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ROHELINE ON TÕSINE ASI

kui ka persoonina, olgu tegu 
seadmete välja vahetamisega, 
lõunasöögikarbi või ühekordse 
kohvitopsi kasutamisega.
Tulema autota tööle. 
Kütma kodu targalt.  
Ja nii iga päev. 
Jah, mina ka. 
Jah, sina ka. 
Aitäh! ■

Selle sügise moevärv on roheline. 
Päris-, kohe täiesti tõsiroheline, 
mitte ainult ilusad sõnad või 
suured lubadused. Nii maailmas, 
ülikoolis kui ka meie kõigi elus. 
Ilma pole enam võimalik.
Tänavu suvel määratles valit-
sustevaheline kliimamuutuste 
paneel ehk IPCC esimest korda 
ajaloos inimtekkelist kliima-
muutust kui tõestatud teadus-
likku fakti. ÜRO kliimaraportis 
nenditakse, et praegu on kliima 
soojem 1,1 kraadi võrreldes töös-
tuseelse ajaga. Jätkuva soojene-
misega sagenevad kuumalained, 
tugevad vihmasajud ning põuad, 
jätkub merejää ja igikeltsa sula-
mine ning suureneb äärmuslike 
ilmastikunähtuste koosesine-
mise tõenäosus. Muutused on 
ka kumulatiivsed ja süvenevad, 
näiteks ühekraadine tempera-
tuuri tõus toob kaasa 7 protsenti 
intensiivsemad sademed.
Nalja ei ole. Mõnele võivad vii-
maste aastate kuumad suved 
ju meeldida, aga raportist võib 
lugeda, et selle juurde me ei jää 
ning kui ületame tööstusrevo-

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: KarlKristjan Nigesen

lutsiooni eelse taseme 2 kraadi 
võrra, saame senisest tõsisemad 
kuumalained, põuad ja üleuju-
tused. Raportis märgitakse, et 
maksimaalse pingutuse korral 
võiks aastaks 2100 kliimasooje-
mine olla 1,4 °C. Maksimaalse!
Riigid on võtnud kliimakokkule-
petes kohustusi, mille täitmisel 
saaksime soojenemise pidama  
2 kraadi juures, kuid teadlaste 
arvutuste kohaselt viivad riikide 
tänased reaalsed tegevused meid 
tegelikult 3–4 kraadi juurde. 
Ehk sõltumata kirja pandule ja 
vastastikku lubatule on see stse-
naarium, mida me täna iga päev 
elame – olukorras, kus 1,1-kraa-
dine soojenemine on juba loodus-
katastroofidena näha ning selle 
neljakordistamine oleks akopa-
lüptilise mõjuga.
Iga liigutus selle stsenaariumi 
pidurdamiseks tasub ennast 
ära. Kui me tahame, et meie ise 
või meie lapsed ei kohtuks maa-
ilmalõpuga, siis me peame kohe 
täna end muutma. Jah, me kõik. 
Vältima igasugust jäätmete 
tekitamist nii organisatsiooni 
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ARVAMUS

Gunnar Piho, programmijuht, tarkvarateaduse instituudi juhataja ja  
Tehnikaülikooli senati liige  Foto: TalTech

KUIDAS KOOLITADA 
PEA JA KÄTEGA 
SPETSIALISTE?

Toimetuselt: samal teemal kirjutas kasvatusteadlane Tiiu Kuurme 
rahvusringhäälingu portaalis: „Kasvatusteadlane: kasvatus on muutunud
ühiskonnas nähtamatuks“, 14.06.2021

Tallinna Tehnikaülikoolis on koolitatud in-
senere ja spetsialiste rohkem kui 100 aastat 
ja suurepäraselt. Hooned ja rajatised püsivad 
kindlalt püsti. Teed muutuvad järjest pare-
maks ja kiiremaks. Vabrikud, tehased ja ette-
võtted toimivad. Eesti majandus liigub jõud-

salt Euroopa keskmise suunas. Kõiges selles 
on vaieldamatu roll Tehnikaülikooli vilistlas-
tel ja koos sellega ka Tehnikaülikoolil, kus pea 
ja kätega on koolitatud ja koolitatakse pea ja 
kätega spetsialiste Eesti majanduse ja ühis-
konna jaoks.

https://www.err.ee/1608245556/kasvatusteadlane-kasvatus-on-muutunud-uhiskonnas-nahtamatuks
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Mente et Manu toimetus palus minu mõtteid 
haritlaskonna väärtustest, kõrghariduse kvali-
teedist ja õpetamisest ülikoolis, ülikoolide kut-
sekoolistumisest, õppejõu ameti devalveerumi-
sest ning akadeemilisest vabadusest. Pealkirjast 
võib järeldada, et ma olen need märksõnad taa-
ndanud mõtetele spetsialistide koolitamisest.
Kõigepealt postuleerin mõned seisukohad. Esi-
teks: pole olemas mitte mingit uut lähenemist 
õppimisele ja õpetamisele. See arvamus hakkas 
minus tasapisi idanema umbes 45 aastat tagasi, 
kui Tallinna Pedagoogilise Instituudi üliõpila-
sena sai õpitud kõikvõimalikke matemaatika ja 
füüsika õpetamise metoodikaid[1]. Punkti pani 
aga Pierre Dillenbourg[2], kes 2019. aastal üritu-
sel EuroTech High Level Event[3] enam-vähem 
sama väitis ja põhjendas. Õppimine on lugemi-
ne, mõtlemine, arutamine ja kirjutamine. Kui 
üks puudub, siis õppimist ei toimu. Kusjuures 
kirjutamine on valdkondlike erisustega mõiste. 
Näiteks programmeerijate jaoks on kirjutami-
ne programmeerimine ja programmeeritu testi-
mine. Interpreetide jaoks aga hoopis heliteose 
esitamine ja esitatu analüüsimine. Arstide jaoks 
ratsionaalne diagnoosimine ja ravimine. Insene-
ride jaoks aga mingi insener-tehnilise lahenduse 
loomine ja selle korrektsuse valideerimine.
Minu teine postulaat on see, et Tallinna Teh-
nikaülikooli peamine eesmärk, missioon ja õi-
gustus saab olla ning peab olema tuleviku Eesti 
inseneride ja spetsialistide koolitamine. Ja sel-
leks, et me oskaks neid tulevasi insenere ja spet-
sialiste koolitada, peavad meie õppejõud olema 
miskitki moodi seotud majanduse ja tootmisega 
(et me õpetaks õiget asja) ja tippteadusega (et 
me õpetaks õigesti).
Olen enda kirjutuslaua klaasi alla kirjutanud 
neli printsiipi[4], mida olen püüdnud järgida nii 
õpetamisel kui ka õppekavade juhtimisel: 1) üli-
õpilased peavad õppima ja oma õppimist tõenda-
ma; 2) üliõpilased peavad saama tagasisidet; 3) 
kaasüliõpilased on õppimise oluline ja suuresti 
kasutamata ressurss; 4) õppejõu peamine ees-
märk on motiveerida ja õpetada õppima. 
Kui me selle esimese punkti juures (üliõpilased 
peavad õppima) ei lähtu anekdoodist, et tubli 
välismaine professor kirjutas 700-leheküljelise 

õpiku, millest tubli Eesti professor tegi 200-lehe-
küljelise kokkuvõtte ja tubli Eesti professori as-
sistent õpetab koomiksite (loe: slaidide) põhjal, 
vaid laseme ja ka pehmelt suuname/sunnime 
üliõpilasi olulisi erialaseid tekste lugema, neid 
tekste mõtestama ning ise oma teadmisi konst-
rueerima (konstruktiivne õpikäsitlus), siis tõe-
näoliselt õpivad meie üliõpilased õpingute käi-
gus ka mõtlema, me oleme pannud neis idanema 
haritlaseks kasvamise seemne ja meil ei ole vaja 
tunda muret ülikooli kutsekoolistumise pärast.
Esimese punkti teine osa, õppimise tõendamine, 
võikski ehk olla valdkonnapõhine kirjutamine – 
millegi (mitte lihtsalt koolitüki) tegemine, kasu-
tades õpitud (loetud, mõtestatud) teadmisi. See 
on projekti-, probleemi- ja/või töökohapõhise õp-
pimise mudel, mida tundub, et terve maailm ot-
sib[5]. Ja kuigi meie lõpetajad hakkavad eelkõige 
kavandama uusi lahendusi ja juhtima neid ini-
mesi, kes kavandatud lahendused realiseerivad, 
peaksime ülikoolis siiski andma võimalikult 
palju praktilisi kogemusi justnimelt selleks, et 
teooria ja praktika ühtsus ei jääks lihtsalt teo-
reetiliseks. Midagi sellist nagu Wikmani poistes 
klaverivabrikandi poja Bennu koolitamine klien-
tidele klavereid koju tassides. 
Hirmud, et ülikool praktilise õppe kaudu kut-
sekoolistub, on asjatud. Viitan Mati Tombaku[6] 
kaudu Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna 
esimesele dekaanile, Endel Jürimäele, et „kui-
gi matemaatilise teooria ideaal on deduktiivne 
teooria, on õpetamine tulemuslikum, kui kasu-
tada induktiivset lähenemist“. Ehk siis üksikult 
üldisele, konkreetsetest praktilistest oskustest 
seaduspärasuste ja mustrite mõistmisele.
Siit jõuame selle teise, tagasiside punktini eel-
mainitud printsiipidest. Väidan, et kõige parem 
tagasiside ja motivaator ongi see, kui üliõpilane 
saab midagi päriselt tehtud. Midagi uut. Kui üli-
õpilane tundis, et saigi aru loetud materjalist ja 
suutis selle ka mingi reaalse lahendusena kirja 
panna ja lahenduse headust (korrektsust) hin-
nata. Tagasisidet ei pea andma õppejõud. Reaal-
sed projektid, reaalne elu, reaalsed ülesanded 
on tunduvalt parem tagasiside vorm. Ma olen 
alati saanud väga tugeva emotsionaalse laengu 
üliõpilaste tagasisidest, kui üliõpilane tunnis-
tab, et just iseseisev õppimine ja iseseisev lahen-

[1] Üliõpilaste seas liikus anekdoot, et need, kes matemaatikast aru saavad, tegelevad matemaatikaga, need kes ei 
saa, need õpetavad ja need, kellel õpetamine välja ei tule, need hakkavad metoodikuteks.

[2] EPFL professor, haridusteadlane ja -tehnoloog, Google Scholar annab praegu h indeksiks 64.
[3] https://eurotech-universities.eu/wp-content/uploads/2019/12/EuroTech-HLE-Programme.pdf
[4] Olen ka juurde kirjutanud, et need mõtted kuuluvad UCL emeriitprofessorile Dylan Wiliamile, kuid viitamiseks origi-

naali enam ei leia ja hiljutises lühikeses kirjavahetuses ei tunnistanud Dylan Wiliam kõiki mõtteid ka enda omaks.
[5] Ruth Graham, Reimagining and rethinking engineering education (2018). [Online]. Available: https://news.mit.edu/2018/

reimagining-and-rethinking-engineering-education-0327; vajadusel saan huvilistele jagada ka raporti tästeksti.
[6] Vaata Mati Tombak, Keerukusteooria, Tartu Ülikooli kirjastus, 2007.

https://eurotech-universities.eu/wp-content/uploads/2019/12/EuroTech-HLE-Programme.pdf
https://news.mit.edu/2018/reimagining-and-rethinking-engineering-education-0327
https://news.mit.edu/2018/reimagining-and-rethinking-engineering-education-0327


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

6

ARVAMUS

[[7] Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority of Knowledge, The Johns Hopkins 
University Press, 1999.

[8] Lehman, Leighton, Meyer, Mathematics for Computer Science, 2017.

duste otsimine aitas tal lõpuks ainet (ma õpetan 
programmeerimist) mõista.
Muidugi on selline iseseisev lugemine ja la-
henduste otsimine raske. Aga kus on kirjas, et 
õppimine peab olema lihtne? Kui kõik asjad on 
lihtsad ja arusaadavad, siis ju midagi ei õpita. 
Siin tulebki mängu kaasüliõpilane, kellega asju 
arutada ja lahendusi otsida. Kellele selgitada, 
kellelt selgitusi saada ja kellega koos vajadusel 
minna õppejõu käest küsima. Täpselt nii, nagu 
hilisemas elus spetsialistid probleemidele lahen-
dusi otsivad, neid valideerivad ja teistele oma 
tulemusi selgitavad ning põhjendavad.
Lõpuks viimane, õppejõu roll. Et õppejõud peab 
eelkõige motiveerima ning õppima õpetama. 
Seda ikka valdkonnaspetsiifilises võtmes – kui-
das antud valdkonnas uusi teadmisi hangitakse,  
kuidas neid luuakse, kuidas valideeritakse ja 
kuidas vananenuks tunnistatakse. Seega ei 
pea õppejõud mitte niivõrd õpetama, vaid looma 
sellise keskkonna, kus õppimine saaks toimuda. 
Tuleb meelde emeriitprofessor Vello Kuke mõte, 
et mida rohkem rabeleb õppejõud, seda vähem 
rabelevad üliõpilased. Teine mälukild samast 
seeriast on ühelt minu tarkvarainsenerist kol-
leegilt, kes peale paari kuud õpinguid Helsingi 
ülikoolis küsis minult, kas ma tean, mis vahe on 
Eesti ja Soome õppejõududel. Tema vastus oli, 
et kui midagi küsida Eesti õppejõult, siis saad 
tavaliselt vastuse, nagu õppejõud tahab, et sa 
temale eksamil vastaksid. Kui aga esitad kü-
simuse Soome õppejõule, saad vastuseks palju 
küsimusi, mis aitavad sul põhjendatud vastu-
seni ise jõuda – ehk siis fundamentaalse ja mit-
tefundamentaalse õppimise/õpetamise erinevus 
professor Kenneth A. Bruffee[7] järgi. 
Fundamentaalsel õppimisel on peamine ole-
masolevate teadmiste ja oskuste omandamine. 
Mittefundamentaalsel õppimisel on peamine 
uute teadmiste ja asjade loomine ning nende 
valideerimine. Samast raamatust ka väide, et 
ülikoolide peamine eesmärk pole niivõrd õpe-
tamine ja teadmiste jagamine, vaid üliõpilaste 
integreerimine (professor Bruffee nimetab seda 
reacculturation) haritud valdkonnaspetsialistide 
kogukonda (community of knowledgeable peers). 
Ma nõustun. 
Heaks näiteks on MIT-i matemaatika õpik[8], 
kus üliõpilased suunatakse kohe kursuse algu-
sel arvutiteadlastena käituma – teoreemidele 
uusi ja originaalseid tõestusi välja mõtlema. 
Oma isiklikust kogemusest tean, et näiteks ka 
Ühend kuningriigi keskkoolides (ülikoolidest 

rääkimata) rakendatakse peamiselt mittefunda-
mentaalset õpetamist. Nii näiteks oli keskkooli 
ajalookursuses ainult kaks teemat, Katariina 
II aegne Venemaa ja parteide tekkimine Ing-
lismaal. Ei olnud kogu ajaloo linnulennult läbi 
lappamist. Ei koolitatud kõiketeadvaid entsük-
lopediste. Koolitati noori, kes oskavad ajaloolisi 
originaaltekste analüüsida ja oma arvamust ku-
jundada ning seda ka ratsionaalselt põhjendada. 
Kui ollakse mures (mina ei ole) kõrghariduse 
kvaliteedi, ülikoolide kutsekoolistumise, õppe-
jõu ameti devalveerumise ja/või haritlaskonna 
vähese järelkasvu pärast, siis ehk annab või 
on vaja midagi muuta õpetamise ja võib-olla ka 
õppekorralduse protsessis. Ehk anda üliõpilas-
tele hoopis rohkem vabadust ja vastutust oma 
õppe korraldamisel. Kuni vabaduseni oma õp-
pekava ise kokku panna. Vabadus ka õppejõu-
dudele aine sisu, metoodikate, õppematerjalide, 
õppevahendite, õppekeskkondade jne kasuta-
miseks. Keegi ei peaks neid ette kirjutama või 
ette andma. See võiks olla üks akadeemilise 
vabaduse osa.
Mina üritan mõtlevaid tarkvarainsenere koolita-
da eespool mainitud nelja printsiipi rakendades. 
Üliõpilased peavad semestri jooksul läbi töötama 
1–3 tarkvarainseneeria (eelkõige koodi kvaliteet 
ja disaini mustrid) alast raamatut. Läbitöötamist 
tõendatakse konspektiga. Omandatud teadmi-
sed tuleb realiseerida ja testida infosüsteemis 
(oskuste tõendamine). Minimaal sed nõuded (5 
andmetabelit ja 2000 rida koodi meeskonna liik-
me kohta) on ette antud. Projekt tuleb tehniliselt 
korrektselt dokumenteerida. Projektist saadakse 
peamine tagasiside õpitule. Vajadusel kaasõpila-
sed aitavad ja toetavad. Alati saab konsulteerida 
ja küsida abi õppejõult. Iga meeskond liigub omas 
tempos. Igal meeskonnal oma projekt. Kõik tege-
vused tuleb logida ja meeskonnas ka ajaarvestust 
pidada. Sisuliselt sama teeme igal semestril kol-
me aasta jooksul: projektid lähevad järjest keeru-
kamaks, kuni viimasel aastal on need juba tööd 
ettevõtetes reaalsele kliendile. 
Kindlasti ei pea kõik nii tegema. Teised õppe-
jõud katsetavad teisi asju ja põhimõtteid. Vas-
tavalt valdkonna eripärale ja vajadustele.
Ühe asja võiksime siiski koos ja korraga teha. 
Me võiksime lõpetada igasuguse anonüümse ta-
gasiside küsimise üliõpilastelt. Haritud inimene 
ja vaba ühiskonna kodanik peab konstruktiivset 
tagasisidet julgema ja oskama anda ka oma näo 
ja nimega. ■
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Vastloodud keskuse eesmärgiks on tööstuse 
konkurentsivõime tõstmine. Seda veavad üli-
koolid ja teaduspargid, kes aitavad testida ja 
rakendada tehisintellekti- ja robootikalahen-
dusi Eesti tööstusettevõtetes.
Et AIRE on osa EDIH (European Digital Inno-
vation Hub) võrgustikust, saavad Eesti ette-
võtjad ammutada uusi teadmisi ka võrgustiku 
liikmetelt üle Euroopa.
Keskuse juhi Kirke Maari kinnitusel paku-
takse ettevõtetele võimalusi testida uudseid 
lahendusi – olgu selleks uue tehnoloogia või 

UUS TEHISINTELLEKTI- JA ROBOOTIKAKESKUS AIRE  
TOOB ÜLIKOOLID TÖÖSTUSETTEVÕTETELE LÄHEMALE

tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, 
pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaal-
sete kaksikute arendus. Ta lisas: „Meie soov on 
tuua ülikoolid tööstusele lähemale.“
Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaüli-
kool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti Maa-
ülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu 
Teaduspark ja IMECC OÜ. Koostööpartneri-
tena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kau-
banduskoda, telekommunikatsioonifirmad, 
robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite 
maaletoojad jt. ■

Augusti lõpus avati Tallinna Tehnikaülikooli 
Ehituse Mäemaja (Mäepealse 3), mis on ligi-
nullenergiahooneks osaliselt ümber ja osaliselt 
uuesti ehitatud majana täna Tehnikaülikooli 
kõige energiatõhusam ja parima sisekliimaga 
õppe- ja teadushoone.
„Ehituse Mäemaja ehitamisel said teadlased 
rakendada seniseid teadmisi ja kogemusi sise-
kliima, energiatõhususe ja puitehituse vald-
konnas. Rääkimata uutest lahendustest, mis 
on tuleviku liginullenergiahoonete ehitamisel 
olulise väärtusega,“ ütles ehituse ja arhitektuu-
ri instituudi direktor professor Jarek Kurnitski.
Maja toodab kogu katusepinnaga päikeseenergiat 
ja süsinikujalajälje vähendamiseks on kasutatud 
rohkelt nii kandvaid kui ka mittekandvaid puit-
konstruktsioone. Maja eeskujulikku energiatõ-
hususse ja sisekliimasse annavad olulise panuse 
tipptasemel õhustussüsteemid, mis on täna, pan-
deemia olukorras, olulisemad kui kunagi varem.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS AVATI EHITUSE MÄEMAJA 
Ehituse Mäemajas asuvad unikaalne ja suure-
mõõtmeline ehituse katsehall, ehituskonst-
ruktsioonide labor, teede ja liikluse labor, 
ehitusfüüsika ja sisekliima labor, veetehnika 
labor, kivilõikamise töökoda, geo tehnika õppe-
labor ning üldkasutatavad õppe klassid.
Hoone arhitektuurilise lahenduse tegi QP 
Arhitektid, ehitas Nordecon AS. Pikemalt saab 
Ehituse Mäemajast lugeda Mente et Manu
ajakirjast nr 1885. (veebiversioonis rohkem
pilte kui ajakirjas)
Avamisel allkirjastasid TalTech ja Nordecon 
4-aastase koostöölepingu, mille järgi toe tab 
Nordecon ehitusinseneride koolitamist ja 
vajalike seadmete ostmist 100 000 euroga. 
„Peame oluliseks panustada ehitusinseneride 
koolitamisse nii rahaliselt kui ka pakkudes 
külalisloenguid ning ehitusobjektidel tehta-
vaid lõputöid ja praktikaid,“ ütles Nordeconi 
juhatuse liige Priit Luman. ■

Ehituse Mäemaja  
avamine

https://taltech.ee/uudised/ehituse-maemaja-ulikooli-uusim-tohusaim-ja-agedaim-hoone
https://taltech.ee/uudised/ehituse-maemaja-ulikooli-uusim-tohusaim-ja-agedaim-hoone
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Värskelt valminud Eesti IT tippkeskuse EXCITE 
ajakiri võtab kokku tippkeskuse senise tegevuse, 
samuti vaatab läbi teadlaste pilgu otsustavalt 
IKT valdkonna tulevikku.
Eesti IT valdkonna tippteadlased kirjutavad aja - 
kirjas oma rõõmust ja vaimustusest põnevate uuri- 
misteemade ning väljakutsete pärast, heites val - 
gust digimaailma telgitagustesse, teadlaste koos-
töö võlust ja valust nii uurimisgruppides kolleegi-
dega kui ka ettevõtetega. Aga ka murest (e-)ühis-
konna ja selle liikmete turvalisuse, privaatsuse, 
vaimse tervise ning tippteaduse tuleviku pärast.
Oma lugu räägivad: Ivo Fridolin (TalTech), 
Jaak Vilo (Tartu Ülikool), Yannic Le Moullec 
(TalTech), Raul Vicente Zafra (Tartu Ülikool), 
Peeter Laud (Cybernetica AS), Vitaly Skachek 
(Tartu Ülikool), Dominique Unruh (Tartu Üli-
kool), Jaan Raik (TalTech), Maarja Kruusmaa 
(TalTech), Alvo Aabloo (Tartu Ülikool), Marlon 
Dumas (Tartu Ülikool), Ülle Kotta (TalTech),  
Niccoló Veltri (TalTech), Tarmo Uustalu (TalTech),  
Satish Narayana Srirama (Tartu Ülikool).

EESTI IT TIPPTEADUS ON KOONDATUD  
VÄRSKESSE EXCITE AJAKIRJA

Eesti IT-teaduse tippkeskus EXCITE on te-
gutsenud aastast 2016 ja see ühendab 16 Eesti 
uurimisgruppi, kes uurivad ning töötavad välja 
meetodid turvaliste ja töökindlate IT-süsteemide  
ja -teenuste arendamiseks. Partnerasutused: 
Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja 
Cybernetica AS. Tippkeskuse projekti rahastab 
Euroopa Regionaalarengu Fond.
Tutvu EXCITE tippkeskuse ja ajakirjaga  
lähemalt: www.excite.it.ee. ■

Rohepööre pole üksnes keskkonnasäästliku-
malt käitumine, see eeldab märkimisväärset 
muutust ka toormaterjalide kaevandamisel ja 
uute ärimudelite väljatöötamisel. Seekordne 
regiooni suurim rohetehnoloogia tippsündmus 
konverents GreenEST Summit otsib lahendusi 
toormekriisi lahendamiseks.
„Juba täna seisab Euroopa silmitsi mineraal-
toormete kriisiga ning samaaegselt maapõue-
uuringute ja uute leiukohtade otsimisega tuleb 
tõsta inimeste teadlikkust ringmajandusest. 
Inimeste elustandard ja rohepööre panevad 
teadlasi, poliitikuid ja ettevõtteid otsima lahen-
dusi toorainete varustusahela tagamiseks,“ ütles 
Tallinna Tehnikaülikooli mäenduse ja maa-
varatehnoloogia osakonna juhataja Veiko Karu. 

GREENEST SUMMITIL OTSITAKSE LAHENDUSI 
TOORMEKRIISI LAHENDAMISEKS 

Seekordse konverentsi arutelu keskmes on 
toormaterjalid, ärimudelid ja investorid rohe-
majanduses, biomajandus, tark linn, õiglane 
üleminek ning energeetika. Probleemidest, 
alternatiividest ja lahendustest räägivad oma 
valdkonna tippeksperdid nii Eestist kui ka 
maailmast. 
GreenEST Summit toimub 27.–28. oktoobril 
Kultuurikatlas. Konverentsi korraldavad  
Tallinna Tehnikaülikool, teadus- ja ärilinnak  
Tehnopol, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Cleantech 
ForEst, Sunly ja Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.
Tutvu konverentsiga:  
www.greenestsummit.ee. ■

TEHNIKAÜLIKOOLIS ALUSTAS ÕPINGUID  
I JA II ASTMES KOKKU 2728 UUT TUDENGIT
Kokku esitati TalTechi eelmisel vastuvõtuperioo-
dil 6024 kvalifitseeruvat avaldust, nendest baka-
laureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud 
õppesse 4190 ning magistriõppesse 1834 avaldust.
TalTechis alustas sügisel kokku 2728 uut tuden-
git, esimeses astmes immatrikuleeriti 1607 ja 
magistris 1121 üliõpilast.

Kõige populaarsemad erialad esimeses astmes olid 
IT-süsteemide arendus, ehitiste projekteerimine ja 
ehitusjuhtimine ning ärindus. Magistriõppes olid 
populaarsemad infosüsteemide analüüs ja kavanda-
mine, juhtimine ja turundus ning hooned ja rajatised.
Järgmine vastuvõtt Tehnikaülikooli algab  
1. jaanuaril 2022. ■

www.excite.it.ee
www.greenestsummit.ee
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TALTECH PAKUB GÜMNAASIUMIÕPILASTELE TASUTA 
PROGRAMMEERIMISE ALGKURSUST
Tallinna Tehnikaülikool pakub alates septemb-
rist gümnaasiumiõpilastele tasuta veebipõhist 
programmeerimise algkursust. Huvilistel on 
võimalik liituda kogu õppeaasta jooksul.
„Kursusega soovime tutvustada üldhariduskoo-
lide gümnaasiumiõpilastele programmeerimist. 
Õppevideote ja harjutusülesannete abil omanda-
takse programmeerimise baasoskused, eelnevat 
kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata,“ 
ütles kursuse looja TalTechi lektor Ago Luberg.
„Programmeerimise õppimine on kasulik igale 
õpilasele, arendades loogilist ja struktuur-
set mõtlemist ning püsivust. Õpetab, kuidas 

keerulisi reaalelulisi probleeme lahendada, 
jagades neid väiksemateks, kergemini lahen-
datavateks ülesanneteks,“ rääkis Luberg.
Kursus toimub TalTechi Moodle’i keskkonnas, 
kus õppijal on võimalik õppevideod ja -materjalid 
läbida endale sobival ajal ja tempos. Lisaks on 
iga teema kohta olemas enesetestid, mis aitavad 
teadmisi kinnistada ning end analüüsida. Enese-
testid annavad nii õigete kui ka valede vastuste 
korral automaatselt põhjenduse koos selgitusega.

Kursusele registreerumine ja täpsem info on 
TalTechi Eksami- ja olümpiaadikooli lehel 
taltech.ee/valikained. ■

TalTechi keemia- ja materjalitehnoloogia dok-
torant Katriin Kristmann alustas uuringuid, 
mille eesmärgiks on välja töötada tehnoloogia 
monoterakiht-päikesepatareide valmistami-
seks Kuul ja rakendada seda elektrienergia 
tagamiseks Euroopa Kosmoseagentuuri Kuu 
lõunapoolusele rajatavale baasile.
Välimuselt liivapaberit meenutav päikese-
patarei põhineb TalTechi teadlaste arendata-
val monoterapulbri tehnoloogial, s.t patarei 
moodustavad tuhanded kristallid läbimõõduga 
50 mikromeetrit. Mikrokristallid on absorber-
materjaliks, mis kaetakse siirde moodus-

tamiseks puhver- ja aknakihiga. Nii töötab 
iga selline kristall kui individuaalne väike 
päikese element.
Mikrokristalle oleks võimalik toota Kuu pinna-
ses ehk regoliidis leiduvatest elementidest.
Potentsiaalseks materjaliks oleks püriit FeS2 
ehk „kassikuld“, mille elemente rauda ja vääv-
lit leidub Kuu regoliidis üsna palju.
TalTechi teadlased saavad uuringuteks ka-
sutada ESA teaduse- ja tehnoloogialaboreid 
Hollandis ning teha koostööd maailma tipp- 
inseneride ja teadlastega. ■

KUUL ELEKTRI TOOTMINE ON EESTLASTE KÄTES

Nüüdsest saavad TalTechi raamatukogu luge-
jad tellida raamatuid 24/7 ligipääsetavasse 
raamatukappi. Kapp asub raamatukogu ees 
sissepääsu juures (Akadeemia tee 1).
Raamatukapp annab võimaluse raamatute lae-
nutamiseks ka siis, kui raamatukogu on juba su-
letud. Tellimuse raamatute laenamiseks raama-
tukapi kaudu saad esitada täites veebivormi või 
kirjutades aadressil teenindus@lib.taltech.ee. 
Tellimused täidetakse raamatukogu lahtiole-
kuaegadel, kuid tellimusele järele võid tulla 
nii ööl kui päeval. 
Kui raamat saabub raamatukappi, saadetakse 
lugejale e-kiri. Raamatud saab kapist kätte 
ID-kaardiga või raamatukogukaardiga ning 
kapi avamisel saadab süsteem tellitud raama-
tute tagastustähtaja lugeja e-postile. Tellitud 
raamatuid hoitakse lugeja nimel raamatu-
kapis 3 tööpäeva.

Täpsemad juhised on raamatukogu  
veebilehel: taltech.ee/raamatukogu. ■

TELLI TALTECHI RAAMATUKOGU RAAMATUID 
LAENUTUSKAPPI

https://taltech.ee/valikained
https://taltech.ee/raamatukogu


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

10

TEADUSUUDISED

Äsja Tallinna Tehnikaülikoolis doktori
kraadi saanud Kristi Kõrge uuris oma töös*  
kastani ekstraktiga seotud kitosaan kilede 
omadusi ja selle põhjal loodud materjali 
võimalikku kasutamist toidu pakendina.
Idee sündis autoril teaduskirjandust lugedes. 
„Olin oma esimese teadusartikli plastikpa-
kendite sobivusest toidule juba kirjutanud ja 
edasi soovisin kirjutada keskkonnasäästliku-
matest lahendusest,“ avaldab Kristi Kõrge. 
Mõni aasta tagasi avanes tal võimalus minna 
seda kõike katsetama Sloveenia rahvuslikku 
keemiainstituuti. 
Kastan, mis ei ole suguluses meil kasvava 
hobukastaniga, sai valitud kindlal põhjusel. 
„Kastan on üks levinum biomass Vahemere 

piirkonnas ja sisaldab suurel hulgal vesilahus-
tuvaid polüfenoolseid ühendeid, mis võimaldab 
biomaterjalist kile muuta UV-kiirgust takista-
vaks, mehaaniliselt tugevamaks ja aktiivseks. 
Aktiivsus on materjali omadus eraldada teatud 
astmes aktiivseid komponente (polüfenoole) ja 
seeläbi pidurdada või ära hoida näiteks toidu 
mikrobioloogilist saastatust,“ selgitab värske 
doktor. 
Kõrge näeb sellistel pakenditel suurt potent-
siaali, eriti lühiajalist pakendamist vajavatele 
toodetele, ning Eesti loodusest leiaks kastanile 
ka sobiva asenduse.

* Doktoritöö „Kastani ekstraktiga seotud kitosaan-
kilede bioloogiline aktiivsus, füüsikalis-keemilised 
omadused ning rakendatavus toidupakendina“. ■

VAHEMERE PIIRKONNA KASTANIST TEHTUD KILEST  
SAAB HEA TOIDUPAKENDI

MILLAL MUUTUVAD VÄIKESED MERESADAMAD 
NUTIKAKS?
Maailmas toimub kiire areng, kuid idee Lääne-
mere-äärsest väikesest nutisadamast, kus kõik 
on täielikult automatiseeritud, on käesoleval 
ajal siiski ainult visioon – selgub Tallinna 
Tehnikaülikoolis doktorikraadi kaitsnud Ro-
bert Philippi tööst „Nutikad meresadamad kui 
sinist majanduskasvu vedav innovatsioon”.
Väikesadamatel ei tohiks siiski lasta innovat-
siooni sabas sörkida, kuid globaliseerumise 
ajastul keskendutakse peamiselt suurte sa-
damate arengule. Lisaks seisavad väikesed 
silmitsi väljakutsetega, mis tõusevad esile 

koos üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 
regulatsioonidega, aga ka Rahvusvahelise 
Merendusorganisatsiooni (IMO) tugevdatud 
väävliemissiooni piiramise direktiividega ja üha 
süveneva digitaliseerimisega. Samal ajal peitub 
nende probleemide lahendamise võimalus just 
digitaalses transformatsioonis, sestap ei tohiks 
uusi raamtingimusi näha kui riske, vaid kui 
arenguvõimalusi, soovitab Philipp. Digitaalne 
transformatsioon on samas ka võti, et tulla toi-
me keerukate väljakutsetega, mis puudutavad 
nii väike- ja keskmise suurusega sadamaid kui 
ka meremajandust üldiselt. ■
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TEADLASED: ÄRIHOONETE RAISKAV ENERGIAKASUTUS 
OHUSTAB ROHEPÖÖRET
Eestis peetakse hoonete uuendamist tähtsaks, 
aga selgub, et kaks kolmandikku ärihoonetest, 
sh kontori- ja kaubandushooned, ei saavuta 
renoveerimise tulemusel loodetud energiatõ-
husust ega vasta hoonete rekonstrueerimise 
pikaajalises strateegias seatud eesmärkidele. 
Miks see nii on ja millised võiksid olla problee-
mi lahendused, selgitasid ajakirjas Energy and 
Buildings (Elsevier) avaldatud artiklis Tallinna 
Tehnikaülikooli teadlased Helena Kuivjõgi 
(koostöös Aivar Uutariga), Kalle Kuusk, Martin 
Thalfeldt ja Jarek Kurnitski. 
Kehva näitaja peamiseks põhjuseks on turu-
tõrge: energia on odav, saastamine maksusta-
mata ja omanike huvi vähene. Akadeemik Jarek 
Kurnitski rõhutas, et odava energia ja lõpptarbi-

mise süsinikumaksu puudumise tõttu ärikinnis-
vara energiatõhususele tähelepanu ei pöörata. 
Põhjus, miks investeeringud on tagasihoidlikud, 
on pikk, 20–30-aastane tasuvusaeg, samuti eba-
kindlus suuremate renoveerimismeetmete osas. 
Intervjueeritavate hulgas valitses üksmeel, et 
peamisteks takistusteks kinnisvaraettevõtete 
silmis on renoveerimise liiga pikk tasuvusaeg 
ja üürnike ükskõiksus. Üks võimalik lahendus, 
millele ärihoonete omanikud viitasid, võiks 
olla uue energia lõpptarbimise süsinikumaksu 
kehtestamine, mis peaks aga kindlasti käima 
koos „präänikutega“ – soodustused, toetused 
vms, mis motiveeriks renoveerima. Eestis ei 
ole praegu ärihoonetele ette nähtud renoveeri-
mistoetusi ega muid rahalisi stiimuleid. ■

TARK SADEMEVEETORUSTIK HOIAB LINNA  
ÜLEUJUTUSE EEST
Inimene looduse vastu ei saa, kuid sademe
vee süsteem, mis oskab ennustada ja enne
tada, millises piirkonnas tekib vihmasaju 
ajal süsteemi ülekoormus, on üks võti, 
kuidas päästa linnatänavaid uputusest.
TalTechis sel teemal oma doktoritööd (Sade-
meveesüsteemide detsentraliseeritud juhti-
missüsteemi platvorm kliimakindlates tarka-
des linnades) kaitsnud Nils Kändler nendib, 
et torustike ülekoormus võib kaasa tuua nii 
üleujutuse kui ka ühisvoolse kanalisatsiooni 
ülevoolu. Kui seni on probleemi lahendami-
seks paigaldatud aina uusi torustikke, siis 
pikemas perspektiivis sellest ei piisa. Seepä-
rast otsitakse uusi nutikaid lahendusi, mis 
kaasaksid ka maapealset linnaruumi ning 

võimaldaksid kontrollida torustikku juhitud 
vee kogust. 
Kändleri doktoritöö tuumaks on mudelipõhise 
ennustusvõimekusega juhtimisalgoritmi loomi-
ne. Nimetatud algoritm võimaldab ennustada 
vihma või muu häiringu mõju sademevee süstee-
mi torustiku vooluhulkadele ning anda täituri-
tele ette seaded tippvooluhulga piiramiseks. See 
toob omakorda kaasa üleujutusohu vähenemise 
linna süsteemis. Oluline on seegi, et algo rit mil 
on detsentraliseeritud ülesehitus, mis võimal-
dab juhtida sissevoolusid sõltumatult ning teeb 
süsteemi rikete suhtes töökindlamaks.
Järgmise kolme aasta jooksul on plaanis välja 
töötatud juhtimisalgoritm ühes Eesti linnas ka 
reaalselt tööle panna. ■

Foto: Pixabay 
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NUTIKAS ORTOOS HAKKAB JÄLGIMA OMA KANDJAT
Tehnikaülikooli insenerid arendavad koostöös 
Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) taastusravi 
meeskonnaga 3D-prinditud ortoose, mis on 
tehtud vastavalt patsiendi kehakujule.
TalTechi inseneriteadlase Tauno Otto sõnul on 
teadus- ja arendustöö järgmiseks etapiks sen-
sorid, mis mõõdavad ortoosi reaalset kandmise 
aega ja kasutust ning on sisendiks raviharju-
tusi soovitavatele tehisintellektil põhinevatele 
arvuti- ja mobiilirakendustele. Juba veidi kau-
gem eesmärk on skolioosi ehk vildakselgsuse 
ortoosidele sensorite lisamine, kuna kandmis-
aeg mõjutab oluliselt ravitulemust. Sensori 
abil saab arst teada, kui pikalt ning millal 
seljatuge reaalselt on kantud ning seeläbi saab 
paremini ka ravi efektiivsust hinnata. Teise 
uuendusena võiks ortooside väljaprintimises 
osalemine olla tulevikus perearstide päralt. 
ITK Taastusravikliiniku juhataja doktor Heidi 
Alasepp toob näite, et kui tekib olukord, et 
Raplas on patsiendil vaja ortoosi, siis saab pe-
rearst või õde teha jäsemest 3D-skaneeringu ja 
saata selle edasi näiteks arenduskeskusesse, 
kus toimub disainimine ning väljaprintimine. 
Praegu on 3D-prinditud ortoosid veel teadus- 

ja arendustöö faasis. Et need saaksid inimes-
tele kättesaadavaks, on tarvis kogu protsess 
muuta nutikamaks ning rohkem automatisee-
rituks, samal ajal silmas pidades meditsiini-
seadmete regulatsioone. ■

Vasakult: Tauno Otto, Heidi Alasepp, Geithy Sepp ning ortoosid.
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UUS ALGORITM SOOVITAB TÕELISELT ATRAKTIIVSEID 
REISISIHTKOHTI
Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö kaitsnud 
Ago Luberg töötas välja algoritmi, mis soovitab 
netis surfavale reisihuvilisele just neid vaatamis-
väärsusi, mida inimene tõepoolest näha tahab. 
Kuidas?
Inimesed võivad kas isikliku kogemuse või 
kuuldu põhjal tihti väita, et nad ei järgi mingil 
juhul automaatsüsteemide soovitusi, sest enamik 
süsteemidest ei ole küllalt intelligentsed ega paku 
piisavalt infot. Lubergi töös on põhirõhk turismi-
objektide andmete kogumisel ja töötlemisel. Te-
geldud on erinevate soovitussüsteemide disaini-
mise ja arendamisega ning nende jaoks andmete 
kogumise, töötlemise ja integratsiooniga. Erine-
vad süsteemid võtavad arvesse erinevaid aspekte. 
Näiteks mõnes piirkonnas tehtud fotode rohkus 
näitab koha visuaalset atraktiivsust, vastavate 
kohtade Wikipedia külastuste logide arv näitab, 
kui hästi neid tuntakse. Sisenemised sellistesse 
süsteemidesse nagu Foursquare/Swarm näitavad 
aga külastuste hulka. Keskenduti erinevatele 
andmeallikatele, nagu nimed, asukohad, kirjeldu-
sed, fotode pealkirjad, eri tüüpi meeldimised jne. 
Üks eriti huvipakkuv küsimus oli topeltobjektide 
tuvastamine andmebaasides. 
Ühe olulise tulemusena näitas doktoritöö, kuidas 
turismiobjektidele sobivushinde arvutamisel 
saab rakendada tõenäosuslikku ja hägusloogikat, 
kasutades ebakindlaid kategooriaid, ontoloogiaid 
ja tõestajapõhiseid algoritme. Teiseks töötati 
masinõppemeetodite põhjal välja süsteem, mille 

abil saab tuvastada erinevatest andmeallika-
test samu reaalseid objekte kirjeldavad kirjeid. 
Näiteks tuvastati loodud algoritmiga Tallinna 
söögikohtade andmestiku pealt õppides Riia turis-
miobjektide, sh muuseumid ja kunstigaleriid jms, 
kattuvus täpsusega 98%. Võrdluseks – eelnevalt 
oli see täpsus käsitsi seadistatud parameetritega 
märksa väiksem, 85%. Kolmandaks lõi autor 
algoritmi, millega tuvastatakse turismiobjektide 
nimi ja kategooria – aluseks on võetud kasutajate 
sisestatud kirjeldusi objektide kohta, kusjuures 
saadud info põhjal on võimalik integreerida and-
med erinevatest allikatest. Näiteks: kui kasutati 
Panoramio piltide allkirju, siis suutis algoritm 
leida üles umbes 56% Suurbritannia ja Prantsus-
maa Wikipedias esinenud turismiobjektidest. ■

BALTI AKTSIATURGUDEL ON ERILINE SIDE AINULT ROOTSIGA
Balti ja Rootsi aktsiaturgude vahel esineb 
omapärane „nabanööri-side”, mis meil puudub 
ühegi teise Euroopa või maailma piirkonnaga, 
selgus Kersti Harkmanni Tallinna Tehnikaüli-
koolis kaitstud doktoritööst.

Teisisõnu esineb Balti ja Rootsi aktsiaturgude 
vahel kointegratsioon ehk pikaajaline stabiil-
ne tasakaalu seos. Kui isegi juhtub, et Balti ja 
Rootsi aktsiaturud liiguvad ajutiselt eri suunas, 
võib olla kindel, et varem või hiljem tasakaalu-
line liikumine taastub. Ka igasugune šokk Rootsi 
aktsiaturgudel kandub alati üle Balti aktsiatur-
gudele, nendib Kersti Harkmann kolmest artik-
list koosnevas doktoritöös „Esseed volatiilsusest 
ja nakkuslikkusest finantsturgudel”. 
Huvitav on fakt, et peale Rootsi puudub Balti 
aktsiaturgudel pikaajaline tasakaalu seos teiste 
arenenud aktsiaturgudega. Samal ajal ei saa 
šokke ja finantskriise, mis kanduvad üle koin-
tegratsiooni tõttu, pidada nakkuslikeks. Pigem 
on tegemist loomuliku levikuga, mis on tingitud 
turgude integratsioonist ja lähedastest seostest. 
Seega pakuvad Balti riikide aktsiaturud arenenud 
aktsiaturgudele portfelli hajutamise võimalusi. ■

Foto: Pixabay 

Parim lambanahapood Zakopanes.  
Foto: erakogu
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AGO LUBERG:
LEIAN MOTIVATSIOONI 
ÕPETAMISEST ENDAST!
Programmijuht, õppejõud, kooliõpilaste koolitaja, e-kursuste looja, 
õpetamise IT-innovaator, magistrantide juhendaja ja värske doktor  
Ago Luberg on üks Tehnikaülikooli IT-üliõpilaste kiidetumaid õppejõude.  

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen
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aga pigem nagu sport, materjali läbilugemisest 
ei piisa, sa pead ise asjaga tegelema – just nagu 
ei saa head jalgpallurit sellest, kes seda telekast 
vaatab. Küsimus on, kui motiveeritud sa oled ja 
milliseid võtteid sa treenimiseks kasutad. Aju on 
nagu lihas ja seda tuleb õigesti treenida.
Kui võtan õpetamisel kasutusele mõne uue 
teaduspõhise lähenemise, siis kõige rohkem 
saan tudengitelt sellist tagasisidet, et õppimise 
protsess oli neile meeldivam. Võib tuua paral-
leeli, et kas ma viskan nad lihtsalt vette või 
õpetan natuke ja siis lükkan toetavalt ujuma 
– mõlemal juhul on tulemuseks ujumisoskus, 
kuid vetteviskamise meetod on traumeerivam.
Kui ma oleksin teadnud neid asju, mida praegu 
tean, siis, kui ise koole läbisin, oleks mu jaoks 
kogu õppimisprotsess palju lihtsamalt läinud. 
Seepärast on mul informaatika õppekavas prae-
gu ka tudengitele „õppima õppimise“ kursus, 
kus räägime koos hariduspsühholoogidega, 
kuidas aju õpib. Tegelikult peaks selliseid asju 
õpetama juba algklassides. Kui inimene on 
teadlik, kuidas õppimine toimib, on tal lihtsam 
ka meiega kaasa tulla. Ülikooli tulevad aga ini-
mesed, kes on juba 12 aastat õppinud ja juhtub 
sedagi, et kui meie räägime, kuidas on tõhus 
õppida, löövad nad eneseteadlikult käega „ma 
olen 12 aastat nii õppinud, et enne eksamit loen 
kõik korraga läbi!“ ja neid on keeruline ümber 
õpetada. Neistki osa saab ülikoolist läbi, iseasi, 
kui palju nad päriselt siit teadmisi, oskuseid ja 
õppimisvõimet kaasa võtsid.
Kindlasti olen õppinud ka enda kogemustest. 
Õppisin ka ise informaatikat ja mulle tundus 
see hästi igav – räägiti igasugu asjadest, kuid 
praktiliste asjadega tegelesime vähe. 
Suhtlen oma programmi tudengitega iga nädal 
ning aastate jooksul kogunenud tagasisidet 
analüüsin põhjalikult. Kui ma rihiksin ainult 
head keskmist hinnet, teeksin kursuse pisut 
lihtsamaks ja saaksin paremat tagasisidet. Minu 
eesmärk on aga, et kõik, kes minu kursuse läbi 
teevad, saavad IT-maailmas ka korralikult edasi 
minna, mitte et järgmistel kursustel jäädakse 
hätta ja tudengid vajavad järeleaitamist.

Räägi ka programmijuhi tööst.  
Kuidas õppeprogrammid valmivad,  
kas need muutuvad aasta-aastalt ja  
millega programmijuht tegeleb siis,  
kui programm on valmis?
Mul on paarsada informaatikatudengit, 
kasutame pidevaks suhtlemiseks Discordi 
suhtluskeskkonda ja kogun neiltki iga nädal 
tagasisidet. Õppekava versioone on hästi palju, 
muudame natuke midagi igal aastal. Põhju-

ÕISi Ago Lubergile kirjutatud tagasiside kiidab 
nii tema programmeerimise algkursuse ülesehitust  
kui ka õppejõu motiveerivat, abivalmis, sõbralikku 
ja särasilmset olemust. Ta alustas õpetamist juba 
oma enda õpingute ajal ja pole veel sellest väsinud, 
pi gem vastupidi. Teda hoopis köidavad õpetami-
sega kaasnevad keerulised väljakutsed, olgu need  
tudengite tööde hindamisele kuluv aeg või uue põlv - 
konna teistsugused viisid informatsiooni hankida. 

Õppeosakond tõstis Sind esile kui  
kuldaväärt õpetajat väga suure algus-
tähega. Milline on hea õpetaja ja  
kuidas selleks saada?
Eks mingi asi peab olema, mis motiveerib. Kind - 
lasti on palju inimesi, kes oleksid samuti võime-
lised hästi õpetama, kuid neil pole selleks piisa-
valt motivatsiooni. 
Arenguruumi on minulgi ja ega mul head ret-
septi pole, et tee nii ja siis oledki hea õpetaja. 
Alguses õpetasin nii, nagu ma olin näinud õpe-
tatavat. Mul oli tahe õpetada, ehkki ma ei tea, 
kas või kui palju minu tööst toona tolku oli. 
Praegu on mu tegevused väga põhjendatud ja 
teadlikud. On asju, mida olen varem teinud ja 
nüüd tean, et need ei saanudki toimida, kuid 
on ka selliseid, mida olen algusest peale õigesti 
teinud, lihtsalt nüüd saan aru, miks nii teha. 

Mis Sind motiveerib?
Mulle meeldib õpetada. See, kuidas teadmisi 
edasi anda, on keeruline probleem ja mulle kee-
rulised probleemid meeldivad. Minu kursus on 
päris raske ja tagasisidet saan seinast seina, kuid 
täiustan oma õppeainet pidevalt, analüüsin igal 
aastal tudengite tagasisidet ja teen jälle kohan-
dusi. Olen kaasanud hariduspsühholooge – võin 
ju entusiasmi pealt igasugu asju välja mõelda, 
aga nemad teavad, kuidas on psühholoogiateadu-
se kohaselt tark õppida ja efektiivne õpetada.
Eks mulle tehakse ka pakkumisi töötada kusa-
gil IT-firmas, aga mulle tundub, et siin saan 
ma maailmale rohkem anda. Tore on vaadata 
ka: minu kursuselt on läbi käinud umbes 2000 
inimest. See on minu panus Eesti IT-maailma.

Kellelt ise õppinud oled – seda, milline 
õpetaja olla, aga ka seda, mida vältida?
Ma pole pedagoogi haridusega, kuid nüüdseks 
läbinud palju koolitusi ja koos hariduspsühho-
loogidega teinud mitmesuguseid arutelusid – see 
kõik on mind väga palju õpetanud. Pole nii, et 
on ainult üks õige viis õpetada; erinevad viisid 
on ka materjali omandamiseks. Kui räägime 
näiteks ajaloost, siis loed materjali läbi, kordad, 
võib-olla kirjutad läbi. Programmeerimine on 
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seid on erinevaid, vahel näiteks lõpetab mõni 
õppejõud oma aine lugemise, aga IT-valdkond 
on ka ise pidevas muutumises.
Iga muudatuse taga on konkreetne mure, mida 
üritame lahendada. Üks suurem ümberkorral-
damine oli siis, kui käisime Euroopa ülikooli-
des nende õpetamismeetoditega tutvumas ja 
tõime ka siin sisse projektiõppe. Meil on nüüd 
igal semestril vähemalt üks projektiaine, ka 
tööturul on kõik ju projektipõhine.
Lisaks toob probleemipõhine õpe välja hoopis 
teised võimalused kui klassikaline 90-minutili-
ne loeng. Kui teadust uurida, siis tuleb muide 
välja, et inimene ei suudagi 90 minutit kesken-
duda ja seepärast on oluline kasutada loengus 
eri võtteid – pööratud klassiruum, diskussioo-
nid ja muud „äratajad“.

Õpetad programmeerimist mitte ainult 
tudengitele, vaid ka kooliõpilastele.  
Kas õpetamise rõõmust või  
programmeerimisoskuse vajalikkusest?
Mõlemad vastavad tõele: mulle meeldib õpeta-
mine ja näen, et see on vajalik. Sellel sügisel 
tegime algust MOOC keskkonnas online-ise-
õppimise kursusega, kus alustas 300 gümnaa-
siumiõpilast. See on küll vähendatud mahus 
võrreldes minu programmeerimise kursusega 
ülikoolis, kuid annab kooliõpilastele aimu, kas 
IT-valdkond võiks neile sobida.
Usun, et ei lähe kaua, kui jõuame üldharidus-
koolides ka informaatika riikliku programmini 
vähemalt valikkursusena. Meilt on IT-alaseid 
valikkursuseid koolidele küsitud ja selle asemel, 
et teha seda paaris koolis, kus saab osaleda vaid 
paarkümmend last, tegime hoopis veebikursuse, 
millest saab osa võtta palju rohkem noori.

Mida me kõik peaksime  
programmeerimisest teadma?
Meie kursuse suund on ikkagi päriselt program-
meerimine, aga kui räägime laiemalt IT-kirjaos-
kusest, siis seda on kindlasti igaühele tarvis. Eks 
programmeerimist, mida me ei teadvusta, tuleb 
igapäevaelus ikka ette, mõnel on selline külm-
kapp, mida tuleb programmeerida – telli piima 
juurde, kui kapis on vähem kui kaks. Ka Excelis 
kahe arvu liitmine on tegelikult programmeeri-
mine, mida me endale ei teadvusta.
Programmeerimine aga jääb tagaplaanile, kui 
inimesed jäävad hätta e-riigiga suhtlemisel, 
digilukku vaktsineerimisaja panemisel või hoia-
vad paroole märkmepaberil arvuti küljes. Olen 
vahel teinud õpilastele seminare ja palun käega 
märku anda, kes oskab lugeda või kirjutada. 

Kõik tõstavad käe. Kui küsin, kes tahab saada 
kirjanikuks, siis mõnikord tõuseb üks käsi. Kü-
sin, et miks te siis õpite lugema-kirjutama, kui 
ei taha kirjanikuks saada. Oleme ilmselt kõik 
nõus, et tänapäeva maailmas hakkama saami-
seks on kirjaoskus vajalik, ja IT-kirjaoskus on 
praeguseks sama vajalik sõltumata elualast. 
Võime mõelda programmeerimisest kui ehitus-
tööst: võetakse idee ja pannakse see ühel juhul 
füüsiliselt püsti, teisel juhul koodiga tööle. 
Sarnaselt ehitustöö tellimisega on hea, kui sa 
veidigi aimad, mida su idee elluviimiseks prog-
rammeerimisel vaja on. On ju iga asi IT-tehni-
line: kui müüd rõivaid, on sul tarvis veebilehte 
ja -poodi ning isegi kui selle töö kelleltki tellid, 
on hea, kui orienteerud terminites ja tead, kui 
keeruline mingi lahendus on.

Üks oluline teema IT-kirjaoskuses  
on andmed – nii oht kui võimalus,  
oleneb, kuidas neid kasutada ja  
kelle poolelt vaadata. 
Mina vaatan andmeid sellelt poolelt, et need 
on toredad ja nende abil saab igasugu lahedaid 
asju teha. Minu jaoks ei ole anonüümsus igas 
olukorras oluline, mind ei häiri, kui süsteemid 
teavad, kus ma käinud olen. 
Tean inimest, kes ei teinud endale isegi panga-
kontot, sest muidu pank teab, kus ja kuidas ta 
oma raha kulutab. Peamiselt on see küsimus 
mugavuse ja anonüümsuse piiri seadmises ja näi-
teks ainult sularahaga kõiki asju ajada on ikka 
väga ebamugav, samas tõesti väga anonüümne. 
Kui käin e-poes, siis jah, hiljem näitab brauser 
mulle otsitud toodete reklaame, sest ta ju ei 
tea, et ma nad juba ära ostsin. Muidugi saaksin 
kinni panna javascripti, nii et brauser ei saa 
reklaame kuvada ega ka andmeid koguda, ja on 
hea seda teada, aga see takistab mul ka muude 
asjade tegemist, mõni lehekülg ei tööta ja pean 
brauseri eraldi ümber seadistama… Mina olen 
pigem teadlikult valmis ohverdama pisut and-
meid, et mul oleks elu mugavam.
Kõige olulisem on olla teadlik, et kõik, mida 
sa oma seadmetes teed, on kellelegi teada, ja 
kuidas ta saab neid andmeid kasutada.

Päris kõik ei ole ju teada – brauser ei tea,  
et e-poes tehingu ära tegin, ainult seda, 
et ma tundsin nende toodete vastu huvi.
Olen näinud ka seda, et reklaamidega pakuti 
mulle järgmisi, mitte samu tooteid. Minu jaoks 
on see professionaalselt huvitav, ma ju umbes 
tean, mis andmed ja süsteemid selle taga on, 
ja mul on põnev vaadata, kuidas see siis toimib 
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ning kas mina oskaksin teha parema lahenduse. 
Seesama näide, et kas maksab pakkuda sama 
toodet, mida inimene juba otsis ja võib-olla ostis, 
või hoopis sellega seotud tooteid.

Sellestsamast rääkis ka Sinu doktoritöö 
– automatiseeritud reisisoovitused.
Reisimine võib olla ekstreemne näide – see, et 
ostsin või otsisin lennupileteid mingisse kohta, 
ei pruugi üldse tähendada, et tahan sinna 
uuesti ja uuesti tagasi minna. Või siis see oli 
ärireis ja mul ongi vaja seal iga nädal koosole-
kul käia. See on keeruline ja minu jaoks põnev 
teema: kas saaks neid andmeid kuidagi veel 
paremini ära kasutada, pakkumisi-soovitusi 
veel täpsemini sihtida.
Nägime oma uurimistöös, et ka reisiandmetest 
tekib inimesele profiil. Proovisime lähtuda sel-
lest, et iga reis võib olla erinev: kas lähed lastega 
või ärireisile, kui kaua on aega ja millised paigad 
sind huvitavad. Mina tegelesin sellega, kuidas 
andmeid saada, kuidas esitada, kuidas eri alli-
kate andmed kokku panna. Näiteks, kui meil on 
mingi info Facebookist ja Wikipediast, kas need 
siis räägivad samast kohast; kasutasime ka ini-
meste endi sisestatud infot, näiteks Foursquare’i 
check-in’id või Panoramio pildid-tekstid. Sellis-
test andmetest joonistus välja näiteks loogika, 
et kui mingis paigas tehakse palju pilte, siis 
seal on visuaalselt atraktiivne, kui eriti ei tehta 
pilte, siis ilmselt ei ole kuigi ilus, aga võib-olla on 
muidu huvitav. 

See on selle „tegin veebis check-in’i ja nüüd kee-
gi kusagil teab, et ma olen seal käinud“-medali 
parem külg: me saime inimeste endi sisestatud 
infost põnevate sihtkohtade andmebaasi.

Millised turvaseadistused ise oma  
seadmetes teed?
Mulle meeldib kuu lõpus Google'i raportit vaa-
data, kus ma käinud olen, ja paari aasta tagu-
seid fotosid vaadates on väga hea, et piltidel on 
asukoha märgis küljes – ma ise ei mäletakski, 
millises rabas see pilt on tehtud. Olen teadlik, 
et maksan selle eest anonüümsusega Google’i 
ees, kuid see ei ole mu jaoks probleem. Samas 
korjan fotodelt need märgised ära alati, kui 
pilte kusagil veebis jagan. Näiteks, kui teen 
kodus õhtusöögist pilti ja postitan sotsiaalmee-
diasse, on tõesti parem, et pildiga ei läheks 
kaasa minu kodu asukoht.
Kindlasti soovitan koostada korralikud tur-
valised paroolid – hea, kui on pikk, sisaldab 
sümboleid, numbreid, suuri ja väikeseid tähti; 
mitte kasutada mitmes kohas sama parooli 
ning võimalusel alati kasutada kaheastmelist 
autentimist. Paroole tasub aeg-ajalt ka vahe-
tada. Mina ei kasuta kunagi võõraid wifi-võrke 
ega logi võõrastest arvutitest kusagile sisse. 
Selleks on mul oma telefon alati käepärast.
Alexat ja Sirit ma ei kasuta, kuid kui mul 
oleks laua peal seade, mis mind kogu aeg 
kuulab, siis ma suurema osa ajast lülitaks 
ta lihtsalt välja. Arvutil võib kaamera kinni 
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Iseküsimus, kas me peaksimegi põlvkondi 
ümber kasvatama või muutuma ise nii, et suu-
dame neid õpetada? See, et nad on harjunud 
tarbima infot teistmoodi, ei tähenda absoluut-
selt, et nad oleks rumalamad. 
Ma ei näe põlvkondade erinevusi kui problee-
mi, mis on takistus, vaid kui probleemi, mis 
tuleb ära lahendada. Olengi oma kursusel 
läinud seda teed, et kõik on veebis leitav ja 
YouTube’i striimitud ja järelvaadatav, loengu-
test teen teema kaupa 5–6-minutilised video-
ampsud ning õppematerjalid on liigendatud 
väiksemateks juppideks. 
Olen hästi palju panustanud õppe tehnilisse 
osasse. Minu pooleaastasel kursusel esitab iga 
tudeng umbes 1000 korda mingit programmeeri-
misülesande lahendust. Kujutlege, et pean semest- 
ri peale paarsada tuhat kodutööd läbi vaatama!  
Mul on küll abilised, kuid siiski on selline töömaht  
ebainimlik. Kuid me jõuame seda tänu tehnoloo-
gia abile. Kirjandit oleks raske nii kontrollida, 
aga koodiga saame seda teha. Kindlasti oleks 
tudengile parem, kui ta saaks otse õppejõult 
tagasisidet iga kord, kui ta midagi esitab, kuid 
oleme pidanud mingi optimeerimise tegema. 
20 aasta eest ei kasutatud selliseid tehnilisi 
võimalusi. Nii et siin on tehnoloogia areng 
mulle appi tulnud.

Milles tänased õppurid kõige enam  
eksivad ja mida nad Sulle õpetavad?
Tullakse ootusega, et IT-s on väga kõrged pal-
gad, ning paljud ehmuvad siin, et tegelikult võib 
IT päris keeruline olla. Muidugi tahaks teha nii, 
et vähemalt ülikoolis õppides ei ole keeruline. 
Kui suudad sisseelamise raskustest üle olla ja 
teemad enda jaoks lahti mõtestada, siis tegeli-
kult ei olegi keeruline.
Kui üldhariduslikus koolis on süsteem selline, 
et täna loeme õpikust lk 10–15 ja homme on sel-
le peale töö, siis ülikoolis käib õppimine nii, et 
meil on selline-selline probleem, hakkame nüüd 
seda lahendama, kusjuures lahendus ei ole ette 
teada ja pole ka ainuõiget teed selleni, või-
malikke teid lahenduseni on rohkem kui üks. 
Noored aga on tihtipeale harjunud, et koolis on 
ainult üks õige vastus ja õpetaja teab seda. Pea-
me igal aastal ka end pisut ümber kohandama 
vastavalt sellele, millised noored meile tulevad.
Problemaatiline asi on ka hindamine. Esiteks 
ei ole hinde pärast õppimine just parim moti-
vaator, selle asemel peaks olema tahe midagi 
omandada, tahe targemaks saada. Täna aga 
pole lihtsamat viisi massiga tegelemiseks kui 
hindamine. 

PERSOON

katta – mina ei kata, sest ma kasutan seda 
väga tihti. Ka mikrofoni võib kinni panna, aga 
lõpuks sa ju ei tea, kui kinni see on, ja igasugu 
ulmejutte pealtkuulamisest see ei pidurda. 
On ka brausereid, mis rõhuvad privaatsusele ja 
kindlasti ongi palju turvalisemad, kuid nii tur-
valises tsoonis jälle paljud leheküljed ei tööta, 
ka minu seminaris ei saanud tudeng ülesandeid 
lahendada. „Küpsistega“ sama lugu – pead 
otsustama, kas ja mida lubada, kuid osad 
leheküljed ei lubagi külastajaid, kes „küpsiseid“ 
ei luba. Minagi brausin vahel privaatrežiimis, 
kus brauser ei peaks midagi salvestama, kuid 
lõpuks on ikkagi kõik usaldamise küsimus. 
Kui minu asemel oleks siin mõni küberturbe 
inimene, räägiks ta muidugi hoopis teist juttu. 
Minu meelest on kõige olulisem, et inimene 
teab, mis on võimalikud ohud ja oskab neid 
kas ära hoida või teadlikult leppida.
Ettevaatlik tasub olla teiste inimeste kohta 
info jagamisega. Näiteks pannakse üsna palju 
laste pilte veebi üles, kuid aastakümneid 
hiljem, kui see laps on täiskasvanu ja hakkab 
näiteks presidendiks kandideerima, leitakse 
see pilt üles. Ka sotsiaalmeedias piltidel ini-
meste märkimine võiks olla igaühe enda otsus, 
seda ei peaks teised tegema.

Kas õpetamine on Sinu tööelu ajal ka 
suuri muutuseid läbi teinud? 
Kindlasti! Projekti- ja probleemipõhine õpe on 
asjad, mida 20 aastat tagasi meil siin kindlasti 
ei tehtud, eks seda dikteerib ka tööturg. 
Koroonapandeemia on samuti toonud õpetamisse 
palju uut: rakendame hübriidõppes samu asju mis  
klassis ja lihtsalt teeme neid nüüd veebis, kuid 
arvan, et umbes viie aasta pärast teame päriselt, 
kuidas distants- ja hübriidõpet tõhusalt teha.
Praegu on ülikoolis noored, kes on terve elu 
koos internetiga elanud, ja nende käitumine on 
juba teistsugune kui minuvanustel. Kui seni 
oldi harjunud raamatutega ja teksti lugemine 
oli tavapärane protsess, siis enam nii ei ole, 
pikka teksti ei loeta ja popp on hoopis video. 
Elutempo on läinud nii kiireks, et kellelgi pole 
aega ka 90-minutilise loengu jaoks. Me võime 
ju jääda endale kindlaks ja öelda, et õppimi-
ne käib nii ja kui ei meeldi, mine ära. Aga me 
näeme, et see põlvkond lihtsalt ongi harjunud 
teistsuguse infosaamisega – suhtlus on väikeste 
sõnumitega ja tihe, mitte kord nädalas pikk 
kiri. Funktsionaalne lugemine on muidugi prob-
leem, pärast kaht tekstilõiku nad väsivad ja 
teksti mõte läheb kaduma. See on midagi, mida 
meil siin ülikoolis on raske ümber kasvatada. 
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Teiseks: ülikoolis on positiivsed hinded ühest 
viieni, gümnaasiumis kolmest viieni. Kui mul 
on sügisel uute tudengitega esimene kokku-
saamine, küsin, kes tahavad olla head prog-
rammeerijad. Kõik tõstavad käe. Siis ütlen, et 
ülikoolis „hea“ on „kolm“. Ja nii on ka: kui sa 
lõpetad „kolmega“, siis sa oled hea program-
meerija. Paljude jaoks aga, kellel on gümnaa-
siumist viieline kogemus, juhtub see, et kui 
nad näevad, et ei saa „viit“, kui nad ei ole pari-
mad, siis nad loobuvad. Kuid ülikoolis on „viis“ 
midagi erakordset. Kui keegi tahab saada kõik 
viied, siis ta peab olema väga erakordne.
Mina olen oma kursuse üles ehitanud nii, et 
viie saamiseks pead tegema natuke lisategevu-
si, midagi ekstra. Igal aastal leidub keegi, kes 
ütleb, et kui ta alles alustab programmeerimi-
sega, siis tal polegi võimalik viit saada ning see 
pole õiglane. Aga tegelikult on igal aastal selli-
seid, kes samuti siin alles alustavad program-
meerimisega, kuid saavad selle aine eest viie. 
Tahame jõuda selleni, et meie loome õige 
keskkonna, üliõpilased asuvad motiveeritult 
konkreetse projekti kallale ja õppejõud on 
lihtsalt abivahend. Gümnaasiumides on täna 
veel peamiselt nii, et lapsed õpivad õpetajalt. 
Lisaks, vähemalt IT-s on oluline osata õppida 

iga päev, siin ei ole nii, et õpid midagi selgeks 
ja siis kümme aastat oskad. Iga päev tuleb ette 
mõni probleem, mida sa pole enne näinud.
Tegeleme selliste asjadega kogu aeg. Õppejõu 
tööst teatakse peamiselt õpetavat osa, kuid 
siin on väga palju ka tööd inimestega.

Õppejõu töö kõrvalt oled värske doktor 
ja kaheksa magistritöö juhendaja.  
Kuidas Su teadlaskarjäär edasi kulgeb?
Õpetamist on päris palju, mul on suured kur-
sused nii sügisel kui ka kevadel ning viiesaja 
tudengi õpetamise kõrvalt eriti aega üle ei jää. 
See on ka põhjus, miks mul doktoritööle läks 11 
aastat – alguses edenes kenasti, kuid kohe, kui 
hakkasin tegelema õpetamisega, läks fookus 
ära. Kindlasti aga jätkan oma uurimistööga, 
tegevused samal teemal käivad juba praegu.
Ma tahaksin jõuda sellisesse kohta, kus õpeta-
mine saab valmis. MOOC-kursused on selleks 
üks viis. Mul on ka oma kursusel umbes 20 
abilist ning kui ma ise ei saa tundi minna, 
saab kõik korraldatud. Tahaksin jõuda sinna, 
et kursused saavad nii heaks, et saan kursuse 
tudengiteni viimise üleni delegeerida ja ise 
tegelda rohkem teadustööga. ■

PERSOON
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Tõsi, kõigiga meist nad rääki-
da ei jõua – komisjonil on ju 
siiski vaid 13 liiget, siia tuleb 
neist umbes kolmandik. Need, 
kellega nad kindlasti kõnele-
da soovivad, on juba ette välja 
valitud. Küll kõnnivad rahvus-
vahelise komisjoni liikmed ka 
mööda linnakut ja pole sugugi 
välistatud, et nad ka kedagi 
peatavad, kellegi käest ülikooli 
kohta küsivad.
Soovitan neile vastata kind-
lasti seda, mida te tegelikult 
tunnete ja arvate. Kõigil meil 
on erinev suhe oma töösse, 
üksusesse, ülikooli tervikuna. 
Lähtugegi sellest, aga kui või-
malik, ärge jääge ainult vasta-
jateks. Küsige ka ise – sellist 

taset ja kompetentsi, nagu on 
komisjoni liikmetel, kohtab ka 
ülikoolides harva.
Olen meie majas kuulnud soo-
vi, et Tallinna Tehnikaülikool 
oleks maailma parim. Julgen 
seda mõtet jagada, täpsustades, 
et eesmärk pole mitte tõusta 
maailma pingerea tippu, vaid 
olla maailma parim oma tuden-
gitele, töötajatele, vilistlastele, 
Eesti ühiskonnale.
Ja parimaks võime me saa-
dagi, kui arendame kõik oma 
võimalused tõhusaimal moel 
välja. Institutsionaalne akredi-
teerimine kui protsess on sellel 
teekonnal väga hea innustaja, 
aga ka mõtete avardaja. Vaade 
meie tööle ja tulemustele saab 

Ehkki kõigi meie ühine võit 
ehk akrediteerimine seitsmeks 
aastaks pole Tallinna Tehni-
kaülikoolil veel käes, on juba 
praegu selge, et võita on sellest 
pikast teekonnast palju.
Esmalt tänusõnad kõigile, kes 
juba peaaegu kaks aastat seda 
pikka ja küllalt keerulist akre-
diteerimisteed käinud. Algasid 
ju ettevalmistused juba eelmi-
se aasta alguses. Nüüd hakka-
me pärale jõudma. Rahvusva-
heline komisjon külastab 4.–8. 
oktoobrini ülikooli, et meiega 
– tudengite, töötajate, ülikoo-
li partneritega, kokku umbes 
300 inimesega – rääkida. Nei-
le lisanduvad varem saadetud 
küsitlustele vastanud.

Tiit Land, rektor Foto: Heiki Laan

ÜLIKOOL

KES KARDAB 
AKREDITEERIMIST?
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ju olema ulatuslik – lähtutakse 
tosinast standardist, hinnatak-
se kaheksat õppekava.
Olen rääkinud mitme osakon-
najuhiga, kes iseenda ja oma 
osakonna tegemisi hiljuti sü-
gavuti analüüsisid. Nad on kin-
nitanud, et see töö pole tehtud 
kellegi teise jaoks, lihtsalt mil-
legi näitamiseks, vaid on pingu-
tus meie enda tuleviku tarvis. 
Nii me õpime, õppides areneme, 
arenedes saavutame tulemusi, 
nende põhjal seame uusi sihte.
Mul on väga hea meel, et ak-
rediteerimine on toonud hul-
ganisti selgust ja näidanud nii 
valgust ka neisse paikadesse, 
mis seni kippunud veidi varju 
jääma. Jah, peame tunnista-
ma, et ilmsiks on tulnud mi-
tugi töölõiku, kus asjad pole 
sugugi nii, nagu võiksid olla.
Inimlikult mõistan seda: pal-
jud probleemsed punktid 
nõuaksid esimese asjana kit-
saskoha avalikku tunnista-
mist. See pole kerge, sest kohe 
hakkab sadama küsimusi: 
Miks pole märgatud? Miks pole 
abinõusid tarvitusele võetud? 
Mida ja kuidas nüüd teha?
Nii ongi hea, et kindla aja, 
näiteks seitsme aasta tagant, 

tulevad ülikooli erapooletud 
eksperdid, vaatavad selge ja 
asjatundliku pilguga ringi ning 
annavad nõu. Just eelkõige 
nõuandeid, tulevikku suuna-
tud tähelepanujuhtimisi me 
ootamegi. See on see, millest 
Tallinna Tehnikaülikool kind-
lasti võidab.
Muidugi me soovime, et saak-
sime akrediteeritud pikimaks 
võimalikus ajaks ehk seits-
meks aastaks. Minu esimene 
aasta rektorina lubab mul pa-
rimat tulemust uskuda, sama-
moodi tundub see eneseana-
lüüsi tulemustega tutvudes. 
Võtame siis institutsionaalse 
akrediteerimise rahvusvahe-
lise komisjoni külaskäiku kui 
üht pidulikku nädalat, otsekui 
suurt spordivõistlust, oma-
laadseid olümpiamänge, kus 
võistlemine on samal ajal ka 
rõõmu tundmine võistluse ta-
seme ja rahvusvahelisuse üle.
Hea tulemus on loomulikult 
oluline meile endile, teisalt 
annab ka praegustele ja tule-
vastele tudengitele ning nende 
tööandjatele kindluse, et Tal-
linna Tehnikaülikoolis oman-
datav haridus vastab rahvus-
vahelistele kvaliteedinõuetele 

ja on konkurentsivõimeline nii 
Eestis kui ka välismaal. Seega 
pole küsimus ainuüksi ülikoo-
lis, vaid ühiskonnas tervikuna.
Aga kui meid ei akrediteerita 
seitsmeks aastaks? Kui Eesti 
Kõrg- ja Kutsehariduse Kvali-
teediagentuur, kes akreditee-
rimist korraldab, annab meie 
juhtimisele, töökorraldusele, 
õppe- ja teadustegevusele ning 
õppe- ja uurimiskeskkonnale 
teistsuguse hinnangu? On hil-
jutisi näiteid siitsamast Ees-
tist, et akrediteeritud on vaid 
kolmeks aastaks, kui leitud 
olulised puudused ei lubanud 
enamat.
Usun, et meie ei pea sellele 
võimalusele isegi mõtlema. Tõ-
deme aga, et neil, kel loodetult 
hästi pole läinud või ei lähe, 
tuleb väga palju ebameeldivaid 
ülesandeid lahendada ja kolme 
aasta pärast uuesti komisjoni 
ette astuda.
Seega – akrediteerimine pole 
mäng, mida pooled ette kokku 
lepitud reegleid järgides män-
givad. See on eksam, millel on 
kindel tulemus, ülikooli puhul 
ka tagajärg. Ning ma palun 
võtta selle eksami viimast 
punkti, rahvusvahelise komis-
joni visiiti, väga tõsiselt.
Pöördun nüüd tagasi selle ar-
tikli pealkirja juurde, mis kõ-
lab ehk liiga kirjanduslikult, 
veidi isegi suurustlevalt: Kes 
kardab akrediteerimist? 
Ei, keegi ei karda. Me pigem 
ootame. Ootame oma senisele 
pingutusele hinnangut, mis 
laekub kõige hiljemalt järgmi-
se aasta veebruaris. Ootame 
ka, et siia jõuaksid maailma 
parimad praktikad, et neile tu-
ginedes võiksime liikuda meie 
endi maailma parima ülikooli 
suunas. ■

LOE ÜLIKOOLI JUHTIMISEST
INTERAKTIIVNE JUHTIMIS-
KÄSIRAAMAT SMART:
smart.taltech.ee 

AKREDITEERIMISE  
HINDAMISVALD-
KONNAD
1. Strateegiline juhtimine 
2. Ressursid 
3. Akadeemiline eetika 
4. Kvaliteedikultuur 
5. Rahvusvahelistumine 
6. Õppejõud 
7. Õppekavad 
8. Õppimine ja õpetamine
9. Üliõpilaste hindamine 
10. Õppimise tugisüsteemid
11. Teadus- ja arendus-

tegevus 
12. Ühiskonna teenimine

TEHNIKAÜLIKOOLI 
HINNATAVAD  
ÕPPEKAVAD
1. IT-süsteemide  

administreerimine
2. Rahvusvaheline  

ärikorraldus
3. Rakenduskeemia, toidu-  

ja geenitehnoloogia
4. Telemaatika ja arukad 

süsteemid
5. Tootearendus ja  

robootika
6. Tööstustehnika ja 

juhtimine
7. Tööstusökoloogia
8. Äriinfotehnoloogia

https://smart.taltech.ee/


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

22

ROHELINE SAJAND

Sulev Oll Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Kõik kasvuhoonegaasid arvuta-
takse ümber CO2-ekvivalendiks 
ning seetõttu räägitaksegi klii-
mamuutuse pidurdamisel pea-
miselt CO2-heite vähendamisest. 

Ringmajandus, ingl k 
circular economy
Ressursitõhus majandusmudel, 
mis rajaneb materjalide ja too-
dete korduskasutusel, paranda-
misel, uuesti ringlusse võtmisel. 
Sedalaadi lähenemine tähendab 
muutusi toote väärtusahelas. 
Muutuste keskmes on toote di-
sain, uued ärimudelid ning tar-
bimisharjumused. See omakor-
da tähendab muutusi kultuuris, 
väärtushinnangutes ja elustiilis.
Ringmajandus põhineb inter-
distsiplinaarsel arusaamal, et 
vaid valdkondade koostöös on 
võimalik saavutada üleminek 
kliimaneutraalsusele. 

Rohepööre, ingl k  
green transformation
Üleminek kestlikumale tulevi-
kule on otseselt seotud Euroopa 
Liidu riike ühendava Euroopa 
rohelise kokkuleppega. Eesmärk 
on saavutada 2050. aastaks õig-
lase ülemineku abil CO2-neut-
raalne ja kestlik majandus ning 

luua säilenõtke ühiskond, mis 
põhineb solidaarsusel ja tagab 
kõigile tervisliku elukeskkonna.
Rohepööre eeldab muutusi prae-
gustes majandusmudelites, res - 
sursitõhusamaid poliitikaid kõi - 
kides valdkondades, aga ka iga - 
ühe vastutust muuta oma käitu-
misharjumusi nii, et keskkonna-
jalajälg keskkonnas oleks väik-
sem.
Tallinna Tehnikaülikooli mõt-
tes tähendab rohepööre kliima-
neutraalsust aastaks 2035. Me 
koostame jätkusuutliku ülikooli 
strateegia ja tegevuskava, sea-
me mõõdikud, määratleme nen-
de alus- ja sihttasemed. Tööta-
me välja ülikooli ringmajanduse 
strateegia ja rakenduskava ning 
Mustamäe linnaku kliimakava. 
Meie soov on lõimida jätkusuut-
lik areng ja ringmajandus ka 
õppekavadesse.

Rohepesu, ingl k 
greenwash
Inimeste eksitamine kommuni-
katsiooniga, nagu miski oleks 
„roheline“ ehk jätkusuutlik või 
lausa kliimaneutraalne. Teenus-
te ja toodete pakkujad teavad, et 
tarbijate ootused keskkonnatõ-
husate toodete ja teenuste osas 

ROHEPÖÖRDE PROREKTORI 
SÕNASTIK

Alates 6. septembrist töötab ülikooli rohepöörde prorektorina Helen 
Sooväli-Sepping, kelle ülesanne on juhtida Tallinna Tehnikaülikool rohe-
pöörde eestvedajaks Eestis. Palusime tal lahti seletada, mida tähendavad 
tema jaoks meie igapäevakõnesse ilmunud rohevaldkonna terminid. 
Rohepöörde prorektori tutvustust loe lk 46.

Jätkusuutlikkus, ingl k 
sustainability
Kõiki eluvaldkondi hõlmava 
mõiste „jätkusuutlik“ sünonüü-
mid on eesti keeles säästev ja 
kestlik. Neid kolme kasutatak-
se läbisegi nii ametlikes doku-
mentides, ajakirjanduses kui 
ka igapäevaselt. Jätkusuut-
likkuse all mõistame eesmärki 
luua pikaajalist väärtust nii, et 
säiliks tasakaalus ökoloogiline, 
sotsiaalne, kultuuriline ja ma-
janduslik keskkond.
Selleks, et jätkusuutlikkust 
mõõta, on ÜRO koos teadlas-
tega koostanud säästva aren-
gu eesmärkide raamistiku (vt 
märksõna). Need eesmärgid 
leiavad üha enam kasutust 
riiklike arengusihtide seadmi-
sel, aga ka eraettevõtete stra-
teegiates.

Kliimaneutraalsus, ingl k 
climate-neutral
Kliimaneutraalsus tähendab, et 
inimkonna õhku paisatud kas-
vuhoonegaaside maht on põhi-
mõtteliselt sama nagu looduse 
või tehnoloogia võime neid sidu-
da. Selle saavutamine peab pea-
tama inimtekkeliste kasvuhoo-
negaaside kasvu atmosfääris. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
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üha kasvavad. Nii luuaksegi nei-
le turundusnippide abil maine, 
justkui need oleksid keskkonna-
mõju mõttes loodussõbralikud. 
Sedalaadi eksitamine võib olla 
tahtlik või mittetahtlik, seda 
viimast siis, kui pakkuja ise ne-
gatiivsetest keskkonnamõjudest 
teadlik ei ole.
Küsimus on, kas nn offsettimist 
ehk süsinikujalajälje tasakaalus-
tamist mingi teise tegevuse läbi 
saab ja võib käsitleda rohepesu-
na. Olgu siin näitena pakutud 
olukord, kui kullerfirma, kes 
meie linnaruumi saastab, toetab  
Aafrikas keskkonnaprojekte siin- 
se süsinikuheite hinna mahus.

Säästva arengu eesmärgid,  
ingl k sustainable 
development goals (SDGs)
Maailma riigipeade ja valitsus-
juhtide vahel kokku lepitud 
säästva arengu eesmärgid on 
vastu võetud 15 aastaks (2015–
2030). Kokku on loetelus 17 ka-
tegooriat. Kuna Eestis järgi takse 
ka kultuuriruumi elujõu lisuse 
eesmärki, on meil 18 kategooriat.
Eesti säästva arengu põhimõt-
ted on paika pandud riikliku 
strateegiaga „Säästev Eesti 21“. 
Selle alused tulenevad säästva 
arengu seadusest, mille riigikogu 
võttis vastu 1995. aastal. Eraldi 
rakendusplaani ei ole koostatud, 
plaani rakendatakse valdkondli-
ke strateegiate ja arengukavade 
kaudu. Riiklik strateegia „Ees-
ti 2035“ annab näiteks suuna 
ÜRO üleilmsete säästva arengu 
eesmärkide elluviimiseks Eestis.
Tallinna Tehnikaülikooli aren-
gukavast lähtuvalt keskendu-
takse eelkõige eesmärgile nr 4: 
tagada kõikidele kaasav ja kva-
liteetne haridus ning elukestva 
õppe võimalused. Lähtuvalt 
rohepöörde prorektori valdkon-
nast on ülikooli südameasi ka 
eesmärk number 13: rakendada 
kiiresti meetmeid kliimamuutu-
se ja selle mõjuga võitlemiseks. 
Arengukavast tulenevalt on 
ülikooli jaoks oluline võrdsete 

võimaluste loomine, mida väl-
jendab eesmärk 5: saavutada 
sooline võrdõiguslikkus.
Mulle isiklikult läheb korda Ees-
ti enda võetud ehk eesmärk 18: 
panustada Eesti kultuuri, meie 
riikluse alustala elujõulisusse. 
Hindan kõrgelt ülikooli kultuu-
rikollektiivide tegevust, samuti 
korrektse eesti keele kasutamist 
töökeelena. Eestikeelne eriala-
terminoloogia on see, millega iga 
teadlane saab panustada Eesti 
kultuuri elujõulisusse.

Süsinikuneutraalsus, ingl k 
carbon neutrality
CO2-neutraalsus tähendab tasa-
kaalu CO2-heite ja atmosfäärist 
süsinikdioksiidi sidumise vahel. 
Netonullheite saavutamiseks pea - 
vad kõik kasvuhoonegaaside hei-
ted üle maailma olema tasakaa-
lustatud süsiniku sidumisega.
Põhilised looduslikud süsini-
ku sidujad on muld, metsad ja 
ookeanid. Praegu ei suuda veel 
ükski tehislik CO2 siduja eemal-
dada atmosfäärist kliima sooje-

nemisega võitlemiseks vajalikus 
koguses süsinikku.
Looduslikes süsiniku sidujates, 
näiteks metsas, talletatud sü-
sinik vabaneb atmosfääri met-
satulekahjude, maakasutuse 
muutuste või metsaraie tagajär-
jel. Seepärast on kliimaneutraal-
suse saavutamiseks hädavajalik 
vähendada CO2 heitkoguseid. 

Ökoloogiline jalajälg, ingl k 
ecological footprint
Üks tarbimise näitajaid. Ökoloo-
giline jalajälg on meetod, millega 
suudetakse ligikaudselt arvuta-
da maa-ala suurus, mida on vaja 
igaühe ühes aastas kasutatava-
te ressursside (soojusenergia, 
mootorikütus, toiduained) toot-
miseks ning tekkinud jäätmete 
ja saaste ümbertöötlemiseks, 
ladustamiseks või looduslikesse 
aineringetesse sidumiseks. 
Ökoloogilist jalajälge saab ar-
vutada kas inimese, leibkonna, 
toote, mõne organisatsiooni või 
siis territoriaalse üksuse, näi-
teks riigi või linna, tasemel. ■

https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180305STO99003/co2-heite-vahendamine-eli-eesmargid-ja-meetmed
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Kaisa Hansen, Ettevõtlusosakonna uusettevõtluse juht ja  
Kirke Maria Lepik, Innovatsiooniklubi  Foto: Kristjan Juusu

ti õhku mõte õppe struktuuri 
võimalikust muutmisest – se-
nise 3+2 süsteemi (3 aastat 
bakalaureuseõpet ja 2 aastat 
magistriõpet) asemel 4+1.

… rohkem keskkonna
teemade ja rohepöördega 
süvitsi tegelevaid erialasid
Eesti ülikoolides pole veel süs-
teemset rohelist juhtimist ning 
n-ö roheliste või keskkonnatee-
madele keskenduvate erialade 
valik on seni aher. Tiit Land 

avaldas lootust, et see muu-
tub lähitulevikus. Näiteks on 
Tallinna Tehnikaülikool aren-
damas ringmajandusele kes-
kenduvat õppekava, kuid uute 
õppekavade loomine on pikk ja 
bürokraatlik protsess, mistõt-
tu saavad esimesed tudengid 
uuele erialale õppima asuda 
tõenäoliselt alles 2023. aasta 
sügisel.
Seni on kõigil võimalus end 
täiendada, asudes tegema 
mikro- või nanokraadi. Maail-

KUIDAS ROHESTADA EESTI 
KÕRGHARIDUSSÜSTEEMI?

Inimkond seisab silmitsi üha ähvardavamalt läheneva kliimakriisiga ja on 
selge, et vanaviisi enam jätkata ei saa. Et muutuvate oludega kohaneda, 
vajame spetsialiste, kes suudaksid rohe- ja kliimateemadega ümber käia. 
Kas Eesti kõrgharidussüsteem on selleks valmis? Kas meie ülikoolides 
koolitatakse piisavalt „tuleviku tegijaid“? Milliseid muutusi vajab Eesti 
kõrgharidus?

… baasteadmised kesk
konnateemadest ja öko
süsteemide toimimisest 
tuleks põimida kõikidesse 
õppekavadesse tehnika
teadustest majanduseni
Samamoodi nagu praegu on 
kõigi õppekavade tudengitel 
kohustuslik läbida aine Ette-
võtluse alused, peaks kohus-
tuslike üldainete hulka kuu-
luma õppeaine, kus iga tudeng 
saaks baasteadmised kliima- 
ja keskkonnateadustest. Seda 
seetõttu, et kliimakriis ja öko-
süsteemide kaitse vajab hori-
sontaalseid, kõiki valdkondi 
hõlmavaid lahendusi. Samuti 
tuleb kõigis valdkondades te-
gutseda meie planeedi piiratud 
ressursside tingimustes.
„Võib-olla võiks inimkonna 
järgmise 50 aasta eesmärk 
olla ära õppida, kuidas loodus 
toimib. Kuidas toimivad need 
süsteemid, mis meie eksistent-
si tagavad. Seda oleks vaja, et 
oskaksime oma töös õigel ajal 
pidurit tõmmata, kui hakkame 
keskkonna osas lollusi tege-
ma,“ ütles Grete Arro. 
Tiit Land tõstatas siinjuures 
küsimuse, kas sellised ained 
mahuksid õppekavadesse, 
kuna bakalaureuseõppe maht 
on piiratud ning erialaained 
ei tohiks baasainete lisamise 
arvelt kannatada. Õhku visa-

ARUTELU ARVAMUSFESTIVALIL
14. augustil osales Tallinna Tehnikaülikool  
Arvamusfestivalil aruteluga: „Kuidas rohestada 
Eesti kõrgharidussüsteemi?“ 
Arutlesid Tallinna Tehnikaülikooli rektor  
Tiit Land, Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog  
Grete Arro, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika 
Instituudi vanemteadur ja ministri nõunik  
teaduse ja kõrghariduse vallas Mario Kadastik,  
Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- 
ja koostöökoja juht Helen Sulg ning Comodule 
tootejuht Sander Ots.
Teema tõstatas ning arutelu modereeris  
TalTechi uusettevõtluse juht Kaisa Hansen. 
Arutelu on võimalik järele vaadata TalTech 
Mektory Facebooki lehel.
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mas toimuvad muutused kii-
resti ja sama kiiresti aeguvad 
ka senised teadmised. Mikro- 
või nanokraadi läbimine on 
hea võimalus juba töötavatele 
spetsialistidele, et arengutega 
kaasas käia ja täiendada end 
roheteemades.

… suurem huvi loodus
teaduste vastu
Üldine huvi loodusteaduste 
vastu võiks Eesti noorte hulgas 
olla palju suurem, leidis Mario 
Kadastik. Noored ei tea sageli, 
et lõpetades füüsika, keemia 
või muu reaalteadusliku eriala 
on tööpõli palju laiem kui vaid 
ülikoolis õppejõuks hakkami-
ne. Nende erialade lõpetanu-
tel on analüütilise mõtlemise 
ja probleemide lahendamise 
oskused, mis avavad väga pal-
ju uksi tööturul, ning loodus-
teaduste õppimine annab laiad 
baasteadmised, mida on vaja 
rohepöörde elluviimiseks.
Septembris valmib ka uus 
OSKA raport, mis peaks vasta-
ma küsimusele, milliste oskuste-
ga spetsialiste tulevikus vajame. 
Tiit Land sõnas, et ka ülikoolid 
ise peaksid olema proaktiivsed 
ning ühiskonnale näitama, kes 
on „tuleviku tegijad“ ja milliseid 
teadmisi me vajame. 

… võtta eeskuju teistest 
riikidest
Sander Ots, kes on õppinud 
Hollandis Utrechti ülikoolis, 
tõi näiteid sealsetest õppetin-
gimustest. Utrechti ülikoolis 
on Earth and Sustainability 
teaduskond, mille alla kuulub 
ka keskkonnateaduste osa-
kond 15 erialaga. „See näitab 
mastaapi, kuhu ollakse teistes 
riikides keskkonnateemades 
juba jõutud,“ ütles Ots. 
Ots pani ette kaaluda Eestis 
ingliskeelse õppe suurenda-
mist, mis tooks siia rohkem 
tudengeid ja võimaldaks ülal 
pidada rohkem õppekavu ka 
keskkonnateemadel. Selline 

muutus vajab aga laiapõhjalist 
ühiskondlikku arutelu.

… ülikoolid ja riik kui suuna
näitajad ühiskonnas
Grete Arro ütles, et ülikoolid 
peaksid oma avalikkusele suu-
natud sõnumites rõhutama 
teadusele tuginevate otsuste ja 
ekspertide kuulamise tähtsust. 
„Näiteks, kui räägime ökosüs-
teemidest, siis tuleks kuulata 
selle valdkonna eksperte,“ sõ-
nab Arro. Kuna ökosüsteemide 
toimimine mõjutab kogu pla-
needi käekäiku, tuleks aga Arro 
hinnangul suurte otsuste lan-
getamisel geosfääri ja biosfääri 
puudutavaid aspekte alati kõige 
kaalukamaks pidada.
Helen Sulg täiendas, et ka riik 
võiks teadusuuringuid rahas-
tades anda selgema suunise, 
milliste teemadega on oluline 
tegeleda: „Praegu on KIK-i 
taotlusvoorudes teemad met-
sandus, elurikkus ja meren-
dus, aga võib-olla peaksid meie 
silmad olema juba ringmajan-
duses või rohe- ja digipöördes.“

… vajame sotsiaalset  
innovatsiooni
Kas tehnoloogiline innovat-
sioon, mida „tuleviku oskus-

tega“ spetsialistid ellu viima 
peaksid, on üldse õige lahen-
dus? Grete Arro sõnul vajame 
hoopis sotsiaalset innovat-
siooni ja julgust mõelda uute 
majandusmudelite peale, mis 
ei baseeru lõputul majandus-
kasvul. Inimkond tegutseb 
piiratud ressurssidega planee-
dil ja iga meie tegevus peab 
mahtuma nende ressursside 
piiridesse. Seega tuleks ülikoo-
lides õpetada, kuidas vajadusel 
iseendi tegevusele pidurit tõm-
mata. 
„Roheteemad on samamoodi 
sotsiaalsed kui tehnoloogili-
sed ja see nõuab ka muutust 
inimeste väärtushinnangutes,“ 
ütles Tiit Land.
Plaanis on panelistidega ka 
Arvamusfestivali järgselt koos-
tööd jätkata. Arutelu käigus 
saime hulga häid mõtteid ja 
avastasime uusi probleeme, 
mida lahendada. Teame, et 
antud valdkond vajab detail-
semat lahkamist ja süvitsi 
eri nurkade alt lähenemist. 
Seetõttu plaanime Uusette-
võtluse keskusega juba sügi-
sel arutelusarjadega jätkata. 
Esimeseks teemaks ongi sot-
siaalne innovatsioon ja uued 
majandusmudelid. ■
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Elinor Toming, Külle Tärnov  Foto: A Cube Agency

ÜLIKOOLI KOOSLOOME
ALGATUS KUTSUB 
ANNETAMISKULTUURI 
EDENDAMA

Sel suvel allkirjastasid TalTech ja Nordecon 4-aastase koostöölepingu, mille järgi toetab Nordecon 
ehitusinseneride koolitamist ja vajalike seadmete ostmist 100 000 euroga.
Praegu on lõviosa ülikooli toetajatest ettevõtted, kuid väikeseid panuseid saab teha igaüks.
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Heategevuse ja annetuste kaasamisega on 
ühiskonnas käivitatud väga suuri projek-
te ning aidatud tuhandeid inimesi. Järjest 
enam on eestlased valmis osa oma sissetule-
kust suunama heategevusprojektidesse, näi-
teks saab otsekorraldusega suunata maailma 
parandamisse teatud summa iga kuu.
Võimalusi panustada heategevusfondidesse 
ja -organisatsioonidesse on mitmeid, olgu 
nendeks siis ühekordsed või püsikorraldus-
maksed või hoopis muud laadi toetused. 
Mitmekülgset taaskasutusabi liigub palju 
läbi platvormide, gruppide ja algatuste. 
Annetada saab ka aega.
Kui vaadata Eesti piiridest kaugemale, üle 
lahe või ookeani, siis sealsed annetusmahud 
avaliku sektori toetuseks on eraisikute ja 
ette võtete poolt tunduvalt suuremad. Näiteks  
on üpris levinud, et ülikoolide või korporat-
sioonide vilistlased panustavad noortesse, 
uudsete tehnoloogiate arendamisse, õppimis-
võimaluste parendamisse. 
Tehnikaülikool kutsub Koosloome algatuse-
ga kõiki oma töötajaid, tudengeid ja vilistlasi 
kaasa mõtlema, kuidas tekitada ülikooli-
peres annetamisharjumusi. Parimad ettepa-
nekud saavad idee elluviimiseks kuni 10 000 
eurot.

Millest saab alguse edukas  
annetusprojekt? 
Iga suur tegu saab alguse väikestest sam-
mudest. Eestis on enam kui 18 aastat tegut-
senud Heateo SA, mille eesmärk on muuta 
annetamine ja vabatahtlik töö eestlastele ta-
vapäraseks ja kõigile kättesaadavaks. „Kogu 
meie tegevuse soov on muuta Eesti ühiskon-
da paremaks ja aidata lahendada teravaid 
ühiskondlikke probleeme. Sama missiooni ja-
gavad ka meie toetajad, ettevõtted ja eraisi-
kud,“ räägib Heateo SA kommunikatsiooni-
juht Katrin Arvisto. Täna tegeleb Heateo SA 
palju teiste algatuste käivitamise abistamise 
ja nõustamisega. „Eesti suurima annetus-
keskkonna ühe loojana on meil ainult hea 
meel selle üle, et TalTech on oma esimeseks 
koosloomeprojektiks valinud just annetamis-
kultuuri edendamise,“ märgib Arvisto.
Eduka projekti eelduseks on kindel eesmärk 
ja ühine tegutsemine tugeva meeskonnaga. 
Innustava loo ja hea emotsiooniga annetus-
projektid hakkavad kiirelt levima ja meelita-
vad inimesi kaasa aitama.
„Eestis on kõrgharidusele ja teadusele an-
netamine praegu veel vähe levinud. Koos-

loome projektiga soovime ülikooliga kokku 
puutuvaid inimesi panna kaasa mõtlema, 
kuidas, milliste lahenduste, ülesehituse ja 
projekti dega oleks võimalik rohkem era-
isikuid ja ettevõtteid kaasata. Vaja on lei-
da toetajatele arusaadavad põhjused, miks 
annetada. Näiteks teadlaste palgatõusuks 
raha küsimine ei tundu kohane, kuid vähi-
ravimi arenduseks labori sisustamine võib 
annetajaid vägagi kõnetada,“ kommen-
teerib TalTechi ettevõtlusprorektor Sven 
Illing. 

Õpime teiste headest kogemustest
Väga häid töötavaid tehnilisi lahendusi ja 
kampaaniate ülesehitusi (vilistlaste kaasa-
mine, heategevusõhtud jne) on palju. Rusika-
reegel on, et annetamine peab olema lihtne 
ning annetuste kogumine selgete eesmärki-
de ja läbipaistva kasutusega. Iga annetaja 
soovib teada, mida täpsemalt tema toetusega 
korda saadeti.  
Näiteks on Soomes Aalto Ülikooli veebile-
hele on loodud eraldi „Anneta tulevikule“ 
(Give for the future) sisulehed projektidest ja 
fondidest, kuhu annetusi kogutakse. Samuti 
on pangalinkide abil tehtud eraisiku jaoks 
väiksemate annetuste tegemine äärmiselt 
mugavaks ja lihtsaks.
Hollandis Eindhoveni Tehnikaülikoolis on 
toetuste veeilehel välja toodud fookusteemad
ja väljakutsed, mille uurimist ja arendamist 
on ülikoolil plaanis eest vedada. Veebilehel 
on külastajal jällegi lihtsa, kiire ja mugava 
lahendusega võimalik sealsamas annetus 
ära teha.  
Aastas tehakse mitmeid eritahulisi kampaa-
niad, mis keskenduvad edukatele inimestele, 
et neid fondi panustamisse kaasata. TalTec-
hil on üle 70 000 vilistlase, keda saaksime 
kohe mõne hea kampaanialahendusega 
annetamisse kaasata.  
„Eesti inimene on valmis panema õla alla, 
kui tal see võimalus on,“ kinnitab Katrin 
Arvisto. „Näiteks eelmine, ülimalt segane 
ja ebakindel pandeemia-aasta üllatas sel-
lega, et „Ma armastan aidata“ keskkonna 
kaudu kogunes heategevusorganisatsiooni-
dele rekordiline summa annetusi – kokku 
üle 340 000 euro.“ ütleb Arvisto.
Toetuste kaasamisel ühe kindla asja soeta-
miseks, nt mõne hoone ehitamine või re-
konstrueerimine, transpordivahend, elu-
päästev meditsiiniseade vms, on pikemas 
perspektiivis suur mõju. Kuid täpselt sama-

https://www.aalto.fi/en/give-for-the-future
https://ufe.tue.nl/en/challenges/
https://ufe.tue.nl/en/challenges/
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KUIDAS KOOSLOOME ALGATUS ÜLIKOOLILE ANNETUSI TOOB? 
TalTech käivitas tänavu sügisel Koosloome algatuse, mille esime-
seks teemaks on „Annetamine kõrgharidusele ja teadusele“. Siin on 
meil kõigil võimalik kaasa rääkida ning luua lahendusi, kuidas aren-
dada annetamiskultuuri kõrghariduse heaks.
Koosloome ideekonkurss kestab 14. oktoobrini. Seejärel valitakse 
välja kuni 10 parimat ideekavandit, mida saab novembris toimuvate 
Taibutalgute käigus reaalselt teostatavaks projektiplaaniks vormi-
da. Kolm parimat lahendust saavad kuni 10 000 euro mahus toetust 
oma idee teostamiseks koostöös TalTechiga.
Loe rohkem ja esita oma idee siin: taltech.ee/koosloome.

moodi võib täna paarile säravamale tudengi-
le antaval stipendiumil olla selle valdkonna 
arengus pikaajaline ja suur mõju. 

Mis paneb inimese annetama? 
Eestis on ja tekib juurde edukaid tehnoloo-
giafirmasid, mille asutajad on valmis suure 
osa oma ettevõtluskasumist panustama ha-
riduse ja ühiskonna arengusse. Näiteks võib 
tuua hiljuti Jõhvis asutatud erakapitalil 
tehnoloogiakooli Kood loomine, tehnoloogia-
ettevõtte Cleveron omanimelise akadeemia 
Viljandis või IT taustaga ettevõtete, näiteks 
Helmes, Nortal, Ericsson Eesti jt, suvekoo-
lid. Näha on ka, et riigi taasiseseisvumise 
ajal äriga alustanud ning tänaseks edukad 
ettevõtjad panustavad sadu tuhandeid euro-
sid mitmesugustesse heategevusprogrammi-
desse. Näitena võib nimetada Kristi ja Siim 
Kallast, Urmas Sõõrumaad, Sten Tamkivi, 
Väino Kaldoja.
Täna panustab Tallinna Tehnikaülikooli tu-
dengitesse igal aastal poolsada ettevõtet ja 
eraisikut Arengufondi stipendiumide kau-
du. Annetada saab tulumaksuvabalt, igal 
aastal koguneb annetusi fondi ligi 150 000 
euro jagu. Ettevõtted toetavad ülikooli ka 
suuremate seadmete või vajalike litsentside 
ostmisel ja õpperuumide sisustamisel.
Tõsi, Eestis on annetamiskultuur alles 
noor ning annetamine ei ole veel massili-
selt muutunud finantskäitumise tavaliseks 
osaks, kus annetatakse teatud protsent oma 
sissetulekutest. USA-s on aastane annetus-
te maht 2,3% SKP-st, Eestis on see umbes 
0,15%. Vahe on viieteistkordne. Eesti riik 
on juba pannud annetamiskultuuri edenda-

misele õla alla: tuludeklaratsiooni täites on 
võimalik mugavalt osa või kõik oma maksu-
tagastusest annetuseks suunata. 
Heateo SA kommunikatsioonijuht Katrin 
Arvisto rõhutab, et edukaks annetuste ko-
gumiseks on oluline, et teema ja valdkond 
inimest kõnetaks. Statistika järgi anneta-
vad inimesed enim üleskutsetesse ja fondi-
desse, mis on seotud tervise ja meditsiini 
ning lastega. 
Arvisto toob välja Heateo SA fondidesse 
annetaja keskmise profiili: 24–35-aastane 
naine, kes elab linnas ning annetab laste ja 
loomade heaks. Naistele on kombeks an-
netada tihedamini väiksemaid summasid, 
mehed annetavad harvem, aga pigem suure-
maid summasid. 
„Strateegilise filantroopia puhul on sum-
mad suuremad ja ka mõju laiem. Näiteks 
Heateo Mõjufond ja Haridusfond on sellised 
fondid, mille puhul on toetajate soov anda 
oma panus suuremate muutuste loomisesse. 
Mõjufondist näiteks toetatakse algatusi, 
mis lahendavad teravaid ühiskondlikke 
probleeme, nagu koolikiusamine või riski-
noorte võimalused elus hakkama saada, või 
ka noorte võimalused saada abi vaimse ter-
vise murede korral,“ räägib Katrin Arvisto 
suurtest muutustest, mida annetajate abil 
Eestis ellu viiakse.
Tehnikaülikoolile annetuste kogumist 
planeerides soovitab Arvisto nõu pidada ja 
mõtteid vahetada TalTechi suure vilistlaste 
ja partnerite kogukonnaga, et saada aimu 
just neist valdkondadest või projektidest, 
mille toetamine neid enim kõnetaks. ■

https://taltech.ee/koosloome
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TALTECHI TESTLAB TUDENGITE  
MOBIILI RAKENDUSTE JAOKS
Tarkvara kategoorias esimese koha sai Kevin 
Jansoni bakalaureusetöö, mis kirjeldab IT 
Kolledžis asuvat ja Jansoni arendatud Testlabi 
toimimist. Nimelt asub IT Kolledži neljandal 
korrusel väike kapiga nurgakene, mis on täi-
detud mobiilsete seadmetega. See on Testlab, 
kus täna on 19 Android ja 4 IOS seadet, mis 

LENNUVÄLJA TEENINDUS SÕIDUKITE DIGITAALSE 
JÄLGIMISE TARKVARA
Riistvara ja süsteemide kategooria bakalau-
reusetaseme võitja Jevgeni Družkovi töö 
eesmärgiks oli arendada ja testida lennuväl-
ja teenindussõidukite jälgimise tarkvara, et 
tagada parem olukorrateadlikkus lennuvälja 
lennuliiklusalas. 

Bakalaureusetöös analüüsiti probleemi, kus 
lennuvälja käitajal puudub võimekus lennu-
välja maapealsete teenindussõidukite digi-
taalseks jälgimiseks. Paljudel lennuväljadel 
juhitakse lennuliiklust peamiselt raadioside 
abil ja nähtavuse piires kasutatakse optilisi 
seadmeid. Lennuvälja suure pindala tõttu on 
võimatu visuaalselt kontrollida liiklust täies 
ulatuses, mistõttu tuleb arvestada põhiliselt 
raadiosaatja teel edastatud informatsiooniga. 
Kirjeldatud olukord põhjustab lennujuhtidel  
suurt psühholoogilist ja intellektuaalset 
pinget, mis kasvatab tõenäosust, et lennujuht 
teeb oma töös vea.

Lennujuhi otsustusprotsessi üks kriitilise-
matest elementidest on olukorrateadlikkus 
ning statistika näitab, et paljud ohujuhtumid 

lennuväljal on tingitud ebapiisavast informat-
sioonist. Lennujuht peab alati teadma, kus 
asuvad teenindussõidukid, et vältida õhu- ja 
teenindussõiduki kokkupõrget. 

Seetõttu vajavad lennuväljade haldajad tark-
vara, mis on võimeline reaalajas edastama 
informatsiooni lennuvälja liiklusalas asuvate 
sõidukite kohta (nt asukoht, kiirus, kutsung, lii-
kumissuund). See annab lennujuhile paremad 
tingimused teenindussõidukite jälgimiseks ja 
vähendab lennujuhtimise vea tõenäosust. ■

IT INNOVATSIOONIFESTIVAL 
ESITLES PARIMAID TUDENGITÖID

IT-teaduskonna korraldatud virtuaalsel IT  
innovatsioonifestivalil jõudsid suve alguses 
Eesti avalikkuse ette kõigi õppeastmete tuden-
gite aasta jooksul valminud parimad lõputööd.
Tudengitöid hinnati kolmes kategoorias: riist-
vara ja süsteemid, tarkvara, infoühiskond. 
Lisaks parimate tudengitööde tutvusta-
misele rääkisid uurimisrühmade teadlased 

festivalil, milliste innovaatiliste lahenduste 
loomisega ülikoolis tegeletakse ning  
lõpuks andsid oma vaate IT-innovatsiooni 
täis päevale riigikantselei diginõunik  
Marten Kaevats ja riskikapitalist Gerri 
Kodres.

Toome siin ära kõikide kategooriate võidu-
tööd. Loe lisa www.innovatsioonifestival.ee. ■

Karin Härmat

on mõeldud tudengitele, et nad saaksid oma 
rakendusi eri seadmete peal katsetada. 
Mobiilirakendused lähevad aina populaar-
semaks, ka tudengite kirjutatud lõputööd 
sisaldavad üha rohkem rakendustega seotud 
teemasid. Kuna tarbijate käes on väga erine-
vaid nutiseadmeid, on oluline enne äpi avalda-

https://taltech.ee/infotehnoloogia-teaduskond/IT-innovatsioonifestival
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mist veenduda, et kirjutatud rakendus töötaks 
võimalikult paljudel seadmetel.

Kuigi tänapäeval on võimalik testida raken-
dusi ilma füüsilist seadet omamata, tõi Kevin 

Janson oma lõputöös välja teatud teemad, 
miks on ikka oluline testida rakendusi füüsili-
selt seadmetel. Laborit on mitu aastat arenda-
tud, aga päris valmis see veel ei ole, sest aina 
tuleb uusi seadmeid, igal oma erisused. 

Täna pakub Testlab mitut sorti testimist. 
Võimalik on teha n-ö kaugtestimist, mis tähen-
dab, et füüsilisi seadmeid saab kontrollida üle 
interneti. Labor on kasutuses ka õppeaines 
„Platvormipõhised mobiilirakendused“, kus 
tudengid saavad seadmeid laenutada või siis 
kirjutada oma rakendustele testid, mida käi-
vitatakse laboris olevatel seadmetel. Tudeng 
saab seejärel e-postile tulemused, kas tema 
rakendus töötab kõigil seadmetel või vajab 
veel parandusi. Kuna varem pidid õppejõud ja 
assistendid kontrollima tudengite töid käsitsi, 
siis täna on ajaline võit juba ühe tudengi pealt 
10–20 minutit. ■

TEHISINTELLEKT MAGISTRITÖÖS:  
ESIMENE EESTIKEELNE KÜSIMUS-VASTUS-SÜSTEEM
Tarkvara kategoorias pälvis esimese koha 
Anu Käveri magistritöö, mille raames aren-
das autor välja esimese eestikeelse küsimus-
vastus-süsteemi. See saab ette ühe lõigu 
eestikeelset teksti, ühe inimese poolt loomu-
likus keelepruugis esitatud küsimuse ning 
peab leidma tekstist lühima lõigu, mis sisaldab 
vastust sellele küsimusele. 

NÄITEKS:

TEKSTILÕIK: Politseinikud kontrollisid 29. 
mai õhtul Tallinna ringteel liiklusõnnetusse 
sattunud BMW sõiduautot. Sõidukijuht ja rei-
sija õnnetuses viga ei saanud, kuid politseini-
kel oli alust arvata, et mõlemad mehed võisid 
olla narkojoobes.

KÜSIMUS: Kus tegi narkouimas juht avarii?

SÜSTEEMI LEITUD VASTUS: Tallinna ring-
teel.

Arvestades elektroonilise info üleküllust, on 
tegu väga päevakajalise valdkonnaga tehis-
intellekti arendamisel. Interneti otsimootorid, 
juturobotid ja dialoogisüsteemid püüavad pide-
valt leida elektroonilistest andmemassiividest 
inimese jaoks hetkel vajalikku informatsiooni. 

Infootsingu rakenduste aluseks on tihtipeale 
küsimus-vastus-süsteemid. Kui olete kuna-
gi kasutanud virtuaalseid assistente, nagu 

Google Assistant, Bixby, Siri või Cortana, siis 
peavad nemadki kasutama samu süsteeme ja 
leidma kasutaja jaoks õige info. Edukamaid 
tänapäevaseid küsimus-vastus-süsteeme tree-
nitakse masinõppe abil. See nõuab väga suuri 
treeningandmestikke. Näiteks kõige populaar-
sem ingliskeelne küsimus-vastus-andmestik 
SQuAD koosneb ligi 150 000 andmeühikust 
(tekstilõik+küsimus+vastus). Eesti keeles selli-
sed andmestikud puudusid.

Käveri töö tulemusi saab katsetada veebilehel 
qa.akaver.com. Kuna parima mudeli aluseks on 
mitmekeelne keelemudel, töötab süsteem tegeli-
kult paljudes keeltes, võib ka esitada tekstilõi-
gu ühes ning küsimuse teises keeles. Täpsus on 
siiski suurim eesti ja inglise keeles. ■
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ROBOTID SAAVAD TARGAKS TÄNU  
3D- JA VR-KESKKONNALE
Riistvara ja süsteemide kategooria magistri-
taseme võitis Yevhen Bondarenko, kes lisas 
robotite programmeerimise meetodile Learning 
from Demonstration ehk LfD simuleeritud 
3D-keskkonna.

Kui robotid või tööstusrobotid vajavad ülesan-
nete täitmiseks enamasti detailset program-
meerimist, siis inimesel on võimalik neid 
õpe tada ka demonstratsiooni abil (LfD), kus 
masina eesmärk on inimest jäljendada. See on 
tõhus viis keerukate robotirutiinide seadistami-
seks ka programmeerimisoskusteta kasutajate 

jaoks. Enamik rakendusi põhineb robotiga lii-
destatud anduritel, mis analüüsivad ja salves-
tavad ümbritseva maailma olekut ja aitavad 
masinale ülesannet tutvustada.

Bondarenko töös esitletud alternatiivne LfD 
süsteem põhineb täies mahus simuleeritud 
3D-keskkonnal. Simulatsioonil pole vajadust 
robotile paigaldatud füüsilise anduri järele ning 
see toimib ühtse keskkonnana LfD ülesannete 
salvestamiseks. Samuti jagatakse lahendused 
eri tüüpi robotisüsteemide vahel minimaalse 
lisaseadistamisega või lausa ilma. Lahendusel 
on ka virtuaalreaalsuse (VR) liides, mis võimal-
dab operaatoril ülesannete demonstratsioonide 
salvestamisel keskkonnaga loomulikul viisil 
suhelda tänu VR-prillidele. Süsteem on ehita-
tud laias kasutuses oleva tarkvara tööriistade 
baasil, nagu näiteks Unity mängumootor, robo-
tite operatsioonisüsteem (ROS), ROS-Industrial 
ja MoveIt eriliikumise planeerimise teekaart.

Bondarenko magistritöö valmis inseneritea-
duskonna tööstusliku virtuaalse ja täiendatud 
reaalsuse labori ja IT-teaduskonna arukate 
süsteemide keskuse koostöös. ■

TARKVARA TUVASTAB ÕPPIJATE NÄOILME PÕHJAL, 
KUIDAS NAD ON ÕPITUST ARU SAANUD
Nortali ja Helmese eriauhinnad ning infoühis-
konna kategooria magistritaseme võitis Ruslan 
Kononovi magistritöö, kus käsitletakse COVID-19
pandeemiast tingitud distantsõppel ilmnenud 
probleemi: veebisessioonide ajal jäetakse kahe 
silma vahele õppijate näoilmed, mis on õpetaja-
le väärtuslikuks allikaks õpikogemuse kohese 
tagasiside saamiseks. 
Kononovi magistritöö pakub välja tugeva 
teooria- ja juhtumipõhise hindamisraamisti-
ku, võimaldades näo tuvastamise (FER) mu-
deleid, mis annavad täpset ja usaldusväärset 
teavet õppimiskogemuse kohta veebitundi-
des.
Erinevalt olemasolevatest hindamiskäsit lus test  
läheb kavandatav raamistik kaugemale tava-
pärasest jõudluse mõõdikust (nt täpsus), suuna - 
tes fookuse võimalike korduvate omaduste  
tuvastamisele, algoritmide üldistusvõime hinda - 
misele ja mudelite tõlgendatavusele. Süvaõppe 
uurimismetoodika põhimõtteid järgides hõl-
mab Kononovi uuring ka katset kontrollitud 

keskkonnas, mis kinnitab pakutud hindamis-
kriteeriumid ja on sisendiks toote ehitamisele ja 
täiustamisele uue tsükli jaoks. 
Kavandatav hindamisraamistik on vaieldama-
tult esimene dokumenteeritud teaduslik katse 
võimaldada FER-mudelite põhjalikku analüüsi 
ja hindamist nende võimaliku juurutamise 
jaoks veebipõhistes õpikeskkondades. ■
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Mari Öö Sarv  Fotod: A Cube Agency

17. septembril tähistas Tehnikaülikool akadeemilise 
aktusega 103. aastapäeva. Pidulikku kõnet alustas 
rektor mitte ajaloost, vaid hoopis tulevikust: see 
peab olema roheline, ja ehkki arvamuste paljusus 
ulatub praegu „helerohelistest unistustest kuni 
tõsi selt rohelise teaduseni“, on kõige tähtsam ühis
kondlik mõttepööre: mõistmine, et samamoodi me  
jätkata ei tohi. Ka professor Argo Rosina akadeemiline  
kõne keskendus roheteemale, tuues välja mõned 
rohelise energia väheräägitud riskid ja kõrvalmõjud.

Aktusel promoveeriti 66 doktorit ning ITteadus
konna värske doktor Karl Janson oli esimene, kes 
sai oma nime kirjutada ülikooli uude, järje korras  
kolmandasse auraamatusse (loe lk 62). Erand
korras anti tänavu välja kaks aasta vilistlase tiitlit: 
olümpiavõitjatele Erika Kirpule ja Irina Embrichile 
(loe lk 58). Muusikalist naudingut pakkusid 
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor ja Birgit 
Sarrap, kes esitasid koos Ruja laulu „Rahu“.

Aktusel andis ülikool välja viis Mente et Manu 
teenetemedalit:
 � emeriitprofessor Mari Ivaskile silmapaistva panuse  

eest Tartu kolledži teadus ja arendustöö käivita
misel ja arendamisel mullateaduse valdkonnas;

 � Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktorile Indrek 
Kaldole silmpaistva panuse eest järjepideva 
järelkasvu kasvatamisel Tallinna Tehnikaülikooli 
tehnika, loodus ja ITõppekavadele;

 � viitseadmiral Tarmo Kõutsile pikaaegse ja silma
paistva panuse eest Eesti merenduse valdkonna 
ja merehariduse arendamisel;

 � emeriitprofessor Kalju Meigasele pikaaegse ja 
silmapaistava panuse eest tervisetehnoloogiate 
valdkonna juhtimisel ja arendamisel ülikoolis;

 � professor Alvar Soesoole pikaaegse ja silma
paistva panuse eest maateaduste valdkonna 
arendamisel ja juhtimisel ülikoolis ning valdkonna 
populariseerimisel gümnaasiumiõpilaste hulgas 
läbi maateaduste olümpiaadi initsiatiivi.

GALERII

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
103. AASTAPÄEVA 
AKADEEMILINE AKTUS
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EuroTeQ Engineering University (EuroTeQ) ambitsiooniks on edendada 
märkimisväärselt füüsilist, virtuaalselt või kombineeritud õpirännet. Esimese  
tähisena valmis juulis 2021 projekti koduleht ja partnerite ühine kursuste
kataloog, kuhu lisatud õppeainetele võisid registreeruda kõik partner ülikoolide
üliõpilased. Esimesse kursuste valikusse lisasid kuus ülikooli kokku 59 
ainet, neist enim (22) Tšehhi Tehnikaülikool Prahas. Tallinna Tehnika
ülikool pakkus partnerite tudengitele õppimiseks välja kuus õppeainet. 

Riina Potter, Erasmuse programmi üldkoordinaator

Olenemata sellest, et kõige aktiivsem uue kodu-
lehe ja EuroTeQ-i välisõppe võimaluste tutvusta-
mise aeg jäi suveperioodi, esitati partnerkooli-
des se ühe või ka mitme aine kuulamiseks kokku  
enam kui 400 avaldust. TalTechist esitas avaldu-
se 42 üliõpilast, kes soovisid õppida partnerite 
juures 59 erinevat ainet. Enim avaldusi esitasid  
inseneriteaduskonna üliõpilased (21), kuid esin - 
datud olid ka majandus-, loodus- ja IT-teadus-
konna tudengid. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpi-
laste seas olid populaarseimateks Tšehhi Tehni-
kaülikooli ja Müncheni Tehnikaülikooli pakutud 
kursused, mida valiti vastavalt 21 ja 19 korral.

Tallinna Tehnikaülikoolilt partnerite tudengi-
tele pakutud aineid soovis õppima asuda 26 
tudengit, neist kaks valisid kuulamiseks kaks 
erinevat kursust. Populaarseimaks valikuks 
oli majandusteaduskonna aine Intellectual 
Property Law, mida valiti 11 korral. Kõige roh-
kem, 17 korral, valisid TalTechi aineid Tšehhi 
Tehnikaülikool tudengid.
Sügissemestri populaarseimaks aineks Euro-
TeQ-i võrgustikus oli Müncheni Tehnikaüli-
kooli Innovative Entrepreneurs, mida valiti 55 
korral. Palju sooviti õppida võõrkeeli: nii  
prantsuse, hollandi kui ka eesti keelt ja kultuuri.  
Seega tuleb kevadsemestri valguses partneritel  
juba praegu mõelda, kas erialaste ainete pak - 
kumise kõrval suurendada ka võõrkeelte õppi-
mise võimalusi.
Sügissemester 2021 oli EuroTeQ-i virtuaalse  
mobiilsuse katsetamiseks, kuid kujunes üli - 
õpilaste seas üle ootuste populaarseks. Loode-
tavasti toob edukas esimene semester kevad-
semestriks projektiga ühinema uusi õppejõude, 
misjärel on partnerkoolide üliõpilastel kursuste  
kataloogis veelgi suurem valik huvitavaid 
aineid. Kui sel õppeaastal toimub kursustele 
registreerumine veel manuaalselt avalduste 
vahetamisega partnerkoolide vahel, siis järg-
misest akadeemilisest aastast peaks olema  
võimalik valida ja registreeruda ainetele ühi-
seid digitaalseid vahendeid kasutades. ■

EUROTEQ TÕI  
KUUE ÜLIKOOLI VAHELISE 
VIRTUAALSE MOBIILSUSE

EuroTeQ Engineering University
EuroTeQ Engineering University 
(EuroTeQ) on 3aastane Euroopa 
ülikoolide koostööprojekt, mille ees
märgiks on saavutada süsteemne ja 
jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. 
EuroTeQi võrgustikku kuuluvad kuus 
Euroopa juhtivat teadus ja tehnoloogia 
ülikooli: Müncheni Tehnikaülikool 
(Saksamaa), Taani Tehnikaülikool, 
Eindhoveni Tehnikaülikool (Holland), 
École Polytechnique (Prantsusmaa), 
Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja  
Tallinna Tehnikaülikool. 
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1. oktoobril algas maailmanäitus EXPO 2020 Dubais, kus Eesti paviljonis  
tutvustatakse kõigile maailmanäituse külastajatele ka Tallinna 
Tehnikaülikooli teadustöid. 

Foto: EAS

See on esimene kord, kui maailmanäitus 
toimub Lähis-Ida regioonis. Maailmanäituse 
peateema on „Connecting minds, creating the 
future“ ehk et koos tegutsedes suudame luua 
parema maailma. EXPO 2020 kolm alateemat 
on Opportunity ehk võimaluste loomine inno-
vatsiooniks, Mobility ehk teadmiste, ideede ja 
kaupade liikumine ja digitaalne ühendatus, 
ning Sustainability ehk tasakaalu otsimine 
planeedi ressursside kasutamisel.
Kahekorruseline sinine Eesti paviljon asub 
maailmanäituse südames Mobility alal kohe 
peaväljaku kõrval. Kummalgi korrusel on 
põrandapinda 400 m2 ja esimene korrus on 
avatud kõikidele huvilistele, kus tutvustame 
külastajaile interaktiivselt Eesti lugu. On ka 
põhjamaist tänavatoitu pakkuv kohvik, mille 
juures serveerib alkoholivabasid kokteile ja 
kohvi robot-baarmen Yanu. Paviljoni teisel 
korrusel asuvad Tallinki äri-lounge, Nortali 
konverentsikeskus, Pay RND nõupidamis-
ruum, HARNO, Standardi ja Kuubis arhi-
tektide koostöös valmiv uuenduslik tuleviku 
nutiklassi mudel ning ettevõtete ärieksposit-
sioon. Kokku on Dubais esindatud üle 40 Eesti 
ettevõtte ja organisatsiooni.

Eesti paviljonis on märksõnadeks digitaalne, 
nutikas ja jätkusuutlik ning Eesti ekspositsioon 
jutustab Eesti digiühiskonna lugu. Ülikoolil on 
selles loos oma osa: koos Eesti riigiga viime maa-
ilmale tutvumiseks kontseptsiooni hästi toimi-
vast e-riigist, näitame selle kasusid kodanikele ja 
riigivalitsejatele ning jagame maailmale oma ko-
gemust ja õppetunde. Esitleme ülikooli teadus- ja 
arendustegevust targa linna ja tarkade keskkon-
dade valdkonnas: kuidas suurandmed, 5G, asjade 
internet ja nutikad lahendused aitavad paremini 
korraldada transporti, valgustust, linnaõhku jmt. 
Eesti paviljonis on TalTech pidevalt kohal oma 
ekraani ja lühivideotega, millega tutvustame 
ülikooli teadus- ja arendustegevust targa tule-
vikulinna suunal viie konkreetse projektiga: 
 � uue põlvkonna päikesepaneelid; 
 � viimase miili transpordilahendus autonoom-

sete sõidukitega;
 � Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline 

rohemudel GreenTwins; 
 � hoone suutlikkuse audit reaalajas; 
 � energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude 

ning energiasalvestite abil.
Maailmanäitus EXPO 2020 Dubai on avatud 
31. märtsini 2022. ■

TALTECH OSALEB EXPO 2020 
DUBAI MAAILMANÄITUSEL

UURI ROHKEM:
EXPO 2020 DUBAI: 
www.expo2020dubai.com/en
EESTI PAVILJON DUBAIS: 
www.expo2020.ee
EESTI PAVILJONI PROGRAMM: 
www.expo2020.ee/programme 
TALTECH EXPO-l: 
taltech.ee/expo2020dubai

https://www.expo2020dubai.com/en
https://www.expo2020.ee/
https://www.expo2020.ee/programme
https://taltech.ee/expo2020dubai
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Sel sügisel sai Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Tallinna 
Ülikoolis kandideerida mikrokraadi õppekavadele, mis on koostatud 
kõrgkoolide tasemeõppeainetest ja võimaldab õppuritel omandada 
terviklikumad teadmised mitme õppeaine põhjal. Tehnikaülikool pakkus 
esmalt välja 25 mikrokraadikava, millele lisandub kevadel veel paar. 

Hanno Tomberg, TalTechi avatud ülikooli juhataja  Foto: Heiki Laan

Kraadiõppes peame paratama-
tult nentima, et osa tudengeid 
ei jõua ülikooli lõpetamiseni, 
kuna leiavad, et ei teinud õi-
get õppekava valikut või on 
juba asunud tööle ja seetõttu 
ei jää õpinguteks enam piisa-
valt aega. Paar aastat hiljem 
selgub aga, et tahaks ülikooli 
tagasi tulla, siis juba tasulisse 
õppesse. Seni on avatud üli-
kooli kaudu pakutud üksikuid 
õppeaineid, nüüd leidsime koos 
teaduskondadega, et aeg on 
küps ka terviklikumate õppe-
kavadega välja tulemiseks.
Euroopas on räägitud nn lühi-
kestest õpiampsudest juba paar 
aastat. Esimesed ülikoolid on 
neid ka juba katsetanud ja edu-
kalt oma vastuvõttu integree-
rinud. Eestiski pole kolm ülal-

nimetatud avalik-õiguslikku 
ülikooli teerajajad, sest Esto-
nian Business School (EBS) on  
nanokraade õppuritele reklaa-
minud juba mitu aastat. Nano- 
 kraadi nimetus pärineb Ameerika 
Ühendriikidest ja selle eeskujul 
on ka EBS oma nanokraadi kavad 
kujundanud: väga in tensiivne 
õpe toimub üheksa nädala väl-
tel, nende tänavu välja kuulu-
tatud nanokraadikavad on ing-
liskeelsed ja õpe toimub ainult 
magistritasemel.
Tartu Ülikool ja TalTech on 
püüdnud mikrokraadikavasid 
määratleda laiemalt. Ühe kur-
suse läbimine eeldab pikemat 
tööd ja enamasti tuleb mikro-
kraadi saamiseks õppida vähe-
malt üks semester, Tehnika-
ülikoolis pigem kaks või kolm 

semestrit. Osa mikrokraadika-
vasid koosneb kahest taseme-
õppeainest, aga on ka pikemaid 
kavasid, mille läbimise järel 
on täiendusõppur omandanud 
kuus kuueainepunktilist ainet. 
Ülikoolide eesmärk on mikro-
kraadikavade kaudu avada õp - 
pu ritele tee tagasi kraadiõppes- 
se, arvestades samas, et mikro-
kraad omandatakse enamasti 
oma praeguse töökoha kõrvalt. 
Seega ei saa ühe semestri koor-
mus mikrokraadikaval õppijal 
olla sama suur kui tasemeõppes 
õppival tudengil. Uuringud on 
näidanud, et täiendusõppurina 
tasemeõppeained omanda vale 
õppurile võiks keskmine koor-
mus olla 12–18 ainepunkti se-
mestris ehk keskmiselt kaks kuni  
kolm õppeainet poole aastaga.

KUIDAS LÄHEB 
MIKROKRAADI 
ÕPPEKAVADEL?

ÕPI VEEL!



Loe ka taltech.ee

37

ÕPI VEEL!

TALTECHI MIKROKRAADIKAVADE VASTUVÕTT
SÜGISSEMESTER 2021/2022

TEADUSKOND MIKROKRAADIKAVA KANDIDEERIJAID VASTU VÕETUD

MAJANDUS
TEADUSKOND 

Strateegiline juhtimine ja 
poliitikaanalüüs avalikus 
sektoris

3 3

Inimeste ja võrgustike  
juhtimine avalikus sektoris

6 4

Äriprotsessid digiühiskonnas 22 17

Turundus 13 8

INFOTEHNOLOOGIA 
TEADUSKOND

Baasoskused küberturbe 
korraldamisest asutuses BA

1 0

Programmeerimine BA 44 34

Võrguturbe ABC BA 5 0

Digiriigi raamistik MA 1 0

Sardsüsteemid MA 3 1

Arukad juhtimissüsteemid 
MA

1 0

LOODUS
TEADUSKOND

Toit ja toitumine 8 3

Keskkonnaandmete analüüs 4 2

Matemaatiline modelleerimine 
ja optimeerimine

0 0

Mineraaltoormete ring
majandus

2 1

INSENERI
TEADUSKOND

Andmed liikuvuskorralduses 0 0

Andmed logistikas 1 1

Hoonete energiatõhusus 1 0

Hajaenergeetika 6 3

Mudelprojekteerimine  
(BIM projekeerimine) ja  
projekteerimise projekti
juhtimine

6 5

CAD tehnoloogiad masina
ehituses (VK)

0 0

Hüdraulilised seadmed ja 
soojusvahetid (VK) 

0 0

Keemikanalüütik (VK) 0 0

Protsesside automatiseerimine 
(VK) 

1 1

Rakenduste ja arukate  
süsteemide loomine ja  
programmeerimine (VK)

1 1

Rakenduslik andmeteadus ja 
masinõpe (VK)

4 2

KOKKU 133 86
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Samasuguseid põhimõtteid on 
oma ülikoolidele soovitanud ka 
Saksamaa Rektorite Nõukogu 
(Hochschulrektorenkonferenz). 
Ühel suvisel rahvusvahelisel 
konverentsil ütles Saksamaa 
ülikoolide rektorite esindaja, 
et seniseid õppekavasid peaks 
saama jagada väiksemateks 
tükkideks ja võimaldama ka 
õppeainete omandamist lühe-
mate kavadena kui traditsioo-
niline tasemeõpe. Ta tõi välja, 
et mikrokraadide võlu peitub 
selles, et neid saab kokku pan-
na erinevate õppekavade pealt 
ja sealtkaudu on võimalik leida 
koostööd õppekavade vahel nii 
teaduskondade üleselt, kuid 
miks mitte ka ülikoolide vahel. 
Kolmandana tõi ta tugevusena 
välja ka selle, et niimoodi õpet 
andes liigume lähemale kutse-
kvalifikatsioonide 7. ja 8. kutse-
taseme õppe formaliseerimisele 
läbi mikrokraadikavade. 
Selles suunas soovib liikuda 
ka TalTech. Tänavu kevadel 
suutsime esimesed mikrokraa-
dikavad välja tuua väga lühi-
kese ajaga, alustades protsessi 
alles aprillis. Kaasatud olid 
kõik teaduskonnad, ideest võe-
ti kinni ja läbi ideekorje jõuti 
märkimisväärse hulga huvi-
tavate mikrokraadikavadeni. 
Igast teaduskonnast pakuti 
välja hulk eriilmelisi kavasid, 
mida ka õppurid on innukalt 
vastu võtnud. Kokku saime 
mikrokraadikavadele üle 130 
avalduse, sügisel asus õppima 
ligi 90 mikrokraadiõppurit.
Rohkem kui kavade nimetused 
ise pakkus mulle rõõmu aru-
telude tase teaduskondades, 
kus mindi oma õppekavadesse 
sügavale sisse ja mõeldi nen-
de teadmiste ja õpiväljundite 
peale, mida tänane tööjõuturg 
kiiresti vajab. 
Näiteks loodusteaduskonnas 
arutasime instituutide juhtide-
ga pikalt, kuidas oleks võimalik 
kasutada keskkonnavaldkonna 
suurandmeid selleks, et elani-
kele ja ettevõtetele paremaid 

teenuseid osutada. Sellest aru-
telust sündis mikrokraadikava 
„Keskkonnaandmete analüüs“, 
mida juhib Rivo Uiboupin. Nel-
jast loodusteaduskonna kavast 
jäi tühjaks vaid üks. 
Inseneriteaduskond pakkus 11 
mikrokraadi õppekava, millest 
kõige populaarsemaks osutusid 
„Mudelprojekteerimine“ ja „Ha-
jaenergeetika“. „Hoonete ener-
giatõhususe“ ja „Andmed logis-
tikas“ kavadega tuleb veel tööd 
teha ja tugevamalt turundada, 
sest tegemist on ühiskonna tu-
levaste väljakutsetega nii hoo-
nete energiasäästu ja piisava 
ventilatsiooni kui ka inimeste 
liikuvuse osas linnades. 
Majandusteaduskond oli väga 
edukas oma nelja mikrokraa-
dikavaga, suutes igale kavale 
õppima saada plaanitud hulga 
õppureid. Traditsiooniliselt po-
pulaarne on „Turundus“, aga 
samamoodi on suur nõudlus 
„Äriprotsessid digiühiskonnas“ 
õppekava vastu, mille kava-
juht on Katrin Arvola. 
Kõige populaarsemaks mikro-
kraadikavaks osutus oodatult 
„Programmeerimine“ IT-tea-
duskonnas, mille kavajuht on 
Ago Luberg. Suve jooksul tõst-
sime korduvalt vastuvõetavate 
õppurite piirarvu ning kokku 
asub sellele kavale õppima 34 
õppijat. Ülejäänud IT-teadus-
konna kavad on ingliskeelsed 
ja seetõttu oli kandideerimine 
sinna väiksem.
Kindlasti pakkus esimene 
vastuvõtt mitu õppetundi. 
Mikrokraadikavade välja-
pakkumise ja avalikkuseni 
viimise vahele jäi väga vähe 
aega, mistõttu ei õnnestunud 
uudset täiendus õppe vormi 
nii hästi tutvustada, kui ise 
soovisime. Meie püüd on iga-
ti vastu tulla täiskasvanud 
õppurite soovidele, seetõttu 
sobisid ka majandusteadus-
konna kavad paremini neile, 
kes soovivad õppetööga tege-
leda pigem tööpäeva õhtul ja 

nädalavahetusel. Takistuseks  
sai see, kui tunniplaani järgsed 
ained langesid mitmele järjes-
tikusele päevale ja olid keset 
tööpäeva. Järgmisel suvel saa-
me vastuvõttu planeerides juba 
varakult nende kavade tunni-
plaani sobitamisega arvestada.
Siinkohal viitan ka nendele 
ohtu dele, mida eespool nimeta-
tud Saksamaa Rektorite Nõu-
kogu on mikrokraadikavadega 
seoses välja toonud. Esmalt on 
oht, et see võib viia teadmiste 
fragmenteerumiseni, mistõttu 
on tähtis, et kavad oleksid häs-
ti kokku pandud ja õppeainete 
järgnevus selles loogiline. Olu-
line on ka tähele panna, et mik-
rokraadikavades pakutud ained 
ei oleks ainult üksteisele järg-
nema pandud, vaid et õppurile 
tekiks sellest ka uus kogemus. 
Ja viimane, mis on võib-olla 
kõige olulisem: õppimisharju-
muse tekitamine täiskasvanud 
õppijates, et õppimiseks võetaks 
aega ja pingutataks pikema aja 
vältel. Nii saame ka tulevikus 
paremate teadmistega spetsia-
listid, kes oma õppimiskogemu-
se kaudu arendavad õppejõude 
ja kavajuhte.
Pakutud mikrokraadikavade 
abil soovime tugevdada sidet ka 
oma arvuka vilistlaskonnaga, 
sest just eelkõige TalTechi vi-
listlased on siia tagasi õppima 
oodatud. Tulevikus võiksime 
püüda luua mikrokraadikava-
sid, mis oleksid Eesti kõrgkoo-
lide ülesed ja kindlasti näeme 
ka õppekavu, millel on võima-
lus teadmisi omandada mit-
mes rahvusvahelises ülikoolis, 
näiteks Münchenis ja Eindho-
venis. See on lähemal kui ar-
vate, sest juba käivad arutelud 
mikrokraadikavade loomise ja 
piloteerimise üle EuroTeQ-i 
projekti raames nendesamade 
tehnikaülikoolidega. ■

ROHKEM TEAVET MIKRO-
KRAADIKAVADE JA TÄIENDUS- 
ÕPPE VÕIMALUSTE KOHTA:
taltech.ee/avatud-ope 

https://taltech.ee/avatud-ope
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Virumaa kolledž on juba üle 15 aasta panustanud teaduse tutvustamisse 
kooliõpilaste hulgas, et kasvatada huvi teadlas ja insenerikarjääri vastu. 
Tegevuste maht suureneb iga aastaga, seetõttu tuli need koondada 
Teadus ja tehnikakooli (TTK) katuse alla. 

Küllike Kullerkupp, Teadus ja tehnikakooli juht 

Teadus- ja tehnikakool korral-
dab koolitusi, klubitegevust, 
laagreid ja festivale. See pole 
lihtsalt huvitegevus, vaid hariv, 
sütitav ja kaasav haridustege-
vus, keskendudes nii tehnika 
ja tehnoloogia kui ka ettevõt-
likkuse populariseerimisele. 
Kõige tihedamalt teeme koos-
tööd Kohtla-Järve Gümnaa-
siumiga, kus pakutakse kahte 
õppemoodulit: inseneeria ja di-
gisüsteemid. Kummaski moo-
dulis pakutakse kolme aasta 
jooksul 13 erinevat õppeai-
net, mida viivad läbi Virumaa 
kolledži õppejõud. Mõningaid 
kursuseid korraldatakse güm-
nasistidele sellises mahus, et 
need ained saab kolledžisse 
õppima tulles üle kanda. 
Kaks viimast aastat on näi-
danud, et kiire reageerimine 
ootamatutele väljakutsetele 
pani aluse uutele põnevatele 
projektidele ja algatustele. Pii-
rangud andsid tõuke olla leid-
lik huvitegevuste ja koolituste 

korraldamisel ning võimaluse 
laieneda üle Eesti. 
Kevadel alustas TTK popu-
laarteaduslike veebiloengute 
sarjaga, kus osalesid õpilased 
üle Eesti. Virumaa kolledži 
õppejõud jõudsid veebi kaudu 
nii Pärnu Ühisgümnaasiumi, 
Häädemeeste Keskkooli kui 
ka Loksa Gümnaasiumi kooli-
tundidesse. Põhikooli kolman-
da astme ja gümnaasiumi õpi-
lastele pakutavate loengute 
teemad olid seotud targa maja 
arendamise, elektrienergia ja 
selle säästmise, prügi sortee-
rimise ja pH määramise ning 
selle rakendamisega igapäe-
vaelus. 
Sel õppeaastal on gümnasisti-
del üle Eestis võimalik osaleda 
Moodle’i keskkonnas e-kursus-
tel, mille lõpetamisel saavad 
nad TalTechi tunnistuse. Kur-
suste teemad on väga erinevad 
ning abiturientidele pakuvad 
kindlasti huvi just matemaa-
tika ja keeleõppe kursused. 

VIRUMAA TEADUS- JA TEHNIKA-
KOOL LAIENEB VEEBI JA KASTI

Nooremate õpilaste seas on 
kõige populaarsemad kooliva-
heajal toimuvad teaduslaagrid. 
Kuna füüsilised kohtumised 
olid pikka aega piiratud, siis 
on tehnikakool välja pakkunud 
teaduskatsed, mis saadetak-
se laagris osalejatele kastiga 
koju. Eelmisel õppeaastal said 
teaduskasti üle 150 lapse, kes 
lahendasid füüsika, keemia ja 
infotehnoloogiaga seotud üles-
andeid ja katseid ühiselt koos 
perega. Sel sügisel on plaanis 
jagada teaduskaste välja juba 
neljandat korda. 1.–3. klassi ja 
4.–7. klassi lastele saadetakse 
koju kokku 80 kasti. 
Huvi teaduskastide vastu ja 
positiivne tagasiside on tekita-
nud olukorra, kus Teadus- ja 
tehnikakool saab hulgaliselt 
tellimusi ning komplekteerib 
neid nii peredele, koolidele kui 
ka mitmesugustele üritustele 
auhindadeks. Kõik huvilised 
üle Eesti saavad endale soe-
tada sobiva teaduskasti, mis 
sisaldab viite katset ja ülesan-
net. Valikus on kolm vanuse-
astet: lasteaed, 1.–3.klass ja 
4.–7.klass. 
Populariseerimistegevused saa-
vad teoks Euroopa Regionaal-
arengu Fondi programmide toel. 
Toetust on saadud „Teaduse 
populariseerimise“ alategevuse 
„Teeme+“ projekti „Teadus – see 
on lahe“ ning „Piirkondlikud al-
gatused tööhõive ja ettevõtlikku-
se edendamiseks“ projekti „Ida-
Virumaa PATEE 2019–2023“ 
raames. ■
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„Inimest kujundab tegelikult, õigesti ja loomusekohaselt ainult see,  
mis haarab inimloomuse jõude tervikuna ehk nii südant, vaimu kui ka kätt.“

Johann Heinrich Pestalozzi

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor  Foto: Virumaa Kolledž

PROJEKTIPÕHINE ÕPE 
KÕRGKOOLIDE JA  
ETTEVÕTETE KOOSTÖÖS

Kiired muutused ühiskonnas, majanduses ja 
tehnoloogias nõuavad samas tempos muutu-
seid ka kõrghariduses. Õppurid ja tööandjad 
väärtustavad üha rohkem paindlikkust, õpi- ja 
töötsüklid lühenevad. Kõrgkoolid on juurutamas 
töökohapõhist õpet, tööstusmagistrantuuri ja 
-doktorantuuri, rohkem pööratakse tähelepanu 
projektipõhisele õppele. Kuigi hulgal inseneri- 
ja IT-erialadel moodustab projektiõpe suure osa 
õppekavast, puudub ülikoolides laiemalt, kuid 
veel enam ettevõtetes, täpne arusaam, mida see 
siiski tähendab ja kuidas seda peaks läbi vii-

ma. Kas ka praktika kuulub projektipõhise õppe 
alla? Mis on projektipõhine praktika? 
Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole projektipõhine 
praktika veel laialt levinud, kuna enamik tuden-
geid leiab praktikakoha iseseisvalt ning prak-
tika maht on märkimisväärne vaid rakendus-
kõrghariduse õppekavades. Millal ja miks üldse 
rakendada projektipõhist praktikat? Enamasti 
kasutatakse seda praktikavormi praktikabaa-
side või nende juhendamissuutlikkuse puudu-
misel. 

VIRUMAA
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Projektipraktika väljakutsed ja  
lahendused
Virumaa kolledžis on püütud varasemalt raken-
dada seda õppevormi, et lahendada ettevõttes esi-
nevaid väljakutseid ning pakkuda alternatiivseid 
lahendusi. Barjääriks on aga osutunud konkreet-
se praktikaülesande sisu, mahu, eesmärkide, ju-
hendaja määratlemine. Tudengitele pakutavad 
ülesanded eeldavad pigem doktoritöö mahtu ja 
taset, mida ühe semestri jooksul täita ei ole või-
malik. Samuti on olnud keeruline selgitada, et ka 
ebaõnnestumine on praktika mõttes siiski posi-
tiivne tulemus. Lihtsamate ülesannete korral ei 
näe ettevõtjad üldjuhul vajadust tudengite poole 
pöörduda, kuna suudavad need ise lahendada.
Sel aastal alustas Tallinna Tehnikaülikoolis tege-
vust „EDU projekt tööturu vajadustele vastavate 
ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika 
koostöövormide piloteerimine ja jagamine“. Juuni-
kuuni kestva projekti eesmärk on koostöös tööand-
jatega välja töötada ja katsetada üliõpilaste prob-
leemipõhist meeskonnapraktikat ning juurutada 
erinevaid koostöövorme, sh õppejõudude stažee-
rimist, koolitada ettevõtete ja ülikooli praktikaju-
hendajaid, et valmistada neid paremini ette mit-
mesuguste meeskonnapraktikate läbiviimiseks.
Plaanis on korraldada neli eri tüüpi koolitust, et 
mõista praktikajuhendaja rolli ja pädevust üli-
õpilaste toetamisel ning õpikeskkonna loomisel 
nii ettevõttes kui ka ülikoolis toimuva praktika 
käigus. Oluline on mõista praktika kolme osa-

poolt – üliõpilane, ülikool ja ettevõte ning nende 
ülesandeid ja koostööd praktika korraldamisel. 
Kutsun üles kõiki ülikooli ja ettevõtete praktika-
juhedajaid nendel koolitustel aktiivselt osalema. 
Lisaks uutele teadmistele on väärtuslik koge-
muste jagamine ja kontaktide loomine.
Aastaid oleme püüdnud juurutada kolledži töö-
tajate stažeerimist ettevõtetes, et erialaõppejõud 
oleksid rohkem kursis ettevõttes toimuvaga. 
Õppe jõud on valmis, kuid ettevõtted on ette-
vaatlikud, kuna ei kujuta ette, millised kohus-
tused sellega kaasnevad, ning küsimuse all on 
olnud ka konfidentsiaalsuse tagamine. Vaidlus-
küsimuseks on ka stažeerimise sisu ja pikkus. 
Projekti raames on planeeritud selleks vähemalt 
viis järjestikust tööpäeva, kuid kolleegid on aval-
danud arvamust, et pikem periood, näiteks kuu, 
oleks kasulikum. Samas, tööandjatega suheldes 
on neil isegi ühte nädalat keeruline sisustada. 
Loodetavasti saavad antud projekti raames ellu 
viidud head näited, mida on võimalik hiljem ka 
laiemalt rakendada. Neidki küsimusi on võima-
lik ühiselt seminaridel ja koolitustel arutada.

Miks peaks läbi viima projektipõhist 
õpet, sh praktikat? 
Eelkõige võimaldab see üliõpilastel rakendada 
kõiki olemasolevaid teadmisi ja oskusi ning õppida 
juurde uusi. Lisaks arendab see ülekantavaid pä-
devusi: meeskonnatöö, ettevõtlusalaseid, juhtimis-, 
eneseväljendus- ja esinemisoskuseid ning eneseref-
lektsiooni. Erinevate erialade tudengite kaasami-
sel on võimalik rakendada erialadevahelist koos-
tööd. Õpetamiskogemus näitab, et tudengitel on 
raske mõista „kliendi“ soove ja nad ootavad, et too 
teeks ülesande „puust ja punaseks“, klient samas 
ei pruugi ja ehk ei peagi kohe oskama ülesande 
püstitust koostada. Projektipõhine praktika või-
maldab arendada üliõpilastes ka kliendisuhtlust.
Projektipõhises õppes ilmnevad väga selgelt üli-
õpilaste tugevused, nõrkused, käitumisstiilid ja 
meeskonnarollid. Seeläbi on võimalik välja sel-
gitada tugevamad õppurid ja kaasata neid mit-
mesugustesse uurimis- ja arendusprojektidesse 
ning planeerida täiendavat õpet, sh sotsiaalsete 
oskuste osas neile, kes seda enam vajavad.
Kui õppurid saavad lahendada päriselu prob-
leeme, siis on nad motiveeritumad õppetöös ja 
tulevikus konkurentsivõimelisemad tööjõuturul. 
Ettevõtete esindajad on korduvalt rõhutanud, et 
lisaks erialastele teadmistele ootavad nad üli-
kooli lõpetajatelt tugevamaid, sh raskesti mõõ-
detavaid oskuseid, nt äri- ja tarbijateadlikkus, 
loov mõtlemine, probleemide lahendamine, kuid 
ka isiksuslikke hoiakud, nt positiivne ellusush-
tumine, empaatia, tolerantsus, avatus. ■ 

Projekti EDU raames  
korraldatavad praktika
juhendajate koolitused  
TalTechis:
1. Meeskonnatöö praktika

juhendajate koolitus,  
Virumaa kolledž

2. Praktikajuhendajate peda
googiline koolitus, Mehaanika 
ja tööstustehnika instituut

3. Insenerivaldkonna põhiste  
ettevõtete praktikajuhendajate  
koolitus, Mehaanika ja töös
tustehnika instituut

4. Praktikajuhendajate koolitus,  
Materjali ja keskkonna
tehnoloogia instituut
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UUED INIMESED JA POSITSIOONID

UUED INIMESED JA 
POSITSIOONID
Suvekuud ja sügis on toonud ülikooli nii uusi võtmetöötajaid kui ka 
liigutanud vanu tuttavaid uutele olulistele positsioonidele. Kes nad on ja 
mida plaanivad? 

Mari Öö Sarv  Fotod: erakogud ja Karl-Kristjan Nigesen

Palun tutvusta ennast.
Lõpetasin Tartu Ülikooli geoloo-
gina ja kaitsesin doktorikraadi 
Tehnikaülikooli mäeinstituudis. 
Minu teadustöö on seotud sette-
kivimite uurimise ning Maa 
geo loogilise mineviku kliima, 
keskkonna ja elustiku rekonst-
rueerimisega. Lisaks vastutan 
Eesti ülikoolide maapõue arhii vi 
ja andmehaldusplatvormi aren-
duse eest. Alates 2015. aas tast 
töötan Tehnikaülikoolis aluspõh-
jageoloogia professorina, 2021. 
aastast tenuuris ning ühtla si 
täidan geoloogia instituudi direk-
tori kohuseid ja olen senati liige. 

Millistest kogemustest 
ja teadmistest instituudi 
direktorina kasu on?
Direktori ametis on iga päev ka-
suks tulnud instituudi töökor-
ralduse, inimeste ja taristu hea 
tundmine, samuti ülevaate oma-
mine geoloogia baasteadusest ja 
mäenduse valdkonna rakendus-
uuringutest. Uute ülesannetega 
kohanemisel on olnud suureks 

abiks nii eelmised direktorid kui 
ka ülikooli tugistruktuurid. 

Mida tahad sellel töö
kohal korda saata?
Geoloogia instituudi missiooniks 
on maapõue, mineraaltoormete 
ning mäenduse alase teoreetili-
se ja praktilise kompetentsi ta-
gamine ja kasvatamine Eestis. 
Selleks peab jätkuma instituudi 
senine kõrgetasemeline teadus-
töö, kuid ühtlasi on vajalik tu-
gevdada rakenduslikke suundi. 
Oluline on läbi viia õppekavade 

reform, et tagada õppetöö vas-
tavus ühiskonna vajadustele, 
alustada teadustaristu uuenda-
mist ning tihendada sidemeid 
erasektori ja riigiasutustega.

Üks üllatus, mis direktori 
positsioonil on olnud?
Positiivselt on üllatanud teadus-
konna kolleegide ja ülikooli hal-
dus- ja tugistruktuuri töötajate 
asjatundlikkus, koostöövalmidus 
ning tunne, et tegutseme ühiselt 
Tehnikaülikooli ja Eesti ühis-
konna huvides. Mente et manu! ■

OLLE HINTS Geoloogia instituudi direktor 
alates 1. juunist.

Palun tutvusta ennast.
Ma olen matemaatik, Tartu 
Ülikooli haridusega. Küber-
neetika instituudis olen tööl 
alates 1987. aastast. Sel ajal 
oli see instituut veel ENSV 
Teaduste Akadeemia alluvu-
ses. Alates 2003. aastast olen 
Tehnikaülikooli professor. 

JAAN JANNO Küberneetika instituudi direktor 
alates 1. juulist.

Millistest kogemustest ja 
teadmistest Küberneetika 
instituudi direktorina  
kasu on?
Praegune Küberneetika insti-
tuut moodustati 2017. aastal 
ülikooli põhistruktuuri mate-
maatika- ja füüsikainstituudi 
ja kolme endise Küberneetika 

instituudi labori liitmise tu-
lemusena. Suure osa mate-
maatika- ja füüsikainstituudi 
tegevusest moodustas alusai-
nete õpetamine kogu ülikoolile, 
liitunud laborid olid aga roh-
kem pühendunud teadustööle. 
Need erinevused on säilinud 
ka meie instituudi praegustes 
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on ju koolitada tugeva analüüti-
lise mõtlemisvõimega noori, kes 
oskaksid lahendada keerukaid 
ülesandeid. Pikemas perspek-
tiivis on plaanis avada ka mate-
maatika õppekava. Kõigis Euro-
TeQi ülikoolides peale TalTechi 
on matemaatika õppekava ole-
mas. Rakendusliku suunitlusega 
matemaatika õpe sobiks ka meie 
profiiliga hästi. Samuti on vaja 
elavdada järeldoktorantuuri.

Üks üllatus, mis direktori 
positsioonil on olnud?
See langeb aega, kui olin di-
rektori kohusetäitja. Neljast 
eelmisel aastal meie instituu-
dist teele läinud PRG taotlu-
sest said kolm rahastuse. Suu-
repärane tulemus! ■

Palun tutvusta ennast.
Lapsena kirjutati mu nime tih-
ti valesti – kord olin isegi Puus-
een! Minus ongi mitu erinevat 
inimest. Loominguline ja rat-
sionaalne. Kiire, aga mõningaid 
asju võin oodata aastaid. Kuns-
tiarmastaja, aga ülikoolis õppi-
sin majandust. Riigiametniku-
na kirjutasin seaduseelnõusid, 
ajakirjanikuna ka suhtelugusid. 
Olen linnas sündinud ja kasva-
nud, elan kaasa tehnoloogia 
arengule, aga naudin, et oskan 
vikatiga heina niita, käsitsi leh-
ma lüpsta, vaipu kududa. 

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Olen olnud riigiametnik, aja-
kirjanik, toimetaja ja tegev-
toimetaja, teinud kommunikat-
siooni ja turundust, korraldanud 
üritusi ning õpetanud noori ja 
ametnikke. Väga palju on kaasa 
võtta meediast, kus töötasin ligi 
kakskümmend aastat ja mida 
võiks võrrelda lõputu maratoni-
ga sprindi tempos. Teaduskom-
munikatsioonis pean tähtsaks 
oskust näha suurt pilti, samas 
märgata detaile, vaadata asju 

erineva nurga alt, leida olulisi 
seoseid – ja mitte kunagi unus-
tada seejuures inimest! 

Mida tahad TalTechis  
korda saata?
Kui saaks teadusmaailma tuua 
inimestele lähemale, võiks ra-
hul olla. Et meie ülikoolist, 
teadlastest ja nende teadustöö-
dest kirjutataks veel rohkem, 
sh päevalehtedes, persoonilu-
gudes, populaarsetes ajakirja-
des. Juba tuttavad teadlased, 
kes räägivad huvitavalt oma 
teadustööst, mille tulemused 
puudutavad ju kogu ühiskon-

KAIRE UUSEN Teaduskommunikatsiooni juht 
alates 12. juulist.

Mida tahad sellel töö
kohal korda saata?
Instituudi jaoks on väga olulised 
rakendusfüüsika bakalaureuse- 
ja magistriõppekavad. Neile ka-
vadele on vaja õppima meelitada 
tublimaid tudengeid. Eesmärgiks 

da, panevad ennast kuulama. 
Siit jõuab edasi kogu ühiskon-
na harimiseni, ka noorte ja 
vanadeni, sh skeptikuteni, kes 
peavad tehnoloogiat võõraks ja 
kaugeks või teadust suureks ja-
maks või lausa propagandaks. 

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Üllatab, et TalTech peidab endas 
ka mitmeid tuntud loomeinime-
si. Avastasin, et minu lähedal 
istuv IT-töötaja on tegelikult 
tuntud kirjanik, luuletaja ja te-
lesarjade stsenarist, kes avalikus 
elus esineb teise nime all. ■

allüksustes, kuigi juba pisut 
tasandunud. Oma tugevuseks 
pean seda, et olen tuttav mõle-
ma poolega: olen teinud pikalt 
teadustööd endises KübIs ja 
olin 2010–2016 ka matemaati-
kainstituudi direktor. 
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Palun tutvusta ennast.
Hariduselt ajaloolane ja aja-
kirjanik, loomult ajakirjanik, 
veidi ka luuletaja, ametilt vii-
mastel aastatel eelkõige info-
logistik. Meeldib küsida, aru 
saada, piisaval määral tõlgen-
dada, edasi öelda. Rõõmustan, 
kui minult küsitakse, ja veelgi 
enam, kui suudan ammenda-
valt vastata. 

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Minu elulookirjeldusse kuu-
luvad aastad kooliõpetajana, 
aastakümned ajakirjanikuna 
ja aastad Tallinna Ülikooli 
kommunikatsioonijuhina. Olen 
harjunud teiste ees seisma 
ning oma mõtteid pigem sel-
gelt ja huvitavalt sõnastama.

Mida tahad TalTechis  
korda saata?

Soovin, et rohelised poleks 
pelgalt sõnad, vaid eelkõige 
teod, mida nende sõnadega 
kaetakse. Et me mõtleksime, 
nagu mõtlevad alles ülikooli 
pürgivad noored, vaataksime 
alati eduka homse kõrval ka 
küsimärkidega kaetud üle-
homsetesse ja saaksime siin 

teadlastelt tõsi- ehk tõendus-
rohelisi vastuseid.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
See üllatus on alati üks: üks-
kõik kui palju sa ka teed, teha 
on alati rohkem. ■

SULEV OLL Strateegilise kommunikatsiooni juht 
alates 2. augustist.

Palun tutvusta ennast.
Olen pärit Virumaa metsa-
de keskelt. Ilmselt sealt on 

saanud alguse ka minu huvi 
keskkonnateemade vastu. 
Hariduselt veemajanduse in-
sener, kuid mulle pakuvad 

huvi uued lahendused ja teh-
noloogiad, mis aitavad majan-
dada ja elu korraldada kesk-
konnasäästlikumalt. Vabal 
ajal meeldib mulle tegeleda 
tervisespordiga, käia mõnel 
põneval kontserdil ja tegutse-
da maakodus.

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Minu tööelu on möödunud 
peamiselt keskkonnateema-
dega. Aastaid tegelesin KIKis 
mitmesuguste toetusmeetme-
te ja projektide ettevalmista-
mise ja rakendamisega ning 
projektide rahastamise kor-
raldamisega. Mul on pikaaeg-
sed eri suurusega üksuste ja 
meeskondade juhtimise koge-
mused. Peamiselt olen tegut-
senud avalikus sektoris, kuid 

HEIKO PÕDERSALU Virumaa digi ja rohetehnoloogiate 
innovatsioonikeskuse (ViDRIK) juhataja  
alates 16. augustist.
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Palun tutvusta ennast.
Olen Tallinna Tehnikaülikooli-
ga seotud juba 25 aastat, saa-
nud selle aja jooksul võimaluse 
töötada oma valdkonna parima-
te asjatundjatega, õppida neilt 
ning anda väga erinevates rolli-
des oma panus ülikooli akadee-
milisse tegevusse ja juhtimisse. 
Olen teadlikult püüdnud hoida 
ja toita oma uudishimu nii elus 
kui ka eluta asjade, kuid eelkõi-
ge inimeste vastu. Alati ei ole 
õnnestunud õppida teiste viga-
dest, kuid olen alati püüdnud 
õppida iseenda vigadest.

Millistest Sinu  
kogemustest ja teadmistest  
selle instituudi direktorina 
kasu on?
Rööbiti mehaanikainseneri 
õpingutega asusin 3. kursusel 
tööle toonases materjalitehni-
ka instituudis materjalide me-
haanilise katsetamise vallas. 
Sellest ajast saadik olen ol-
nud seotud kulumise nähtuse 
uurimise ja kulumiskindlate 
materjalide ja pinnete aren-
damisega. Vaid mõni aasta 
peale doktorikraadi kaitsmist 
aastal 2005 valiti mind kom-
posiitmaterjalide professoriks 
ja peagi usaldati mulle toona-
se materjalitehnika instituudi 
juhtimine. Jõudsin instituudi 

professori ja instituudi juhina 
tegutseda seitse aastat, kuni 
2015. aastal avanes võimalus 
teenida oma ülikooli teadus-
prorektorina. Eeltoodud mit-
mekülgsed kogemused aka-
deemilises elus, kuid ka selle 
aja jooksul loodud sidemed 
ülikoolis ja väljaspool loovad 
eeldused instituudi tulemusli-
kuks juhtimiseks. 

Mida tahad sellel töö
kohal korda saata? 
Näen materjali- ja keskkonna-
tehnoloogia instituudi väljakut-
seid selles, kuidas motiveerida 
kolleege ja suunata instituudi 
väga kõrgel akadeemilisel tase-
mel olevat teadustööd niimoo-
di, et see leiaks senisest enam 

väljundeid Eesti ühiskondlike 
ja majanduslike ülesannete la-
hendamisel. Sealjuures ei tohi 
kannatada instituudi teadus- 
ja arendustegevuslik väljund. 
Peame oluliselt kasvatama üli-
õpilaste vastuvõttu ja pinguta-
ma, et meie krooniline häda, 
väljalangevus, väheneks.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud? 
Mind on meeldivalt üllatanud 
üsna mitme kolleegi siiras ja 
soe toetus minu „uues“ insti-
tuudis, sü dame tegid soojaks 
head sõnad kolleegidelt endi-
sest „kodu instituudist“ ja mu-
jaltki. Nii mõnigi kolleeg on 
üllatanud oma mitmekülgsete 
oskuste ja harrastustega. ■

RENNO VEINTHAL Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor 
alates 1. septembrist.

oman keskkonnavaldkonna ja 
arendustegevuste juhtimise 
kogemusi ka Virumaa töös-
tusettevõtetest.

Mida tahad ViDRIKu juhina  
korda saata?
Minu esmaseks eesmärgiks 
on käima lükata teadus- ja 
arendustegevuse koostöö ette-
võtete ja teiste partneritega 
Virumaal, et leida lahendusi 
tänastele sõlmküsimustele 
ning uusi võimalusi keskkon-
nasäästlike toodete ja teenuste 

loomiseks alternatiivina põlev-
kivitööstusele. Selleks ViDRIK 
loodigi.

Veidi pikemas plaanis on ees-
märgiks kolledži ja Virumaa 
teadus- ja arendustegevuse 
võimekuse laiendamine. Tea-
dus- ja arendustegevus võiks 
saada siinsete ettevõtete iga-
päevase osaks, mis aitaks et-
tevõtetel ja maakonnal arene-
da ning laiemas plaanis ellu 
viia õiglase ülemineku ees-
märke.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Tore oli see, et esimestel töö-
päevadel tulid mitmed kolled-
ži töötajad uurima, millega 
ViDRIK tegelema hakkab ja 
kuidas nemad saaksid panus-
tada. Selline aktiivne hoiak 
ja valmisolek kaasa lüüa oli 
meeldiv üllatus. Samuti oli 
veidi üllatav, et kolledžis on 
väga heal tasemel esindatud 
ja mehitatud infotehnoloogia, 
telemaatika ja arukate süstee-
mide valdkonnad. ■
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Palun tutvusta ennast.
Olen materjaliteadlane, kes 
tegeleb selliste tehnoloogia-
te loomise ja rakendamisega, 
mis on vajalikud praeguse 
energiasüsteemi kohanda-
miseks jätkusuutlikumaks, 
konkurentsivõimelisemaks 
ja turvalisemaks. Minu töö 
on mõista materjalide makro-
skoopilist funktsionaalsust 
reguleeriva te aatomite ja 
nanomõõtmete koosmõju-
sid, eesmärgiga kujundada 
nanomaterjale energiara-

MATTEO CHIESA Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi keemiliste 
kiletehnoloogiate teaduslabori sihtrahastusega 
professor alates 1. septembrist.  
Professuuri rahastab Euroopa Komisjon Horisont 2020 
ERAChair programmi projektiga „ERAChair holder on 
emerging next generation“ – 9525095GSOLAR.

Palun tutvusta ennast.
Olen interdistsiplinaarse taus-
taga inimgeograaf. Minu tea-
duslik huvi on seotud kestliku 
elukeskkonna ja inimmõõtmeli-
se ruumiga. Vabal ajal naudin 
maaelu ning väärtustan pere ja 
sõpradega veedetud aega.

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?

Oman head ülevaadet, kuidas 
ülikoolid on lõiminud jätku-
suutlikku arengut, sh ringma-
janduse temaatikat ülikooli 
tegevusvaldkondadesse ning 
kuidas ülikoolide koostöö ja te-
gevus on suunatud ühiskonna 
kestliku arengu panustamisse. 
Samuti tean, kuidas keskkon-
nateadlikkust tõsta kommu-
nikatsiooni ja teaduspõhise 

arutelu abil nii ülikoolis kui 
ka ülikooli partnerite hulgas.

Mida tahad TalTechis  
korda saata?
Soovin, et ülikoolilinnakust 
saab kliimanutikas ja samal 
ajal ülikooliperele mõnus töö-
keskkond. Soovin, et kõikides 
õppekavades kajastub ringma-
janduse ja laiemalt ka jätku-
suutliku arengu komponent. 
Soovin algatada arutelu, kui-
das ja mis teemadel koondada 
ringmajandusalane kompetents 
teadusplatvormile, eesmärgiga 
tihendada koostööd ülikooli 
sees, ning olla selle kompetent-
siga partner Tallinna linnale ja 
riigile, samuti edendada koos-
tööd teiste ülikoolidega.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Mind on üllatanud soe vastu-
võtt ülikooliperre ning valmis-
olek roheteemadega tegeleda. 
Üllatab, kui autostunud on 
ülikoolilinnak! ■

HELEN SOOVÄLI-SEPPING Rohepöörde prorektor 
alates 6. septembrist.

kenduseks, pöörates erilist 
tähelepanu päikeseenergia 
muundamise ja salvestamise 
süsteemidele.

Milliseid teadmisi ja  
kogemusi TalTechi kaasa 
tood?
Lisaks akadeemilisele koge-
musele erinevates kultuuri-
listes ökosüsteemides toon 
kaasa tööstussektori kogemu-
sed energeetikavaldkonnas, 
kus olen osalenud fotogal-
vaaniliste projektide elluvii-

mises, lubades elektrit rekor-
diliselt madalate hindadega.

Mida tahad TalTechis  
professorina korda saata?
TalTechis liitusin väga dü-
naamilise, kõrgelt teadliku ja 
hästi organiseeritud materja-
liteadlaste meeskonnaga, kel-
le nähtavust saab tugevdada, 
kommertsialiseerides edukalt 
ühe paljudest ideedest, mil-
lega meeskond on viimastel 
aastatel töötanud. Lõppkok-
kuvõttes täidaks minu am-
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TEA TRAHOV Ülikooli kantsler 
alates 1. oktoobrist.

Palun tutvusta ennast.
Alates 14. augustist 2017 olen 
töötanud ülikoolis personali-
juhina. Nauditav, õpetlik ja 
silmi avav kogemus, mille tule-
museks on tahe kombata oma 
võimete piire just siin. Usun, et 
rahulik, konstruktiivne ja teis-
te arvamust austav lahenduste 
leidmise tahe on võti edukaks te-
gutsemiseks ja seda käitumista-
va olen püüdnud ka ise järgida. 

Millistest Sinu kogemustest
ja teadmistest kantslerina 
kasu on? 
Mu varasemad töökohad enne 
ülikooliga liitumist on olnud 
erasektoris ja ikka seotud eel-
kõige personali- või tugiteenus-
te juhtimisega. Olen mitu aas-
tat oma karjäärist pühendanud 
kantsleri vastutusalaga sarna-
neva administratsiooni üksuse 
juhtimisele Swedbankis. 
Neli aastat meie majas perso-
nalijuhina on tuttavaks teinud 
inimesed ja õpetanud akadee-
milise elu toimimist.

Mida tahad TalTechi 
rektoraadi liikmena korda 
saata? 

Kuna kantsler on uues rekto-
raadi koosseisus pea ainuke 
tugiteenuste esindaja, lasub 
mul vastutus hoida tugiük-
suste rõõmud/mured juhtkon-
na silmapiiril. Lisaks soovin 
pingutada, et tugiüksuste tege-
vused muutuksid kasutajasõb-
ralikumaks ja läbipaistvamaks 
ülikooli liikmeskonnale. Ma ei 
muretse, kas üksuste tegevus 
on nende eriala vaates pädev, 
kindlasti on. Aga tahaksin, et 

TalTechi liikmeskond saaks 
läbi hea kasutajakogemuse 
sellest enam osa. 

Üks üllatus, mis uute 
ametiülesannetega  
seoses on olnud?
Ülikooli kinnistute registris on 
155 000 ruutmeetrit hoonete ja 
rajatiste pinda. 70-ruutmeetri-
seid kortereid mahuks sellele 
pinnale üle kahe tuhande. Kes 
selle ära koristab? ■

bitsioonid eduka tehnoloogia 
käivitamise ettevõtte loo-
mine, mis suudab pakkuda 
lahendusi, mis põhinevad 
olulistel teaduslikel või teh-
nilistel väljakutsetel, millega 
meeskond on tegelenud.

Üks üllatus, mis  
TalTechis töötamise ajal 
on olnud?
Naudin jalgrattasõitu läbi 
toreda Eesti metsa tööle ja 
tagasi, see aitab mõtteid 
klaarida. Üllatav on see, et 
kontori aknast paistavad 
puud, nii et mul on isegi 
kontoris olles tunne, et olen 
metsa lähedal. ■
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Taavi Tamm  Fotod: erakogu

globaalsest pandeemiast tin-
gitud teadmatus tuleviku ja 
ekspeditsiooni toimumise ees, 
oli selge, et nende reisisellide 
ülimalt positiivne ja lootus-
rikas suhtumine aitab meil 
korda saata midagi imelist.
23. mai hommikul oligi kaua-
oodatud päev viimaks käes 
– asjad pakitud, sõpradega 
hüvasti jäetud  ja täiskäik 
Käsmu poole. Seal oli meie esi-
mene sihtpunkt enne laevale 
minekut. Meid ootas ees info-
tund, ühine õhtusöök ja saun. 
Käsmus kohtasin ka Antark-
tika ekspeditsioonil osalenud 
koolivenda Juliust, kes mulle 
eesootavaks reisiks oma ko-
gemusest õpetussõnu jagas. 
Hiljem samal õhtul astusime 
laevapardale, seadsime sisse 
oma koikud ja võtsime suuna 
Sillamäele. Mul õnnestus ka 
kohe esimeses öövahis käsi 
valgeks saada.

Pere ja kodu merel
Ekspeditsiooni ametlik algus 
oli Sillamäe sadamas 25. mail. 
Orkestri, tantsutüdrukute ja 
kaamerate saatel heiskasime 

Admiral Bellingshauseni pur-
jed. Teekond Arktika suunas 
12 meeskonnaliikmega oli 
saanud alguse – sinimustvalge 
lipp uhkelt lehvimas, mereju-
malaga märjukese vahendusel 
kokkulepped sõlmitud ja sisi-
mas kirjeldamatu meelerahu. 
Meeskonna nimekiri oli aukar-
tust äratav: muusikud, ajakir-
janikud, haritlased, teadlased, 
ettevõtete juhid ja üks tudeng. 
Kuid merel on kõik võrdsed ja 
ühise eesmärgi – ohutu kulge-
mise – eest väljas. Meid kõiki 
ühendas entusiasm tekki küü-
rida, sooti pingutada ja illumi-
naatoreid pesta.
Laevas olles õppisin asju elust 
enesest. Prantslastel on kom-
beks valmistada konna sel-
liselt, et nad panevad ta kül-
ma vette ja seejärel tõstavad 
järkjärgult veetemperatuuri 
nii, et konn püsib rahulikult 
potis ega märkagi, kui on ära 
keenud. Ütleksin, et sama tee-
vad inimesed iseendale, võttes 
kanda järjest rohkem kohustu-
si, kuni ollakse liiga väsinud, 
et kõigega toime tulla. Meri on 
selle vastu parim rohi. Ei ole 
midagi paremat kui vaadata 

ÜKS TUDENG ADMIRAL 
BELLINGSHAUSENI 
PARDAL
Olen lihtne meremees ja õpin TalTech Eesti Mereakadeemia laeva
juhtimise eriala neljandal kursusel. Aktiivse tudengina avanes mul sel 
aastal harukordne võimalus seilata kolm nädalat mootorjahi Admiral 
Bellingshausen pardal ja saada osa Arktika ekspeditsioonist.

Kõik algas 11. jaanuari hom-
mikul. Mind äratas mobiili 
märguandepiuksatus, mis lä-
hemal vaatlusel osutus sõnu-
miks programmijuhilt Liana 
Šestakilt. Tema küsimus „Kas 
Sa Arktikasse tahad minna?“ 
pani mind pehmelt öeldes 
õhku ahmima. Vastuse mõtle-
mine võttis aega umbes murd-
osa sekundist. Esmalt karjusin 
oma toas kogu hingest „JAH!“, 
mille peale tulid vanemad vaa-
tama, kas minuga on ikka kõik 
korras, ning seejärel saatsin 
sõnumile jaatava vastuse.
Seiklust ihkab minu hing, 
mistõttu olen alati kõikidest 
põnevatest võimalustest kinni 
haaranud. Sel korral kulmi-
neerus mu seiklus ühe äärmi-
selt toreda ekspeditsiooniga, 
mille alguseks arvestan 11. 
maid, mil kõik reisil osalevad 
merekarud meditsiiniõppuse-
le kokku tulid. Pean tunnista-
ma, et nähes enda ümber neid 
särasilmseid, entusiastlikke 
ja südamlikke inimesi, kõiki 
ühendamas soov seikluste ja 
seilamise järele, tundsin to-
hutut rõõmu ja hingesoojust. 
Kuigi sel hetkel valitses veel 



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

50

EMERA

vööris lainete loksumise saatel 
tähistaevast ning merelt pee-
gelduvaid kuukiiri – selles on 
midagi uskumatult lummavat 
ja see paneb elu teise pilguga 
vaatama. Samas võib merel ol-
les tunda ka üksindust ja igat-
sust, mida varem tundnud ei 
ole. Sel juhul on edasiviivaks 
jõuks need inimesed, kes sind 
koju ootama jäävad. Eemalolek 
paneb hindama hetki oma lä-
hedastega ja õpetab mitte ku-
nagi alla andma.

Elu laevas oli meil liigendatud 
töökorraga ja kõikidel olid kind-
lad ülesanded. Meie alati rõõ-
mus ja naerusuine laevakokk 
Jarek Kasar tegi riimide ja me-
relt tulevate tuuleiilide saatel 
imemaitsvaid toite. Iga päev 
tuli ka ühel pereliikmel olla 
abiks meie lõpmatult kiitmist 
väärival kokal, kelle õpetuste 
saatel sai kartuleid koorida ja 
nõusid pesta. Teised meeskon-
naliikmed olid jaotatud kolme 
vahti, igas vahivanem ja kolm 

abistajat, kes pidasid hoolega 
vaatlust, et meie meretee kul-
geks turvaliselt. Minul oli au 
seista vahis koos kapteni, Maris 
Pruuli ja Andres Käpaga kella-
aegadel 00.00–04.00 ja 12.00–
16.00, mil sai küllaga vaatlusi 
tehtud, huvitavaid vestluseid 
peetud, tarkust salvestatud 
ning muidugi ka sooti pingu-
tatud. Iga vaht oli omamoodi 
põnev kogemus, mis tänu tore-
datele ja lõbusatele kaaslastele 
möödus kui linnutiivul.
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Idülliline puhkus  
sadamast sadamasse
Vaba aega veetsime ühiste ja 
alati meeleolukate filmiõhtute, 
male mängimise, raamatute 
lugemise või lihtsalt magami-
sega. Kuna terve see rännak 
oligi hingele üks suur puhkus, 
siis ei raatsinud ma väga aega 
magamisele kulutada. Meie 
laevaelu ja päevade eredamaid 
hetki aitas jäädvustada CJ, 
kes teab purjetamisest tohu-
tult palju ning samal ajal teeb 
kaameraga lausa imesid!
Meie esimeseks peatuseks oli 
sadam Rootsis Visbys, kus te-
gime tiiru ka linnas ja täien-
dasime varusid, et hooga edasi 
Taani Allinge poole purjetada. 
Allinge tervitas meid karjamaa-
de ja lammastega ning pakkus 
vaatamiseks kena arhitektuu-
ri, minimalistlikke kalapaate, 
kaevandusi ja Hammershusi 
kindluse varemeid. Päeva lõ-
petasime puhvetis kohalikku 
toitu ja merevaadet nautides. 
Allinges seadsin teiste eesku-
jul sisse uue traditsiooni saata 
igast peatuspaigast koju post-
kaart. Kaardid postitatud, asu-
sime taas teele.
Taani väinades purjetasime 
mööda kuulsast Hamleti los-
sist, mis ei tekitanud ‘olla või 
mitte olla’ ega ka muid identi-
teedikriisi puudutavaid küsi-
musi, vaid pani väärtustama 
hoopis merel veedetud hetki. 
Möödusime oma teel Euroopa 
suurimast tiivikuid tootvast 
tehasest, kus madalad elekt-
riliinid ja sillad meile küllaga 
närvikõdi pakkusid. Aalborgis 
jalutasime linnas ja õhtusta
sime laevaperega sadamas lin-
natulede taustal. Hommikul 
seadsime suuna Lerwicki poole.
Lerwickisse jõudsime imekenal 
varahommikul. Vesi oli peegel-
sile ja taevas pilvitu. Varsti 
aga tekkisid pea kohale mure-
pilved, sest sadamavõimud ei 
lubanud meid kaldale. Saime 
siiski mõne tunni kai ääres 

veeta ning seejärel juba edasi 
Fääri saarte poole seilama ha-
kata. Legend räägib, et mõned 
hulljulged merekarud käisid ka 
kaldal ja tegid tutvust kohali-
ke vaata misväärsustega, kuid 
tõde teavad vähesed.
Merejumal sai meie Põhja-
merre saabudes järjekordselt 
märjukesega kostitatud, kuid 
sellest hoolimata loksutas lae-
va päris korralikult ja murdis 
ka tugevamad lainetrotsijad. 
Huvitaval kombel töötab va-
hel merehaiguse vastu kõrva 
juurde pandud plaaster. Mitte 
muidugi alati, nii ka sel korral 
tuli paljudel looduse vägevust 
tunnistada ja merehaigusele 
alla vanduda. Rõõmsama poo-
le pealt avanes mul ookeanil 
seilates esmakordselt võima-
lus oma silmaga näha laeva 
tervitama tulnud vaalasid ja 
delfiine. See kogemus oli või-
mas ning andis edasiminekuks 
indu juurde.

Meremees plaanib,  
merejumal korraldab
Fääri saartele jõudes tervi-
tas meid vihmases ja uduses 
Tórshavnis üks kohalik puna-
se habemega viiking, kes sildu-
misotsad lahkelt kaile võttis ja 
ütles muhedalt paar kena sõna 
meie ebamaiselt kauni purje-
ka kohta. Sel hetkel ei tead-
nud ma veel, et see jääb minu 
koduks järgmiseks kümneks 
päevaks ja ühtlasi minu retke 
lõpppunktiks.
Koroonatestid antud, negatiiv-
susest pakatavad tulemused 
kätte saadud ning seiklused 
kaunitel Fääridel võisid alata. 
Esmalt tutvusime kohaliku 
linnaga ja panime puhvetitele 
silma peale. Seejärel otsusta-
sime saartele laevaga ringi 
peale teha ja kala püüda. Need 
hingematvad hetked – mäed, 
mõnel lumine tipp, karge me-
reõhk ja tugev meeskonnavaim 
– teevad ka praegu neid ridu 
kirja pannes südame soojaks. 

Eriti eredalt on mul meeles 
hetk, mil mägede ja pilvede 
vahelt piiluvate päikesekiir-
te ja koskede mühina  saatel 
tegime kalapüügipeatuse. See 
tõstis meie saagikuse keskmise 
0,1 kala pealt mitu korda kõr-
gemale. Meelis Saaremaalt oli 
isegi nii kõva mees, et võttis 
kaks kala korraga. 
Jõudes tagasi pealinna Tórs-
havni, olid meie pilgud suu-
natud juba Islandi poole, kuid 
kapteni ja CJ mõtlikke nägusid 
nähes selgus, et merejumal ei 
taha meiega koostööd teha. Ta 
oli järgmiseks paariks nädalaks 
kaks tugevat tsüklonit tellinud, 
mis ilmakaardile suure tume-
da laigu joonistasid ja teineteist 
üle trumbata proovisid. Seega 
tuli Fääridele jääda ja sealsest 
olemisest maksimum võtta. 
Rentisime autod, sõitsime rin-
gi ja imetlesime loodust – luge-
matul hulgal lambaid, jalgpal-
liväljakuid ja kauneid koski. 
Saime ka käia külas kohalike 
juures kultuuriga tutvumas ja 
söömas. Lambaliha küll mõnda 
aega peale Fääri saari süüa ei 
soovi, kuid see on elamus, mis 
jääb meelde kogu eluks!
Meeskond vahetus 13. juunil, 
kuid ma lootsin veel viimase 
hetkeni, et saan Islandile kaa-
sa sõita, ning jäin kauemaks. 
Siiski lõppes minu meeleolukas 
merereis 18.06.2021, kui võtsin 
vastu seda tõendava diplomi, 
jätsin hüvasti oma pere ja lae-
vaga ning vaatasin kai pealt, 
kuidas see juba nii armsaks 
saanud laevukene purjed üles 
seadis ja suuna Islandile võttis.
Sellest reisist jäid mind saatma 
mõtted, et unistada tuleb alati 
suurelt ja eesmärkidele ei tohi 
seada piire. Ekspeditsioon an-
dis mulle inimesena kirjelda-
matult palju juurde ning aitas 
kogeda tõelist mereromantikat 
ja aja seiskumist, kui kuskile 
pole kiiret. Aitäh, kallis Admi-
ral Bellingshauseni perekond, 
ning pärituult teie purjedesse! ■



Küsimuste jäävuse seadus ütleb, et küsimused 
tudengielus ei teki ega kao, vaid tulevad ja 
lähevad ning vahetavad oma aktuaalsust. Just 
selle pärast loodi 2017. aastal Tehnikaülikoo-
li tudengite nõustamiskeskus ning iga päev 
vastavad tudengitest nõustajad nii värskete 
kui ka vanemate üliõpilaste küsimustele kõik-
võimalikel teemadel. Enim pöördutakse siiski 
õppekorralduse ja vastuvõtuga seotud tee-
madel, samuti on läbi aastate väga tavalised 
olmeküsimused: ruumide asukohad, üritused, 
printimine, ühistransport, üldised üliõpilaselu 
korraldust puudutavad küsimused jne.

Nõustamisteenuste spetsialist Barbara Hein 
juhib tähelepanu Nõustamiskeskuse motole 
„Kui Sa ei tea, kuhu oma küsimusega pöör-
duda, siis tule nõustamiskeskusesse!“ „Ehk 
siis meie poole võib pöörduda ükskõik milli-
se mure või küsimusega. Meie heatujulised 
tudengitest nõustajad oskavad nõustada, 
juhendada ja vajadusel ka lohutada. Nõus-
tamiskeskusesse sattunud õppurid on välja 
toonud, et meie juurde on mõnikord oma 
küsimustega kergem pöörduda just seetõttu, 
et kaastudengid mõistavad vahel muresid 
paremini,“ räägib Hein.

Kas see aine ongi väga raske või olen mina lootusetult rumal? Kuidas 
ma tean, kellega on kõige parem grupitööd teha? Mida see ‘projektiõpe’ 
endast kujutab? Kas ülikooli arvutiklassi pääseb öösel ka? Kuidas ma 
pääsen Kuljusesse ja Tudengivormeli tiimi? Millises sööklas on kõige 
parem toit ja lühemad järjekorrad? Kust ma üldse tean, et valisin õige 
eriala?

Mari Öö Sarv  Foto: TalTech

TUDENGI TEEKOND TALTECHI,
LÄBI ÜLIKOOLI JA PÄRAST SEDA
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Üks igavikulisi küsimusi – kust ma tean, 
milline ülikool või eriala mulle sobib? – võib 
inimest muidugi kummitada aastaid, kuid üli-
kool alustab vastuse leidmisse panustamisega 
näiteks avatud uste päevaga. Traditsiooniliselt 
talvisel koolivaheajal toimuv päev võtab vastu 
kõik koolinoored, kes tee ülikooli leiavad, ja 
näitab kõike, mida näidata on, alates ühika-
test ja laboritest ning lõpetades tudengiorga-
nisatsioonide ja vastuvõtutingimuste tutvusta-
misega. Pole harv, et Tehnikaülikooli tulevad 
õppima noored, kas sattusid siia poolkogemata 
avatud uste päeval, lihtsalt sõbraga kaasa 
tulles. Sel päeval mitte ainult tutvustatakse 
linnakut ja õppeprogramme, vaid ka vasta
takse kõikidele sisseastumist ja õppima asu-
mist puudutavatele küsimustele ning reaalseid 
õppimiskogemusi saab kohapeal pärida otse 
huvipakkuva eriala üliõpilastelt. 
Konkreetsest õppeprogrammist huvitatud 
abituriendid saavad tulla ülikooli ka tudengi-
varjuks, veetes ühe koolipäeva koos üliõpila-
sega ja saades nii veelgi paremini aimu, mida 
siin õppimine tähendab ja kuidas õppeained 
tunduvad. Tudengid pole kitsid koolinoortega 
jagama ka tudengielu neid tahke, mis õppe-
töösse otseselt ei puutu.
Kui eksamid tehtud ja lävend ületatud ning 
õppimiskoht kindel, algab esimene kooliaasta 
uutele tudengitele Tallinna Tehnikaülikoolis 
eelnädalaga. See on väärtuslik info ja koge-
mustepakett enne kui õppetöö päriselt peale 
hakkab, aidates sisse elada ülikoolilinnakusse, 
teha esmast tutvust oma kursakaaslaste ja 
programmijuhi ning sama eriala vanemate  
tudengitega; viia end kurssi nii õppekorral
duse, tunniplaani kui ka vajalike tugiteenus-
tega. Eelnädalal saab üles leida ka endale so-
bivad tudengiorganisatsioonid ning toimuvad 
esimesed suuremad ja väiksemad peod, mis 
lükkavad värvikale tudengielule hoo sisse.
Õppeosakonna spetsialistid teavad, et kui eel-
nädal aitab kenasti ülikooliellu sisse elada, siis 
mõne kuu järel, esimeste kontrolltööde aegu, 
saabuvad esmakursuslastele esimesed mu-
repilved. Nüüd on aeg meenutada või Tuden-
giportaalist välja otsida ülikooli pakutavate 
tugiteenuste pikk nimekiri, mis on üliõpilas-
tele toeks mitte ainult esimesel aastal, vaid 
läbi kõikide õpinguaastate. Kui kontrolltööd 
tunduvad rasked, pakuvad vanemate kursus-
te üliõpilased Reaalabi – tudengilt tudengile 
nõustamist matemaatikas ja füüsikas baka-
laureuse ja rakenduskõrgharidusõppe ning 
inseneriõppe tudengitele. Õppetööteemaliste 
muredega tasub alati pöörduda oma program-

mijuhi, aga ka dekanaadi või tuutorite poole; 
programmijuht hoiab ka ise silma peal, et kõik 
tema tudengid oleksid kaasas ja keegi ei jääks 
maha. 
Materjalitehnoloogia programmijuht Tiia 
Plamus: „Mina saan jälgida iga tudengi õpi-
tulemusi eraldi ÕISis ning uurida siseveebis 
PowerBI raportist programmijuhi aruandes 
olevaid üliõpilaste vahetulemusi.“ Kui talle 
jääb silma, et mõnel tudengil hakkab kehve-
mini minema, saab ta temaga ühendust võtta 
ja uurida, kas mure on motivatsioonis, stres-
sis või hoopis huvide muutumises. Plamus 
ütleb oma umbes poolesaja tudengi kohta: 
„Minu poole pöördutakse kõikvõimalike mure-
dega, nii õppetööga seotud kui ka eluoluliste-
ga, ning igale probleemile oleme alati koos ka 
lahenduse leidnud.“ 
Nõustamiskeskuses töötavad kogenud tuden-
gid, kes aitavad ekirja teel, jutuakna kaudu, 
telefonitsi või kohapeal silmast silma kõigil 
murega pöördujatel leida lahendus, olgu see 
siis seotud õppetöö, koolielu või olmeteema-
dega. Isikliku elu murede jaoks on ülikoolis 
olemas ka psühholoogid. Kes aga hakkab moti
vatsiooni kaotama või kahtlema, kas sai ikka 
õige eriala valitud, saab nõu pidada karjääri-
nõustajaga; kevadeti ja sügiseti korraldatakse 
üliõpilastele ka karjääriseminare.
Kõik see on TalTechis saadaval nii eesti kui ka 
inglise keeles, välisüliõpilased saavad lisaks 
kirjeldatule abi ka Eesti ühiskonda ja tööellu 
sisse elamiseks ning erivajadustega üliõpilas-
tele on oma nõustajad.
Kui semester läbi, tasub anda igale ainele ja 
õppejõule tagasisidet – see on vajalik, et järg-
mistel semestritel saaks õppetööd paremini 
korraldada ja õppejõude tudengite kogemus-
test informeerida. Põhjendatult väga kehvade 
hinnangutega õppejõudude töö vaadatakse 
põhjalikult üle. 
Sama oluline on anda õpingutele tagasisidet 
pärast ülikooli lõpuaktust – ainult nii saavad 
ülikooli juhid teada, milline on õppija kogemus 
Tallinna Tehnikaükoolis, ning ainult ausa ta-
gasiside põhjal saab teha tõeliselt häid paren-
dustöid. ■

taltech.ee/noustamine 
facebook.com/TalTechCounsellingOffice
taltech.ee/tule-tudengivarjuks

https://taltech.ee/noustamine
https://www.facebook.com/TalTechCounsellingOffice
https://taltech.ee/tule-tudengivarjuks
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Sten Kalder  Fotod: A Cube Agency

kui neil pole võimalik avalikest sündmustest osa  
võtta. Selleks kutsusime üles juhiabisid ja aktiiv
seid kolleege korraldama oma üksustele siseüritu
si. Üritusi toimus meile teadaolevalt üle 15. Kõige 
levinumad olid pannkoogihommikud ja ühised 
linnakutuuri del osalemised, ent korraldati ka laua
mängude täistunde, sügisandidest valmista tud 
kookide degusteerimist, inspireerivaid loenguid/
kohtumisi, erialainimeste kokkutulekuid ning 
raamatukokku oli ehitatud lausa põgenemistuba. 

Linnakupeoga tähistasime ülikooli aastapäeva juba kolmandat korda: 
esimesel korral sajandat aastapäeva 2018. aastal ja teine kord aasta hiljem.

Mullu jäi pidu pandeemia tõttu ära ja kui sel keva  
del tundus füüsilisel kujul suursündmuse korral-
damine viiruse tõttu endiselt väga ebatõenäoline, 
siis suve lõpul näis olukord juba lootusrikas. 
Otsus linnakupidu korraldada sündis napilt 
kuu enne üritust, kui valitsus oli andnud selged 
juhised, kuidas suurüritusi viiruse tingimustes 
korraldada. Aega oli nüüd väga vähe ja töögraafik 
väga tihe. Esimese töökoosoleku pidasime turun-
dus ja kommunikatsiooniosakonna bussisõidul 
Särghaualt Tallinnasse – seal sai kokku lepitud 
enamik projekte ja nende elluviijad. 
Kokku toimus linnakupeol üle 30 sündmuse, 
mida vedas eest 25liikmeline tuumikmees-
kond ja mille korraldamisse panustas üle 250 
üliõpilase, töötaja, vilistlase ja koostööpart-
neri. Programmi panime kokku kogu ülikooli 
liikmeskonda silmas pidades. 
Korraldusmeeskonna soov oli, et linnakupeol saaks 
osaleda võimalikult suur hulk töötajatest ka juhul, 

ÜLIKOOL

LINNAKUPIDU TÕI ÜLIKOOLI 
AASTAPÄEVA TÄHISTAMA  
ÜLE 2500 ÜLIÕPILASE, 
TÖÖTAJA JA VILISTLASE

Eksponaat raamatukogu põgenemistoas.

Tänavuse linnakupeo üheks märksõnaks oli 
paratamatult COVID tõendi kontroll ja kiirtesti-
mine, ilma tõendi või negatiivse testita keegi üri-
tusele ei pääsenud. Kui esialgu oli hirm, et see 
tekitab pikad järjekorrad, siis ülikoolis kasutusel 
olevad vaktsineerimist tõendavad käepaelad 
kiirendasid oluliselt protsessi ja keegi liiga pikalt 
järjekorras aega veetma ei pidanud.
Keskpäeval tähistati TalTechi muuseumi 50. aas-
tapäeva, mis oleks pidanud toimuma juba kevadel, 
ent lükkus viiruse tõttu edasi. Pidustuse raames 
tegi professor Enn Velmre ettekande „200 aastat 
termoelektrit: Thomas Johann Seebecki lugu“. 
Keskpäevast algasid ka vilistlaste kokkutulekud, 
mis kestsid mõnel juhul õhtuse järelpeoni välja. 
Vilistlastel oli võimalik ise oma kursuse kokku
tulek korraldada ning Vilistlaskogu aitas neil 
organiseerida ruumid ja kostitas vilistlasi kohvi-
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lauaga. Majandusteaduskond korraldas vilistlas-
tele eraldi networkingürituse, kus arutleti, milli-
ne võiks olla koostöö vilistlaste ja ülikooli vahel. 
Esimest korda olid linnakupeo programmis kam-
pust tutvustavad ringkäigud, mis osutusid ääretult 
populaarseks ja pakuvad kõneainet tänaseni. Lin-
nakutuuri raames tutvustati meie kampust läbi 
selle saamisloo ja siin töötanud/õppinud inimeste 
lugude. Giidid viisid külalisi kohtadesse, kuhu nal-
jalt iga päev ei satu. Nii sai käia rektori kabinetis, 
muuseumi varasalvedes, tudengivormeli tööruumi-
des ja paljudes teistes põnevates kohtades.
Esmakordselt korraldati ka suurejooneline üliõpi-
lasorganisatsioonide viievõistlus. See algas paraadi 
ja rongkäiguga Tudengimaja parklast ning siirdus 

sümboolselt läbi Akadeemikute allee ja amfiteatri 
ühiselamute vahel asuvasse võistluskeskusesse. 
Tudengiorganisatsioonid võtsid mõõtu viiel võist-
lusalal, millest üheks meeleolukamaks oli „plä-
terda ja lappa“, mis on eestindatud võistlus USA 
ülikoolide mängust „Slip’n’Flip“. 
Samuti tuli mõõtu võtta inseneriteaduslikul alal 
ehk disainida minimaalselt 50 cm pikkune lennuk  
ja visata see alla ühiselamu neljanda korruse rõ dult. 
Võitis see, kelle lennuk püsis kõige kauem õhus.
Päevase võistluse kolm parimat tudengiorgani-
satsiooni pääsesid finaali, mis toimus linnakupeo 
järelpeol pärast Anne Veski esinemist. Finalistidel 
tuli valida üks tuntud muusikavideo, see kahe tun-
ni jooksul selgeks õppida, kostüümid valmistada ja 
lugu suure rahvahulga ees ülikooli aulas etendada. 

Üliõpilasorganisatsioonide rongkäik võistlus
keskusesse.

TalTechi Turundusklubi võist kond „Pläterda ja 
lappa“ võistlushoos.

Kammerkoori ja naiskoori ühis võistkond Inseneri 
teaduskonna Üliõpilaskogu vastu võistlemas.

Tudengiaktivistid teistele kaasa elamas.

Võistluse korraldusmeeskond koosnes TalTechi, 
Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Lennu akadee mia 
üliõpilastest ja vilistlastest.

Infotehnoloogia teaduskonna Üliõpilaskogu 
võistkond ühiselamu rõdult lennumasinat viskamas.
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Tänavuse viievõistluse võitis BEST Estonia ja 
viis ihaldatud rändkarika oma kontorisse hoiule.
Juba teist korda võttis Üliõpilasesindus rekto-
raadiga mõõtu Tulpide lahingus. See on TalTechi 
Filmiklubi versioon Rooside sõjast, kus osalejatel 

Filmiklubi võistkond etendamas Ukraina 2007. 
aasta Eurovisiooni laulu „Dancing Lasha Dumbai“.

Rahvusvaheliste tudengite ja õppejõudude  
Quiz Night Majandusmaja fuajees.

Mälumänguõhtu Tudengimajas. Mälumängu kolm parimat võistkonda autasustami sel.

Laulu ja tantsupidu algas ülikoolile kohaselt 
Gaudeamuse laulmisega.

Laulupeo solistiks oli Kristjan Karmo.

tuli ära arvata, kuidas on mõnele küsimusele vas-
tanud 100 TalTechi juhuslikku tudengit. Mängust 
sai näiteks teada, et kõige populaarsem maga-
miskoht ülikoolis on tudengiorganisatsioonide 
diivanitel, ent tudengitele meeldib silma puhata 
ka raamatukogus, tudengimajas ja WCs. Võist-
luse võitis Üliõpilasesindus, salvestus on nähtav 
ülikooli Facebooki lehel. 
Linnakupeol on traditsiooniks saanud mälumäng, 
mida sel aastal korraldasime paralleelselt lausa 
kahes kohas. Eestlased kogunesid teadmistes mõõtu  
võtma Tudengimaja suurde saali ning ESNi abiga  
korraldasime rahvusvahelistele tudengitele ja 
õppe jõududele Quiz Night’i majandusmaja fuajees. 
Linnakupeo üheks suursündmuseks oli taas 
Leiutajate laulu ja tantsupidu, kus astusid üles 
meie oma kultuurikollektiivid: TalTechi Bigbänd, 
tantsuansambel Kuljus, Akadeemiline Naiskoor, 
Akadeemiline Meeskoor, Kammerkoor, Vilistlas-
te Naiskoor ja Inseneride Meeskoor. Laulupeol 
kõlasid nii traditsioonilised teosed, mitmed meile 
armsaks saanud lood, kuid ka nüüdisaegsemad 
ja meie enda kollektiivide loodud laulud. Tant-
sulise poole eest kandsid kõrgetasemeliselt hoolt 
Kuljuse tantsijad ning peo lõpuks oli tantsuplats 
täitunud ka külalistega. Loomulikult võis sealt 
leida jalga keerutamas ka rektor Tiit Landi. 
Linnakupidu jätkus suurejoonelise järelpeoga, 
millest sai osa üle 2000 tipika. Peo kontsertlava 
oli ülikooli aulas, kus esinesid Anne Veski, Clic-
herik & Mäx ja Terminaator. Lisaks oli Kultuu-
riklubi peosaaliks muudetud peahoone kohvik, 
kus esinesid meie üliõpilastest DJd. Peahoone 
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Meeleolukas laulu ja tantsupidu tõi tantsuplatsile 
ka ülikooli juhtkonna liikmed. 

Tantsuansambel Kuljus.

Anne Veski. Terminaator. 

Peahoone kohvik muutub kord aastas peosaaliks. Breiktantsijad aulas.

fuajee ja selle ümbruses asunud galeriid muu-
tusid mõnusaks loungealaks, kus sai tantsi-
misest puhata, kvaliteetset kohvi nautida ja 
ülikooliaegu meenutada. Akadeemikute alleele 
kerkis food-truck’idega toidutänav, kus sai keha 
kinnitada ja õhtuhämaruse saabudes värskes 
õhus silent disco’t nautida. 
Meie vilistlane Anne Veski oli õhtu esimene 
esineja ja saali vallutasid peaasjalikult esimese 
astme üliõpilased, kes kõiki laulusõnu peast 
teadsid ja tipikale kohaselt meeleolukalt kaasa 
laulsid. 
Õhtule pani võimsa punkti rokkansambel Termi
naator, kelle esinemine taas aula mahutavuse 
proovile pani. Tänu tipikate laululembusele sai so-
list nii mõnegi salmi laulmise publikule usaldada.
Suursuur aitäh kõigile, kes linnakupeo sünd-
mustest osa võtsid ja neid ellu viia aitasid! 
Kohtume juba järgmisel aastal 9. septembril! ■

Korraldamisel kasutati ära kõigi meeskonnaliikmete 
(varjatud) anded. Rahvusvahelise koostöö juht 
Reijo Karu monteerib kokku enda konstrueeritud 
telgisilte ja bännereid. TalTechi BigBänd.
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AASTA VILISTLASED 2021  
ON OLÜMPIAVÕITJAD
IRINA EMBRICH JA 
ERIKA KIRPU

IRINA EMBRICH
Irina õppis aastail 1998–2004 keemia- ja 
materjalitehnoloogia teaduskonna keemia- 
ja keskkonnakaitse tehnoloogia erialal

ERIKA KIRPU
Erika õppis aastail 2010–2014 õigusteadus-
konnas õppekaval „Estonian public and 
private law“.

Kuidas ülikooliaastad Sinu sportlas
karjääri mõjutasid?
IE: Ma arvan, et üldiselt mõjutasid hästi. 
Õppimise ajal ma võitsin tiitlivõistlustelt mitu 
medalit. Minu õppejõudude seas oli palju neid, 
kes andsid mulle võimaluse praktika ja ülesan-
ded hiljem ära teha. 
EK: Andsid uue inspiratsiooni, kuna õppida 
Tehnika ülikoolis oli äge.

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu 
ülikooliajast.
IE: Mul väga hästi jäi meelde päev (hetk), kui 
ülikoolis arutati 28.09.2020 Erki Noole võitu 
Sydney olümpial, kuhu meie naiskond ei pääse-
nud.
EK: Mäletan, kuidas nutsin ühe õppejõu kabi-
netis, sest ei saanud tema ainest aru. Praegu 
ei mäleta üldse, mis aine see oli.

Kuidas Tokyo olümpiamängude edasi
lükkamine mõjus, andis see eelise või 
tekitas raskusi?
IE: Kõige raskem oli ootamine ja teadmatus. 
Kas rahvusvaheline föderatsioon korraldab 
või ei korralda viimast turniiri, mis oli edasi 
lükatud, ja kas olümpia üldse toimub?
EK: Tekitas raskusi, sest ei saanud vahepeal 
korralikult trenni teha jne, aga samas jõudsin 
selle aja jooksul mentaalselt välja puhata.

Fotod: erakogud ja A Cube Agency

VILISTLANE

Irina Embrich

Erika Kirpu
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Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
IE: Ei ole seotud. Ma veel ei ole mõelnud selle peale.
EK: Hetkel ei ole seotud. 

Räägi oma tänastest tegemistest.
IE: Mul on plaanis treenerina edasi töötada ja 
oma klubi arendada. Kandideerida Tallinna voli  
kogusse selleks, et edendada spordi tähtsust ühis 
konnas ja luua sportimiseks head tingimused.
EK: Minu töö ongi tippsport. Spordi kõrvalt 
tegelen digitaase turundusega.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just Tehnikaülikoolis?
IE: Tänu TTÜ kõrgharidusele ma sain täienda-
va pedagoogilise hariduse ja töötan treenerina. 

EK: Palju häid sõpru.

Millisena näed oma erialast tulevikku, 
kui sportlaskarjäär läbi saab? 
EK: Praegu on plaan minna õppima digitaalset 
mar ketingi, soovingi oma tuleviku siduda selle 
erialaga ning seeläbi edendada vehklemist ja 
üldse sporti.

Mis Sinust oleks saanud, kui Sa poleks 
Tehnikaülikoolis õppinud?
IE: Ei tea, mis oleks saanud, aga tean, mis sai. 
Olümpiavõitja.
EK: Eks midagi head oleks ikka saanud.

Ütle üks põhjus, miks peaks  
Tehnikaülikooli õppima tulema.
IE: Et saada paremaks ja võibolla mõnes vald
konnas ka parimaks.
EK: Väga innovaatiline ülikool. ■
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Igale värskele tudengile tundub ülikool alguses tundmatu alana, kus on 
võõrad inimesed ja kogu korraldus harjumatult teistsugune. Selleks et 
hirme maandada ja „rebaseid“ soojalt vastu võtta, korraldab TalTechi 
üliõpilasesindus kampuses õppeaasta avalöögina ühe meeleoluka 
orienteerumise. Avalöögi orienteerumine, uutele tudengitele mõeldud 
esimene suur üritus enne õppeaasta algust, toimus sel aastal juba küm-
nendat korda. Orienteerumise formaadiga on hea tutvustada rebas tele  
ülikoolilinnakut ja tudengiorganisatsioone, kultuurikollektiive, üliõpilas-
kogusid ja tudengitele suunatud teenuseid. 

EngelMari Mölder ja Kristiina Kuusemets  
Fotod: Mattias Kitsing, Liisa Kõve, Fotoklubi 

Orienteerumine algab TalTechi staadionil, kus 
kõik tiimid saavad kaardi. Avapaugu kõlades 
minnakse koos rajale ja tutvutakse linnakuga. 
Mängulise ja seiklusrohke ürituse jooksul on 
värsketel tudengitel võimalus lähemalt tundma 
õppida tulevasi kursusekaaslasi ja uusi sõpru. 
Tiimis on tavaliselt kuni kaheksa sama eriala 
tudengit ning paari tunni jooksul käiakse koos 
läbi umbes kümme punkti. Punktides ootavad 
tudengiorganisatsioonide esindajad, kes pane-
vad rebased proovile mitmesuguste ülesannete 
ja katsetega. Nii saavad uued tudengid tiimi-
kaaslastega koostööd teha ja näha, kellega on 
ehk mõistlik tulevikus koos grupitöid teha.

Elamusterohke orienteerumise parimate tun-
nustamise järel suundutakse õhtusele Avalöögi 
peole.
Sellel aastal toimus Avalöögi orienteerumine 
päikesepaistelisel 23. augustil. Üliõpilasesindu-
se tublid abilised möllasid juba hommikust saati 
ning linnaku peal jooksid ringi naerusuised ja 
rõõmsad tudengiesindajad, kes valmistasid ette 
punkte varsti saabuvate rebaste jaoks. 
Staadionile hakati kogunema kell 14.30, kus 
kõigepealt kontrolliti tudengite koroonatõen-
deid. DJ Elton hoolitses muusikalise meeleolu 
eest, päevajuht Tom jooksis spordiklubi punktist 

AVALÖÖGI ORIENTEERUMINE 
JUHATAB REBASED OTSE 
TUDENGIELLU

TUDENGIELU
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kohale ja melu võis alata. Staadionil olid reba-
seid ootamas vinged koostööpartnerid Solaride, 
Eesti Üliõpilaskondade Liit, POMP ehk Pane 
Oma Meeled Proovile ning lisaks üliõpilasesin-
duse tublile fotograafile aitas Fotoklubi tervet 
üritust jäädvustada.
Linnaku peale olid oma ägedad punktid püsti 
pannud 26 tudengiorganisatsiooni, kellega reba-
sed said rajal seigeldes tutvuda. Organisatsioonid 
panid värsked tudengid proovile mitmesuguste 
tegevustega, näiteks Majandusteaduskonna 
Üliõpilaskogu pani rebased hüppama Wipe-Out 

rajale, Best-Estonia lasi tiimidel batuudilinna-
kus võidu joosta, koorid viisid läbi Silent Disco 
ja Kultuuriklubi tegi veeämbritega beerpong’i. Ei 
puudunud ka Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu 
kurikuulus käe põlema panemise katse, milles 
osales isegi meie rektor (kes pääses tervelt!).
Üliõpilasesindus ja koostööpartnerid kostitasid 
osalejaid tiimimängudega, näiteks oli kohal ro-
deohärg, kes tiimiliikmeid seljast maha lennu-
tas. Kõik rebased said üliõpilasesinduselt kingi-
tuseks riidest rebasekoti, kus leidus nii mõndagi 
toredat ja värskele tudengile vajalikku. ■
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Ülikooli 103. aastapäeva akadeemilisel aktusel 17. septembril võeti kasutusele  
uus, järjekorras juba kolmas Tallinna Tehnikaülikooli auraamat. Ülikooli 
auraamatute traditsioon ulatub pea poole sajandi taha TPI aega.

Sten Kalder  Fotod: Sten Kalder

ÜLIKOOLI AURAAMATU 
TRADITSIOONI ALUSTASID 
VILISTLASED

Raamatu kinkisid Tallinna Po-
lütehnilisele Instituudile ühes-
koos 304 vilistlast, kes kirjuta-
sid alla ka pühendusele, mida 
saab lugeda ülalolevalt pildilt.
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1977–1986 jäädvustati ainult parimate lõpetajate 
nimed

ESMAKORDSELT JÄÄDVUSTATI ALATES:
1986 ülikooli audoktorid

1989 rektori ametiraha üleandmine

1989 Suure teenetemedali „Mente et Manu“ 
kavaler 

1990 dekaanide ametiraha üleandmine

1996 aasta vilistlane 

1997 Väikese teenetemedali „Mente et 
Manu“ kavalerid

1997 ülikooli ausponsor

1998 emeriteeruvate professorite nimed

1998 endistele rektoritele büstide avamine 
Akadeemikute alleel

2004 Eesti Inseneripedagoogika keskusele 
akrediteerimistunnistuse üleandmine

2004 inseneripedagoogilise kvalifikatsiooni 
omistamine 

2004 õppehoone avamine

2007 auraamatus jäädvustati ülikooli  
50 000. lõpetaja

2010 aasta teadlane, noorteadlane ja  
õppejõud

2010 aasta tudengitegu, kultuuritegu ja  
sporditegu

2011 ülikooli akadeemilise kohtu liikmete 
ametivanne

2012 ülikooli auliikme auaadressi üleandmine

2014 ametist lahkuva dekaani tänamine

2015  aasta teadusartiklite autorid

2016 ametist lahkunud rektori tänamine

2017 aasta rakendusliku teadustöö autorid

2017 aasta tudeng

2018 aasta arendustöö autorid

2018 aasta tugitöötajad

2019 aasta programmijuhid

2020 spordivaldkonna eritunnustuse saaja  

Kõigepealt kanti auraamatusse 
1977. aasta parimad lõpetajad 
ja esimesena oli au oma nimi 
raamatusse jäädvustada elekt-
roenergeetikateaduskonna kii-
tusega lõpetajal Ivo Varuskil. 
Kuni 1986. aastani kanti au-
raamatusse ainult parimate 
lõpetajate nimed, hiljem ha-
kati seal jäädvustama ka teisi 
ajaloolisi sündmusi ja ülikooli 
antavaid tunnustusi. Esimene 
auraamat oli kasutusel 34 aas-
tat, viimasena oli au sinna alla 
kirjutada 2010. aasta suvistel 
cum laude lõpetajatel.
Teine auraamat sai esimese 
sissekande rektor professor 
Andres Keevalliku inaugurat-
sioonitseremoonial. Auraamatu 
autoriks on nahakunstnik Tiia 
Eikholm ja raamatu kujun-
dusmotiiviks on ülikooli deviis 
„Mante et Manu“, kaanel on 
kujutatud ülikooli endist logo ja 
Maire Morgen-Hääle skulptuu-
ri „Üliõpilased“. Raamatu autor 
ise on kauni käekirjaga teinud 
ka kõik sissekanded. Kuivõrd 
ülikooli kiitusega lõpetajate 
arv on kasvanud ja ülikooli an-
tavaid tunnustusi on tublisti 
juurde tulnud, täitus teine au-
raamat juba 11 aastaga; viima-
sena oli au sinna allkiri anda 
2021. aastal emeriteerunud 
professoritel. 
Kolmanda auraamatu võtsi-
me kasutusele 17. septembril 
2021, Tallinna Tehnikaülikoo-
li 103. aastapäeva akadeemi-
lisel aktusel. Selle autoriks 
on samuti nahakunstnik Tiia 
Eikholm ja raamatu kujun-
dusmotiiviks ülikooli moto 
„Mente et manu“. Ülikooli 
eesti- ja ingliskeelne nimi on 
raamatule pressitud läikivas 
hõbefooliumtrükis ning kaanel 
eenduvad sümboolsed tellised, 
millest ehitatakse ülikoolis 
omandatud teadmiste ja prak-
tiliste oskuste alusel majan-
duse ja teaduse vundament. 
Telliskivid on ühtlasi väga ise-
loomulikuks elemendiks meie 
linnaku sise- ja välisilmes. ■
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Milvi Vahtra, TalTechi raamatukogu bibliograaf  Fotod: TalTechi muuseumi digiteek

TEHNIKAÜLIKOOLI LINNAK  
SAI ALGUSE ÜHISELAMUST

Tallinna Polütehnilise Instituu-
di asukoht Mustamäele valiti 
1952. aastal seitsme võimaliku 
variandi hulgast. Hoonetekomp-
leksi eelprojekti kinnitas 1953. 
aastal NSVL Ministrite Nõuko-
gu, kuid seoses Siberi ja Kaug-
Ida kiirendatud arendamisega 
tuli hoonete ehitamine mõneks 
ajaks edasi lükata.
1958. a alustati uuesti projek-
teerimistöid, varasem projekt 
ei vastanud enam instituudi 
nõuetele. Projekt kiideti heaks 
TPI laiendatud nõukogu istun-
gil 20. mail 1960 ning kinnita-
ti ENSV Ministrite Nõukogu 
poolt sama aasta 2. novembril. 
Projekt nägi ette õppehoonete, 
ühiselamute ja majandushoo-
nete ehitamise.
Mustamäe linnaosa kasvas 
eriti jõudsalt 1960–1970ndatel 
aastatel. Esimest elumaja Mus-
tamäele, TPI ühiselamut nr 2 
(varem nr 1), hakati ehitama 
10. mail 1960. Peahoone õppe-
korpuste nurgakivi panekuni jäi 
siis veel paar aastat.
„1960. aasta läheb Tallinna Po-
lütehnilise Instituudi ajalukku 
rea oluliste tulemustega. Sellel 
aastal tehti algust instituudi 

uute hoonete kompleksi 
ehitustöödega, millest esi-
meseks sammuks on suure 
ühiselamu ehitamine,“ ütleb 
tollane rektor Agu Aarna oma 
aastalõpu pöördumises ajale-
hes Tallinna Polütehnik 31. 
detsembril 1960. Seni asusid 
instituudi ühiselamud üle lin-
na mitmes paigas – Lai 5, Rah-
vakohtu 3, Pärnu mnt 6, Toom-
puiestee 17-a, Lenini puiestee 
11 ja 13 keldrikorrusel ning 
kolm ühiselamut Koskla täna-
val. Elamistingimused polnud 
neis just kõige mugavamad ja 
mahutavus oli vaid 659 kohta, 
kuid uue ühiselamu valmimi-
sega Mustamäel loodeti suu-
rendada kohtade arvu 1120-
ni. Vanadest ühiselamutest 
plaaniti alles jätta vaid Koskla 
omad, teistest loobuti.
1960. aasta kevadel võeti ins-
tituudis suund, et üliõpilased 
võtaksid massiliselt osa ühis-
kondlikult kasulikust tööst. 
Korrastati instituudi krunti, 
osaleti ka ehitustel, sealhulgas 
uue ühiselamu ehitusel. Juuli-
kuus töötasid mitme õpperüh-
ma tudengid usinasti ehitusel, 
oli ka tööst kõrvalehoidjaid, nn 
siidikäsi.

1961. aasta maikuu ajalehes Tal-
linna Polütehnik kirjutab TPI 
haldusprorektor Harri Eesmaa: 
„…uue hoonetekompleksi esime-
ne maja on näha juba kaugele. 
Ehitusplatsil käib elav tegevus 
varahommikust hilisõhtuni. Ehi-
tajad töötavad kahes vahetuses. 
Kiirustamiseks on eriti põhjust, 
sest käesoleva aasta 1. oktoobriks 
peab valmima ühiselamu esime-
ne sektsioon 330 üliõpilasele.“ Ta 
nendib, et kõigile eluaset vaja-
vatele tudengitele ei jätku kohta 
praegustes ühiselamutes, kuna 
viimastel aastatel on üliõpilaste 
arv tunduvalt suurenenud ja suu-
reneb eeloleval õppeaastal veelgi.
Haldusprorektor kutsub üli-
õpilasi osalema ehitustöödel, 
ehitusorganisatsioon Tallinna 
Ehitustrust vajab abiks vähe-
malt 200 üliõpilast maikuust 
oktoobrini. Samuti suunatakse 
edaspidi ehitusteaduskonna üli-
õpilased tootmistöö ja õppeprak-
tikale ühiselamu ehitusel.
Ka Eesti NSV Ministrite Nõu-
kogu püüdis igati kaasa aidata 
ühiselamu valmimisele: võttes 
arvesse rektori ettepanekuid ehi-
tustööde kiirendamiseks, suuren-
dati 1961. aasta finantseerimise 
ja ehitustööde mahtu, et valmis 
ehitada ka I mikrorajooni ja TPI 
territooriumi vaheline tänav, 
kanalisatsioon, vesivarustus ja 
elektriliinid koos alajaamadega.
Maikuuks 1961 oli jõutud ühis-
elamu I sektsioon katuse alla 
viia ning alustati sisetööde ja 
katlamaja ehitamisega. Samal 
ajal oli tulevane ühiselamu üli-
õpilastele lööktöö tandriks, iga 
päev töötas siin 130 inimest, 
neist 90 üliõpilased, peamiselt 
ehitusteaduskonna 1. ja 2. kur-
suse tudengid. Juhtkonna poolt 

TPI esimese ühiselamu ehitus Mustamäel juulis 1961.  
Foto: H. Treial. EFA
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esile tõstetud tublimad üliõpila-
sed-ehitajad olid Haljas, Aasvee, 
Peuša, Osip, Laur, Niilus, Lind, 
Rõigas, Reier ja Randlepp. Juu-
lis, augustis ja septembris ehi-

tusel töötavate tudengite arv 
suurenes, ulatudes septembris 
278 üliõpilaseni. Tudengitel, kes 
vajasid elamispinda, tuli ehitu-
sel töötada 30 töötundi.

Akadeemia tee esimese ühiselamu 
esimene 312 kohaga sektsioon sai 
valmis 1961. aasta lõpus, riiklik 
komisjon võttis selle vastu 28. 
detsembril. 1962. aasta algul ko-
lisid sisse esimesed üliõpilased, 
kes hakkasid elama 3–4-kohalis-
tes tubades. Toad sisustati uue 
mööbliga, igal korrusel oli üliõpi-
laste käsutuses puhketuba, köök, 
lauatenniselaud, pesuruumid, 
pesupesemismasinad jm.
Ühiselamu teise sektsiooni ehi-
tustööd lõpetati 1962. a märtsis. 
Valminud ühiselamus oli 800 
kohta. See oli esimene elumaja, 
mis ehitati Mustamäe uues linna-
osas. Mälestustahvel Mustamäe 
vanimale elamule avati hoone 
seinal 19. septembril 2002 Musta-
mäe 40. aastapäeva tähistamise 
raames.1994–2007 paiknesid 
ühiselamu 1. ja 2. korruse vasa-
kus tiivas raamatukogu ruumid.
Seoses uute üliõpilaskodude ehita-
misega esimene ühiselamuhoone 
Mustamäel lammutati 2007. aas-
tal. 30. juunil 2007 korraldasid 
TTÜ kultruuriklubi Ollalaa tu-
dengid koos TTÜ Üliõpilasküla ga 
lammutamiseelse mälestuspeo 
„Siin me elasime“. Päev algas 
näidisväljakolimisega, järgnes 
sõnaline ja muusikaline osa ning 
piknik. Avati pildigalerii ja kino-
ruum unikaalsete fotode ja kaadri-
tega ühiselamust. Üritusel osales 
ülikooli juhtkond, Mustamäe lin - 
naosavalitsus ja hulk ülikooli vi-
listlasi. Sõnavõtuga esines ka pro - 
rektor Andres Keevallik, kes oli 
üks esimesi selle ühiselamu elanik - 
ke. Lammutamine algas 8. augus-
til 2007 ja koos sellega algas uue 
tudengikodu ehitamine. Viiekor-
ruseline 91 korteriga 344-kohali-
ne ühiselamu avati pi dulikult 15. 
detsembril 2008. aastal.
Järgmise aasta kevadel möödub 
60 aastat Tehnikaülikooli pea-
hoonele nurgakivi panekust Mus-
tamäel. Kui kellelgi lugejaist on 
fotosid või muud materjali nõuko-
gudeaegsest TPI ühiselamuelust, 
siis palume võtta ühendust aad-
ressil muuseum@taltech.ee. ■

TPI esimese ühiselamu pidulik vastuvõtmine 28. detsembril 1961, 
sümboolse võtme saab rektor Agu Aarnalt ühiselamu esimees. Foto: 
TalTechi muuseumi digiteek

TPI esimene ühiselamu Mustamäel. Foto: EFA

Mälestustahvel Mustamäe vanimal elamul aastast 2002.  
Foto: TTÜ trükiste arhiivkogu
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TALTECHI ESINDUS
MEESKONNAD SEOVAD UUEKS 
HOOAJAKS TOSSUPAELU

SPORT

Järjekordne akadeemiline aasta on Tallinna 
Tehnikaülikoolis kätte jõudnud: tuhanded uued 
tudengid otsivad, pea laiali, mööda lõputuid ko-
ridore oma klassiruume, parklad on pungil täis 
autosid ning kõik on üleüldse uudne ja huvitav, 
alustades uute sõpradega ja lõpetades Tehnika-
ülikooli suurejooneliste kultuuriüritustega. 
TalTechi Spordiklubi jaoks on uue akadeemi-
lise aasta algus ka ajaks, mil fännide ees saab 
taas kõrgetasemelist sporti viljeleda ja näidata, 
mida uut on suudetud suvega korda saata.
Sel hooajal puhuvad Tehnikaülikooli esindusvõist-
kondades mitmed uued tuuled, nii kogenud legen-
dide kui ka noorte tulevikulootuste näol. Esimest 
korda üldse on Tehnikaülikooli esindamas ka korv - 
pallinaiskond, mis loodi eesmärgiga minna püüdma 
kõige kirkamaid medaleid. Loomulikult jooksevad 
taas TalTechi värve kaitsma ka korvpallimees-
kond, võrkpallimeeskond ja -naiskond.

Korvpallimeeskonnas uus peatreener ja 
hulk noort jõudu
Korvpallimeeskond läheb uuele korvpalliaastale 
vastu mitme täiendusega. Vägesid tuleb juhata ma  
Eesti koondise põhimängujuht Sten-Timmu Sokk, 
kes paljude aastate järel taasühineb palliplatsil 

Tom Erik Luoma-Aho

oma venna Taneliga. Steni liitumisega on Tehni ka-
ülikooli korvpallimeeskondade hingekirja kuulu-
nud juba neli liiget Sokkude perekonnast: Taneli 
ja Steni vanaisa August Sokk, kes peatreenerina 
tüüris Tehnikaülikooli korvpallimeeskonna Eesti 
meistriks aastatel 1984 ja 1985, ning isa Tiit Sokk, 
kes oma isa Augusti käe all tuli Tehnikaülikooli 
esindades Eesti meistriks ja juhendas ka ise üli-
kooli mängumehi aastatel 2012–2014. 
Lisaks Sten-Timmule liitusid TalTechiga ka hulk  
ülimalt andekaid noori mängumehi: Gregor Ilves,  
Ran Andre Pehka, Joosep Heinla ja aastaid 
Itaalias oma mängijakarjääri arendanud Mikk 
Jurkatamm. Eelmise hooaja vigastuse tõttu 
vahele jätnud Ken-Martti Reinart, kes äsja 
tuli 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlustel 
hõbedale, hakkab samuti palliplatsil TalTechi 
vastasmeeskondi kollitama. Peatreenerit otsides 
võideti põhimõtteliselt jackpot, sest meeskonda 
hakkab sel aastal juhendama võimsa kogemuste 
ja tulemuste pagasiga Alar Varrak, keda jääb 
assisteerima endine peatreener Kris Killing.
Meeskonna esimest ametlikku Eesti-Läti Ühis-
liiga kohtumist võib näha juba 2. oktoobril kell 
17.00 TalTechi Spordiklubis, kui võõrustatakse  
Läti klubi Valmierat. 

Mikk Jurkatamm (#2) Itaalias. Pilt: Basket Ravenna Piero Manetti
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Uus tiim platsil:  
TalTechi korvpallinaiskond 
Nagu eespool mainitud, siis mitmest koondisla-
sest (Marija Gontšarova, Sofia Kosareva, Marie 
Anette Sepp, Victoria Ida Vähi) kokku pandud 
korvpallinaiskond loodi mõttega võtta kõikidest 
mängitavadest liigadest (Eesti Meistrivõistlu-
sed, Balti Liiga) need kõige kirkamad medalid. 
Selle plaani elluviimiseks asub naiskonda juhen-
dama kogenud hispaanlane Sergio Cuibero Rico, 
kes on mitmel korral peatreenerina tulnud Taani 
meistriks. Peatreener Rico eesmärgiks ei ole 
ainult ülikooli edukas esindamine korvpallivälja-
kul, vaid ka mängijate (eriti noorte) kvaliteetne 
treenimine üleüldise Eesti naiste korvpalli arengu 
jaoks. Cubeiro Rico on ka Eesti rahvusnaiskonna 
abitreeneriks lätlase Kaspars Majenieksi kõrval. 
Lisaks teistele mängijatele tuuakse naiskonda  
ka Tehnikaülikooli enda vilistlane Annika Köster,  
kes kindlasti on oma kogemustega võistkonna 
tugitalaks. 
Naiskonna hooaega saab jälgida alates 9. ok toob-
rist, mil võõrustatakse Šiauliai naiskonda Balti  
Liiga raames TalTechi Spordiklubis kell 13.00.

leiba teeninud nii oma kodumaal kui ka Itaalias 
ja Belgias, suudeti samuti meelitada Tehni-
kaülikooli ridadesse palle maha lööma. Alek-
sander Eerma kõrvale tuleb Tehnikaülikoolis 
haridusteed jätkav Martti Keel, kes eelnevalt 
tegi tegusid tugevas Pärnu Võrkpalliklubis.
„Siiani pole meie sidemängijal (Aleksander) 
Eermal võrdväärset konkurenti meeskonnas 
olnud. Alguses oli Kusti (Nõlvak) temast pea-
jagu üle, hiljem on ta ise olnud klubisisestest 
konkurentidest selgelt parem. Nüüd tekib 
tema ja Martti vahel loodetavasti võrdväärne 
võitlus, mis viib ka meeskonda edasi,“ ütles 
võistkonna mänedžer Uku Rummi.
Võrkpallimeeskonna peatreenerina jätkab 
Janis Sirelpuu.
Võrkpallinaiskond, kes eelmisel hooajal suutis 
korda saata midagi, mida pole suutnud mitte 
ükski Tehnikaülikooli võistkond – võita kuldne 
trifecta (Eesti meistritiitel, Balti Liiga ja Eesti 
Karikas), on artikli koostamise ajal veel loomi-
sel. Võistkonnaga ei ole kindlasti jätkamas Mari  
Loormann, kes loobus tippvõrkpallist; Kadi 
Kullerkann, kes jätkab oma profikarjääri 
Kreeka kõrgliigas, ning Silvia Pertens, kes lii-
tus uueks hooajaks Soome kõrgliigaga. Samuti 
on treeneritööst pausi tegemas naiskonna pika- 
aegne peatreener Marko Mett, kes otsustas 
oma magistritöö lõpuni viia ja rohkem kesken-
duda klassijuhataja ametile Reaalkoolis. ■

Võrgumehed valmis,  
-naised koondavad jõude
Võrkpallimeeskond on oma hooaega alustamas 
täpselt samal päeval, mil teeb seda korvpalli-
meeskond ehk 2. oktoobril. Lisaks teada-tuntud 
nägudele on ka võrkpallimeeskond suutnud 
hankida mitmeid häid täiendusi: alates 2018. 
aastast nii Šveitsis, Prantsusmaal kui ka Küp-
rosel pallinud Kevin Saar on leidnud tee tagasi 
koju ning just Tehnikaülikooli juurde. 205 cm 
pikkune Tšehhi hiiglane Matej Šmidl, kes on 

Sergio Cuberio Rico.  
Pilt: basket.ee

Tšehhi vägilane Matej Šmidl.  
Pilt: Michalak Brothers
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DOKTORITÖÖD
JUUNI–SEPTEMBER 2021
DEWI KURNIANINGSIH ARUM  
KUSUMAHASTUTI
Ecotoxicological Profiling and Antibacterial  
Potency of a Series of 24 L-Phenylalanine Based 
SAILs.  
24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksi-
koloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine. 
Juhendaja Anne Kahru, kaasjuhendajad  
Nicholas Gathergood, Mariliis Sihtmäe. Keemia 
ja biotehnoloogia instituut. 114 lk. 
Kaitses 15.06.2021.

ALEXANDROS PAZAITIS
Towards a Theory of Value as a Commons: 
Production and Organisation in Times of the 
Digital Economy. 
Ühisvaral põhineva väärtusteooria suunas: toot-
mine ja korraldus digitaalmajanduse ajastul.  
Juhendaja Vasileios Kostakis, kaasjuhendaja 
Wolfgang Drechsler. Ragnar Nurkse innovat-
siooni ja valitsemise instituut. 396 lk.  
Kaitses 16.06.2021.

KAIE MAENNEL
Advancing Cybersecurity Education through 
Learning Analytics. 
Küberkaitsealase hariduse parendamine 
õpianalüütika abil. 
Juhendaja Rain Ottis, kaasjuhendaja Stefan 
Sütterlin. Tarkvarateaduse instituut. 182 lk.  
Kaitses 16.06.2021.

NILS KÄNDLER
Decentralized Real-Time Control Platform for Urban 
Drainage Systems in Climate Proof Smart Cities. 
Sademeveesüsteemide detsentraliseeritud juhtimis-
süsteemi platvorm.
Juhendaja Ivar Annus, kaasjuhendaja Raido 
Puust. Ehituse ja arhitektuuri instituut. 142 lk.  
Kaitses 17.06.2021.

KRISTI KÕRGE
Biological Activity and Physicochemical Properties 
of Chitosan Film Cross-Linked with Chestnut 
Extract for Active Food Packaging Applications. 
Kastani ekstraktiga seotud kitosaankilede bioloo-
giline aktiivsus, füüsikalis-keemilised omadused 
ning rakendatavus toidupakendina. 
Juhendaja Katrin Laos, kaasjuhendaja Uroš 
Novak. Materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituut. 160 lk. 
Kaitses 17.06.2021.

ASAD ALAMGIR SHAIKH
Tribological Behavior of Hybrid Coatings at 
Extreme Conditions. 
Hübriidpinnete triboloogiline käitumine  
ekstreemsetes tingimustes. 
Juhendaja Vitali Podgursky, kaasjuhendaja 
Fjodor Sergejev. Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut. 114 lk. 
Kaitses 21.06.2021.

KSENIJA PESTI
Modelling and Simulation of Arterial Blood 
Pulsation via Bioimpedance. 
Arteriaalse verepulsatsiooni modelleerimine ja 
simuleerimine bioimpedantsi kaudu. 
Juhendaja Mart Min, kaasjuhendaja Margus 
Metshein. Thomas Johann Seebecki elektroo-
nikainstituut. 162 lk. 
Kaitses 21.06.2021.

MIHHAIL ZUJEV
Development of Data Assimilation for Nume-
rical Forecasts in Estonian Marine Areas. 
Eesti merealade prognoosisüsteemi arendamine 
vaatlusandmete assimileerimise abil.
Juhendaja Jüri Elken, kaasjuhendaja Priidik 
Lagemaa. Meresüsteemide instituut. 98 lk. 
Kaitses 09.07.2021.

TEATED
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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. 

MAUNO PIHELGAS
Automating Defences against Cyber Operations 
in Computer Networks. 
Arvutivõrkude kaitse automatiseerimine küber
operatsioonide vastu.
Juhendaja Risto Vaarandi, kaasjuhendaja  
Olaf Manuel Maennel. Tarkvarateaduse insti-
tuut. 240 lk. 
Kaitses 11.08.2021.

MAARJA KASK
Combination of Advanced Oxidation Methods 
for the EnergyEfficient Abatement of Aqueous 
and Gaseous Hazardous Pollutants. 
Süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine 
ohtlike saasteainete energiatõhusaks lagunda-
miseks vees ja õhus.
Juhendaja Juri Bolobajev, kaasjuhendaja 
Marina Kritševskaja. Materjali- ja keskkonna-
tehnoloogia instituut. 100 lk. 
Kaitses 12.08.2021.

LAUMA MUIŽNIECE
Small States and Knowledge Governance: the 
Case of Latvia. 
Väikeriigid ja teadmiste juhtimine: Läti juhtum. 
Juhendaja Rainer Kattel, kaasjuhendaja Alek-
sandrs Cepilovs. Ragnar Nurkse innovatsiooni 
ja valitsemise instituut. 170 lk. 
Kaitses 23.08.2021.

SIRET MALMBERG
Development of Electrospun Nanostructured 
Electrochemical Double-Layer Capacitor  
Electrodes. 
Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektro-
kedratud nanostruktuursete elektroodide arendus. 
Juhendaja Andres Krumme, kaasjuhendaja 
Mati Arulepp. Materjali- ja keskkonnatehno-
loogia instituut. 112 lk. 
Kaitses 24.08.2021.

DMYTRO TKACHIVSKYI
Abrasive Wear Resistant Composite Hardfacings  
with Exsitu and Insitu Synthesized Carbide 
Reinforcement. 
Abrasiivkulumiskindlad komposiitpinded exsitu 
ja insitu sünteesitud karbiidkõvafaasiga.
Juhendaja Priit Kulu, kaasjuhendaja Andrei 
Surženkov. Mehaanika ja tööstustehnika insti-
tuut. 118 lk. 
Kaitses 24.08.2021.

ALI SAFFARSHAMSHIRGAR
Hierarchically Structured Functional Ceramic 
Composites with Graphene Augmented  
Nanofibers. 
Hierarhiliselt struktureeritud funktsionaalsed 
keraamilised komposiidid grafeenlisandiga 
nanokiududega.
Juhendaja Irina Hussainova. Mehaanika ja 
tööstustehnika instituut. 124 lk. 
Kaitses 26.08.2021.

BILAL ASAD
Mathematical Modelling of Three Phase Squirrel  
Cage Induction Motor and Related Signal 
Processing for Fault Diagnostics. 
Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori 
matemaatiline modelleerimine ning lähtuv 
rikkediagnostiline signaalitöötlus.
Juhendaja Toomas Vaimann, kaasjuhendajad 
Anouar Belahcen (Aalto Ülikool), Ants Kallaste. 
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut 
(TalTech), Department of Electrical Engineering 
and Automation (Aalto Ülikool). 250 lk. 
Kaitses 27.08.2021.

MUHAMMAD NAVEED IQBAL
Measurement Based Approach for Residential 
Customer Stochastic Current Harmonic  
Modelling. 
Mõõtmispõhine lähenemine olmetarbijate voolu-
harmoonikute juhusliku esinemise modelleeri-
miseks.
Juhendaja Lauri Kütt. Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut. 212 lk. 
Kaitses 02.09.2021.

JULIA ROSEND
The Effect of Cidermaking Practices on Ester 
Production by Yeast. 
Siidri valmistamise tingimuste mõju estrite 
tootmisele pärmide poolt.
Juhendaja Kristel Vene, kaasjuhendaja Ildar 
Nisamedtinov. Materjali- ja keskkonnateh-
noloogia instituut / Keemia ja biotehnoloogia 
instituut. 116 lk. 
Kaitses 09.09.2021.

MARILIIS KIMM
Asymmetric Organocatalytic [2,3]Wittig  
Rearrangement. 
Asümmeetriline organokatalüütiline [2,3] 
Wittigi ümberasetusreaktsioon.
Juhendaja Tõnis Kanger. Keemia ja biotehno-
loogia instituut. 88 lk. 
Kaitses 24.09.2021.

https://digikogu.taltech.ee/
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

HOW TO SCHOOL SPECIALISTS  
WHO USE BOTH THEIR MINDS AND  
THEIR HANDS?

TIME TO TAKE THE PLANET  
SERIOUSLY

If we train excellent specialists who know how to 
solve professional problems in their field, are the 
universities turning into vocational institutes with 
scholars losing their “successors”? Gunnar Piho, the 
head of the Institute of Software Science and a mem-
ber of the Senate of TalTech, writes that there is 
no reason to worry if we give students not only the 
knowledge but also the understanding of the prob-
lems.

Page 4

AGO LUBERG: I FIND MOTIVATION 
FROM TEACHING ITSELF!
The cover star of this issue is Ago Luberg: pro-
gramme manager, lecturer, teacher, creator of  
e-courses, IT teaching innovator, masters’ supervi-
sor and a brand new doctor. Ago is one of the most 
acclaimed lecturers by the IT students at TalTech.
He started teaching during his own studies and is 
not tired of it yet, quite the contrary. Instead, he 
is fascinated by the complex challenges of teach-
ing, whether it is the time it takes to evaluate 
students’ work or the ways the new generations 
obtain information.
In the interview he talks about the challenges of 
teaching, the importance of programming, the dan-
gers and opportunities of data, as well as Ago’s 
newly defended doctoral dissertation, where he 
used all the possibilities of data to create a desired 
algorithm for travel destination suggestions.

Page 14  

Green is a serious matter. That is why TalTech has a 
new vice-rector – the vice-rector for Green Transfor-
mation; that is why we discussed the responsibilities 
and opportunities of higher education in the green 
transformation at the Opinion Festival, and in the 
column of the editor-in-chief we recall that if we con-
tinue our way of life as we do today, we will see the 
end of the world with our own eyes.

Pages 3, 22, 24, 46 
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GOT INTERESTED  
IN THE TOPICS?  

ASK YOUR ESTONIAN 
SPEAKING COLLEAGUES  

FOR ASSISTANCE  
WITH THE FULL ARTICLES  

IN THE MAGAZINE.

HOW TO INVOLVE DONATIONS IN 
HIGHER EDUCATION AND RESEARCH? 
If you look beyond the borders of Estonia, across the 
Gulf or the Ocean, the donation volumes there to sup-
port the public sector are much higher by individuals 
and companies. For example, it is quite common for the 
alumni to contribute to young people, to the develop-
ment of innovative technologies, to the improvement of 
learning opportunities.
More and more Estonians are also ready to give part 
of their income to charity projects. Therefore, TalTech 
invites you to think about how to create donation hab-
its in the University family. The best proposals will 
receive up to 10,000 euros to implement the idea.

Page 26

You will also find a number of exciting research 
news and dissertations by IT students in this issue  
(pp. 10–13 and 29);
articles on EuroTeq virtual mobility (p. 34);
TalTech’s participation in Expo 2020 Dubai (p. 35)
and microdegrees (p. 36);
recollections of the Campus Party (p. 54);
and an adventorous story from a student who par-
ticipated in the expedition on a sailing motor ship 
Admiral Bellingshausen (p. 48).
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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