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Vesi 
Õppepäeval osalejad omandavad teadmisi sellest, kuidas toimub laboris ja 
looduses vee kvaliteedinäitajate määramine. Esimene osa õppepäevast 
veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid mõõteseadmeid ning 
viiakse läbi rida praktilisi katseid. Teine osa päevast toimub veekogu ääres, 
kus akustilise mõõteseadme abil teostatakse veekogus vooluhulga mõõtmisi 
ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajaid. 

Tootearendus 
Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi 
teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga 
levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga 
alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid 
mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise 
valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi 
seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest. 

Elekter ja magnetism 
Programmis osalejad õpivad tundma voolu, pinge, nurkkiiruse, 
pöördemomendi ja võimsuse mõisteid. Päeva praktilises pooles saavad 
osalejad praktikasse rakendada koolifüüsikast pärinevaid teadmisi. Üheskoos 
leitakse vastused küsimustele, kuidas ühendada toiteallikas elektrimootoriga 
ja kuidas võetakse kasutusele elektrigeneraatoreid. 

Teede projekteerimine ja liikluse modelleerimine 
Õppepäeva jooksul tulevad käsitluse alla kaks põhilist teemat - teede 
projekteerimine ja liikluse modelleerimine. Teede projekteerimise 
võimalustega saavad osalejad tutvuda arvutiprogrammi Civil3D abil. Päeva 
jooksul omandatud üldisi teadmisi üksikute tee elementide kavandamisest 
püütakse rakendada praktiliste probleemide lahendamisel. Osalejad saavad 
kaasa lüüa kergliiklustee kavandamisel ja ühe foorristmiku taktijaotuse 
projekteerimisel. 
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Ehitus 
Õppepäeval osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse 
alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii 
Eestis kui välismaal.  

Praktilisi kogemusi saavad osalejad ehitusmaterjalide laboris, kus õpitakse 
tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Laboris valmistatakse ise betooni 
ning õppepäeva sisse on planeeritud ka ühe ehitusprojekti külastus. 

Elukeskkonna materjalid 
Tänapäevane toimekas eluviis vajab üha enam multifunktsionaalseid tooteid. 
Arenenud materjalitehnoloogia võimaldab omavahel tihedalt siduda meie 
igapäevased tekstiiliesemed ja rõivad nutiseadmete funktsionaalsusega. 
Õpitoas valmistatakse tekstiiltoode ja liidetakse sellega nutikomponent. 
Õpitakse nutikomponenti seadistama ja tutvutakse nutikate tekstiiltoodetega 
laiemalt. 

Kütuse saamine, omadused ja kasutamine 
Õppepäeval osalejad omandavad teadmisi sellest, millised on erinevad 
kütused, millised on kütuste omadused ja kuidas saab nendest energiat. 
Samuti saavad osalejad teada, kuidas toodetakse tahkest kütusest vedelkütust 
ning millised on keskkonnanõuded ja –probleemid erinevate kütuste 
kasutamisel. Päeva praktilises osas määratakse muu hulgas tahkete kütuste 
koostis, analüüsitakse selle niiskus- ja tuhasisaldust. Samuti mõõdetakse 
vedelate kütuste omadusi. 

Ventilatsioon 
Õppepäeva käigus külastavad osalejad „Club Fresh Air“ ventilatsioonilaborit, 
kus tutvustatakse labori funktsioone. Koos õpitakse tundma viise, kuidas õhk 
ruumis liigub ning millised on erinevad ventilatsioonisüsteemide 
tööpõhimõtted. Õppepäeva praktilises pooles mõtlevad osalejad ise välja oma 
ventilatsiooni õhujaoturi, mis ühendatakse ventilatsioonisüsteemiga. Osalejad 
saavad tänu tossu ja valguse mõjule vaadelda, kuidas nende valmistatud 
lõppelemendist õhk ruumi liigub. 

Taastuvenergia 
Õppepäeval osalejad õpivad tundma energia jäävuse seadust, mille kohaselt 
energia ei teki ega kao, vaid muundub või kandub ühelt kehalt teisele. 
Põhjalikuma käsitluse alla tuleb taastuvate energiaallikate (näiteks päike ja tuul) 
elektrienergiaks muundamine. Päeva jooksul leitakse vastus küsimusele, miks 
ei ole mõistlik tuulikute labasid päiksepaneelidega katta. Samuti saavad 
õppepäeval osalejad teada, kuidas peaks ühendama päikesepaneeli ja tuuliku 
selleks, et meil oleks võimalik laadida telefoni akut. 
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Robootika 
Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti 
mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. 
Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, 
programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises pooles 
koostatakse ise programme ning ehitatakse valmis reaalne robot. Lisaks 
külastatakse TTÜ instituutide laboreid (tööstusrobotite ja 
paindtootmissüsteemi laboreid) ning tutvutakse põnevate robootika 
projektidega (isejuhtiv sõiduk, virtuaalreaalsus jt). 

Geodeesia ja geoinformaatika 
Õppepäeval osalejad tutvuvad geodeesia ja geoinformaatika valdkonna 
ülesannete ja võimalustega. Päeva praktilises pooles mängitakse läbi ühe 
kujuteldava ehitusobjekti dokumenteerimine kõige tänapäevasemate 
vahenditega. Ühiselt viiakse läbi GPS-mõõdistus ja objekti laserskaneerimine. 
Kogutud andmete põhjal koostatakse juhendaja abil arvutis objekti 3D 
punktipilv ja mudel. 

Virtuaalreaalsus 
Õppepäeval osalejad saavad ülevaate virtuaalreaalsuse (VR) rakendustest ja 
kasutamisvõimalustest nii arvutimängudes kui tootmisprotsessides. Osalejad 
loovad Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad Taltech Tööstuse 
virtuaal- ja liitreaalsuse laborit. 


