTech Air-
Drop sensor technology, which 
will allow fundamental water 
research in rivers, lakes and 
coastal waters which have never 
been measured. That is very im-
portant because climate change 
and anthropogenic influences 
have severely degraded long-
term freshwater supply and 
aquatic ecosystems world-wide 
are in severe decline. 
Our second major objective is to 
combine openly available, online 
data from climate models and 
satellites directly with our in-
dividual sensors. This will be a 
major improvement in the geo-

sciences and such systems will 
be as commercially valuable as 
they are scientifically relevant.

One surprise that you 
have had within your time 
as a professor at TalTech?
My biggest surprise is how well 
folks know each other in Estonia! 
We can often move things along 
much more effectively than in 
larger countries because all that 
is needed are a few good people 
to get the ball rolling. Now I just 
have to figure out how to scale
up that “can do spirit” and em-
bed it into our sensors… ■

JEFFREY ANDREW TUHTAN: arvutisüsteemide instituudi keskkonna-
seire tehnoloogiate tenuuriprofessor alates 
1. aprillist.

ning katastroofi võimalikkuse 
ja sotsiaalsete aspektide mõist-
mine. 

Mida tahad tenuuri-
professorina korda saata?
Minu unistuseks on, et ehitus-
inseneri kutse kõlaks uhkelt. 
Sarnaselt arstiteadusele peetak-
se ehitusinseneri tööd kõrgenda-
tud vastutusega valdkonnaks. 
Samas on just need kutsed saa-
nud mõnigi kord üleoleva kriiti-
ka osaliseks, kuna tavainimene, 
kes on kodus remonti teinud või 
edukalt külmetust ravinud, ar-
vab ehitamisest ja arstimisest 
ise kõike teadvat. Ehitusinsener 
peab olema sügavate teadmiste-
ga spetsialist, kes teab, mida ta 

teeb, oskab oma lahendusi põh-
jendada ja on valmis vastutama 
inimelude eest. Täna oleme loo-
mas ehitise elukaare digitaalset 
simulatsioonilaborit, kus saab 
läbi viia ehituse elukaareüleseid 

uuringuid, luues nüüdisaegsel 
tehnoloogial põhinevaid ja sot-
siaalset konteksti arvestavaid 
infomudeleid, mis peegeldavad 
füüsilisi ehitisi nende digitaal-
ses kaksikus. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Mind üllatab ja rõõmustab, kui 
kiiresti on ülikooli inimesed ko-
hanenud meile kroonviiruse tõttu 
peale surutud distantstehnoloo-
giaga. Kuigi tunneme kõik suurt 
puudust vahetu inimsuhtluse jä-
rele, on sellel ka positiivne külg – 
usun, et peale viiruse taandumist 
saame kriisi ajal omandatut ka 
edaspidi mõistlikult tavasuhtlu-
sega kombineerida. ■
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TALTECHI TEADLASED LOOVAD ÕHKU JA PINDASID 
PUHASTAVAID PINNAKATTEID

CO2 PÜÜDMINE EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSES ON 
TEOSTATAV, AGA KULUKAS
Eesti Teadusagentuuri tellitud 
ning Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Tartu Ülikooli teadlaste läbivii-
dud uuringus „Kliimamuutuste  
leevendamine CCS ja CCU teh- 
noloogiate abil“ leiti, et CO2 püüd-
mine Eesti põlevkivitööstuses 
on teostatav, aga kulukam kui 
saastekvootide tasumine, kuna 
praegu puuduvad kulutõhusad 
ja kasutusvalmis tehnoloogiad.
Uuringu eesmärk oli hinnata 
erinevate CO2 püüdmistehnoloo-
giate sobivust põlevkivitööstu-
sele. Ka analüüsiti sobivaimate 
lahenduste keskkonnamõju ning 
Eesti tööstussektori tehnoloogi-
list ja majanduslikku võimekust 
püütud CO2 kasutada.
Uuringus leiti, et tehnoloogilisest 
aspektist oleks põlevkivitööstu-
ses lähema viie aasta jooksul 
kõige sobivamad CO2 püüdmi-
se tehnoloogiad absorptsioon ja 
hapnikus põletamine. Lähtudes 
eeldusest, et hakkepuidu põleta-
misel tekkivat süsihappegaasi 
ei arvestata CO2-heitena, saaks 
põlevkivielektri CO2 jalajälje 
muuta isegi negatiivseks, raja-
des pooles ulatuses põlevkivi ja 
pooles ulatuses hakkepuitu ka-
sutava elektrijaama koos CO2 
püüdmise tehnoloogiaga.
Ent uuringus selgus ka, et 
praegu puuduvad kulutõhusad 
ja kasutusvalmis tehnoloogiad 
põlevkivitööstuse CO2-heite 
püüdmiseks ja kasutamiseks, 
mistõttu selle püüdmise, pu-
hastamise, transpordi ja ladus-
tamise kulud ületaksid oluliselt 
CO2 kvooditasu ja keskkonnata-
susid. Uuemad tehnoloogiad on 

küll tõhusamad, aga pole veel 
valmis tööstuslikuks kasutami-
seks. Ühe võimaliku lahendu-
sena nähakse püütava süsihap-
pegaasi ladustamist Põhjamere 
all, kuid selle riiklik toetamine 
on küsitav ja vajaks täiendavat 
analüüsi.
Taastuvenergiaallikatest on jär-
jest soodsam elektrit toota, aga 
stabiilse baasvõimsuse tagab 
Eestis hetkel kõige paremini 
elektri tootmine põlevkivist. 
„Selleks, et niisuguse baasvõim-
suse tagamine oleks kooskõlas 
Euroopa Liidu nägemusega nn 
süsinikuneutraalsest majandu-
sest, on vajalik CO2 püüdmise 
tehnoloogia(te) integreerimine 
elektritootmise võimekusega,“ 
seisab uuringu lõpparuandes.
Tehnikaülikooli energiatehno-
loogia professori ja uuringu 
kon sortsiumi juhi professor Alar 
Konisti sõnul andis rakendus-
uuring palju uusi teadmisi. 

„Kõige olulisemaks pean lõppjä-
reldust – kliimaneutraalsus on 
saavutatav ka põlevkivitööstu-
ses. Sellest lähtuvalt soovitame, 
et süsiniku püüdmise tehnoloo-
giate uurimise ja arendamisega 
tuleks edasi tegeleda,“ ütles ta.
Uuringu põhilise järeldusena 
sõnastati, et kliimaneutraalsuse 
suunas liikumine on tehniliselt 
võimalik ka olemasolevaid põlev-
kivitööstuses kasutatavaid teh-
noloogiaid kohandades, kuid see 
ei pruugi olla rahaliselt otstarbe-
kas. Uuring rõhutab, et vaja oleks 
kompleksseid tõenduspõhiseid 
uuringuid, mille alusel kujunda-
da Eesti energeetika pikaajali-
ne strateegia, mis looks selguse 
erainvestoritele ning panustaks 
avalike ressursside optimaalsesse 
kasutamisse ja energia varustus-
kindluse tagamisse. ■

Keemiliste kiletehnoloogiate labo ri 
teadlased on välja töötamas läbi-
paistvat imeõhukest isepuhastu-
vat ning õhusaastet, baktereid ja 

viiruseid hävitavat pinnakatet. 
TalTechis valmiva teadustöö ra-
kendusest loodetakse juba lähitu-
levikus saada kasutusvalmis toode.

Uurimistöös keskendutakse ti-
taaniumdioksiidile (TiO2) kui kõi-
ge perspektiivikamale fotokata-
lüütilisele pinnakattematerjalile 

LOE VALMINUD  
LÕPPARUANNET:  
taltech.ee/climmit 

https://taltech.ee/climmit
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ning selle rakendamisvõimaluste-
le olmetegemistes. Fotokatalüüs 
on lihtne ja keskkonnasõbralik 
protsess, kus katalüsaatori TiO2 
pinnal toimub valguse toimel 
erinevate orgaaniliste ühendite 
madalatemperatuurne oksü-
datsioon, mille tulemusena teki-
vad süsihappegaas ja vesi.
Protsess saab kogu vajaliku 
energia valgusest, mille toimel 
moodustuvad materjalide pin-
nal vee molekulidest keemiliselt 
aktiivsed ühendid, mis on sama-
sugused oksüdeerijad kui hapnik 
ja osoon. “Viimast kasutatakse 
rohkelt nii vee- kui ka õhu pu-
hastamisel, kuid osoon on ka 
väikeses koguses inimesele mür-
gine,” sõnas TalTechi doktorant 
ja töö üks autoreid Jekaterina 
Sydorenko.
Töö autorid teavad, et näiteks ak-
naklaasidele kantav ja seal näh-
tava valguse käes ilma kõrvalise 
sekkumiseta õhust saasteaineid, 
baktereid ja viiruseid „kompos-
teeriv“ pinnakate võib aidata 

ka COVID-19 pandeemia maha 
surumisel, sest teoorias hävitab 
loodud pinnakate ka kõige kan-
gekaelsemad viirused.
„See pinnakate sobib õhupuhas-
tuse seadmetesse, venti latsiooni - 
süsteemidesse ja aknaklaaside 
katmiseks. Kahtlemata on see tu-
levikku vaatav ja kuluefektiivne 
tehnoloogia ruumide õhu puhas-
tamiseks, pinnakatte kasutusaeg 

TalTechi materjali- ja kesk-
konnatehnoloogia instituudis 
on valmimas doktoritöö, mille 
eesmärk on välja arendada tek-
sakangas, mis peaks paremini 
vastu igapäevasest kandmisest 
tekkivale kulumisele ja mille 
tootmine oleks samas väiksema 
ökoloogilise jalajäljega.

TALTECHI DOKTORANT LOOB VÄHEKULUVAT NING 
TILLUKESE ÖKOLOOGILISE JALAJÄLJEGA TEKSAKANGAST

selgitas doktorant Nele Mandre. 
„Teksa peab olema vastupidav, 
aga samas ka veniv ja õhku 
läbilaskev – need on sisuliselt 
teineteist välistavad parameet-
rid. Olen eri materjalide kiudu-
de kombinatsioonidega kootud 
kangaste testimisel jõudnud jä-
reldusele, et sobilik teksariie on 
valmistatud neljast kiust: puu-
villast, elastaanist, polüestrist 
ja viskoosist,“ rääkis Mandre. 
Ta lisas, et vähetähtis ei ole see-
gi, et puuvilla kasvatamine ku-
lutab suures koguses vett, nii on 
sünteetiliste kiudude lisamine 
teksakangasse oluline ka puu-
villa koguse vähendamiseks.
Doktoritöö valmib koostöös 
Türgi ühe suurema teksatootja 
tehasega Kahramanmarases, 
kõik doktoritöö jaoks testitavad 
materjalid on seal spetsiaalselt 
selle töö jaoks toodetud. ■

Doktorant Nele Mandre tea-
dustöö tegeleb tavakasutuses 
nii elementaarse asjaga nagu 
teksariie ning aastatepikkuse 
praktilise kogemuse ja kõr-
getasemelise rahvusvahelise 
koostöö tulemusi saab iga tek-
sakandja peagi omal nahal tun-
da. Väljaspool akadeemilist elu 
Denim Dreami tootearenduse 
meeskonnas töötav Mandre on 
igapäevatöös juba aastaid uuri-
nud disainerbrändide toodetel 
esinevaid defekte. Just sellest 
tekkiski noorel teadlasel mõte 
materjali lähemalt uurida ja 
proovida seda paremaks teha. 
„Täna kasutusel oleva teksa-
kanga peamine materjal on 
puuvill, kuid sellest ning teksa-
toodete töötlusest tulenevalt on 
teksariidel ja -toodetel mitmeid 
tüüpvigu. Küsimus on selles, 
milline oleks kõige mõistlikum 
eri materjalide kombinatsioon,“ 

on põhimõtteliselt piiramatu ning 
selle paigaldamine on ühekordne 
kulu,“ rääkis Jekaterina Sydoren-
ko. Ta nentis, et läbipaistvat õhu-
kesekilelist titaaniumdioksiidi on 
vähe uuritud ning praktilist ja 
õhku puhastavat pinnakattema-
terjali ei ole seni veel loodud. 
Kui kõik hästi läheb, on pinna-
kattematerjal kasutusvalmis 
juba lähiaastatel. ■
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ELEKTRILISEL 
BIOIMPEDANTSIL PÕHINEV 
SENSOR JÄLGIB KOPSUDE JA 
SÜDAME TÖÖD
Tallinna Tehnikaülikooli 2020. aasta parimaks arendustööks valiti 
innovaatilise mitteinvasiivse sensori prototüüp. Kudede bioimpedantsil  
põhinev randme ümber kinnitatav sensor annab infot nii kopsude töö 
kui ka hapniku omastamise ja südamerütmi kohta. Kõiki neid näitajad 
seiratakse korraga reaalajas.
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Aasta arendustööde konkursil sai teise koha 
mehaanika ja tööstustehnika instituudis aren-
datud universaalne tootmislogistika robotsõi-
duk Boxbot ja selle digitaalne kaksik. Esimene 
logistikaroboti prototüüp valmis Kulinaaria 
OÜ jaoks aastal 2019, kuid 2020. aastal aren-
dati prototüüpi edasi, luues sellele ka digitaal-
se kaksiku. 
Arendatud nutirakendus võimaldab mobiilseid, 
tööstus- ja koostööroboteid juhtida läbi digitaalse 
kaksiku, kasutades selleks näiteks liitreaalsuse 

TOOTMISLOGISTIKA ROBOTI DIGIKAKSIK  
TEEB TOOTMISE JUHTIMISE MUGAVAMAKS

Kolmandaks aasta arendustööks valiti päikese-
elektrit tootva targa teekatendi demoprojekt. 
Teadaolevalt on tegemist maailmas unikaalse 
lahendusega, mis aitab muuta jalakäijate, 
aga ka vaegnägijate ja jalgratturite elu ohutu-
maks.
E-teekatend on tipptehnoloogiline lahendus, 
mis on välja töötatud TalTechis koostöös Teh-
nikaülikooli hargettevõttega e-Pavement. 
Katendiga on liidestatud LED-elemendid ja 
elektroonikakomponendid, nii muutub tee pind 
liikluses aktiivseks osalejaks. Näiteks ristmi-
kel dubleeritakse jalakäijate fooritulesid tee 
pinnal, vaegnägijatele on mõeldud taktiilsed 

E-KATEND KAITSEB LIIKLUSES KÕIGE NÕRGEMAID
elemendid. Päikesepatareidega lahendus või-
maldab toota targa tee toimimiseks vajalikku 
energiat otse tee pinnal. 
Lisaks Tallinnale on uudse teekatendi vastu 
huvi tundnud ümbruskonna vallad. Projekti 
läbiviimisel osales kokku üle kümne ette-
võtte ja ülikoolis tegid tulemuslikku koos-
tööd mitmed üksused. Projekti tellijaks oli 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, 
rahastada aitas Euroopa Regionaalarengu 
Fond.
Uurimisrühma kuulusid Allan Lahi,  
Arvo Mere, Viktoria Gudkova, Mihkel Viirsalu, 
Veljo Sinivee, Ain Kendra, Robert Belagryan. ■

rakendust, tahvelarvutit, nutiprille või mobiil-
telefoni. Samuti saab selle abil operatiivselt ku-
vada tootmisinfot ning roboteid/robotplatvorme 
läbi digikaksikute tehnoloogia tootmisprotsessi 
katkestamata testida ja ümber häälestada.
Uurimisrühma kuulusid 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. ■

Aordi tsentraalse vererõhukõvera mitteinva-
siivne mõõtesensor tõhustab ka COVID-19 
patsientide seisundi jälgimist ja ravi ning 
selle abil saab monitoorida hingamisraskuste 
käes kannatavate haigete hapniku vajadust ja 
sellega kaasnevaid muutusi südame töös. Eesti 
Terviseameti andmetel kogeb ligi viiendik ko-
roonaviiruse põhjustatud COVID-19 haigetest 
hapnikupuudust, mille kõige raskemad taga-
järjed on ajukahjustus ja surm.
„Seadme eelis on see, et lisaks südame ja 
kopsude tööle saab näha, kui palju hapnikku 
inimese organism omandab. Mõõta saab nii 
kodus, haige transportimisel kui ka ambula-
toorse ja kliinilise ravi tingimustes. Sensor 
aitab avastada esmaseid haigusnähte, jälgida 
haiguse kulgu, signaliseerida kõrvalekalletest 
ja ohtudest ning soovitada ravi muutmist het-
keolukorrale vastavalt,“ selgitas uurimisrüh-
ma juht professor Mart Min (pildil), kelle sõnul 
on sensorist kasu ka neil patsientidel, kes 

vajavad juba hingamisaparaati. „Sensor annab 
informatsiooni haige hapnikuvajadusest igal 
hetkel ja nii saab hingamisaparaadi juhtimisel 
neid andmeid kasutada.“
2020. aasta sügisel tehti Ida-Tallinna Kesk-
haiglas esmased katsed patsientidega. Need 
kinnitasid teadlaste ootuseid ning andsid 
perspektiivi töö jätkamiseks kõrgemal tehno-
loogilisel tasemel.
Sensori lahendused on patentimisel ja jätkub 
seadme arendustöö. Teadlased soovivad, et 
sensorit saaks hakata tootma esimesel või-
malusel siinsamas Eestis ja seda on lubanud 
toetada ka Eesti Elektroonikatööstuse Liit. 
Arendustöö uurimisrühma kuulusid Tallinna 
Tehnikaülikooli teadur ja emeriitprofessor 
Mart Min, vanemteadur Andrei Krivošei, 
teadur Marek Rist, teadur Margus Metshein, 
doktorant-nooremteadur Eiko Priidel ja küla-
lisõppejõud Jaan Ojarand. ■
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Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi 
juhitud interdistsiplinaarne projekt Campulse loob 
unikaalse kogu ülikoolilinnakut hõlmava mõõte-
andmete platvormi, mis võimaldab linnakus ole-

vatest Elektrilevi kaugloetavatest arvestitest ja 
ülikoolisisestest elektrienergia mõõtepunktidest 
andmete kogumist, andmeanalüüsi ning andmete 
visualiseerimist ühes sidusas keskkonnas. Peatselt 
on nutisõbraliku Campulse Lite rakenduse kaudu 
linnaku elektrienergia tootmise ja tarbimise moni-
tooring avatud kõigile TalTech Uni-ID omanikele.
Campulse võimaldab ülikoolil olla energiavaldkonna 
teejuhiks digitaalsete energiasüsteemide ja nutika-
te infrastruktuuride arengus ning osaleda suurtes 
rahvusvahelistes projektides. Info struktureerimine 
aitab kogutud andmed inimeste hüvanguks tööle 
panna, pakkudes nii ülikooliüleselt kui ka teistele 
Eesti ja välismaa teadusasutustele-uurimisrühma-
dele ja ettevõtetele töö-, õpi- ja elukeskkonna mõõ-
teandmeid paremate otsuste tegemiseks. ■

Hannes Agabus

CAMPULSE TOOB ÜLIKOOLI ENERGIAANDMED KOKKU

Arvutisüsteemide instituudi tenuuriprofessor Sa-
muel Pagliarini pakkus koostöös USA Carnegie 
Melloni ja Stanfordi teadlastega välja uudse lahen-
duse turvaliste kiipide tootmiseks.
Arvutiriistvara turvalisus on üha suurem probleem, 
arvestades kiipide tootmiseks vajaliku ökosüstee-
mi hajutatust üle maailma. Kiipide tootmisetapid 

Jaan Raik

UUDNE TURVALINE KIIBITEHNOLOOGIA

IT-teaduskonna doktorant Ardo Allik on Tervi-
setehnoloogiate instituudis välja töötamas mee-
todit inimese füüsilise väsimuse hindamiseks 
füsioloogiliste signaalide põhjal. Uut metoodikat 
on võimalik edaspidi kasutada väga erinevates 
valdkondades, lisades selle funktsionaalsuse ak-
tiivsusmonitoridesse ja spordikelladesse. 

Karin Härmat

SPORDIKELL ANNAB MÄRKU, MILLAL OLED  
VAIMSELT VÕI FÜÜSILISELT VÄSINUD

Ardo Alliku sõnul on selline väsimuse hindamise la-
hendus väga oodatud, kuna väsimus vähendab nii 
füüsilist kui ka vaimset võimekust, suurendades ka 
tööõnnetuste ning spordivigastuste riski. Kuna tege-
mist on inimesekeskse probleemiga ja väsimuse mõju 
ei avaldu kõigil ühtemoodi, siis on keeruline leida 
kindlat parameetrite komplekti, mis kõigi kasutajate 
puhul tuvastaks väsimuse samasuguse kindlusega. 
„Praeguseks on välja töötatud ning läbi viidud põh-
jalik katseseeria, mille tulemuste põhjal on paika 
pandud peamised sobilikud väsimuse markerid. 
Nende tulemuste põhjal on võimalik hinnata füü-
silist väsimust reaalajas, ühtlasi määrata füüsilist 
väsimust seadmetega, mille kandmine ei valmista 
kasutajale ebamugavust ja millelt kasutaja saab pi-
devalt tagasisidet enda seisundi kohta,“ rääkis Allik. 
See tähendab, et kasutajad saavad tulevikus rohkem 
informatsiooni iseenda kohta, mis lubab neil väsimu-
se puhul teha teadlikumaid otsuseid seisundi paran-
damiseks ning õnnetuste ja vigastuste vältimiseks. ■

viiakse läbi eri organisatsioonide poolt, mis asuvad 
eri riikides. Seejuures on väljakutseks garanteeri-
da, et kiipe tootmise käigus ei modifitseerita ning 
nendes peituvat teadmist ei kopeerita. Samas on 
kiipe tootval tehasel täielik juurdepääs kompo-
nentide ja ühenduste paigutusele kiibi pinnal, mis 
muudab tööstusspionaaži äärmiselt lihtsaks. 
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Selleks, et kaitsta kiibi intellektuaalomandit ja hoi-
da ära võimalikud pahatahtlikud modifikatsioonid, 
töötas prof Pagliarini juhitav töörühm välja uudse 
programmi, mis tükeldab kiibi projekti automaat-
selt kaheks osaks. Esimene neist toodetakse usal-
dusväärses tehases ja teine kolmanda osapoole poolt. 
Seejuures on tükeldus läbi viidud viisil, mis muudab 
igasuguse pöördprojekteerimise ja spionaaži sisuli-
selt võimatuks. Programmi katsetati reaalse GPS 
kiibi puhul, mis tükeldati programmi abil kaheks 
osaks ning toodeti 16 nm kiibitehnoloogias.
Uudne idee avaldati mainekas teadusajakirjas 
IEEE Design & Test ja artikli esimeseks autoriks 
on TalTechi professor Pagliarini. ■

TalTechi Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku 
keskuse teadlastel ja õppejõududel on lisaks pikale 
valdkondlikule uurimiskogemusele oskus läbi viia 
mitmesuguseid küberturbe õppuseid nii Eestis kui 
ka välismaal. Ettevõtete juhtkondadele mõeldud 
kriisiõppuste kõrval tegeletakse ka tehniliste õp-
pustega, kus tuleb IT-süsteeme kaitsta realistlike 
ohtude eest. Oluline on mõista, et küberturvalisus 
ei ole ainult häkkerite pärusmaa, vaid edukas kait-
se eeldab interdistsiplinaarset meeskonnatööd, kus 
oma osa on täita nii IT-spetsialistidel, juhtkonnal, 
juristidel, andmekaitsespetsialistil kui ka kõikidel 
teistel ettevõtte töötajatel.
Kuidas aga mõista, kas koolitusel osalejad on as-
jast aru saanud ning kuidas nende teadmised ja 
kompetentsid on arenenud? Sten Mäses uuris seda 
eelmise aasta lõpus valminud doktoritöös. 

Karin Härmat
KUIDAS MÕÕTA KÜBERTURBEALASEID KOMPETENTSE?

Mäsese sõnul on simulatsiooniharjutused eriliselt 
sobilikud arvutialaste oskuste mõõtmiseks ja har-
jutamiseks, sest programmeerija või turvatestija 
töökeskkonda on palju lihtsam tõepäraselt simu-
leerida kui näiteks kirurgi või keevitaja oma. „Kuigi 
küberturbe harjutused on tehnilises mõttes viimas-
te aastatega kõvasti edasi arenenud, piirdutakse 
nende tulemuste hindamisel sageli endiselt vaid 
osalejate tagasisidega,“ märkis teadur. Ta lisas, et 
osalejate raporteeritud enesetunne ei pruugi aga 
anda simulatsiooni jooksul demonstreeritud oskus-
te kohta objektiivset hinnangut. Töö tulemusena on 
nüüd võimalik luua simulatsioone, mis on seotud 
kindlate küberturbe töökirjeldustega, ning selle 
abil saavad osalejad hinnata sobivust erialastele 
töökohtadele. Samuti lõi Sten Mäses koostöös teis-
te teadlaste ja tudengitega uuenduslikke virtuaal-
laboreid, mis võimaldavad mõõta ka mittetehnilisi 
kompetentse, nt hinnata kübereetilist käitumi st. ■

TalTech uurib koostöös Teliaga juba mitmendat 
aastat asjade interneti ja 5G-tehnoloogia võimalusi. 
Tänaseks on Thomas Johann Seebecki elektroonika-
instituuudi uurimisrühm töötanud välja testvõrgu, 
mille abil on selgunud seadmete detailsem energia 
kasutusmudel. Nn kitsasriba asjade internetiga (NB-
IoT) tegelevate teadlaste töö tulemusel on nüüd tea-
da, kuidas NB-IoT-seade töötab eri tingimustes, mil-
line on sellel põhineva võrgu ulatus ja kuidas muutub 
IoT-seadmete energiakasutus erinevates oludes.
Rühma juhi professor Muhammad Mahtabi Alami 
sõnul tähendab see, et detailselt ja empiiriliselt on 
mõõdetud, kui palju kasutab NB-IoT-seade energiat 
baasjaamaga ühendust võttes, andmeid vahetades, 
taasühendudes või energiasäästurežiimil olles. Alami 
sõnul ei ole sarnaste seadmete energiakasutust varem 

Karin Härmat

TEADLASED SELGITASID VÄLJA ASJADE INTERNETI 
SEADMETE ENERGIAVAJADUSE

nii detailselt uuritud. „Energiamudel annab NB-IoT-
seadme kasutajale olulist infot, kui kaua selle aku 
töötab ning seade andmeid edastab,“ märkis Alam. 
Uue tehnoloogia võimekuse testimiseks on instituudis 
tänaseks valminud kaks magistritööd, millest esime-
se fookuses on nn nutikad prügikastid. Selleks loodi 
spetsiaalne algoritm, mille abil on prügifirmal võima-
lik infot saada prügikastide täitumisest ja planeerida 
efektiivsemalt nende tühjendamist. Teine magistritöö 
tegeleb autode teenindusvajaduse prognoosimisega. 
Selleks on autole paigaldatud sensorid, mille abil jälgi-
takse konkreetseid parameetreid ning kõrvalekallete 
puhul edastatakse andmed autoteenindusse. „Siis on 
juba teeninduse roll võtta autoomanikuga ühendust, 
et remondiks aeg kinni panna ning vältida inimese ja 
auto teelejäämist,“ selgitas Alam. ■
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Tudengite esindajad Lenne-Liisa 
Heinoja ja Tiina-Maria Tali rää-
kisid, mis motiveerib distants-
õppe ajal tudengit, haridus-
psühholoog Elina Malleus aitas 
meie õppejõududel ja töötajatel 
näha oma tööd suuremas pildis 
ning rääkis, kuidas motivatsioon 
tekib ja mis aitab seda tekita-
da. Koolituse ajal said osalejad 
võimaluse küsida suurepärase 
tagasisidega õppejõu Paavo Sii-
manni käest, millega tema oma 
tudengeid motiveerib. Oma mo-
tiveerimise nippe jagasid video 
vahendusel teisedki õppejõud.

Motivatsioonide ja  
segajate konkurents
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuuri uuringu 
kohaselt jäi osa tudengeist dis-
tantsõppe ajal hätta, teiste jaoks 
ei muutunud midagi ja kolman-
dad said jõudu juurde. Distants-
õpe läks paremini neil, kes olid 
juba keskkonda sulandunud, 
halvemini läks uutel tudengitel 
ja neil, kes hakkasid lõpetama, 
sest ärevus tõusis.

Mis õppuritele distantsõppel 
meeldis ja neid ka motiveeris, 
oli võimalus paindlikult päeva 
planeerida. Vastaspoolel tõik, 

et kõik toimus ühes kohas koos 
pereliikmetega ja et õpingukaas-
lastega ei saanud suhelda.

Õppimine veebis ongi keeruli-
ne, kuna keskkonnas on muid 
asju, mis tähelepanu endale 
tõmbavad. See ei tähenda, et 
me ei oleks õppe suhtes moti-
veeritud – lihtsalt motivatsioon 
on seotud kõigega, mis on meie 
ümber. Motivatsioon on suuna-
tud mingisugusele muutusele, 
mis on segavate faktorite korral 
kaalumisel teiste motivatsiooni-
dega ehk alati on midagi võita ja 
midagi kaotada. Näiteks võidan 
uued teadmised, samal ajal jook-
sevad mu ümber lapsed, kes ei 
saa tähelepanu, mida soovivad.

Motivatsiooni üks pool on kvan-
titeet ehk kui palju mul seda on, 
teine aga kvaliteet: millest moti-
vatsioon tekib, kuidas ma mõtlen 
sellest tegevusest, mille suhtes 
võiksin olla motiveeritud. Seda 
uurib tänapäeva õppimisteadus-
tes populaarne isemääramise 
teooria, mis toob esile sisemise mo-
tivatsiooni ehk olulisuse leidmise 
kui kõige kvaliteetsema motivaa-
tori – inimene peab aru saama, 
miks ta asju teeb, ta on selle läbi 
mõelnud ja oma õppimise prot-
sessi enda jaoks lahti mõtestanud.

Monika Sutrop

KUIDAS DISTANTSÕPPE AJAL 
ÜLIÕPILASI MOTIVEERIDA?

Hetkeolukorra ebamäärasus ja kestev distantsõpe on nii tudengid, õppe jõud  
kui ka töötajad pannud olukorda, kus oleme kohanenud uute töökorral dus
like oludega, õppemeetodite ning suhtluskommete ja kanalitega, millel 
on aga mõju kõigi enesetundele ja motivatsioonile. Märtsis korraldasime 
ülikoolis koolituse üliõpilaste motiveerimisest distantsõppe ajal, kus oma 
vaateid jagasid nii tudengid, hariduspsühholoog kui ka õppejõud. 

Nii et olulised on inimesest läh-
tuvad asjaolud, kuid õppejõud 
saab omalt poolt palju ära teha 
keskkonnaga. Mündi teine külg 
isemäärmise teoorias ongi see, 
millises keskkonnas motivat-
sioon tekib. Keskkond võiks si-
saldada kolme komponenti:
1. seotus ehk kas tudeng tunneb, 

et õppejõule läheb korda see, 
mida ta mõtleb (vastand: kül-
mus);

2. kompetentsus ehk kas tudeng 
tunneb end turvaliselt, kas ta 
jõuab selleni, et saab aru, ja 
kui miski läheb valesti, kas siis 
julgeb küsida (vastand: kaos);

3. autonoomia ehk kas tudeng 
on sunnitud midagi tegema 
või tal on vabadus tegutseda 
(vastand: kontroll).

Soovitused motiveerivaks 
distantsõppeks
TUDENGITELT:
 � Aine võiks olla põnevalt läbi 

viidud, sisaldada mitmesu-
gust kirjandust, presentat-
sioone, eelnevalt üles laetud 
ülesandeid, väikeseid ano-
nüümseid küsimusi online-
õpikeskkonnas.

 � Kui õppejõul on sära silmis, 
siis on tudengitel lihtsam aru 
saada ja julgem küsida.
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 � Oluline on, et õppejõul oleks 
kogu info Moodle’is olemas, 
et kui ühes loengus ei saa 
osaleda, siis ei tekiks lootuse-
tuse ja mahajäetuse tunnet. 
Info, kuidas järgmisse loen-
gusse liituda, peaks olema 
nähtav. 

 � Õppejõud võiks rohkem 
suhestuda tudengiga, rää-
kida tudengi tasemel, muidu 
võib ekraani vaadates tähele-
panu kiiremini hajuda.

HARIDUSPSÜHHOLOOGILT:
 � Üldpädevuste toetamine 

on vajalik ka ülikoolis! Dis-
tantsõppe puhul on keeru-
kam neil, kes ennast vähem 
teadlikult juhivad, ning seda 
arvesse võttes peab õppimise 
keskkond olema õpioskusi ja 
sotsiaal-emotsionaalset päde-
vust veel rohkem arendav. 
Peame koos õppima õppima, 
sealhulgas seda, mis on kva-
liteetne motivatsioon, sest me 
ei saa eeldada, et õppijad seda 
teavad.

 � Võimalusel eelista kombinee-
ritud õppevorme, kus veebis 
asuvad tugimaterjalid ja eel-
töö ja enesekontrolli võimalu-
sed ning seminarides saavad 
tudengid samu teemasid kin-
nistada, õpituga suhestuda.

 � Mõtle läbi oma materjalid, mis 
on veebis. Kuidas toetavad 
need tudengi õppimist? Näi-
teks, kas pakuvad valikuid, 
lähevad ajas keeruka maks, 
sisaldavad selgeid juhiseid 
ja võimalust suhelda teiste 
tudengitega. Kuidas saavad 
õppijad murede korral pöör-
duda? Kuidas neile vastatakse 
ja kui avatud on suhtlus?

 � Kontakti loomine on üliolu-
line, loo õppijatega kontakt 
ka veebitunnis. Võta akadee-
miline veerandtund, et neid 
tervitada. Paku võimalusi 
kaasa mõelda, nt vestlusaken, 
küsimustikud, teadmiste ene-
sekontroll, ühised tahvlid koos 
mõtlemiseks.

 � Uuri aeg-ajalt õppijate mõt-
teid selle kohta, kuidas nad 

teemadesse suhtuvad, kui 
vajalikud need neile tunduvad 
ning kuidas seostuvad nende 
õpieesmärkidega.

 � Saada õppijad „klassiruumist“ 
välja. Paku neile mõttepause 
ja lase tagasi tulla vahepeal 
tekkinud küsimustega.

 � Luba ka endal eksida ja sel-
lest õppida, kuid ole avatud ja 
teadlik, kuidas see õppijatele 
mõjub, ning tee vastavaid 
kohendusi.

Mõtteid ja nippe meie 
õppejõududelt
 � Tudengitele positiivse õpi-

keskkonna tekitame sõbra-
liku ja avatud suhtlemisega: 
kui õppejõud on heatahtlik, 
rõõmsameelne, abivalmis ja 
vahel ka humoorikas, siis see 
tekitab kohe aktiivse vastas-
tikuse suhtlemise, mis annab 
õppimise protsessile palju 
juurde. (Andrus Räämet)

 � Motivatsioon on inimese isiklik 
sisemine teema ehk küsimu-
sele „miks ma siin olen?“ peab 
iga õppija ise vastust teadma, 
kuid õppejõud saab inspiree-
rida ja tulevikupersperktiivi 
näidata. (Paavo Siimann)

 � Kursuse alguses teen ootuste 
juhtimise. Seletan, et vastu-
tus on õppijal. Igaüks võtab 
ainest, palju ta soovib – üli-
koolis on vaja õppeaine soori-
tamiseks vaid 51 punkti, aga 
päriselus ei saa ju öelda, et 
ma saan ainult poolest aru, 
kuhu ma kandideerin. (Paavo 
Siimann)

 � Julgustan tudengit mõtlema 
arengu peale, teadmisi tuleb 
võrrelda endaga. (Paavo Sii-
mann)

 � Aine alguses tuleb meelde 
tuletada, kuidas uusi asju 
õpitakse. Mitte pähe ei pea 
õppima – seoste abil tuleb 
õppida. Et seoseid luua, peab 
fookust hoidma. (Paavo Sii-
mann)

 � Õppimise nippe arutame 
koos. Palun tudengeil kü sida 
küsimusi kõigi ees, et nad 

saaksid üksteist aidata. Soo-
dustan õpipartnerite otsi-
mist. (Paavo Siimann)

 � Veebiseminaris ei taha tu- 
 dengid „vana kooli loengut“. 
Kasutan vestlusaknaid ja 
seminariruume, kuhu ise ka  
sisse hüppan. (Paavo Sii-
mann)

 � Pange tudengid suhtlema! 
Kaasan tudengeid kaasama: 
näiteks see, kellel kõige lühe-
mad juuksed, vastutab selle 
eest, et suhtlus-vestlus käiks 
ega tekiks vaikust. Tudengid 
jäävad distantsõppe ajal ilma 
sotsiaalsest aspektist, mis 
on aga oluline. Ma vahetan 
töötubasid, et kõik saaksid 
suhelda ja tekiks kontakte. 
(Paavo Siimann)

 � Suhtlen tudengitega ja küsin 
tagasisidet. Saame tutta-
vaks – kust pärit, kus töötab 
jne, et siis pärast loengus ja 
harjutustes tuua välja nen-
dega seotud nüansse, et nad 
tunneksid end kõnetatuna. 
Vahepeal teen „kraadimisi“: 
hindame 10 palli skaalal, 
kuidas läheb ning mida nad 
saavad teha, et läheks pare-
mini. Tagasiside küsimine 
on nimeline, siis on vastu-
tustunne suurem. (Paavo 
Siimann)

 � Kasutame online-vestlus-
keskkonda, kus tudengid 
saavad 24/7 suhelda kas 
õppejõuga või omavahel. Rää-
gime ka muudest teemadest, 
nagu kassid ja meemid jne. 
(Ago Luberg)

 � Anname tudengitele suhteli-
selt palju ülesandeid, need on 
tehniliselt automaatse tagasi-
sidega. Tudeng saab teada, 
kui palju ta teinud on, see 
tekitab eduelamuse. Tudeng 
saab valida aja, millal üles-
ande teeb, ning tal on või-
malus seda teha ka juppide 
kauppa. (Ago Luberg)

Koolitust saab järelvaadata sise-
veebis õppeosakonna infotundi-
de materjalide alt. Head inspi-
reerimist! ■
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ettevõtetele koostöös Kulinaaria 
OÜga, Iseauto koostöös Silberau-
toga ning robotlaev NYMO koos 
MEC Engineering Solutionsi ja 
Inission Tallinn OÜga. 

Kuidas koostöö sünnib?
Tihti tuleb ettevõte ise meie 
teadlaste juurde sooviga aren-
dada konkreetset toodet või tee-
nust. Kõige sagedamini pöördu-
vad vilistlased oma probleemide 
ja ideedega lõputöö juhendaja, 
õppejõu või labori juhataja poo-
le. Esmase suhtluse eesmärk 
on selgitada välja, millist toodet 
või teenust soovitakse arendada 
ning millisele tulemusele tahe-

Reet Pärgmäe, TalTechi ettevõtlusosakonna juhataja  Fotod: Heiki Laan

Näiteid heast koostööst ettevõ-
tetega on meil palju. Kui nime-
tada vaid mõned, võib esile tuua 
näiteks FoodDocsi projekti, mille 
käigus töötati välja toiduohutus-
süsteemi haldamise tarkvara toi-
dukäitlejatele. Thinnectiga koos 
arendati ja täiendati ettevõtte 
poolt patenteeritud tavapärasest 
suurema jõudluse, skaleeritavuse 
ja lihtsama paigaldusega targad 
andurid. Plywood Estoniaga vää-
rindati puitu moel, mis võimal-
dab kasutada odavat küttepuitu 
ka ehituses. Eesti Jõujaamade ja 
Kaugkütte Ühinguga töötasime 
välja tõhusa kaugkütte ja kaug-
jahutuse hindamise metoodikad. 

Tallinna Tehnikaülikool on ettevõtlik ülikool, mille koostööpartnerite 
hulgas leidub suuri ja väikeseid ettevõtteid nii Eestist kui ka välismaalt. 
Ülikooli ja ettevõtte koostöö eesmärgiks võib olla suurendada ettevõtte 
energia-, ressursi- või kulutõhusust ja on eriti hea, kui see aitab panustada 
ka üliõpilaste ehk tuleviku talentide võimestamisse. Ülikooli taristu ja 
töökeskkond toetavad igati innovatsiooni tervikahelat, uurimisest kuni 
prototüüpimiseni, et luua ettevõtte jaoks toimiv lahendus.

Suurte energeetikaettevõtetega 
on ellu viidud projekte, mis kä-
sitlevad soojuse salvestamist, 
madalatemperatuurilist kaug-
kütet, kaugjahutust, suuri soo-
juspumpi jne. Eesti Energiaga 
loome võimalusi põlevkivitöös-
tuse tehnoloogiate kasutamiseks 
plastijäätmete ringlusse võtmi-
sel. Pentametiga koostöös tööta-
ti välja metallkompensaatorite 
diagnostika süsteem hooldus- ja 
käidukulude kokkuhoiuks. Ees-
ti kohalike omavalitsustega on 
hulgaliselt tänavavalgustuse op-
timeerimise projekte. Lisaks on 
välja töötatud erinevaid logisti-
karoboteid, nagu Roxbot tööstus-

KUIDAS TEHA 
ETTEVÕTLUSALAST 
KOOSTÖÖD TALLINNA 
TEHNIKAÜLIKOOLIGA?

KOOSTÖÖ

Küttelabor „Utilitas“. Mektory
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takse jõuda ning kas teadlaste 
kompetentsidest ja taristust pii-
sab probleemi lahendamiseks. 
Väga oluline on üksteist kuulata 
ja üheskoos aru saada, millistele 
küsimustele vastuseid otsitakse. 
Kui varasemalt ei ole ülikooli-
ga kokkupuudet olnud või on 
tegemist eri distsipliine ja tea-
dusasutusi hõlmava projektiga, 
pöördutakse ka otse ettevõtlus-
osakonda, ülikooli üldmeilile või 
ettevõtlusportaali Adapter.ee. 
Oluline on teada, et ettevõtte prot-
sesside ja tehnoloogiate digiteeri-
mist ja automatiseerimist, raken-
dusuuringuid, tootearendust ja 
muid innovaatilisi tegevusi toeta-
vad mitmed Euroopa Liidu meet-
med, mille taotlemise osas pakub 
tuge ülikooli ettevõtlusosakond. 

Oma roll on ka tudengitel
Koostöös ülikooli teadlaste ja üli-
õpilastega on ettevõtetel võimalus 
osaleda tudengiprojektides ehk 
meeskondlikes arendusprojekti-
des, mille käigus tegeletakse süvit-
si ettevõttes või organisatsioonis 
tekkinud probleemide lahenda-
misega. Aga mitte ainult: Iseauto, 
tudengisatelliit ja tudengivormel 
on headeks näideteks, kus ettevõ-
tetel ja tudengitel on ühine põnev 
teekond, mille tulemusena luuak-
se võrdlemisi väikeste kuludega 
lahedate innovaatiliste toodete ja 
teenuste prototüüpe. Projektiõpe 
annab tudengitele tootearenduse 
kogemuse ja võimaluse koolist 
saadud teadmised kohe käiku 
panna, tulemused saab aga ette-
võte oma äri arendamiseks tootes-
tada ja turule viia.
Lisaks tudengiprojektidele, mis 
aastast aastasse järjest popu-
laarsemaks muutuvad, ei ole 
kusagile kadunud ka üliõpilaste 
praktika ettevõtetes. Üldjuhul 
vahendab erialadega seotud 
praktika pakkumisi üliõpilastele 
Tehnikaülikooli nõustamiskes-
kus. Kui tudengiprojekti juhib 
ülikooli nimetatud juhendaja, 
siis erialapraktika toimub täies 
ulatuses ettevõttes. See on hea 
võimalus leida üles oma valdkon-

na talendid juba õpingute ajal 
ning meelitada nad enda juurde 
tööle kohe pärast lõpetamist.
Lisaks meeskonnaprojektidele 
saavad ettevõtted panustada 
ülikooli uusettevõtluse keskuse 
korraldatud tudengite arengu-
programmidesse. Heaks koostöö-
näiteks on 2020. aasta oktoobri 
lõpus toimunud uudse formaadi-
ga Tuleviku linna häkaton, kust 
võttis osa üle saja tudengi ka-
heteistkümnest õppeasutusest. 
25 mentori ja 15 partneri abiga 
loodi 48 tunni jooksul 18 nutikat 
tuleviku linna lahendust. Seitse 
ülesannet, mille alamteemadeks 
olid mobiilsus, ringmajandus ja 

kogukond, esitasid häkatonile 
TalTech, Tehnopol ja Ülemiste 
City. Kõiki lahendusi aitame 
eri programmide, partnerite ja 
mentorite abiga edasi arendada 
ning ettevõtetes ja linnakutes 
katsetada. 
Oma ülesande, teemapüstituse 
või mentoriks hakkamise soovi-
ga võivad kõik huvilised pöördu-
da TalTechi ettevõtlusosakonna 
koordinaatorite või uusettevõtlu-
se juhi poole.

Teadlane ettevõttes 
Ettevõttes töötavale insenerile 
või noorteadlasele saab TalTech 
pakkuda kohta doktoriõppes eel-

KOOSTÖÖ

Andri Laidre. Flydog Solutions OÜ

Spooni treimise ja vineeri tootmise liin. Puidulabor. Materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia instituut
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KOOSTÖÖ

VÕTA ÜHENDUST!
Ka Sinu ettevõttel on võimalus mõjutada globaalset 
digi ja rohepööret ning edendada elu Eestis ja maailmas 
tervikuna. Koostöö ülikooliga aitab avada uusi uksi ning 
läbi ühise teadus ja arendustegevuse suudame leida 
lahendusi keerulisena näivatele probleemidele. 

VÕTA ÜHENDUST MEIE ETTEVÕTLUSMEESKONNAGA: 
tel: +372 513 8868  
partner@taltech.ee 
koduleht: taltech.ee/mektorykontaktid

dusel, et teadus- ja arendustöö on 
ettevõttes juba tema põhitöö si-
suks. Ülikool saab pakkuda ette-
võttele ligipääsu teadusaparatuu-
rile, akadeemilisele võrgustikule, 
mitmekülgsele asjatundlikule 
juhendamisele ja kõigile dokto-
randi staatusega kaasnevatele 
võimalustele, hõlmates õigust ka 
õppetoetusele. Tööstusdoktoran-
tuur on hea võimalus leida ette-
võtte arendusväljakutsetele tea-
duslike meetodite abil lahendusi. 
Tänaseks oleme käivitanud töös-
tusdoktorantuuri projekte enam 
kui 20 ettevõtte ja asutusega. 
Nende hulka kuuluvad näiteks 
Jaanus Halliku doktoritöö, mis 
keskendub soojuskadude mini-
meerimisele liginullenergiahoone 
välispiirdes koos ettevõttega Sen-
se OÜ, Priit Uuemaa „Tööstusli-
ku koostootmisjaama optimaalne 
juhtimine“ koos Graanul Investi-
ga, Sirli Sepperi „Terase valiku 
mõjurid kuumtsinkimiseks“ koos-
töös AS-iga Paldiski Tsingipada, 
kui nimetada mõnda tuntumat.
Kui ettevõttel on huvi kaasata 
oma teadusprojekti mõnda Tal-
Techi teadlast, siis sedalaadi 
liikumist toetab sektoraalse mo-
biilsuse programm. Programm 
toetab ettevõtteid nii teadlaste 
palkamisel (palgafond) kui ka 
laboriteenuste ostmisel.
Nii tööstusdoktorantuur kui ka 
teadlase lühiajaline töötamine 
ettevõttes annavad ettevõtte-
le võimaluse tootearenduseks, 
oma tegevuse laiendamiseks, 
konkurentsivõime tõstmiseks 
või muul moel asutuse arengu 
kavandamiseks, arvestades teh-
noloogilisi, majanduslikke, kesk-
konnakaitselisi jt väljakutseid. 
Lisaks pakume võimalust ellu 
kutsuda sihtrahastusel profes-
suure ettevõtete spetsiifiliste väl-
jakutsete lahendamiseks. Näiteks 
alustas 2020. aasta veebruaris 
TalTechis tööd tuleviku linna pro-
fessor Jenni Partanen, kelle tööd 
rahastavad Ülemiste City ettevõt-
ted ja kelle eesmärk on leida tu-
leviku linna lahendusi Ülemiste 
City linnaku arendamiseks. 

Teadmiste koosloomet toetame 
ja arendame ka ettevõtete esin-
dajate kaasamisega lektoritena 
õppetöösse ning õppekavade loo-
misse ja arendamisse. 

Koostöö Arengufondiga
Ettevõtte töötajate ja järel-
kasvuga seotud küsimused on 
iga edumeelse ettevõtja jaoks 
pidevalt laual. SA Tallinna 
Tehnikaülikooli Arengufond 
vahendab ette võtete, asutuste 
ja vilistlaste välja antavaid sti-
pendiume üliõpilastele, luues 

silla ettevõtete, ülikooli ja üli-
õpilaste vahele. Igal õppeaastal 
annab Arengufond välja stipen-
diume ligi 200 000 euro väärtu-
ses. Arengufondi stipendiumid 
võimaldavad ettevõtetel luua 
otsekontakte ülikooli parimate 
tudengitega ja seejärel kaasata 
neid ka oma tegemistesse.
Lisaks on võimalik rahaliselt 
toetada juba olemasolevaid et-
tevõtte töötajate järelkasvuks 
olulisi õppekavasid või ülikoolis 
arendatavaid uurimissuundi ja 
tehnoloogiaid. ■

Narkotestri õppepäev politseile. Keemia ja biotehnoloogia instituut. 

Nutilifti arendus. Arvutisüsteemide instituut.

https://taltech.ee/mektory-kontaktid
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Visioon oli selge: TalTechi õp-
pekavasid ja õppimisvõimalusi 
tuleb noortele tutvustada sama 
sisukalt, kaasahaaravalt ja 
ägedalt, nagu päris avatud uste 
päeval kombeks. Sellest hooli-
mata täitis korraldajate pead 
küsimus „kuidas?“. Ülesandeid 
oli palju – noorte tähelepanu 
on koduõppe perioodil ja vir-
tuaalmaailmas raske võita ja 
veel raskem hoida, sest arvu-
tiekraanil tuleb konkureerida 
mitme sotsiaalmeediakanali ja 
lakkamatu uudistevooga ning 
ka koduste toimetuste, sporti-
mise ja kõikvõimalike prokras-
tineerimisvõimalustega. 
Korraldusmeeskonnaga jõudsi-
me kiiresti järelduseni, et ter-
vet ülikooli, kõiki teaduskondi, 

õppekavasid, tudengiprojekte 
ja üliõpilasorganisatsioone 
me virtuaalselt ühel päeval 
tutvustada ei jõua. Nii otsus-
tasimegi korraldada avatud 
uste päevad teaduskondade 
põhiselt ja sündis TalTechi vir-
tuaalne avatud uste nädal. Es-
maspäeval, 26. aprillil toimus 
IT-teaduskonna avatud uste 
päev, teisipäeval inseneritea-
duskonna oma ja niimoodi tä-
hestikulises järjekorras edasi. 

Kuidas näeb välja üks  
virtuaalne avatud uste 
päev?
Meie avatud uste päevad toi-
musid virtuaalkonverentsi 
keskkonnas Worksup, kuhu 
pääses ligi eelregistreerudes. 

Sten Kalder  Fotod: Heiki Laan

AVATUD USTE 
PÄEVAD KOLISID 
INTERNETTI

TalTechi avatud uste päev on keskkoolinoorte hulgas väga oodatud 
sündmus, kuhu sõidetakse kokku üle Eesti. Kui möödunud aastal 
õnnestus avatud uste päeva tervelt tuhande osalejaga veel ülikoolis 
kohapeal korraldada, siis sel aastal tuli sellega internetti kolida. 

Eraldi keskkond lõi suurepä-
raseid võimalusi noori päeva 
kestel kaasata ja tegevustes-
se integreerida. Samuti saime 
pakkuda reaalajas vastuvõtu- 
ja karjäärinõustamist, osalejad 
said omavahel suhelda ja kon-
takte vahetada ning osaleda 
spetsiaalsel virtuaaleksposit-
sioonil. 
Iga teaduskonna avatud uste 
päeva jagasime kolme plok-
ki, millest suurem osa toimus 
reaalajas nii ülikooli aulasse 
ehitatud stuudios, klassiruu-
mides, laborites, katsehallides 
kui ka välistingimustes.
Esimeses plokis tutvustasime 
varem filmitud materjali abil 
ülikooli, teaduskonda, õppi-
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misvõimalusi, tudengielu ja 
-organisatsioone, kultuurikol-
lektiive, linnakut, majutusvõi-
malusi, sportimisvõimalusi ja 
palju muud. Meie eesmärgiks 
oli esimese plokiga anda noor-
tele edasi samasugust infot 
ja tunnet, mida nad kogeksid 
avatud uste päeval kohapeal. 
Ehk programm, mida varase-
malt pakkusid üheskoos sajad 
ülikooli tudengid ja töötajad 
ligi 7 tunni vältel, pidi nüüd 
mahtuma ühe tunni sisse. 
Selle elluviimine polnud su-
gugi kerge. Kokku kaheksa 
väga tiheda võttepäeva jook-
sul filmisime koroonapiiran-
guid arvestades üle 50 esineja 
alates abiturientidest, kes on 
meil käinud tudengivarjuks, 
kuni meie vilistlastest tippet-
tevõtjate ja -teadlasteni. Kok-
ku sündis suure töö tulemusel 
üle kolme kümne sisuka ja äge-
da videoklipi, mille abil saame 
ülikooli ja siinset õpikeskkon-
da veel aastaid tutvustada. 
Teises plokis toimus virtuaal-
konverents „Üliõpilaselust 
ja -olust TalTechis“, kus igal 
päeval arutlesid konkreetse 
teaduskonna üliõpilased sisse-
astumise, õppimise ja tuden-
gielu teemadel. Nii oli noortel 
võimalus kuulata ja õppida tu-
dengite vahetust kogemusest ja 
ise arutelus küsimusi küsides 
kaasa lüüa. Konverentse juh-
tisid meie avaliku halduse ja 
riigiteaduste üliõpilane Sigrid 
Sikk ja avatud õppes õppiv raa-
diohääl Kristjan Hirmo. Kor-
raldusmeeskonnaga püüdsime 
leida üliõpilasi võimalikult eri-
nevatest valdkondadest ja taus-
taga, et noortega hästi suhestu-
da ning et arutelu võimalikult 
mitmekesiseks kujuneks. 
Kolmandas plokis tutvustasid 
üliõpilased ja programmijuhid 
reaalajas õppekavasid ning vii-
sid läbi töötube, kus osaledes 
oli noortel võimalus selgust 
saada, kas õppekava vastab 
tema ootustele ja on sisult see, 

mida ta sooviks innukalt õppi-
da. Tutvustusi viidi reaalajas 
läbi nii laborites, klassiruumi-
des kui ka välistingimustes, 
näiteks Saue sillal. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ava-
tud uste päevi saab ka virtuaal-

selt korraldada ning noortele 
meie ülikooli ja õppimisvõimalu-
si hästi tutvustada. Boonusena 
on meil nüüd palju videomater-
jali, millega ülikooli, teaduskon-
di ja erialasid tutvustada ka pä-
rast avatud uste nädalat. ■
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VAATA JÄRELE:
taltech.ee/avatuduksed

Paremal: Konverentsidel tuli 
rangelt jälgida 2+2 reeglit ja 
ohutuse tagamiseks tegid kõik 
osalejad ja korraldajad iga päev 
koroonatesti.

All: Teedeehituse ja geodeesia 
õppekava väliloeng ja praktikum,  
mille ühe katsena mõõdeti Sauel  
betooni karboniseerumist.

https://taltech.ee/avatuduksed
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sus) ja Silja Kerge (9. kl kursus) ning kaamera 
taga abivalmid ja rahulikud multimeediaspetsia-
listid Tanno Mee ja Joonas Hendrik Kokamägi.
Alates märtsi keskpaigast lisanduvad igal esmas-
päeval veebi uued tunnid uute teemadega ja see 
tähendab, et nädalavahetustel teeb väsimatult 
tööd ka olümpiaadikooli meeskond koosseisus 
Päivo Simson ja Silver Kurrik. Nemad vaatavad 
monteeritud videod veel kord üle ja hoolitsevad 
selle eest, et tundide sisu ja tehniline teostus oleks 
laitmatu. Videotundidele lisanduvad töölehed, et 
kõiki tunnis lahendatud ülesandeid saaks ka ise-
seisvalt läbi lahendada ja õpetaja selgitusi uuesti 
kuulata – ning seda kõike õpilasele sobival hetkel. 
Laia matemaatika riigieksami kursusele oli april-
li lõpus registreerunud üle 2200 ja 9. klassi kur-
susele üle 2100 õpilase, aga kuna registreerumine 
on avatud kuni kursuste lõpuni, kasvab osalejate 
arv pidevalt. Kursustele registreerumine ja video-
tundide jälgimine on lihtne ja kõigile huvilistele 
tasuta: taltech.ee/matemaatikaeksam2021.
Projekti õnnestumisse on oma hindamatu panuse 
andnud ka haridustehnoloogia keskuse juhataja 
Liisi Järve, rahandusosakonna raamatupidaja 
Kersti Kruusma, HARNO töötajad ning last but 
not least Helen Raja ja Hanno Tomberg. ■

Aet Karolin, eksami ja olümpiaadikooli juht  Foto: kaader videotunnist

Teadmised ja kogemused selle kohta, mida kooli-
õpilastele õpetada, on Tehnikaülikoolis kujunenud 
aastakümnetega, mil õpilastele kursuseid on kor-
raldatud, kuid aasta tagasi alanud koroonaajastu 
sundis muutma seniseid arusaamu sellest, kuidas 
õpetada. EOK kursuste harjumuspärane õppe-
vorm – kontakttunnid õpetaja juhendamisel – tuli 
asendada uutmoodi õppimise ja õpetamisega.
Õnneks oli olümpiaadiõppe projektijuhil Päivo  
Simsonil selleks ajaks loodud riigieksamiks ette - 
valmistav veebikursus koos lahenduskäike sisalda -
vate interaktiivsete harjutusülesannetega, et pak - 
kuda õpilastele võimalikult mitmekülgseid veebi-
õppe võimalusi. Just nimetatud veebikursus ja 
nõusolek meie tublidelt õpetajatelt andis julguse 
pakkuda eksamiteni jäänud napi aja jooksul õpi- 
lastele kahte veebikursust: 32-tunnist laia mate-
maatika riigieksami ja 30-tunnist 9. klassi lõpuek-
sami kursust, millel osalejate arv ei ole piiratud.
Videotundide salvestamine algas märtsi alguses 
haridustehnoloogia keskuse stuudios, kuhu oli 
selleks hetkeks kohale jõudnud ka uhiuus klaas-
tahvel, mis on viinud veebitundide visuaalse 
poole täiesti uuele tasemele. Igal reedel ja püha-
päeval salvestatakse järgmiseks nädalaks uusi 
veebitunde. Kaamera ees on tublid ja väsimatud 
matemaatikaõpetajad Alli Salusaar (12. kl kur-

Kui Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) veebruari lõpus küsis, kas ülikoolid 
saavad kooliõpilasi lõpueksamiteks ettevalmistumisel aidata, oli avatud 
ülikooli eksami- ja olümpiaadikoolil (EOK) jaatav vastus juba valmis.

TULE ÜLIKOOLI

TALTECH PAKUB KOOLIÕPILASTELE IGAL ÕPPEAASTAL:
 � riigieksamiks ettevalmistavad kursused (lai matemaatika, eesti keel, CAE)
 � 9. klassi kursused (matemaatika, füüsika, eesti keel, inglise keel)
 � olümpiaadideks ettevalmistavad kursused põhikooli ja gümnaasiumiastmele  

(loodusteadused, füüsika, matemaatika)
 � õpiabi 5.–12. klassile (matemaatika, füüsika, keemia) 

Kursused toimuvad ligi 40 õpetaja juhendamisel Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 
taltech.ee/kooliopilaste-keskus

EKSAMIKOOL ANNAB  
TASUTA MATEMAATIKAABI

https://taltech.ee/kooliopilaste-keskus
https://taltech.ee/matemaatikaeksam2021
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TEHNOLOOGIAKOOL ONLINE’IS:
MÕISTUSE, KÄE, EKRAANI JA NALJAGA
Kädi Kallau  Foto ja silla autor Ardi Prääm (Kiili Gümnaasium)

TalTechi Tehnoloogiakoolis on alates eelmisest kevadest toimunud 
mõistetavatel põhjustel onlinekeskkondades mitmed tegevused – 
kursused, töötoad ning Noore Inseneri Programmi õppepäevad.  
Oleme olnud üsna edukad ja huvilisi on olnud oodatust rohkem.  
Milliseid tarkusi oleme ise omandanud?
Online-töötubades oleme osalenud ammu enne 
pandeemiat. Näiteks on hommikutelevisiooni 
otsepildis meile õpetatud võimlemisharjutusi või 
nippe, kuidas maitsvamaid kartuleid praadida. 
Üks erilisemaid juhtumeid pärineb 1990. aastate 
ETV programmist, mil Ivar Vigla ühes aastavahe-
tuse saates kõiki inimesi üheaegselt aknaid ava-
ma kutsus, et sealt siis kooris „Leelo-leelo!“ välja 
hüüda. Mis see muud oli kui mitte üks koori laulu 
online-töötuba keset pilkast uusaastaööd.
Online-töötubade fenomen avaldub suuresti 
selles, et teisel pool ekraani on samuti inimene. 
Veel parem, kui temaga on võimalik ka suhelda 
– muidu võiksime ju lihtsalt internetis leiduvaid 
õppevideoid vaadata. Tehnoloogiakooli praktilis-
te tegevuste eripära seisneb aga selles, et enne 
töötuba saavad õpilased sageli endale koju LEGO 
või Raspberry Pi robootikakomplektid või teised 
praktilised vahendid, millele saab töötoa jook-
sul juhendaja suuniste järgi käed külge panna. 
Näiteks ehitasid gümnaasiumiõpilased Noore 
Inseneri Programmi paberist sillakonstrukt-
sioonide õppepäeval pabersildu ning testisid siis 
igaüks oma kodus, milline on sildade kandevõi-
me. Vahendite kodudesse toimetamine on küll 
omaette vaev, kuid tasub siiski ära.
Tehnoloogiakooli kosmoseringi juhendaja Rauno 
Pilvik selgitab, et gruppi ei hoia koos pelgalt ühine 
huvi kosmose vastu, vaid ka see, milliseid emot-
sioone koos läbi elatakse. Ta toob näite perioodist, 
mil õpilased tohtisid veel õuetingimustes kogune-
da. Siis ehitati Mektory õuele üheskoos lumest ja 
mustadest kilekottidest Star Warsi Darth Vaderi 
kuju. Kõigile asjaosalistele naljakas meenutus. 
Võib arvata, et sedalaadi positiivsed emotsioonid 
tugevdavad grupi ühtsustunnet ning õpilaste mo-
tivatsioon hiljem ka veebis kohtuda püsib kõrge.
Kosmoseringi osaline Feliks Lillemaa, kes õpib 
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 5. klassis, oli 
õuetundide üle väga rõõmus: „Mektory katusel 
oli lahe, vaatasime seal teleskoobiga udukogusid, 
tähti ja kuud.“ Veebitundidel on tema arvates nii 
meeldivaid kui ka ebameeldivaid külgi. Temal 

koos klassikaaslastega on veebiõppest kõrini, 
kuid nagu ikka, hoiavad naljakad juhtumised 
pisut vaimu üleval. „Kassid hüppavad vahel 
kodus klaviatuuridel, see on naljakas,“ ütleb 
Feliks. Robootikakursuse juhendaja Indrek Karo 
on täheldanud sarnaseid momente. „Ükskord 
matsutas koer ühe õpilase laua all nii kõvasti, et 
teda oli rohkem kuulda kui õpilast,“ muheleb ta.
Elu ja kogemused on õpetanud Tehnoloogiakooli 
juhendajaid oma tegevusi paremini planeerima. 
„Suuri apsakaid ei ole olnud, tegime ettenäge-
likult arvutitarkvarade tundmaõppimise tun-
nid sellel ajal ära, kui riik veel lukus ei olnud,“ 
selgitab Rauno Pilvik. Inimene kohaneb kõigega, 
ka sellega, et tehnoloogilised võimalused on siiski 
piiratud. „Eks veebitunni tegemine on jah natuke 
nagu kummitustega rääkimine. Küsid tunni 
alguses, kas te olete ikka olemas,“ räägib Pilvik.
Kokkuvõtvalt on online-tegevuste puhul oluline 
just inimlik suhtlus. Meenub sotsiaalmeediast 
silma jäänud lause „I am social distancing from 
being funny“. Loodame väga, et seda kurbnal-
jakat tunnet liiga paljud meist ei tunne. Meie 
kogemusest lähtuvalt saab osaleja online-tege-
vuste kaudu nii uued teadmised kui ka mõnusa 
meeleolu, sest sellele aitab kaasa inimene – asu-
gu ta siis pealegi teisel pool ekraani.
Tehnoloogiakooli online-tegevuste valiku hulgas 
on sel kevadel viis töötuba, Noore Inseneri Prog-
rammi õppepäevad ning seitse avalikku kursust 
1.–12. klasside õpilastele. Peame vastu! ■

Noore Inseneri Programmi käigus ehitatud sild; 
katsetatakse, kui suurt raskust sild kannab.
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Tallinna Tehnikaülikool on võtnud ambitsioonika eesmärgi muuta Ida
Viru maa süsinikuneutraalseks ning rohe ja digipöörde üheks edulooks 
Euroopas. Rakendades ülikooli teadus ja arendusvõimekust ning  
laiendades seda Virumaa Kolledžis, aitab TalTech suurendada teadus
mahukate ja suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete osakaalu maa
konnas.

Mare Roosileht, Virumaa Kolledži direktor  Fotod: Dmitry Matveev ja Virumaa Kolledž

VIDRIK – IDA-VIRUMAA 
ROHE- JA DIGIPÖÖRDE 
ELLUVIIJA

Virumaa visiooni eesmärkide täitmiseks moo-
dustati Avatud Ülikooli juhataja Hanno Tom-
bergi juhtimisel üleülikooliline Ida-Virumaa 
õiglase ülemineku töörühm, kuhu kuulub 
inimesi kõikidest teaduskondadest. Töörühm 
koostas tegevuskava ja eelarve ning sidus 
need võimalike rahastusallikatega, peamiseks 
fookuseks oli õiglase ülemineku fond (ÕÜF). 
Ida-Virumaa visiooni realiseerimiseks 
toetab ülikool Virumaa Kolledži kompetent-
side laiendamist, sh uute uurimisrühmade 
tekkimist, ning arendab välja regionaalse 
innovatsioonikeskuse koos seda toetava 
rahvusvahelise hariduskeskkonnaga. Kes-
kuse siht on tuua piirkonda kõrgetasemelisi 
ideid ja parimaid praktikaid, toetada koha-
like ettevõtete teadusvõimekuse kasvu ning 
tööjõu arendamist läbi taseme-, täiend- ja 
ümberõppe. 

Praegu toimubki Virumaa Kolledži üksusena 
moodustatava innovatsioonikeskuse fookuse 
ja ressursivajaduse väljatöötamine. Selleks 
moodustas inseneriteaduskonna dekaan 
Fjodor Sergejev aasta alguses töörühma, kuhu 
kuuluvad nii Virumaa Kolledži kui ka insene-
ri- ja IT-teaduskonna instituutide spetsialistid. 
Professor Tauno Otto juhtimisel kaardistati 
ülikoolis, sh Virumaa Kolledžis olemasolev tea-
dus- ja arendusvõimekus, kohtuti Ida-Virumaa 
Tööstusalade Arenduse, ettevõtete ja kutseha-
riduskeskuse esindajatega. Töötati läbi Ida-
Viru maakonna arengustrateegia 2019–2030+, 
äri- ja haridusplaan, plaan süsinikuheitmete 
vähendamiseks ning ÕÜFi strateegilised 
dokumendid. Töörühm koostas maakonna 
jaoks strateegiliselt olulise kompetentsuskes-
kuse – Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate 
innovatsioonikeskuse (ViDRIK) visiooni. 

VIRUMAA

IDA-VIRUMAA ÕIGLASE ÜLEMINEKU PLAANID 
 � Plaan A – Arengustrateegia, maakonna KOVide ühine dokument, sisaldab maakonna ajakohast 

 ülevaadet, visiooni ja valdkondlikke tegevusi strateegiliste eesmärkide täitmiseks  
 ning tegevuskava 

 � Plaan B – maakonna äriplaan (Business) ettevõtluse arendamiseks ja investeeringute kaasamiseks 
 � Plaan C – plaan süsinikuheitmete (Carbon) vähendamiseks 
 � Plaan E – haridusplaan (Education) 
 � Plaan G – roheline (Green) plaan taastuvenergia, ring, bio ja sinimajanduse arenguks 
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ViDRIK hakkab tegema senisest oluliselt suu
remas mahus koostööd Virumaa ettevõtetega 
tehnikateaduse ja IT valdkonnas eesmärgiga 
eelisarendada kliimaneutraalsuse saavuta
miseks olulisi valdkondi. Keskendutakse 
IdaVirumaal tähtsatele fookusvaldkondade
le: tark tööstus, taastuvenergeetika ja energia 
tarkvõrgud, ringmajandus ja keskkonnakait
se, tark elukeskkond ja transport, tark tööter
vishoid ja rehabilitatsioon. ViDRIKu täpsem 
eelarve ja ressursivajadus on veel koostami
sel, kuid olulisemate investeeringuvajaduste
na on esile toodud protsessitootmise miniõp
petehase, vesinikutehnoloogiate õppetehase, 
energia tarkvõrkude ja vesinikutehnoloogiate 
taristu rajamine ning diskreetse tootmise ro
botõppeklassi komplekteerimine. Investeerin
guplaanide eelarve järgnevaks kümnendiks 
on orienteeruvalt 20 miljonit eurot, kasutades 

nii ELi fondide, sh ÕÜF, kui ka ettevõtluse 
rahastust. 
31. märtsil kinnitas Virumaa Kolledži 
nõukogu ViDRIKu kolledži üksusena. Kohe 
algab keskuse mehitamine nii olemas
olevate kui ka uute, sh rahvusvaheliste 
töötajate baasil. Töötajate ülesanne saab 
olema esmaste teadus, teenus ja haridus
pakettide ettevalmistamine ning pakkumine 
olemasolevatele ja uutele ettevõtetele nii 
IdaVirumaal kui ka laiemalt üle Eesti. Kes
kendutakse ka erinevate uurimisrühmade 
moodustamisele, mille pinnalt on võimalik 
lähiaastatel välja töötada regiooni jaoks 
olulised automaatika, robootika, tööstuse 
ja elektri tarkvõrkude ning ringmajanduse 
tasemeõppekavad, mis katavad rohe ja digi
pöörde võtmevaldkondi. 
Hea ettevõtte või ülikooli töötaja ning üli
õpilane! Kui tunned, et soovid lähiaastatel 
panustada IdaVirumaa arengusse ja midagi 
suurt ning käegakatsutavat ära teha, siis just 
sinu koht on ViDRIKu meeskonnas. Kindlasti 
nõuab see julgust ja riskivalmidust, ent nagu 
ütles USA president John F. Kennedy: „Igasu
gune ettevõtmine sisaldab endas riski. Kuid 
see on märksa väiksem kui tegevusetusest 
tulenev risk.“
Toome Tallinna Tehnikaülikooli moto „Men
te et manu“ veelgi jõulisemalt IdaViru maale 
ning toetame maakonna eesmärki saada 
jätkusuutliku ja innovaatilise majandusega 
regiooniks, mis on atraktiivseks keskkon
naks kõrgtehnoloogilise tööstuse investeerin
gutele. ■

VIDRIK ootAb oMA 
MeesKonDA: 
 juhatajat 
 teadureid või nooremteadureid 

– automaatika, robootika 
– energeetika, rohetehnoloogiad 
– ringmajandus 
– infotehnoloogia, AI 

 arendusinsenere 
– automaatika, robootika 
– energeetika, rohetehnoloogiad 
– ringmajandus 
– infotehnoloogia, AI 

VIDRIKU fooKUsVAlDKonnAD koostöös 
tAltechI InstItuutIde jA teIste kõrgkoolIdegA: 
1. usaldusväärsete It-süsteemide arendus- ja õppekeskus, sh seadmete ja süsteemide  

diagnostika, küberturvalisus, 5g andmeside ja tehisintellekt 
2. keskkonnakaitse ja -seire arendus- ja õppekeskus 
3. energia tarkvõrgud ja vesinikutehnoloogiate arendus- ja õppekeskus, sh energia  

salvestamine, taastuvenergeetika, madalsüsiniktehnoloogiad, tarbimise juhtimine,  
co2 kogumis- ja sidumistehnoloogiad, Iot, keskkonanseire 

4. targa tööstuse arendus- ja õppekeskus, sh tööstusrobootika, automatiseerimine,  
3d-printimine, tööstuslik Iot, keskkonnaseire 

5. ringmajandus, rohekeemia ja uute keskkonnatõhusate ärimudelite / e-commerce arendus-  
ja õppekeskus, sh tarneahelate digiteerimine, keskkonnaseire, materjalide taaskasutus,  
rohekeemia 

6. targa linna lahenduste arendus- ja õppekeskus, sh keskkonnasõbralikud ja isejuhtivad  
sõidukid / droonid, keskkonnaseire ja Iot 

7. töötervishoiu ja rehabilitatsiooni kaugvõimekuse loomine raske- ja mäetööstuse töötajas-
konnale / Ida-Virumaa terviseedenduse kompetentsikeskus 
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VILISTLANE

Nimi: EvEli HübNEr

Aastad, mil õppisid  
Tallinna Tehnikaülikoolis:  
2008–2012

Teaduskond ja eriala:  
majandusteaduskond,  
ärikorraldus
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eVelI HübneR:
ülIKoolI RAAMAtUKogU  
on enDIselt MU leMMIKpAIK

tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
Minu jaoks on väga oluline teha tööd organi
satsioonis, mis loob ühiskondlikku väärtust ja 
mille valdkond on samal ajal proovikivi mulle 
endale. Tahan lahendada keerulisi ülesandeid 
ja kui seisan silmitsi valdkonnaga, milles mul 
teadmisi pole, annab see suurepärase võimalu
se õppida. Niimoodi ei lõppe õppimine kunagi 
ja areng toimub terve elu. Töötamine AS Len
nuliiklusteeninduse kvaliteedijuhina pakub 
mulle täna just selliseid erialaseid proovilepa
nekuid.
Vabatahtliku tiimi liikmena olen tegev Nais
investorite klubi MTÜ juures. Klubi eesmärk 
on julgustada naisi enda rahalise olukorraga 
tegelema ja üldse tuua rohkem naisi investee
rimise juurde. Teen ka eraisiku rahaasjade 
kordasaamise koolitusi, et läbi teadliku raha
juhtimise tekiks kindlus oma rahaasjades ja 
jääks rohkem raha investeerimiseks.

kas ja kuidas oled vilistlasena ülikooliga 
seotud?
Aktiivselt ülikooli vilistlaselus ei osale, kuid 
ülikooli raamatukogu on endiselt mu lemmik
paik Tallinnas ning aegajalt eelistan just 
ülikoolist võtta lisa või täiendkursuseid. Nii 
kordasin ka Paavo Siimanni finantsaruandluse 
analüüsi kursust aastaid hiljem pärast ülikooli 
lõpetamist ja avatud ülikooli kaudu täienda
sin end andmekaitse spetsialisti kursusel. 
Kui soovin end täiendada, vaatan alati esmalt 
ülikoolis pakutava poole, sest siinsete kursuste 
kvaliteet on kõrge.

räägi üks meelde jäänud hetk või  
lugu ülikooliajast.
Kõige unustamatumad on inimesed meie kursu
sel, kellest mitmega on tänagi veel suhtlemist. 
Kindlasti on raske unustada Kostel Gern dorfi 
juhtimise õppeainet, mille eksamit kõik kart
sid, sest kuuldavasti oli sellel statistiliselt väga 
kõrge läbikukkumise protsent. Lisaks tekitas 

õppejõud ise teatud aukartust – juba loengus 
küsimuste esitamine nõudis julgust ja ajas 
peopesad higiseks. Kindlasti oli õppeaja jooksul 
minu jaoks üks uhkemaid hetki, kui tema eksa
mi kohe esimesel korral viiele tegin.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just tehnikaülikoolis?
Ülikoolis käimine õpetab sihikindlust, kannat
likkust ja eesmärkide täitmise oskust – see on 
suurim oskus, mida ülikool annab, olenemata 
erialast. Sa õpid seda seeläbi, et annad enda 
ajast mitu aastat, loed läbi palju raamatuid, 
teed umbes kümme närvesöövat eksamit õppe
aastas, piinled mitu kuud lõputööga ja enne 
kaitsmiskomisjoni ette astumist mõtled, et ei 
iial enam. Kuid diplomit saades võid öelda, 
et selline õppimise maraton on muutnud sind 
teiseks inimeseks.
Omandatud haridus on tulnud kasuks eriala
ses töös, et mõista paremini organisatsioonide 
toimimist ja juhtimist. Lisaks võtsin ülikoolis 
mitmeid finantsaineid, millest on täna eriti 
kasu minu investeerimishuvialaga tegelemisel. 
Majanduse baasteadmised on tulnud kasuks, 
et teha igapäevaseid otsuseid töös ja eraelus.

Mis oleks sinust saanud, kui sa poleks 
tehnikaülikoolis õppinud?
Sellist võimalust poleks olnudki, mul oli kindel 
plaan vähemalt kord elus Tehnikaülikoolis 
õppida.

Ütle üks mõte, kuidas tehnikaülikooli 
veelgi inspireerivamaks teha, kui  
ressursipiiranguid ei oleks.
Eesti üliõpilaste välisülikoolidesse saatmise 
kaudu, mainekate õppejõudude siia kutsumi
sega ja tehes avatud ülikooli rahvale tasku 
järgi kättesaadavamaks.

Ütle üks põhjus, miks peaks  
tehnikaülikooli õppima tulema?
Sest Eestis on ainult üks TEHNIKAülikool! ■

Foto: erakogu 

VIlIstlAne
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TUDENGIELU

Aprillis toimus Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esinduskogu uue 
koosseisu esimene korraline koosolek. Sellega sai ametliku alguse uute 
tudengiesindajate mandaat, mis kestab kuni 2022. aasta märtsikuu 
lõpuni. Kas tead, mis üldse on esinduskogu ning miks on see Tallinna 
Tehnikaülikoolile oluline? 

Sten Ärm, üliõpilasesinduse juhatuse esimees  Foto: Mattias Kitsing 

Üliõpilaskonna esinduskogu on 
TalTechis õppivate üliõpilaste 
kõrgeim otsustuskogu, kuhu on 
valitud esindajad ülikooli kõi-
gist teaduskondadest. Selline 
demokraatlikult valitud tuden-
giesindajate otsustuskogu peab 
põhiseaduse põhjal eksisteerima 
igas ülikoolis, et esindada tu-
dengkonna huve ja õigusi. Meie 
ülikoolis valitakse korralistel 
koosolekutel ka üliõpilaskonna 
juhatuse liikmed, kinnitatakse 

üliõpilasesinduse eelarve ning 
valitakse tudengiesindajad Tal-
Techi senatisse ja teistesse kõr-
gematesse otsustuskogudesse.
Märtsikuu alguses toimus 
esinduskogu eelmise koossei-
su üheteistkümnes ehk vii-
mane koosolek. Aastale tagasi 
vaadates oli meenutada nii 
mõndagi: lõpetav koosseis oli 
aidanud kirjutada ja võtnud 
vastu üliõpilaskonna viie aasta 

arengukava, valinud üliõpilas-
konna 100. sünnipäevaks kaks 
kuldse teenetemärgi saajat, 
osalenud TalTechi arenguka-
va koostamises ning valinud 
üliõpilaskonna juhatusse uue 
liikme haridusvaldkonnas. Li-
saks jagasid liikmed mõtteid 
nii hariduslikel kui ka tuden-
gielu puudutavatel teemadel, 
andes sellega enda panuse üli-
õpilaskonna arengusse.
Esinduskogu 2020/21 koossei-
su eesistuja Taavi Tamm mee-
nutab oma kogemust üliõpi-
laskonna esinduskogus: „See 
on suurepärane hüppelaud 
otse tudengiaktivismi tuuma 
ning aitab mõista, milline on 
ülikooli struktuur ja kuidas 
toimib ülikool tervikuna. Ol-
les varem tudengiaktivismi-
ga kokku puutunud vaid oma 
üliõpilaskogu tasandil, oli 
mul äkitselt võimalik kaasa 
rääkida tervet tudengkonda 
puudutavates küsimustes. 
Ma kasvasin ja arenesin selle 
aasta jooksul äärmiselt palju 
ning õppisin paremini toime 
tulema kriitilistes ja pingelis-
tes olukordades. Rääkimata 

ESINDUSKOGU UUS 
KOOSSEIS ALUSTAS TÖÖD.  
MIDA NAD TEEVAD?

Esinduskogu liikmed vestlemas rektoriga suvisel väljasõidul
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nendest imelistest inimestest, 
kes mind iga päev ümbritsesid 
ja toetasid – need on sidemed, 
mis jäävad püsima väga pi
kaks ajaks. Esinduskogu ei ole 
lihtsalt mingi koht, kuhu kuu
luda, vaid see on perekond, mis 
aitab sul alati saada üle igast 
takistusest ning seilata ainult 
kordaminekute suunas.“ 
Lõpetava koosseisu mandaadi 
finaalpunktiks oli esinduskogu 
tänuõhtu, kus lisaks tagasi
vaatele avalikustati uue esin
duskogu valimistulemused ja 
koosseis.
Esinduskogu valimised olid sel 
aastal aktiivsemad kui eelmi
sel: 2020. aastal hääletas va
limistel 6% üliõpilaskonnast, 
tänavu 7% ehk umbes 675 
tudengit üle ülikooli. Seekord 
oli näha ka märgatavat aktiiv
sust TalTechi kolledžites, sest 
üks kandidaat esindas Tartu 
Kolledžit. Koostöös TalTec
hi Filmiklubiga valmis talvel 
esinduskogu reklaamvideo, 
mida kiitsid ka teised Eesti 
ülikoolide üliõpilasesindused. 
Muide, osa stseenidest on fil
mitud TalTechi senati saalis. 

Eelmise koosseisu liikmed 
said esmakordselt üritustel ja 
kooli peal kandmiseks nime
lised esinduskogu Tsärgid. 
Kahjuks ei aidanud hübriid 
ja distants õpe sellistele rek
laamväljunditele eriti kaasa, 
mistõttu oli valimisprotsendi 
tõus oodatust madalam. See
eest aitas valimistele kaasa 
koostöö õppeosakonnaga, kes 
saatis õppeinfosüsteemi kaudu 
kõigile üliõpilastele teate vali
miste kohta. Aktiivne turun
dus toimus ka Juulius Tipikas 
Facebooki ja Instagrami lehel.
Esinduskogu uude koosseisu 
kuuluvad väga erineva taus
taga üliõpilased alates esimese 
kursuse tudengitest kuni ma
gistrantideni välja. Tänu sel
lele on diskussioonid eriti tule
muslikud, sest vanemad olijad 
panustavad oma kogemustega 
ja uued tudengid toovad laua
le värskeid ideid. Esinduskogu 
puhul on väga tähtsad tiimi
tunnetus ja usaldus, sest just 
sellises seltskonnas julgetakse 
välja öelda ka kõige uudsemad 
ja loovamad ideed, mõtted ja 
küsimused. Esinduskogu uue 
koosseisu liige Emili Järv, kes 

esindab majandusteaduskonda, 
räägib enda motivatsioonist, 
ootustest ja eesmärkidest esin
duskogus: „Kandideerisin, sest 
tahan, et iga TalTechi üliõpila
ne tunneks, et teda väärtusta
takse ning ülikoolis õppimine 
oleks kõigi jaoks positiivne ko
gemus. Loodan, et äsja alanud 
mandaat toob huvitava, põne
vaid ülesandeid ja asjalikke 
arutelusid täis aasta. Esindus
kogus olles soovin keskenduda 
haridusvaldkonnale, kus loodan 
lahendada probleeme, mis mõ
jutavad tudengite igapäevaelu, 
ning seeläbi muuta ülikoolis 
õppimine rohkem nauditavaks.“
Igal aastal valivad esindus
kogu liikmed enda hulgast ka 
eesistuja, kes juhatab koosole
kuid, on hästi kursis üliõpilas
konna dokumentidega ja vas
tutab tiimi motivatsiooni eest. 
Esinduskogu koosolekutest on 
kindlasti osa võtma oodatud 
ka ülikooli personal ja kõik 
TalTechi tudengid olenema
ta positsioonist – iga külalise 
mõtteid võetakse kuulda. Iga 
uue kuu esimesel teisipäeval 
kell 18! ■

TALTECHI  
TUDENGID

REVISJONIKOMISJON
3 lIIget

ESINDAJAD 
OTSUSTUSKOGUDES

TEADUSKONNA 
ÜLIÕPILASKOGUD
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kosmos, inseneeria ja solaride – teemad, millest võikski Matthias rahuga 
rääkima jääda. juba esimesed küsimused kosmose kohta kisuvad 
taltechis teisel kursusel integreeritud tehnoloogiaid õppival noormehel 
suunurgad üles. Matthias lööb kaasa ka päikeseauto ehitamise projektis 
solaride, kus ta on mehaanikainsener. 

Helina Hansar  Fotod: Solaride

MAttHIAs RAHU: 
tee selgeKs, MIs sUlle 
MeelDIb, jA tee seDA  
nII KAUA, KUnI selles 
eDUKAKs sAAD

„Sain juba gümnaasiumis aru, et reaalained 
on minu teema,“ põhjendas Matthias tehni
lise eriala õpingute kasuks tehtud valikut. 
Integreeritud tehnoloogiate eriala köitis teda 
laia haardega ning võimaldab tulevikus tööle 
minna nii mehaanikainseneriks kui ka näiteks 
ITspetsialistiks. Teisisõnu annab selle eriala 
õppimine võimaluse katsetada valdkonna eri
nevaid külgi, et leida tulevikus enda jaoks see 
kõige sobivam töö.
Matthiase sõnul ei tea ta ühtegi kooli, kus 
õpiks parema meelega kui Tallinna Tehnika
ülikoolis. „TalTech toob kokku tehnika, füü
sika või matemaatikahuvilised inimesed, kes 
mõtlevad sinuga sarnaselt,“ sõnas Matthias. 
Tema sõnul tulevad TalTechi täpselt sellised 
inimesed, keda ta vajab enda ümber selleks, et 
areneda. 
Lisaks infotehnoloogiale ja tehnikale pakub 
talle väga suurt huvi kosmose valdkond. Nii 
jälgib ta vabal ajal kosmoselende, kui neid 
veebis üle kantakse. „Ma ei ole veel täielikult 
otsustanud, millisele konkreetsele ametikohale 
tahan kunagi tulevikus saada, aga kindlasti 
inseneriks – mis inseneriks, vot see on veel 
lahtine,“ arutles Matthias oma võimaliku tule
vikuameti üle kosmose valdkonnas, mille poole 
ta teadlikult püüdleb.

Uurides Matthiaselt ülikoolis õppimise 
kohta, toob ta välja, et ajaga käiakse kaasas 
ning räägitakse aktuaalsetest teemadest 

tUDengIelU

Matthias rahu
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nagu Industry 4.0. Ta rõhutab, et ei saa üle 
ega ümber matemaatika ja füüsika õppi
misest tavapärasel kujul, mis annab või
maluse pärast põhitõdede selgeks saamist 
põnevamaid asju proovida. „See võtab aega, 
et oleksid võimeline tegema ägedaid asju,“ 
tõdeb Matthias.
Matthias tunnistas, et tunneb ülikoolis 
õppides puudust praktikast ja seetõttu 
otsis ise võimalust õpitud teadmisi proovile 
panna. 
Ta tõi välja, et esimesel kursusel võiks olla 
praktikat rohkem, kuid koroonapiirangute 
tõttu on seda vähe ka teisel kursusel, kuna tu
dengid on eõppel. Matthias selgitas, et teisel 
kursusel oleks pidanud olema palju praktilisi 
töid laboris. Ühe aine raames ehitavad nad 
näiteks praegu prototüüpi süsteemist, mis 
annaks koristajatele teada, kui seep või käte
paber on otsas. Tema sõnul edeneks töö palju 
mugavamalt, kui koroonat poleks. 
Matthias rääkis, et hakkas juba sügisel 
otsima oma vabale ajale praktilist väljundit. 
„Tunnen tegutsemisest puudust ning otsisin
gi Solaride’ilaadset projekti, et rakendada 
oma ülikooliteadmisi,“ sõnas Matthias. Ta tõi 
välja, et suurde firmasse praktikale minnes ei 
oleks ta saanud sellist käedkülgekogemust 
nagu Solaride’is. Info Solaride’i kohta leidis ta 
ülikooli iganädalasest infokirjast ja see äratas 
temas kohe huvi. Nähes, et otsitakse insenere, 
otsustas ta tiimi kandideerida. 
Matthias peab väga oluliseks terve teekonna 
läbi tegemist – joonistest päris asjani välja. Ta 
selgitas, et sellised projektid nagu Solaride an
navad võimaluse teadmisi juurde ammutada, 
lisaks on su kõrval mentorid tuntud firmadest 
ning projekt ise tagab finantsilise toe, et loo
dud asjad ka valmis teha.

Solaride on Matthiasel esimene suurem eri
alane projekt. Ta näeb koostööd Solaride’i ja 
TalTechi vahel väga olulisena, kuna suur osa 
sealsetest inseneridest tuleb TalTechist. Just 
äsja viis ta ühe toote TalTechi tootmisesse, kus 
tehakse vajalik tükk valmis. Tema sõnul on 
väga oluline see võimalus, et keegi talle kom
ponente valmis freesib.
Solaride’is on Matthias mehaanikainsener 
ning tegeleb roolisüsteemiga. Ta selgitab oma 
konstrueeritud roolisüsteemi ja märgib, et 
tegemist on üpris lihtsa süsteemiga. Teiseks 
on tema ülesandeks akupaki aluse kinnituste 
disainimine. Ta loetleb, et akukast kaalub 
umbes 100 kg, kinnitused peavad pidama ka 
20 G juures ning kast tuleb kinnitada auto to
ruraami külge – viimases seisnebki tema sõnul 
kõige suurem probleem. Ta selgitab, et ehitab 
justkui sahtlit, kuhu akupakid külgede pealt 
sisse lükata. 
Matthiase sõnul on Solaride’i projekti üks 
suuremaid kasutegureid see, et teoreetiliste 
teadmiste abil valmib midagi reaalset. ■

solARIDe – päIKeseAUto KõRbeKUUMUses
solaride on kamp edumeelseid tuleviku teerajajaid tudengite ja mentorite näol,  
kes ehitavad eesti esimest päikeseautot, et sellega vastu astuda ülimale proovikivile: 
2023. aastal Austraalias toimuvale päikeseautode maailmameistrivõistlusele Bridge-
stone World solar challenge, kus autod peavad kõrbekuumuses läbima 3000 km. 

solaride on hariduslik ühisprojekt, kuhu on kaasatud tudengeid kaheksast eesti 
kõrgkoolist. taltechist lööb projektist kaasa kümmekond tudengit, projektis saavad 
õpitud teadmised panna proovile nii reaal- kui humanitaarerialade üliõpilased.

solaride’i tegemistel saab silma peal hoida nii Facebookis, Instagramis kui kodulehel 
solaride.ee.

täpsemat infot Austraalias ootava proovikivi kohta leiab  
worldsolarchallenge.org 

Solaride roolisüsteem

https://solaride.ee/
https://worldsolarchallenge.org/
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taltechi võrkpallinaiskonna jaoks lõppes äsja ajalooliselt edukas hooaeg: 
koju toodi nn kuldne trifecta: eesti karikas, Balti liiga karikas ning 
eesti meistrivõistlused. kuigi pealtnäha võis tunduda, et selle saavutamine 
tuli pigem lihtsalt, siis tegelikult eelnes sellele kõigele pikk eeltöö ning 
loendamatud tunnid jõu- ja pallisaalis. 

tAltecHI VõRKpAllI 
nAIsKonnA KUlDne 
HooAeg

spoRt

Peatreener Marko Metti sõnul sai TalTechi 
tiim, mis koosnes praktiliselt tervest Eesti 
koondisest, alguse 2019. aasta augustis, 
mil treener Mett (toona Eesti koondise 

Tom Erik luoma-Aho  Foto: Gertrud Alatare

abitreener) kutsus enne Euroopa meistri
võistluste finaalturniiri Männiliiva täna
vale palli mängima kõiki neid, kes oma 
karjääri välismaal jätkata ei tahtnud.
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Tööd alustati kohe pärast Euroopa meist
rivõistluseid, aastal 2019, eesmärgiga 
hoida Eestis asuvaid parimatest parimaid 
koos, et veel tugevamana vastu astuda 
2021. aasta Euroopa tšempionaadile. Kohe 
esimesel koos veedetud aastal toodi koju 
Eesti karikas ning ülimalt suured lootu
sed ka ülejäänud tiitlid trifecta’st võita 
püsisid seni, kuni Balti Liiga finaalis 
suutis Riia Võrkpallikool 0:2 kaotussei
sust kohtumise võita 3:2. Teiseks mõruks 
pilliks naiskonnale oli Eesti meistrivõist
luste ärajäämine koroonaviiruse tõttu.
Hooajale 2020/21 mindi eesmärgiga män
gida (lisaks teistele liigadele) ka Soome 
Meistriliigat, kus pallivad ka mitu Euroo
pa tasemel võistkonda. Kahjuks jäi see 
plaan katki, jällegi maailmas möllava vii
ruse tõttu. Võistkond aga oli vaat et veelgi 
tugevam kui eelneval aastal – nimelt hak
kas Eesti koondist uueks tsüklist juhen
dama itaallaste väeosa, mis tähendas, et 
„minikoondise“ juurde saadeti ka Itaaliast 
„diplomaat“ – füsioterapeut ja imemees 
Giuseppe Pigliacampo. Peatreener Metti 
sõnul pääseti suurematest vigastustest 
suuresti tänu Pepele. Suurepäraselt täitis 
kaptenirolli Mari Loorman, kes suutis nii
võrd nimekate mängijate seas hoida terve 
hooaja püsinud motiveeritust ja sihikind
lust. Seda saavutada 2x päevas trenni, 
tavatöö ja kooli kõrvalt ei ole olnud lihtne.
Esimesele tiitlimängule 2021. aasta jaa
nuaris mindi vastu kindla tundega: alates 
hooaja algusest oli võistkond mänginud 
ülimalt kindlalt ja terve hooaja ainus 
kaotus oli selleks ajaks jäänud paari kuu 
tagusesse aega. Karikafinaalis oli vasta
seks samuti suure favoriidina Audentese 
naiskond, kes juhuslikult andis TalTec
hile ka hooaja ainsa kaotuse. Peatreener 
Metti sõnul oli see üks kaotusmäng neile 
väga kasulik õppetund ning finaal võideti 
kindlalt 3:0.
Balti Karikafinaalis mindi taas vastamisi 
eelnevast aastast murtud südame kaasa 
andnud Riia võrkpallikoolile. Riiakad sai 
finaalis koolituse, mida nemadki polnud 
ammu kogenud – 0:3 – ja TalTech/Trade
house naiskond tõi koju teise kulla.
Kuldse trifecta’ni oli jäänud vaid üks 
väljakutse: Eesti meistrivõistluste võit. 
Naiskonna igiliikuri, kapteni ning elava 
legendi Mari jaoks oli see eriti märgilise 
tähtsusega. Nimelt polnud ta ligi kümne 

TalTechis veedetud aasta jooksul veel 
kordagi võitnud ei Balti karikat ega Eesti 
meistri tiitlit. Lisaks oli Mari juba väl
ja öelnud, et tänavune hooaeg jääb tema 
jaoks viimaseks. Pingeid kruvis veelgi 
tõsiasi, et Mari sai täpselt enne finaal
seeriat vigastuse, mis ta terveks seeriaks 
välja jättis. Finaalis tuli vastu võtta 
sinna üllatuslikult jõudnud Võru VK, kust 
oma tee võrkpalli juurde leidis kunagi ka 
peatreener Mett. Väga tugevat vastupanu 
osutanud Võru suudeti siiski lõpuks alis
tada 3:0. Viimase mängu viimastel het
kedel otsustas peatreener Mari veel kord 
platsile saata, et ta saaks oma karjääri 
lõpetada ikkagi väljakul.

Hetkel, mil pall puudutas viimast korda 
põrandat ja kõlas kohtuniku lõpuvile, 
langes kogu koorem kapten Mari Loorma
ni õlgadelt ning vallandus emotsioonide 
laviin. 2012. aastal kodulinnast Tõrvast 
TalTechi mängima ja õppima tulnud 
Loorman oli andnud oma ülikoolile kõik, 
mida anda saab, selle juures kasvatades 
poega ja tehes edukat karjääri. Mari mit
te ainult ei saanud oma eluga hakkama, 
vaid lahkub võrkpalliplatsilt täielikus 
tipus, nii spordi kui ka tavaelu mõttes. 
Mari oli ka rasketel aegadel tohutult 
suureks eeskujuks oma naiskonna noor
mängijatele.

Mis saab TalTechi naiskonnast tulevasel 
hooajal? Lähitulevik sõltub peatreener 
Metti sõnul suuresti koondise käekäi
gust: kui TalTechile naeratab õnn ning 
taas saadakse välja panna nn supertiim 
ja Eesti minikoondis, siis tõenäoliselt 
üritatakse vallutama minna liigasid üle 
mere. Kindlasti on nii mängijate kui ka 
teiste tiimiliikmete poolt armastatud Mett 
peatreenerina jätkamas oma Reaalkooli 
ameti (klassijuhataja ja kehalise kasvatu
se õpetaja) kõrvalt.

Mis puudutab aga Mari Loormani, siis 
tema tahab suvel sukelduda rannavol
lelaintesse ja leida end rohkem looduse 
seltsis – vabaõhutegemised, matkamine 
erineval moel nii maad kui ka merd möö
da, taasleida armastus lumelaua ja teiste
gi talialade vastu. Ühesõnaga teha kõike, 
mis aastate jooksul tegemata on jäänud. ■

Pikemat intervjuud Marko Metti ja  
Mari loormaniga loe tAltecH.ee

https://www.facebook.com/watch/?v=250473186804922
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Kadri Kallaste, muuseumi juhataja  Fotod: Kadri Kallaste

Pisut rohkem kui 50 aastat tagasi, 22. märtsil 1971 asutati rektor Agu Aarna 
käskkirjaga Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) muuseum. Praegu 
kannab see väärikas tegelane Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi nime. 
Muuseumi ajalukku vaadates võib tõdeda, et iga kümnend on olnud 
oluline etapp meie kujunemisloos, mis loodetavasti veel pikalt kesta saab. 
Ülikooli muuseum peidab end TalTechi raamatukoguhoone esimesel 
korrusel ja jääb peauksest kohe paremale.

tuslikemad eksponaadid – hulk 
esimese vabariigi aegseid labori
seadmeid. 
1970ndatel alustatud remont ve
nis ja venis ning alles uue küm
nendi algul oli võimalik asuda 
ette valmistama muuseumi esi
mest ekspositsiooni. Selle kujun
dus telliti ei kelleltki teiselt kui 
kunstikombinaadilt ARS. Esi
mene püsiekspositsioon avati 1. 
oktoobril 1986. aastal – just sa
mal aastal, kui ülikool tähistas 
oma 50. juubelit. 15 aastaga oli 
muuseumi kogu kasvanud ligi 
12 000 ühikuni, mis tuli mahu
tada tillukesse 16ruutmeetri
sesse töötuppa. Suuremad teh
nilised esemed leidsid ajutise 
koha õues asuvas garaažis, mis 
ei vastanud muidugi mingilgi 
määral hoiutingimuste nõuetele.

AJALUGU

Kahjuks ei saanud muuseum 
oma värskelt remonditud ke
nadesse vanalinna ruumides
se jääda kuigi kauaks. Esiteks 
vajas ülikooli raamatukogu 
oma fondide jaoks üha rohkem 
ruumi, teiseks ilmusid Eesti ise
seisvumisega välja Lai 5 hoone 
õigusjärgsed pärijad. Muuseumi 
jaoks leiti uued ruumid Tallinna 
Tehnikaülikooli Mustamäe lin
naku ääres asuvas arvutuskes
kuses. Täna asub selles hoones 
innovatsiooni ja ettevõtluskes
kus Mektory. 
Uutesse ruumidesse koliti 1993. 
aasta kevadel. Tollal oli muu
seumi käsutuses 83 m2 pinda, 
millele paari aasta pärast lisan
dus üks ruum, kuhu õnnestus 
paigutada valik suuremõõtme
lisi objekte. Muuseumi kogu jät

TALLINNA  
TEHNIKAÜLIKOOLI MUUSEUM 
TÄHISTAB JUUBELIT

Muuseumi loomise ajendiks oli 
TPI 50. juubel, mida sooviti 1986. 
aastal suurejooneliselt tähista
da. Seega tuli ettevalmistustega 
alustada juba väga vara. Kuna 
muuseumil polnud veel oma ruu
me, alustati kogumistööga alles 
aasta pärast selle loomist. Peagi 
eraldati muuseumi tarvis Tallin
na vanalinnas Lai 5 asunud TPI 
raamatukogus mõned ruumid. 
Nende remont ja muuseumi va
jadusteks väljaehitamine kestis 
aga mitu head aastat. 
Esimestel tegevusaastatel pandi 
põhirõhk ülikooli ajalugu kajas
tavate materjalide kogumisele. 
Esmajoones koguti dokumente 
ja fotosid, mille säilitamine ei 
nõudnud palju ruumi. Sel küm
nendil lisandusid meie kogusse 
ka muuseumi vanimad ja väär
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kas uues asukohas kasvamist 
ja 1996. aastaks kuulus kogus-
se ligi 13 500 objekti. Poole sel-
lest moodustasid ülikooli enam 
kui 75aastast tegevust kajasta-
vad ülesvõtted. Neile lisandus 
võrdlemisi väike esemete kogu, 
raamatud, mitmesugused doku-
mendid ülikooli arenguloost, aga 
ka õppejõudude isikuarhiivid.
Kuna uue sajandi künnisel üli-
kooli juhtkond muuseumi jät-
kamist endisel kujul vajalikuks 
ei pidanud, suleti 2002. aastal 
mäluasutuse uksed. Aastaid ko-
gutud objektid pakiti kastidesse, 
kuhu need pidid jääma teadma-
ta ajaks. 
2008. aastal valmis Tallinna 
Tehnikaülikooli uus raamatu-
koguhoone. Esialgsete plaanide 
kohaselt pidi raamatukogu esi-
mese korruse avaratesse ruu-
midesse kolima Swedbanki ha-
rukontor. Siiski otsustati need 
ruumid loovutada pikalt suletud 
olnud ülikooli muuseumile. Nii 
jõudis muuseum lõpuks päris 
„koju“.
Uues hoones saadi oma käsutus-
se kokku üle 350 m2, mis sisal-
dab näitusepinda, tööruume ja 
mitut hoidlat. Kogu kümnendi 
jooksul toimus arvukalt suure-
maid ja väiksemaid näituseid, 
mis said kõrge hinnangu osali-
seks. Vastavatud muuseumi esi-
mene näitus „Vulkaan – looja ja 
hävitaja“ pälvis Eesti Muuseu-
mide aastaauhinna Muuseumi-
rott. Palju tööd tehti ja tehakse 
ka praegu aastaid kastides resi-
deerunud muuseumivara inven-
teerimise ja korrastamisega. 
Praeguseks on muuseumi kogud 
jälle kasvanud: hetkel on meil 
arvel üle 15 000 objekti, millest 
enamuse säilitamiseks on muu-
seumil moodne rullikriiulite ja 
kliimaseadmetega hoidla. Käi-
vad ettevalmistustööd ka teise 
meie vajadustele vastava hoidla 
sisseseadmiseks. Soovime, et te-
gemist oleks nn avatud hoidla-
ga, mida saaksime ka huvilistele 
näidata. Praegu saab meie kogu-

ga tutvuda MuISi ehk Muuseu-
mide Infosüsteemi keskkonnas 
www.muis.ee. 
Koroonaviiruse piirangute tõttu 
on muuseumi näitustesaal ol-
nud lühemaid perioode suletud, 
kuid kulisside taga toimub tege-
vus aktiivselt edasi. Üheks selle 
aasta suurimaks ülesandeks on 
meie kogude inventuur. Viiru-
sest tingitud vaikus annab hea 
võimaluse sellele aega ja täpsust 
nõudvale tegevusele keskenduda. 
Loomulikult ei puudu muuseumi 
tööst ka näituste korraldamine. 
Oleme TalTechi SOC-majja too-
nud teiste muuseumide ränd-
näituseid. Mai lõpuni näeb seal 
näiteks Eesti Tervisemuuseumi 
bakteriteemalist näitust „Mina, 
superorganism“. TalTechi raa-
matukogu fuajees on mai lõpuni 
võimalik näha Tallinna Tehnika-
ülikooli muuseumi koostatud 
harivat, üldhariduskoolide 3.–6. 
klassidele suunatud rändnäitust 
„Kuidas pakendada inimest?“, 
mis keskendub keskkonnasääst-
likele materjalidele. Septembris 
liigub see edasi Lilleküla Güm-
naasiumisse ja sealt järgmistes-
se koolidesse. 
Piirangute ajal oleme suunanud 
palju tegevusi internetti. April-
li lõpuks valmib koostöös Eesti 
Spordi- ja Olümpiamuuseumiga 
ning graafiliste disainerite Kers-
ti Heile ja Anneli Kipsariga üli-
kooli legendaarsele õppejõudude 
korvpallimeeskonnale KAPAle 
pühendatud virtuaalnäitus – 26. 
aprillil tähistab KAPA oma 70. 
aastapäeva. Jagame näituse linki 
muuseumi sotsiaalmeedias Face-
booki ja Instagrami kontodel.
Sel kevadel algavad ettevalmis-
tustööd muuseumi järgmiseks 
püsiekspositsiooniks, mis va-
hetab välja 2018. aastal avatud 
püsinäituse „TTÜ 100: Tipptea-
dus ja tippteadlased“. Selleks et 
muuseumi igapäevastel tege-
mistel ja väiksematel aktsiooni-
del käsi pulsil hoida, tasub meid 
jälgida Instagramis: www.ins-
tagram.com/taltech_museum.■

www.muis.ee
www.instagram.com/taltech_museum
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Sten Kalder  Fotod: A Cube Agency ja Jüri Tanner

EESTI VABARIIGI  
103. AASTAPÄEVA AKTUSEL 
ESITLETI AJALOOLIST LIPPU
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Lipu annetas ülikooli muuseu
mile Tallinna Tehnikaülikooli 
auliige Jüri Tanner ja selle 
ajalugu on aukartust äratav. 
1984. aastal märkas Jüri Tan
ner oma isatalus, et sealse elu
toa kummuti alumine sahtel ei 
käi lahti ja sinna pääseb vaid 
juhul, kui ülemised sahtlid väl
ja võtta. Seda tehes leidis Tan
ner sahtlist sinimustvalge lipu, 
mis oli sõjaeelsel perioodil Ve
hakse talu lipumastis lehvinud.
Toona oli sinimustvalge lipu 
omamine rangelt karistatav, 
ent Tanner tõi lipu Tallinnasse, 
justnagu teades, et seda võib 
ühel päeval vaja minna.

22. veebruaril toimunud eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktusel esitleti 
külalistele esimest sinimustvalget lippu, mis tallinna tehnikaülikooli 
Mustamäe linnaku lipuvardas lehvis. 

vehakse talu peahoone. Pärnumaa, Sauga vald, ridalepa küla.

vaata videot lipu aktusele 
jõudmisest.

Kuljuse tantsijad Sirli vaher, Kaarel Kõuts, lenne Grettel leitmaa, Henri Suomalainen ajaloolist lippu esitlemas.

Möödus viis aastast ja kätte 
jõudis 1989. aasta 24. veebruar, 
mis oli ülikoolis kuulutatud va
baks päevaks. Ent Tanner, kes 
sel ajal töötas teadusprorektori 
asetäitjana, oli sellegipoolest  
otsustanud tööle minna. Peagi 
helises laual telefon ja rektor 
Boris Tamm kutsus ta oma 
kabinetti nõupidamisele. Päe
vasündmusi arutades jõuti 
järeldusele, et peahoone lipu
väljakule võiks heisata sini
mustvalge lipu, kuid sellise lipu 
hankimine poleks ametlikult 
võimalik olnud. Tannerile mee
nus isatalust leitud lipp ja peagi 
lehvis see esimese sinimustval
gena Mustamäe mändide kohal 

Tallinna Tehnikaülikooli lipu
mastis. 
Järgmisel päeval viis Tanner 
lipu koju tagasi, kuhu see jäi 
hoiule järgmiseks kolmeküm
neks aastaks. Möödunud aastal 
aga otsustas ta lipu Tallinna 
Tehnikaülikooli muuseumile 
kinkida, et seda oleks võimalik 
ka järgmistele põlvkondadele 
näidata. Tänavu 22. veebruaril 
saimegi seda koos Kuljuse rah
vatantsijatega esimest korda 
pidulikult teha. 
Kui ka Sinul, hea lugeja, on 
jagada mõni meie vabariigi või 
ülikooliga seotud lugu, siis oled 
oodatud sellest teada andma! ■

https://youtu.be/9EC8eHYQJuo?t=3102
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teAteD

DoKtoRItööD
jAAnUAR–ApRIll 2021
Jürgen Tuvikene
Transcriptional and Translational Regulation 
of Brain-Derived Neurotrophic Factor.  
Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni 
ja translatsiooni regulatsioon. 
Juhendaja Tõnis Timmusk.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 154 lk. 
Kaitses 08.01.2021.

ChrisTina Priavolou
Towards a Convivial Built Environment:  
Developing an Open Construction Systems 
Framework.  
Ehituses inimmõõtmelisusele üleminemine: 
avatud ehituse süsteemi raamistik.
Juhendaja Vasileios Kostakis,  
kaasjuhendaja Vasileios Niaros.  
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 
instituut. 118 lk.  
Kaitses 13.01.2021.

karl Janson
Techniques for Robust Routing, Communication  
and Computation in Multiprocessor Systems.  
Robustse marsruutimise, side ja arvutuse  
tehnikad mitmeprotsessorilistes süsteemides.
Juhendaja Thomas Hollstein,  
kaasjuhendaja Jaan Raik.  
Arvutisüsteemide instituut. 154 lk.  
Kaitses 14.01.2021.

oleksandr korkh
Isolated Matrix Converters.  
Isoleeritud maatriksmuundurid.  
Juhendaja Dmitri Vinnikov,  
kaasjuhendaja Andrei Blinov.  
Elektroenergeetika mehhatroonika instituut. 
138 lk.  
Kaitses 15.01.2021.

raigo uukkivi
The Effectiveness of Economic Regulation  
of Network Industries: The Case of Estonia. 
Võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni 
tulemuslikkus Eestis.  
Juhendaja Ott Koppel.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut. 128 lk. 
Kaitses 22.01.2021.

Tavo kangru
Development of Intelligent Manufacturing Cell 
Structure for SME Digital Manufacturing Hub.  
Intelligentse robot-tootmise struktuuri  
arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
digitaal sete töökohtade tarbeks. 
Juhendaja Tauno Otto,  
kaasjuhendaja Jüri Riives.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut. 150 lk. 
Kaitses 29.01.2021.

MuhaMMad haroon rashid
Characterization of Silicon Carbide (SiC)  
and Graphene-Based Novel Semiconductor Devices.  
Ränikarbiidil (SiC) ja grafeenil pōhinevate 
uudsete pooljuhtstruktuuride karakteriseerimine. 
Juhendaja Ants Koel,  
kaasjuhendaja Toomas Rang.  
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut. 
176 lk.  
Kaitses 01.02.2021.

andrus Pedai
Modelling and Simulation of Autonomous 
Vehicles and Systems and Their Advanced 
Control Methods.  
Autonoomsete sõidukite ja süsteemide ning 
nende täiustatud juhtimismetoodikate  
modelleerimine ja simuleerimine.  
Juhendaja Raivo Sell,  
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kõIk doktorItööd leIAd  
DIgIKogU.tAltecH.ee, 

kus sAAd otsIdA PeAlkIrjA, AutorI, juhendAjA  
jA MärksõnA järgI.

dIgIkogust leIAd kA BAkAlAureuse-, dIPloMI- jA MAgIstrItööd, 
uurIngu AruAnded jA Muud ÜlIkoolI VäljAAnded. 

kaasjuhendajad Andres Udal, Igor Astrov. 
Mehaanika ja tööstustehnika instituut. 144 lk. 
Kaitses 02.02.2021.

alexandros PanTazis
Learning and the Concept of Commons:  
How Peer-to-Peer can Enhance Learning and 
Education in the Digital Era.  
Õppimine ja ühisvara kontseptsioon – kuidas 
üksteiselt õppimine saab digiajastul õppimist 
ja õpetamist parendada. 
Juhendaja Vasileios Kostakis.  
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 
instituut. 142 lk.  
Kaitses 17.02.2021.

rida khan
System Level Optimizations in Wearable  
Wireless Networks. 
Kantavate seadmete võrkude süsteemi tasemel 
optimeerimine. 
Juhendaja Muhammad Mahtab Alam.  
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut.  
Kaitses 26.02.2021.

sveTlana ridala
Essays on Language Skills and Labour Market 
Outcomes. 
Esseed keeleoskusest ja tööturu väljunditest. 
Juhendaja Kadri Männasoo,  
kaasjuhendajad Ants Aasma, OttSiim Toomet.  
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut. 160 lk.  
Kaitses 04.03.2021.

rain Männikus
Water Level Dynamics in the Eastern Baltic 
Sea, 1961−2018.  
Läänemere idaranniku ja Liivi lahe veetaseme 
dünaamika 1961−2018.  
Juhendaja Tarmo Soomere,  
kaasjuhendaja Kevin Ellis Parnell.  
Küberneetika instituut. 132 lk.  
Kaitses 05.03.2021.

ibrahiM dündar
TiO2 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis 
for Photocatalytic Air-Cleaning Applications. 
TiO2 õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi 
meetodil õhu fotokatalüütiliseks puhastamiseks. 
Juhendaja Ilona Oja Acik,  
kaasjuhendajad Malle Krunks, Atanas Katerski.  
Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
112 lk.  
Kaitses 10.03.2021.

roberT PhiliPP
Smart Seaports as Innovation Drivers  
for Blue Growth. 
Nutikad meresadamad kui sinist majandus-
kasvu vedav innovatsioon. 
Juhendaja Gunnar Klaus Prause,  
kaasjuhendaja Kai Neumann.  
Ärikorralduse instituut. 206 lk.  
Kaitses 17.03.2021.

kersTi harkMann
Essays on Volatility and Contagion in  
Financial Markets.  
Uurimused volatiilsusest ja nakkuslikkusest 
finantsturgudel. 
Juhendaja Karsten Staehr.  
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut. 78 lk.  
Kaitses 19.03.2021.

laura Päeske
Assessment of Electroencephalographic Measures 
Applied in the Detection of Depression.  
Depressiooni avastamiseks kasutatavate 
elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute 
analüüs. 
Juhendaja Maie Bachmann,  
kaasjuhendaja Jaan Raik.  
Tervisetehnoloogiate instituut. 82 lk.  
Kaitses 23.03.2021.

anna CowarT
An Investigation of Noncovalently Bound  
Supramolecular Systems through Case Studies 
of Oxacalixarenes and Iodo-triazoles. 
Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud 
supramolekulaarsete süsteemide uurimine  
oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel.
Juhendaja Jasper Adamson,  
kaasjuhendaja Riina Aav.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 90 lk.  
Kaitses 09.04.2021.

Merlin sardis
Chemical Modification of Met and His Residues  
of Amyloid β Peptide. Influence of Copper Ions 
and Effect on Fibrillization. 
Metioniini ja histidiini jääkide keemiline  
modifitseerimine amüloid-β peptiidis.  
Vaskioonide mõju ja efekt fibrillisatsioonile. 
Juhendaja Peep Palumaa,  
kaasjuhendaja Vello Tõugu.   
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 110 lk. 
Kaitses 20.04.2021. 

https://digikogu.taltech.ee/
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In englIsH

ReADeR’s DIgest In englIsH
bRIefly In tHIs 
IssUe:
MAARjA gRossbeRg AnD jüRI KRUstoK: 
scIence Is AlwAys DeVelopIng towARDs  
MoRe sUstAInAbIlIty AnD effIcIency

tIIt lAnD:  
wHy Do we neeD  
A “gReen tURn”?

The cover persons of this issue are materials scien
tist Maarja Grossberg and physicist Jüri Krustok. 
The professors were honored with an annual sci
ence award by the government for their studies and 
articles on new materials in solar panels. They say 
regardless of politics, the science always develops to
wards more efficient and more sustainable ways but 

TalTech is handson part of the green deal itself: the 
University has set its own goal to be CO2 neutral by 
year 2035. Rector Tiit Land writes about why it is 
important for the University to contribute to “green 
turn”, what does that mean to us and what are the 
plans for the next five years and beyond. 

Page 4

the EU’s green deal is a good indication to them that 
their work is important and drives the world to the 
right direction. That direction is using more and more 
renewable energy in the most efficient and sustain
able way possible. 

Page 12
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got InteResteD In tHe topIcs? AsK  
yoUR estonIAn-speAKIng colleAgUes foR AssIstAnce 

wItH tHe fUll ARtIcles In tHe MAgAzIne.

eHItUse MäeMAjA – tHe newest, coolest AnD 
Most effIcIent bUIlDIng

How to coopeRAte 
wItH tHe UnIVeRsIty?

AIVAR UUtAR: co2 
neUtRAl UnIVeRsIty 
by 2035 – How?

Reet Pärgmäe, head of Technology Transfer Office 
writes about all the possible ways of cooperation be
tween the University and the companies. That covers 
everyone: scientists, lectors and students, and can lead 
to commercializing researches, resolving company’s 
challenges with scientific methods, giving students 
better education or sponsoring and recruiting the best.

Page 36

Professor Jarek Kurnitski proudly presents: a new 
star of the campus is Ehituse Mäemaja – partly reno
vated, partly new nearzeroenergy building that ac
commodates several labs, study classes and 30me
ters-long building test hall with ultra strong floor and 
wall to test different objects. This wooden house has 
character of its own – beautiful wooden interieurs, 
ultramodern technical systems and hightech labs, 
smart solutions to use or avoid sunlight in different 
seasons and it’s covered with metal plates which look 
different colors in different lighting. The good smell of 
wood needs to be experienced personally.

Page 22

Director for facilities management Aivar Uutar gives 
a more detailed view of TalTech’s climatesmart way 
to achieve CO2 neutral university by 2035. It includes 
three important pillars: digitalization, green turn and 
circular economy. That includes realtime energy au
dit tools, sustainable and nearzeroenergy buildings, 
increasing of the solar energy use, better solutions 
in transportation and waste reform in the campuses.
Page 20
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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