
MENTE
etMANU

ANDRES KRUMME  
TUTVUSTAB LAHENDUSI  
PLASTIJÄÄTMETE  
HIIDKOGUSTE TARGAKS 
KASUTAMISEKS

ROHEPÖÖRDE JA  
TEADUSPROREKTOR  
SELGITAVAD, KUIDAS  
SEATUD SIHTIDENI  
JÕUDA

ÜLIKOOLI MAINEST,  
PÕLEVKIVI TULEVIKUST  
JA PARIMATEST  
ÕPPE JÕUDUDEST +  
BRIEFLY IN ENGLISH

5 (1888)
DETSEMBER 

2021

ALLAN NIIDU: 
PLANEET SAAB  
HAKKAMA KA  
INIMESETA, INIMENE 
PLANEEDITA MITTE



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

2

MENTE ET MANU

SISUKORD
24 Tallinna Tehnikaülikooli hea maine järjest tõuseb
26 Koosloome taibutalgutel arutati läbi kolm 

konkreetset ideed
28 ROHELINE SAJAND – Viis head mõtet 

GreenEst Summitilt
30 Helen Sooväli-Sepping: suured muutused 

jõuavad ühiskonda ülikoolide kaudu
34 KOOSTÖÖ – Tudengid, ettevõtjad ja 

teadlased hakkavad ühiselt lahendama 
ühiskonna kriitilisi probleeme

36 ÕPPETÖÖ – Uued tuuled inseneriõppes
38 Parimad õppejõud 2021
40 FOTOREPORTAAŽ – Töövarjuna video-

võlurite Tanno ja Joonase kannul
44 MEKTORY – Käivitus teadusmahukate ette -

võtete teket toetav programm TalTech DeepEST
46 AIRE aitab tööstusettevõtteid robotiseerida ja 

muuta veelgi nutikamaks
48 VIRUMAA – Põlevkiviteadus näeb perspektiivi 

tööstuse arengus
50 Ida-Virumaal startis ülikoolide teadus- ja 

arendustegevusi tutvustav seminaride sari
51 TUDENGIELU – Tudengid tunnustasid 

õpetajate päeval oma lemmikuid
53 Karjääriüritus Võti Tulevikku 2022
54 VILISTLANE – Rainer Sternfeld: usun 

inimestesse, mitte betooni
56 SPORT – Lauatennis: Aristokraatide talvisest 

meele lahutusest sadade miljonite südamesse
58 KULTUUR – Tallinna Tehnikaülikooli 

Akadeemiline Naiskoor tähistab juubelit ja 
naudib kooskäimist

60 AJALUGU – Esimene juubel: 1986. aastal 
möödus 50 aastat Tallinna Tehnikainstituudi 
asutamisest

63 Karl Õigeri Stipendiumifond: algas 
elulooraamatust, panustab ehitusteadusse

64 IN ENGLISH – Reader’s digest in English
66 TEATED – Doktoritööd, oktoober–detsember 

2021

3 JUHTKIRI – Mari Öö Sarv: Parim uusaasta-
lubadus on jääda inimeseks

4 ARVAMUS – Andres Krumme: Plastijäätmete 
ringlussevõtt: probleemid, tehnoloogiad, 
lahendused

7 UUDISED – Dmitri Vinnikov valiti tehnika- ja 
arvutiteaduste akadeemikuks

 Eesti noorte teaduste akadeemiasse valiti  
neli TalTechi teadlast

 TalTechi teadlasi ja projekti tunnustati teaduse 
populariseerimise konkursil

 Aasta insener on Argo Rosin, aasta 
tehnikaüliõpilane Karolina Kudelina 

 Teadusandmete repositoorium TalTechData 
on andmete laadimiseks valmis

 Targa linna tippkeskuse seekordne foorum 
keskendub kaasamisele

 19. veebruaril 2022 toimub esimest korda 
TalTechi tehnikaolümpiaad

 Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli algab juba  
1. jaanuaril 2022

 Satelliit Hämarik jäi TalTechi teadlase pildile
 TalTechi iseAuto v2.0 on funktsionaalsema 

disainiga ja veelgi targem
 TalTechi teadlased annavad nõu ja räägivad 

teadlase põnevast tööst
 TalTechi veebiuudised jõudsid 100 000 

lugejani
12 TEADUSUUDISED – Cybernetica ja TalTech 

asuvad koostöös uurima tuleviku digiallkirju
 Uuring: Eestil on võimalik biomajandusse 

investeerides jõuda maailma rikkamate riikide 
hulka 

 Uus tehnoloogia võimaldab tõhusamalt 
saasteaineid lagundada

 Uuring: Balti riikide looduslikud ja tööstuslikud 
soojusallikad on alakasutatud

14 PERSOON – Allan Niidu: planeet saab hakkama 
ka inimeseta, inimene planeedita mitte

20 ÜLIKOOL – TalTechi arengukava 2021–2025: 
teadus valdkonna sihid ja sammud

MENTE
etMANU



Loe ka taltech.ee

3

PARIM UUSAASTALUBADUS ON 
JÄÄDA INIMESEKS
Kahe aasta eest arvasime, et 
tuleb lihtsalt üks uus aasta.
Aasta tagasi ohkasime, et saab 
see hull pandeemia-aasta läbi, 
läheb elu jälle paremaks.
Nüüd on maailm justkui puh-
ta hulluks läinud, pandeemia 
kõrval kuuleme igal täistunnil 
sama ärevaid uudiseid kliima- 
ja ressursikriisidest, adumatu-
test energiahindadest, halva-
vatest tarneraskustest ja isegi 
sõjaohust, ning keegi ei oska 
enam midagi arvata. Lihtsate 
uusaastalubadustega siit väl-
japääsu pole.
Sellises ebaselges maailmas on 
päris kindel, et teaduspõhisus 
pole kunagi varem olnud nii 
oluline kui praegu. Seda aja-
kirjanumbrit toimetades tund-
sin heameelt ja kui hakkate siit 
nüüd järjest lugema, siis taga-
kaant sulgedes tunnete teie ka, 
sest te teate, et ülikoolides on 
olemas palju nii vajalikke la-
hendusi ja teadmisi, mis ainult 

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: erakogu
ootavad kasutusele võtmist, 
lisaks ambitsiooni ja algatusi 
veelgi rohkemate lahen duste 
leidmiseks. 
Kui aga peab uusaastaluba-
dusi andma, siis pakun mõne 
välja.
Ülikoolina andkem oma mak-
simaalne panus uutesse tead-
mistesse ja õigete probleemide 
parematesse lahendustesse, 
sest nii osaleme aktiivselt pa-
rema tuleviku loomisel. Ja kui 
me seda hästi teeme, on järg-
mises detsembris uudised pal-
ju paremad.
Mis aga sama tähtis kui tõen-
datud teadmised, uued lahen-
dused ja paremad tehnoloo-
giad: suhelgem lähedastega, 
nautigem loodust, mängigem 
lastega, hooligem nõrgematest, 
pidagem lugu teistsugustest, 
puhakem välja ja pühitsegem 
ilusaid hetki. Lõpuks on just pü-
had, kultuur ja emotsioonid see, 
mis meid masinatest eristab. ■
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Andres Krumme, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi polümeeride ja  
tekstiilitehnoloogia labori professor  Foto: Andres Krumme

PLASTIJÄÄTMETE 
RINGLUSSEVÕTT:
PROBLEEMID, TEHNOLOOGIAD, 
LAHENDUSED

Hetkeseis
Hinnanguliselt on maailmas praeguseks toode-
tud ligikaudu 8300 Mt (1 megatonn – 1 000 000 
tonni) plasti, millest 4900 Mt on ära visatud.1 

Igal aastal jõuab maailmameredesse 5–13 Mt 
plasti.2 Võrdluseks võib ette kujutada, et 1 Mt 
plastijäätmeid moodustab ligikaudu 132 000 
prügiauto koormat, või kaalu järgi ligikaudu 
100 Eiffeli torni massi.3 2018. aastal toodeti 
maailmas 360 Mt ja Euroopas 62 Mt plasti. 
Samal aastal tekkis Euroopas 29 Mt tarbimis-
järgseid plastijäätmeid ja 18 Mt plastpakendi-
jäätmeid.4 Eestis tekkis samal aastal umbes 
80 Kt (1 kilotonn – 1000 tonni) tarbimisjärg-
seid plastijäätmeid, millest 65 Kt moodustasid 
pakendijäätmed.5

Probleemid
Eelneva põhjal on selge, et jäätmete kogus on 
üüratult suur ja keskkonna jaoks mõjuva la-
henduse leidmiseks tuleb mõelda suurelt. Siit 
lähtuvad teatavad probleemid. 
Üks nendest on kogukonna ehk üksikisikute 
initsiatiiv vs. tööstuslikud lahendused. Kuna 
jäätmeprobleem on paljud inimesed õigus-
tatult murelikuks teinud, on tekkinud hulk 
tublisid kodanikke, kes seda omal initsiatiivil 
lahendama on hakanud. Väikesed töökojad 
otsivad toodetele ja materjalile uut elu. Sellisel 
tegevusel on teadlikkuse kasvatamises väga 
oluline roll. Inimesed mõistavad jäätmeprob-
leemi ning tajuvad vajadust jäätmeid õigesti 
koguda ja ringlusse võtta. 

ARVAMUS
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Sellel võiks olla ka märgatav keskkonnamõju, 
kui taolisi väikeettevõtteid oleks palju ja kui 
ootel ei oleks aastatega kogunenud plastijäät-
mete kuhjad ning plasti tarbimine oleks tasa-
kaalus ringlussevõtu võimekusega. Praeguses 
olukorras aga kogukondlik ja üksikisikute 
võimekus töödelda kilodes ehk parimal juhul 
üksikutes tonnides mõõdetavaid materjalikogu-
seid kahjuks probleemi ei lahenda. Selleks on 
vaja suure mahulist tööstust ning tooteid, milles 
leiaks uue elu suured kogused plasti. Tööstus 
saab aga toimida ainult siis, kui tootmine on 
kasumlik. Antud juhul tuleb kasum ainult ring-
lussevõtuks ette valmistatud materjali müügist. 
See ettevalmistus ei ole kuludeta, kuigi jäätmed 
kui sisend võib olla odav. Materjal tuleb puhas-
tada, sorteerida, granuleerida. Tuleb investee-
rida tööjõusse, seadmetesse ja taristusse, vaja 
läheb nii vett kui ka elektrienergiat. 
Vabaturumajanduse tingimustes plasti ring-
lussevõtt aga praegu hästi ei toimi, sest nafta 
ja maagaas on endiselt piisavalt odavad ja 
võimaldavad valmistada odavalt primaarset 
plasti, mille hind on sarnases skaalas ringlusse 
võetud (sekundaarse) plasti maksumusega. 
Sellises olukorras eelistavad ka plasttoodete 
valmistajad nii-öelda puhast ja värsket kraami. 
Kui turg seda olukorda ei reguleeri, siis aitab 
ainult riiklik regulatsioon, mis maksude (nt 
primaarse plasti maks) kaudu toetab ringlus-
sevõttu korraldavat tööstust ning sunnib plast-
toodete valmistajaid võimaluse korral eelista-
ma sekundaarset tooret. Maksustamine paneb 
ilmselt nii tootjaid kui ka tarbijaid enam 
mõtlema, kas suured plastikogused on näiteks 
pakendamisel mõistlikud või tasub otsida la-
hendusi, kus saab hakkama ka vähemaga.

Tooted sekundaarsest plastist
Omaette probleem on ka toodete leidmine, kuhu 
kuluks märkimisväärses koguses sekundaarset 
plasti. Selles osas tuleks vaadata ehitusvald-
konna poole, millel on kaks eelist: plasttoodete 
kasulik eluiga selles sektoris on pikk, ulatudes 
aastakümnetesse, ja tooted on mahukad, mis 
vähendab füüsikaliste omaduste lokaalset 
muutlikkust, mis jäätmeplastiga paratamatult  
kaasneb. Teekonstruktsioonid, äärekivid, pin-
gid, ootepaviljonid ja muud linnaruumi elemen-
did võiksid olla heaks rakenduseks samale 
jäät meplastile, mis linnaruumis tekib. 
Või näiteks kaaluks Rail Balticu põhitrassi 
varustamist jäätmeplastist liipritega? Raken-
dusuuringud jäätmeplasti kasutuseks antud 
valdkonnas on käimas, kuid mõttearenduseks 
sobib see idee hästi. Kaherealise põhitrassi 

pikkus on 2 x 213 km, liiprivahe 0,6 m,6 seega 
on vaja 710 000 liiprit. Arvestades liipri kaa-
luks ligikaudu 100 kg, kuluks trassi ehituseks 
71 Kt plasti, mis on lähedane aastasele plasti-
jäätmete tekkele Eestis. 
Sekundaarset plasti saab muuta odavamaks 
ja ka jäigemaks, mis on ehituses sageli kasulik 
omadus, lisades sellele jäätmeid, mida tekib 
Eestis plastijäätmetest mitu korda enam. 
Põlev kivilendtuhka tekib Eestis aastas 4,5 
Mt.5 See on standardiseeritud materjal asenda-
maks mitmeid mineraalseid täiteaineid, mida 
plastides kasutatakse.7 Tallinna Tehnikaüli-
koolis on aastaid uuritud tuha mõju plasti 
omadustele ja loodetavasti jõuab see töö peagi 
esimeste praktiliste rakendusteni.8

Ringlussevõtu tehnoloogiad
Tänaseks on välja arendatud mitmed plasti-
jäätmete ringlussevõtu tööstuslikud tehnoloo-
giad. Nende hulgas ei ole siiski selget liidrit. 
Eelistused sõltuvad jäätmete liigist, puhtus-
astmest, mahtudest ja investeeringute suuru-
sest. Laiemalt on levinud neli tehnoloogiat.
Mehaaniline ringlussevõtt on kõige odavam 
ja lihtsam tehnoloogia, mis seetõttu sobib 
jäätmemahtude ja investeeringute mõttes ka 
Eesti-suurusele riigile. See on ka ainus töös-
tuslik tehnoloogia, mis on hetkel Eestis esin-
datud. Tarbimisjärgsete plastijäätmete korral 
eraldatakse plast valdavalt käsitsi ülejäänud 
jäätmeliikidest, purustatakse, pestakse ja 
sorteeritakse uuesti eraldamaks erinevad 
plastiliigid. Viimaseks on välja töötatud suure 
tootlikkusega automaatseadmed.9 Lõpuks 
erinevad plastiliigid granuleeritakse või 
valatakse uuteks toodeteks granuleerimata 
kujul. Meetodi eeliseks on asjaolu, et tootmise 
kulud on ainult pool lõpptoote maksumusest, 
põhiline kuluallikas on materjal ehk jääde 
ise. Probleemiks on jäätmete ebapuhtus ja 
liigiline mitmekesisus. Tallinna Tehnikaüli-
kooli materjalide ja keskkonnatehnoloogia 
instituudis uuritakse, kuidas nende problee-
midega toime tulla.
Depolümerisatsioon on mehaanilisest ringlusse-
võtust ligikaudu kolm korda kallim, kuid 
pakub ka kvaliteetsemat toodet. Valdavalt 
gaseeritud jookide pudelites kasutatava polü-
etüleentereftalaadi (PET) jaoks arendatud 
tehnoloogia võimaldab selle plasti lagundamist 
monomeerideks, mis siis uuesti primaarse 
materjali kvaliteediga plastiks kokku pannak-
se. Antud meetodi puhul on töötlemiskulude ja 
materjali müügist saadava tulu vahe väike ning 
seega on kasumi teenimiseks vaja suuri teha-
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1 Geyer, R.; Jambeck, J.R; Law, K.L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science 
Advances, Vol 3, Issue 7. DOI: 10.1126/sciadv.1700782.

2 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/plastid-probleem-ja-lahendus/
3 https://www.wonders-of-the-world.net/Eiffel-Tower/Weight-of-the-Eiffel-tower.php
4 PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG).
5 Jäätmekäitluse trendid 2014–2018, Keskkonnaagentuur, 2020.
6 Eero Sonberg, Rail Balticu põhitrassi koridoris erinevate ristete analüüs ja uuring. Magistritöö, Tallinna 

Tehnika ülikool, 2020.
7 Koroljova, A.; Krumme, A.; Viira, I.; Kaidalov, K.; Aadumäe, A.; Sikk, A.; Väli, E.; Pihl, O.; Riisalu, H. 

(2019). EVS 940:2019 Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid. 
Eesti Standardikeskus.

8 Krasnou, I.; Nadeem, F.; Gregor, A.; Yörük, C. R.; Krumme, A. (2021). Physical-mechanical properties and 
morphology of filled low-density polypropylene: Comparative study on calcium carbonate with oil shale and 
coal ashes. Journal of Vinyl and Additive Technology, 1−10. DOI: 10.1002/vnl.21869.

9 www.unisensor.de
10 www.luxresearchinc.com

seid ja materjalivooge, mis pole Eesti mõistes 
otstarbekad. Põhilised kuluallikad on protsessis 
kasutatavad lahustid ja katalüsaatorid.
Pürolüüsi käigus lagundatakse plastijäätmed 
kõrgendatud temperatuuril ja hapnikuvaestes  
tingimustes pürolüüsiõliks. Ühest tonnist 
jäätmetest võib toota kuni 4,2 barrelit õli.10 
Õli sobib sarnaselt naftaga nii kütteks kui ka 
polümeeride toormeks. Pürolüüsi eeliseks on 
asjaolu, et see sobib segajäätmetele ja ei esita 
ka kõrgendatud nõudmisi jäätmete puhtusele. 
Tootmiskulud moodustavad ligikaudu 2/3 õli 
müügist saadavast tulust, suurim kuluallikas 
on lagundamiseks vajalik energia. Plastijäät-
mete pürolüüsi uuringutega tegeleb Tallinna 
Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž.
Lahustipõhise ringlussevõtu käigus plastijäät-
med lahustatakse ja sellest eraldatakse üleliig-
sed ained. Meetodi eeliseks on see, et võimalik 
on töödelda segajäätmeid ning lõpptoode on 
suhteliselt hea puhtusastmega. Samas on 
meetod tundlik jäätmete määrdumise suhtes 
ja sobib seega pigem tööstuslikele, kontrollitud 
puhtusega jäätmetele. Samuti on meetodi ka-
sumlikkus väike ning sõltub peamise kulualli-
ka, lahusti maksumusest maailmaturul. Seega 
on sarnaselt depolümerisatsiooniga vajalikud 
suured investeeringud ja materjalivood. Suure 
orgaaniliste lahustite kulu tõttu võib olla küsi-
tav ka selle meetodi keskkonnasõbralikkus.

Kokkuvõtteks
Mida siis alates riigi tasemest kuni üksikisiku-
teni saab ette võtta, et plastijäätmetega jätku-
suutlikult toime tulla?
Olemasolevad jäätmed tuleb ringlusse võtta  
ma huefektiivsete tehnoloogiate abil, mis arves - 
tavad ka piirkondlikke võimalusi. Eesti mõis-
tes on seega peamine eelistus mehaaniline 
ringlussevõtt, põlevkivitööstusest pärinevast 

kogemusest lähtuvalt ka pürolüüsi arendamine. 
Mehaaniline ringlussevõtt vajab suhteliselt 
puhast ja hästi sorteeritud sisendit. Selles 
osas saab igaüks panustada, et tema jäätmed 
jõuaksid jäätmekäitlejani võimalikult kvali-
teetsena. Juba ostu sooritades tuleks eelistada 
tooteid ja pakendeid, mis on disainitud ring-
lussevõtuks: vähem erinevaid plastiliike, mis 
on hästi eristatavad ja kergesti eraldatavad.
Seadusandjat tuleb tavakodaniku või ettevõt-
ja kasutuses olevate vahenditega mõjutada 
toetama plastide ringlussevõttu teostavat 
ettevõtlust, mis vabaturumajanduse praeguses 
olukorras võiks hätta jääda.
Kogukondlik initsiatiiv on väga teretulnud, 
kas siis lähiümbruses leiduvatele jäätmetele 
uue elu andmiseks või üldise teadlikkuse suu-
rendamiseks. On tänuväärne, et uus põlvkond, 
kellest paljud alles koolinoored, on plastiprob-
leemi lahenduse südameasjaks võtnud ja välja 
pakkunud mitmeid toredaid ideid. Nii majan-
duslikult kui ka keskkonna mõttes oluliste 
tööstuslike lahenduste realiseerimiseks on 
vaja hea haridusega polümeerikeemikuid ja 
tehnolooge. Tallinna Tehnikaülikoolis on ole-
mas nende ettevalmistamiseks sobivad mater-
jali- ja keemiatehnoloogia õppekavad.
Ja viimaks, juba praegu tuleb mõelda sellele, 
mis saab plastidest peale nafta lõppemist. 
Ilmselt on peamiseks, jätkusuutlikuks ja süsi-
nikuneutraalseks lahenduseks biopolastid ja 
nende valmistamise eelistatumaks toormeks 
vähemalt Eestis lignotselluloosne biomass, 
sellest lähtuv tselluloos ja ligniin. Seda eelis-
tust olen põhjendanud varasemas artiklis2. 
Igal juhul tuleks leida rahvuslik kompromiss 
küsimuses, mis puudutab kohalikku ettevõt-
lust lignotselluloosse toorme väärindamiseks, 
olgu siis toodeteks bioplastid, tekstiilid või 
väärtuslikud kemikaalid. ■

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/plastid-probleem-ja-lahendus/
https://www.wonders-of-the-world.net/Eiffel-Tower/Weight-of-the-Eiffel-tower.php
www.unisensor.de
www.luxresearchinc.com
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EESTI NOORTE TEADUSTE AKADEEMIASSE VALITI  
NELI TALTECHI TEADLAST
3. detsembril toimunud üldkogul valis Eesti 
noorte teaduste akadeemia (ENTA) 13 uut liiget, 
kellest neli on TalTechist: ehitusteadlane Martin 
Thalfeldt, elektroenergeetik Toomas Vaimann, 
majandusteadlane Tõnn Talpsepp ning mehaa-
nikateadlane Vladimir Kuts.
Kokku oli kandidaate 32, valikul hinnati nende 
teadussaavutusi ja motivatsiooni ühingu töös 
osaleda.
ENTA presidendi ja TalTechi professori Maarja 
Grossbergi sõnul olid valimised üsna keerulised, 
sest häid kandidaate oli palju. Enne salajast 
hääletusvooru toimus üle kolme tunni kestnud 
elav arutelu, kus kaaluti liikmekandidaatide 
teadussaavutusi ja motivatsioonikirjades esita-
tud seisukohti. „Püüame hoida liikmeskonnas 
tasakaalu eri valdkondade ja eri suuruses insti-
tutsioonide vahel, et ENTA esindaks võimalikult 
laia hulga noorteadlaste huve,“ sõnas Grossberg.
ENTA on 2017. aastal asutatud iseseisev noor-
teadlastega seotud teemadele keskendunud 
MTÜ, mille eesmärgiks on olla Eesti noorte 
teadlaste häälekandja ja huvide esindaja ühis-
konnas. Samuti on ENTA rolliks panustada 

teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada 
ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas. ■

DMITRI VINNIKOV VALITI TEHNIKA- JA ARVUTITEADUSTE 
AKADEEMIKUKS
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis 8. det-
semb ril neli uut akadeemikut, nende hulgas  
tehnika- ja arvutiteaduste akadeemikuks Tallinna  
Tehnikaülikooli uurija-professor ja  jõuelektrooni-
ka uurimisrühma juht Dmitri Vinnikov. 
Dmitri Vinnikovi peamised uurimissuunad on 
uudsete energiatõhusate alalis- ja vahelduvpinge- 
muundurite skeemilahenduste süntees ja ekspe-
rimentaalne uurimine nõudlikele rakendustele, 

nagu taastuvenergeetika, elektertransport, tele-
kommunikatsioon ja lennundus.
„Kindlasti tähendab see suurt tunnustust minu 
senisele tööle ning suuremat vastutust ühis-
konna ees,“ ütles Vinnikov akadeemikutiitli 
tähtsuse kohta. Ta lisas, et loodab senisest enam 
panustada nii Eesti riigi kui ka Eesti Teaduste 
Akadeemia arengusse, tuues kaasa uusi teadmisi 
ja kogemusi energia- ja rohepöördega seotud 
valdkondades. „Tänu tugevale rahvusvahelisele 
võrgustikule saan ka suurendada Eesti tipptea-
duse nähtavust ja teaduspoliitilist haaret mujal 
maailmas,“ ütles värske akadeemik.
Astronoomia ja astrofüüsika akadeemikuks valiti 
Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi astronoo mia  
professor Elmo Tempel, kultuuriajaloo akadeemi-
kuks Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor 
Marek Tamm ja rahvatervise akadeemikuks Tartu  
Ülikooli inimese geneetika professor Maris Laan.
Kokku kandideeris neljale akadeemikukohale  
20 teadlast. Akadeemikuks saamiseks tuli 
kandi daadil saada 2/3 üldkogul osalevate aka-
deemikute häältest. Koos valitud akadeemiku-
tega on Eesti Teaduste Akadeemias kokku 76 
akadeemikut. ■

Martin Thalfeldt Toomas Vaimann

Tõnn Talpsepp Vladimir Kuts

Foto: Reti Kokk



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

8

UUDISED

Novembris anti teaduskommunikatsiooni 
konverentsil üle tänavused Eesti teaduse 
popu lariseerimise auhinnad. Parima teaduse 
ja tehnoloogia populariseerija kategoorias tun-
nustati teiste seas arvutiteaduse professorit 
Tanel Tammetit ning materjaliteadlast Andres 
Krummet. Tegevuste ja tegevuste sarjade ka-
tegoorias tunnustati TalTechi Tehnoloogiakoo-
li koolituste sarja „Noore Inseneri Programm“.
Tanel Tammet on tegelenud süstemaatiliselt 
arvutiteaduse, tehismõistuse ja infotehnoloo-
gia praktilise kasutamise, sealhulgas e-riigi 
alustalade ID-kaardi ja digiallkirja tehnoloogia 
selgitamisega avalikkusele. 
Professor Andres Krumme on materjaliteh-
noloogia populariseerimise esinumber Eestis. 
Ta on silmapaistev teadlane, kes tutvustab 
aktiivselt materjalide ja keemia, keskkonna ja 
ringmajanduse valdkonda noortele ja laiema-
le avalikkusele. Tema töö nii olemasolevate 
materjalide ümbertöötlemise kui ka uute ja 
keskkonnasõbralikumate polümeeride loomi-
se ja kasutuselevõtu alal on ühiskondlikult 

TALTECHI TEADLASI JA PROJEKTI TUNNUSTATI  
TEADUSE POPULARISEERIMISE KONKURSIL

ülioluline. (Krumme artiklit neil teemadel loe 
lk 4.)
Tunnustuse saanud NIP koolitusprogramm on 
suunatud gümnasistidele ja selle eesmärgiks 
on teadusja arendustegevuse ning inseneeria 
valdkonna populariseerimine. Tehnoloogiakool 
on programmi läbi viinud neli aastat, tehtud 
on üle 100 õppepäeva ja osalenud on 500 õpi-
last üle kogu Eesti. ■

Laureaatide kohta saab lähemalt  
lugeda Eesti Teadusagentuuri kodu-
lehel etag.ee 

Eesti Inseneride Liidu (EIL) president andis 2. 
detsembril Tallinna Tehnikaülikoolis toimu-
nud Eesti Elektroenergeetika Seltsi erialapäe-
val pidulikult üle aasta insener 2021 auhinna 
Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna 
teadusprodekaanile Argo Rosinale (PhD). Aasta 
tehnikaüliõpilase 2021 auhinna sai Tallinna 
Tehnikaülikooli doktorant Karolina Kudelina.

AASTA INSENER ON ARGO ROSIN,  
AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE KAROLINA KUDELINA 

tavas tarkvõrkude, elektritarbimise juhtimise 
ja elektrienergia kokkuhoiu valdkonnas 
tegev mitmes Eesti ja rahvusvahelises vald-
konna eksperte ühendavas organisatsioonis 
ning 2021. aastal aktiivselt kirjutanud Eesti 
meediasse harivaid artikleid ja julgeid enda 
valdkonnaga seotud probleemkohti avavaid ar-
vamuslugusid,“ selgitas võitja valikut auhinna 
üle andnud Eesti Inseneride Liidu president 
Leo Rummel.
„Karolina Kudelina on olnud tõeliselt tähele-
panuväärne tudeng alates bakalaureuseõppes-
se astumisest 2015. aastal ja on nüüdseks juba 
üle aasta õppinud doktoriõppes. Selle lühikese 
aja jooksul on ta avaldanud 20 teadusartik-
lit, millega on juba täitnud mitmekordselt 
doktoriõppe lõpetamiseks ettenähtud mahu. 
Selle kõrvalt on ta teinud tänuväärset tööd 
rohepöördeks vajaliku inseneride järelkasvu 
tagamiseks „Noore Inseneri Programmis“ 
töötubade koolitajana, koolilastele suunatud 
töötubade läbiviijana, esinenud televisioonis ja 
raadios,“ põhjendas valikut Leo Rummel.
Aasta inseneri valitakse 1999. aastast, aasta 
tehnikaüliõpilast 2007. aastast. ■

„Eesti Inseneride Liit hindab aasta inseneri  
valimisel lisaks insenerikutse omaniku pika - 
ajalistele tööalastele saavutustele ka ühis-
kondlikku tööd. Argo Rosin on lisaks tulemus-
likule uurimistööle energiapöördesse panus-

Argo Rosin Karolina Kudelina

Foto: Karl Erik Piirimees

https://etag.ee/
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TEADUSANDMETE REPOSITOORIUM TALTECHDATA ON 
ANDMETE LAADIMISEKS VALMIS
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu ja 
teadusarvutuse keskuse koostöös on valminud 
teadusandmete repositoorium TalTechData, 
mis koondab eri valdkondade teadusandmeid 
ning on loodud teadusandmete ja nende metaa-
ndmete säilitamiseks ja taaskasutamiseks.
TalTechData on avatud juurdepääsuga repo-
sitoorium, mis võimaldab teadlastel hoiustada 
uurimistöid, andmekogumeid, aruandeid ja 
muid teadusuuringutega seotud digitaalseid 
materjale. 
Andmete avaldamine teadusandmete reposi-
tooriumis aitab suurendada teadusuuringu 
tsiteeringute arvu, sest andmed on avatud 
teaduse põhimõtetele vastavalt kättesaadavad: 

TalTechDatasse laaditud materjalidele on 
vaba juurdepääs ning igat tüüpi teadustule-
mused on pika aja jooksul leitavad, viidatavad 
ja jagatavad.
Repositoorium on avalikuks kasutuseks avatud 
alles alates novembrist, arendus jätkub ning 
lisandumas on uusi funktsioone.
TalTechData kasutab Euroopa OpenAIRE 
programmi raames välja töötatud Invenio 
tarkvara, mida arendab CERN, ülikoolis 
pakub repositooriumi kasutajatuge ülikooli 
raamatukogu koostöös TalTechi teadusarvutu-
se keskusega. ■

FinEst Targa linna tippkeskus korraldab 27. jaa-
nuaril 2022 juba teist korda targa linna foorumit 
„Smart City Exchange Forum“, mis seekord 
keskendub inimeste kaasamise olulisusele targa 
linna loomisel. Ükski targa linna lahendus ei 
toimi, kui see pole inimeste hinnangul vajalik ja 
lihtne kasutada.
Targa linna foorum on esmajoones kokkusaa-
mise ja dialoogi pidamise paik, kus saavad 
omavahel kogemusi vahetada nii rahvusvahe-
lised eksperdid erinevatest targa linna vald-
kondadest kui ka praktikud linnaametnike, 
teadurite ja erasektori esindajate hulgast. 
Lisaks tutvustab foorum FinEst Targa linna 
tippkeskuses karjääri alustavaid teadureid 

ning läbi postersessiooni ka tippkeskuse dokto-
rantide töid. 
Foorumi eesmärk on hoida avalikkust kursis tipp-
keskuse teadustööde ja katseprojektide arenguga, 
tõhustada koostööd ja võrgustike loomist nii Eesti 
ja Soome teadlaste kui ka linnade esindajate, riigi-
tasandi esindajate, kodanike, mittetulundus- ja era - 
sektori ning teiste oluliste targa linna valdkonna 
partnerite vahel, kes on huvitatud säästva, vastu-
pidava ja nutikama linnakeskkonna arendamisest. 
Pandeemia tõttu toimub ka 2022. aasta foorum 
veebis. ■ 

TARGA LINNA TIPPKESKUSE SEEKORDNE FOORUM 
KESKENDUB KAASAMISELE

Tehnikaolümpiaad on kõikidele gümnasistidele  
mõeldud tehnoloogiaalane võistlus. Uue olümpiaa-
diga soovib TalTech tõsta õpilaste huvi tehnika- 
ja insenerierialade vastu, innustada ja toetada 
tehnikavaldkondades andekaid õpilasi ning 
arendada nende võimeid. 
Füüsika-, keemia- ja matemaatikahuvilised 
õpilased on seni saanud end proovile panna aine-
alastel võistlustel, kuid nüüd avaneb kooliõpi-
lastel võimalus esineda laiemalt, kombineerides 
kõiki loodusteaduste ja tehnikaalaseid teadmisi 
ühel võistlusel. Lisaks avaneb hea võimalus 
nendel, kes ei tunne end kõige tugevamalt 
teoreetiliste ülesannete lahendamisel, kuid on 

kuldsete kätega meistrimehed ja praktikud, sest 
tehnikaolümpiaadil on teoreetiliste ja prakti liste 
ülesannete osakaal võrdne. Tehnikaolümpiaa-
dil osalemine annab õpilasele suurepärase pildi, 
mida kujutab endast teoreetiliste teadmiste sidu-
mine eluliste insener-tehniliste probleemidega.
Olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikoo-
li Eksami- ja olümpiaadikool ja inseneriteadus-
kond.
Olümpiaadile registreerumine algab 10. jaanua-
ril 2022. ■

19. VEEBRUARIL 2022 TOIMUB ESIMEST KORDA  
TALTECHI TEHNIKAOLÜMPIAAD

Teadusandmete repositoorium asub 
aadressil data.taltech.ee

Lisainfo  
taltech.ee/tehnikaolumpiaad

Tutvu sündmusega lähemalt:  
www.finestcentre.eu/forum

www.finestcentre.eu/forum
https://taltech.ee/tehnikaolumpiaad
https://data.taltech.ee/
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Kui eelmise aasta septembris lennutati kosmo-
sesse Tallinna Tehnikaülikooli satelliit Hämarik, 
ei osanud asjaosalised arvata, millal õnnestub 
orbiidil objekt ükskord pildile püüda.
Vähem kui aasta hiljem, 17. augusti hilisõhtul, 
teavitas Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur 
Dzmitry Kananovich oma sõpru ja kolleege sõnu-
miga, et taevas on selge ja oodata on Hämariku 
möödalendu.
Nüüd tuli Dzmitryl kiiresti süsteem pildistami-
seks valmis seada – see võttis vähem kui 10 mi-
nutit ning esimesed pildid olidki käes. „Siin see 
on. Kellaaeg 22.56.55, kaugus satelliidist umbes 
792 km. Heledus on ~10 magnituudi. Muidugi on 

SATELLIIT HÄMARIK JÄI TALTECHI TEADLASE PILDILE

TALTECHI ISEAUTO V2.0 ON FUNKTSIONAALSEMA 
DISAINIGA JA VEELGI TARGEM
Eesti esimene isejuhtiv sõiduk areneb edasi ning 
on saamas uue kujunduse ja sisu. TalTechi iseAuto 
v2.0 on peagi funktsionaalsema välimusega ning 
oluliselt on uuenemas nii tarkvara kui ka riistvara. 

Muutumas on nii tulede, uste kui ka muude 
väliste elementide kuju ja funktsionaalsus, mis 
vastab paremini targa linna kontseptsioonist tu-
lenevatele nõuetele isejuhtivatele minibussidele. 
TalTechi professor Raivo Sell täpsustas: „Oleme 
teinud ära suure töö tarkvaraarenduses, kus on ra - 
kendamisel keerukamad isejuhtimise funktsioonid,  
samuti oleme arendamas inimene-masin suhtlust.  
Uus iseauto saab olema intelligentsem, reisija- ja 
jalakäijasõbralikum ning ka pilkupüüdvam.“ 
TalTechi iseAuto v2.0 on autonoomsete sõidukite 
uurimisgrupi doktorantide teadus- ja inseneride 
arendustöö tulemus. Sell lisas, et uus iseAuto 
on osa Tehnikaülikooli targa linna arendustest 
tuleviku mobiilsuse projektis ja üks rohepöörde 
ere näide. ■

TalTechi saab sisseastumisavalduse esitada vara -
kult, et teha edasõppimiseks teadlik valik. 2022/23. 
õppeaasta vastuvõtt algab juba 1. jaanuaril.
Varakult avalduse esitamine on kasulik eelkõige 
neile kandideerijatele, kellel on eelmine haridus 
juba lõpetatud. Just nemad saavad peale aval-
duse esitamist SAIS-is õppekoha pakkumise, 

kui täidavad vastuvõtukriteeriumid. Seda küll 
juhul, kui sisseastumine ei eelda sisseastumis-
katseid. Varajase tegutsemise eeliseks on rohkem 
infot oma õppekava ja valdkonna kohta ning 
kui erialal on sisseastumiskatsed enam kui ühel 
perioodil, saab valida katse sooritamiseks kõige 
sobivama aja. 
Uuel õppeaastal saab avalduse esitada kokku 32 
esimese astme õppekavale ja 39 magistrikavale 
viies valdkonnas: inseneeria, infotehnoloogia, 
loodus, majandus ja merendus.
Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust 
sisseastumise infosüsteemis SAIS 6. juulini. Selle 
kuupäevani saab ka muuta eriala valikut. ■

VASTUVÕTT TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI ALGAB JUBA  
1. JAANUARIL 2022

Erialade tutvustused leiab Tehnikaülikooli 
sisseastumise veebist teejuht.taltech.ee

mul rohkem pilte,“ teatas ta kolleegidele rõõmu-
sõnumis, kus olid näha ka fotod.
Pildi keskel olev täpike on Tallinna Tehnikaüli-
kooli satelliit Hämarik, mis lennutati orbiidile 
ESA raketiga 3. septembril 2020. Pildil nähta-
vad pikad jooned on 2 sekundi pikkuse säriaja 
jooksul moodustunud taevatähtede jäljed. ■

https://teejuht.taltech.ee/
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TALTECHI VEEBIUUDISED JÕUDSID 100 000 LUGEJANI
Novembris ületati Tallinna Tehnikaülikooli 
kodulehel maagiline piir – kokku on käesoleval 
aastal lugenud ülikooli eestikeelseid uudiseid üle 
100 000 kasutaja.
Aasta jooksul on enim tähelepanu köitnud järg-
mised uudised:
 � TalTechi Arengukonverents 2021 (6545 lugejat)
 � Kõik, mida peaksid teadma Tallinna Tehnika-

ülikooli sisseastumisest (3590 lugejat)
 � Hanno Tomberg: Ülikoolid pakuvad sügisel 

uutmoodi õpet (1537 lugejat)
 � Tudengiportaal on avatud (1418 lugejat) – tege-

mist on eelmise aasta uudisega, kuid tuden-
gid on selleni jõudnud eelkõige läbi kodulehe 
otsingu

 � TalTech korraldab abiturientidele ja 9. klassi 
õpilastele tasuta matemaatikakursusi (1156 
lugejat)

Kui üle poole eestikeelsete veebiuudiste lu-
gejatest-külastajatest on 25–54-aastased, siis 
ligi veerand (24,4%) on noored vanuses 25–34. 
Üheski teises vanuserühmas ei ole nii palju 
meie uudiste huvilisi.
64% uudiste lugejatest asub Tallinnas, aga ar-
vukalt lugejaid leidub ka Tartus ja Pärnus ning 
külastajate esikümnesse mahub isegi Helsingi.
Kui veel aastaid tagasi loeti ülikooli infot tihti 
arvutist, siis nüüd on näha olulist muutust – üle 

poole uudiste lugejatest kasutab lugemiseks 
mobiiltelefoni. 21% lugejatest jõuab meie veebi-
lehele Facebooki kaudu, kui märkab seal mõnda 
huvitavat uudiselinki.
Keskmine TalTechi veebiuudiste lugeja ei ole 
sugugi ainult tehnoloogiahuviline, Google  
Analyticsi andmete järgi tunneb ta huvi ka 
kokanduse vastu, hoiab ennast kursis poliitikaga 
ja armastab raamatuid lugeda. Lisaks suhtub 
entusiastlikult rohelisse eluviisi, otsib võimalu-
si investeerimiseks ja kinnisvara soetamiseks, 
eelistab reisida Euroopas, tunneb huvi ajaloo 
ja nuputamist sisaldavate mängude vastu ning 
vaatab aktiivselt ilmateateid. ■

TALTECHI TEADLASED ANNAVAD NÕU JA RÄÄGIVAD 
TEADLASE PÕNEVAST TÖÖST
Alates oktoobrist vastavad Tallinna Tehnikaüli-
kooli teadlased ERR-i Novaatori portaalis lugejate 
esitatud küsimustele teemadel, mis inimesi kõige 
enam puudutavad või selgitamist vajavad. Hiljuti 
käivitus ka uus taskuhääling „Kuula teadlast“.

Novaatoris saab vähemalt kord nädalas teadlaste 
vastused küsimustele, mis võiksid igaüht huvita-
da. Näiteks: mis saab prügikasti visatud kohvi-
topsist, miks sügisel meri tormiseks läheb, kuidas 
muuta kodumasinad energiasäästlikumaks jpm. 
„Kuula teadlast“ jutusaadetes tuuakse kuulajate-
ni põnevad kohtumised teadlastega. Saab teada, 
millega teadlased oma laborites tegelevad, mida 
põnevat nad on avastanud ja mida üldse tähen-
dab teadlaseks olemine. Esimeseks saatekülali-
seks oli Eesti leiutaja ja tippteadlane Min (pildil), 
kelle nimel on üle 50 leiutise Euroopas ja USA-s 
ning üle paarisaja teaduspublikatsiooni. Sarja 
järgmises osas saab kuulata materjaliteadlast 
prof Malle Krunksi.
Lugejate küsimusi ja teadlase vastuseid saab 
lugeda nii ERR-i Novaatoris kui ka TalTechi 
kodulehel, „Kuula teadlast“ podcast’i saab samuti 
jälgida ülikooli kodulehe ja sotsiaalmeedia va-
hendusel. ■
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CYBERNETICA JA TALTECH ASUVAD KOOSTÖÖS UURIMA 
TULEVIKU DIGIALLKIRJU
Cybernetica ja Tallinna Tehnikaülikool kaasjuhen-
davad tööstusdoktorantuuri õppekohta, mille tule - 
musena valmiv teadustöö uurib uusi turvalisi digi-
allkirjastamise viise.
Eesti e-riigi eduloo üheks keskseks komponendiks  
on tugev digitaalne identiteet ning võimalus digi - 
taalselt dokumente allkirjastada ja tehinguid kin -
nitada. Investeering teadustöösse, mis aitab kriiti lise
tähtsusega teenuseid teha tulevikukindlaks, on  
seetõttu väga oluline. Teadustöö aitab arendada  
uusi tehnoloogiaid, mis on sarnased näiteks Smart- 
ID teenuses kasutusel olevale Cybernetica loodud 
SplitKey lahendusele. Samuti on töö osaks digiall-
kirjade vastupidavus kvantarvutitele tulevikus.
Cybernetica teadusdirektor Dan Bogdanov ütles, 
et kuigi tänane digiallkiri on krüptograafiliselt 
tugev, siis tasub tulevikku vaadata ning val-
mistuda näiteks kvantarvutitega kaasnevate 
muutuste tarbeks. „Kvantarvutid täna veel ei 
ohusta seda krüptograafiat, mida kasutatakse 
Eesti digitaalse identiteedi tarbeks. Siiski on 
Cyberneticas meie põhimõte alati olnud arenda-
da tulevikkuvaatavaid tehnoloogiad ning peame 
võimalike homsete probleemidega tegelema juba 
täna. Krüptograafilised võtmed on iga süsteemi 
turvalisuse eelduseks ja SplitKey stiilis võtmete 
kaitse krüptograafiliste lahendustega on kiiresti 
arenev valdkond,“ selgitas Bogdanov.

Professor Rain Ottis TalTechi küberkriminalis-
tika ja küberjulgeoleku keskusest märkis, et töös-
tusdoktorantuuril on otsene positiivne mõju nii 
Eesti teadus- kui ka ettevõtlusmaastikule. „Ühelt 
poolt saavad teadlased pead murda meie majan-
duse ja laiemalt ühiskonna probleemide kallal 
ning teiselt poolt kasvab Eestis teadusmahukat ja 
kõrget lisandväärtust pakkuvate ettevõtete võime 
ka globaalsel turul läbi lüüa,“ täpsustas Ottis.
Doktoritöö autor on Nikita Snetkov, juhendaja-
teks on Tallinna Tehnikaülikooli professor Ahto 
Buldas ja Cybernetica vanemteadur Jan Willem-
son. ■

UURING: EESTIL ON VÕIMALIK BIOMAJANDUSSE 
INVESTEERIDES JÕUDA MAAILMA RIKKAMATE RIIKIDE HULKA 
Eesti biomajanduse olukorra ja väljavaadete 
uuringu kohaselt on Eesti biomajandus pigem 
traditsiooniline ega väärinda kogu meie biomassi 
piisavalt, kuid sel on suur potentsiaal panustada 
senisest rohkem kestlikku majandusarengusse ja 
rohepöördesse.
TalTechi, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja 
Balti Uuringute Instituudi teadlased on uuringus 
kaardistanud Eesti biomajanduse tänase olukor-
ra kuue väärtusahela lõikes ning töötanud välja 
tulevikustsenaariumid, potentsiaalsed ärimudelid 
ja poliitikasoovitused Eesti biomajanduse konku-
rentsivõime tõstmiseks.
Uuringust selgub, et oleme täna valdkonniti 
võrdlemisi head biomassi tootjad, ent ekspordime 
liialt väärindamata biomassi. Eesti biomajandu-
ses loodava lisandväärtuse tõstmiseks on seejuu-
res palju teha nii ärimudelite vaates, ekspordi 
tugevdamises, investeeringutes tehnoloogilisse 
arendusse kui ka panuses klasterkoostöösse.

Uuringugrupi liikme professor Erkki Karo sõnul 
on biomajanduse riiklikuks korraldamiseks kaks 
alternatiivi. „Lihtsamaks võimaluseks on teha  
paremini kõike seda, mida on siiamaani on tehtud, 
ent alternatiivina tasuks ressursikeskse vaate 
asemel kaaluda pigem toote-, tehnoloogia- ja inno-
vatsioonikeskset lähenemist, kus poliitika disaini 
aktiivsemateks osalejateks on ka ettevõtjad, 
erialaliidud ja teadlased,“ ütles Karo.
Uuringu „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse 
tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti 
biomajanduses“ lõppraportiga on võimalik tutvu-
da biomajanduse uuringu veebis.
ADDVAL-BIOEC on ETAg-i rakendusuuringute 
toetusmeetme RITA (valdkondliku teadus- ja aren-
dustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaal-
arengu Fondist kaasrahastatav projekt, mis kestis 
03.2018–10.2021. TalTechist tegid uuringugrupis 
kaasa nii inseneri-, majandus- kui ka loodustea-
duskonna teadlased. ■
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UUS TEHNOLOOGIA VÕIMALDAB TÕHUSAMALT 
SAASTEAINEID LAGUNDADA
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste loodud lahen-
dus võimaldab raskesti lagunevaid saasteaineid 
eemaldada nii veest kui ka õhust senisest oluliselt 
efektiivsemalt, kuid uue tehnoloogia rakendami-
ne sõltub rahast ning riigi ja erasektori huvist.
Uus tehnoloogia tähendab impulss-koroona 
elektrilahenduse kombineerimist katalüütiliste/
foto katalüütiliste protsessidega ja maksimaalse 
energiaefektiivsuse kasutamist. Teadusgrupi juht,  
Tallinna Tehnikaülikooli professor Sergei Preis 
(pildil) märkis, et võrreldes olemasolevatega on uus 
tehnoloogia 2,5–3 korda energiatõhusam, see keh-
tib iga uue vee ja õhu saasteaine töötlemise kohta. 
Uurimistöö hõlmas koroonalahenduse kombinat-
sioone Fenton-tüüpi oksüdatsiooniga ja foto-
katalüüsiga gaasifaasis, kusjuures analüüsiti 
nii protsessi efektiivsust, reaktsiooni kulgu kui 
ka võimalikke piiranguid. Selle tulemusel leiti 
sobivaimad protsessi tingimused. Saasteainete la-
gundamine enneolematu või lausa võrreldamatu 
energiaefektiivsusega saavutati koroona impulss-
elektrilahenduse (KIEL) kasutamisel püsivate 
mikrosaasteainete, endokriinsüsteemi kahjus-
tavate ühendite, ravimite, pestitsiidide, tekstiili-

värvide, kantserogee-
nide ning lenduvate 
ühendite suhtes vees 
ja õhus. KIEL eksperi-
mentaalsed uuringud, 
mis olid kombineeritud 
väliste oksüdeerijate ja 
gaasifaasi fotokatalüü-
siga, võimaldasid aga 
optimeerida protsessi 
parameetreid vee- ja 
õhusaasteainete suhtes, andes omakorda aluse 
KIEL rakendatavusele, mastaabi suurendamisele 
ja ohutusele.
Rõõmu tegi Preisile see, et uurimisrühma liikmed 
pakkusid välja mitmesuguseid uusi ideid ja said 
edasiviivaid tulemusi, arendades tehnoloogiat 
kohati ootamatutes suundades. „See oli tõeliselt 
loominguline protsess,“ rõhutas professor Preis.
Projekti „Ohtlike vee ja õhu saasteainete lagunda-
mine innovatiivse energiatõhusa kombineeritud 
impulss-koroona elektrilahenduse ja katalüüsi/
fotokatalüüsiga“ finantseeris Eesti Teadus-
agentuur. ■

UURING: BALTI RIIKIDE LOODUSLIKUD JA TÖÖSTUSLIKUD 
SOOJUSALLIKAD ON ALAKASUTATUD
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste uuring 
näitas, et Balti riikides on tohutu potentsiaal 
jõgede, merevee, reoveepuhastusjaamade ja töös-
tusliku heitsoojuse kasutamiseks jätkusuutlikus 
kaugküttes. 
Mida selle teadmisega peale hakata, selgitavad 
teadur-järeldoktor Henrik Pieper, vanemteadur 
Anna Volkova ja nooremteadur-doktorant Kertu 
Lepiksaar.
Esiteks töötati välja internetiski kättesaadav 
GIS-kaart, mis annab teavet soojusallikate ja 
olemasolevate kaugküttepiirkondade asukoha 
ja võimsuse kohta. Just nii saab kaugküttepiir-
konnad sobitada kohalike soojusallikatega. Neid 
allikaid kasutavad seejärel suured soojuspumbad, 
et varustada soojusega kohalikke kaugküttevõrke. 
Kui tahame küttesektoris muutuda süsiniku-
neutraalseks, pole kulutõhusamat lahendust kui 
taastuvelektrit kasutavad soojuspumbad.
Uuringu käigus tuvastati Balti riikides üle 350 
kõrge temperatuuriga soojusallika, mille hulka 
kuuluvad katlamajad, koostootmisjaamad ja 
tööstusobjektid. Kõikide leitud allikate kasu-
tatava heitsoojuse kogused määrati samuti 

uuringu käigus. Lisaks analüüsiti madalatem-
peratuurilise soojusallikana merevett, jõgesid, 
järvi ja reoveepuhastusjaamu.
Selgus, et kohalikud omavalitsused võivad väga 
hästi esindada kaugküttepiirkondi, eriti suu-
remates linnades. Maapiirkondades on võima-
liku kaugküttepiirkonna suurus tavaliselt üle 
hinnatud, kuna asustusüksused koosnevad 
paljuski põllu- ja metsamaast.
Praegu on kõik Balti riigid investeerinud biomas-
sil põhinevatesse energiaallikatesse, et pakkuda  
kütet, elektrit või mõlemat. 2018. aastal oli 
biomassist toodetud soojuse osakaal Eestis, Lätis 
ja Leedus vastavalt 47, 61 ja 80 protsenti. Lisaks 
kasutatakse biomassi muudel eesmärkidel, näi-
teks siseriiklikult ehituses, osa ka eksporditakse.
Uuringu (projekt: MOBJD472 „Kaugjahutus-
süsteemide optimaalne dimensioneerimine ja käi - 
tamine jahedas kliimas koos olemasoleva kaug-
küttesüsteemiga“) tegi rühm Tallinna Tehnika-
ülikooli energiatehnoloogia instituudi nutikate 
energiasüsteemide valdkonna teadlasi, rahasta-
sid Nordic Energy Research ja Baltimaade  
energiasektori eest vastutavad ministeeriumid. ■
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ALLAN NIIDU:
PLANEET SAAB HAKKAMA 
KA INIMESETA, INIMENE 
PLANEEDITA MITTE
Ühel heal päeval 23 aastat tagasi, kui Tallinna Tehnikaülikooli füüsikalise 
keemia laboripraktikumis käis stopperiga aja mõõtmine – kahe proovi 
võtmise vahe oli ca 10 min – lippas üks tudeng korrus kõrgemale ja astus 
tulevase akadeemiku, professor Margus Lopi kabineti uksest sisse. Lepiti 
kokku, kus ja millal saab tudeng orgaanilise keemia laborisse tööle asuda. 
Nii algas ühe tudengi teadlaseks kasvamine.  

Sulev Oll  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen
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 ne iga inimese kohta. Teisalt ei tõstatu oluliselt 
ressursside, näiteks püsimagnetites vajalike me-
tallide või päikesepaneelides vajalike elementide 
vajaduse järsk suurenemine ja sellega kaasnevad 
keskkonnaprobleemid. Aga Euroopa teadusuurin-
gute keskuse raporti järgi võib aastaks 2050 tea tud  
juhtudel kasvada vajadus tuulegeneraatoris kasu - 
tatavate haruldaste muldmetallide järele 15 korda.
Tõsi, aega veel minna on, aga kui me peame leidma  
uusi varusid või alustama uute kaevanduste ava-
mist, tuleks sellega hakata tegelema juba täna.

Milline elektrienergia tootmise viis tundub 
teadlasele tuleviku mõttes mõistlik? 
Tulevikulahendus saab tõenäoliselt olema kom-
binatsioon mitmest tootmisviisist – tuul, päike, 
biomass (vähemalt kohalikul tasandil), tuuma-
energeetika.
Eesti kontekstis saab energiaallikaks olla pea-
miselt tuul, sest päikest on võimalik rakendada 
peamiselt kolmel suvekuul. Tuumaenergeetikaga 
pole meil veel esialgu mingit lugu, kuid see võib 
ajas muutuda.

Oled väitnud, et tulevikuvaates hakkab 
järjest olulisemat rolli mängima vesinik. 
Vesiniku üleilmne väljavaade saab olema keemia-
tööstuse toore. Kuigi siin peab täituma üsnagi palju  
tingimusi, peetakse võimalikuks nn vesinikuma-
jandusele üleminekut, kus vesinik on üks peamis-
test energiakandjatest. See tähendaks erakordselt 
suuremahulist alternatiivsete energiaallikate kasu - 
tuselevõttu ja sellest tulenevalt suure hulga oda-
va elektri turuletulekut, sest CO2-neutraalsuse 
saavutamiseks peaksime kasutama alternatiivse-
test allikatest toodetud elektrit. Eestis on sellised 
plaanid tuulikuparkide näol Lääne-Eesti meres.
Kas aga akud oleksid vesinikust paremad salves-
tusvahendid? Praegu pole neid võimalik kasutada 
väga pikkadeks salvestusintervallideks, aga just 
seda on meil tegelikult vaja.

Üks võimalus on vahetada seda, mis 
ahju läheb, teine korjata kokku seda,  
mis korstna otsast tuleb. Mida see eeldab?
Korje on hästi uuritud ja tänasel tehnoloogilisel 
tasemel teostatav, seda nii CO2, SO2 kui ka NOx 
osas. Viimased püütakse suurel määral kinni 
juba täna, kuid keskkonnanormid pole seni 
puudutanud CO2, sest heitkoguse kinnipüüdmise 
kulu ületab CO2 kvoodihinda.
CO2-majanduse tekkeks tuleb selle hind arvutada 
kõikide toodete sisse. Sellisel juhul võib juhtuda, 
et ka naftatooted muutuvad hinna poolest alter-
natiividele lähedasemaks. Ma ei oska öelda, kas 
keegi on vastavaid kalkulatsioone ka teinud.

Praegu on Allan Niidu abiprofessor tenuuris, kes 
teeb teadust ja võtab julgelt sõna teemadel, mis 
puudutavad kogu meie maailma tulevikku.

Roheline mõtteviis on laiema publiku 
seas saavutamas vahel ka emotsionaalse 
hulluse mõõtmeid. Mida pead Sina kui 
teadlane rohepöörde, jätkusuutlikkuse ja 
muude sarnaste mõistete all silmas?
Rohelise mõtteviisi juured peituvad inimeste 
arusaamal planeedi ressursside piiratusest, 
seda mitte ainult majanduslikust või tehnilisest 
vaatest, vaid ka keskkonna seisukohast. Pikas 
vaates ongi ju tegemist ellujäämise küsimusega 
– planeet saab hakkama ka ilma inimeseta, kuid 
inimene ilma planeedita mitte.
Rohepööre on ühiskonna esindajate katse sundi-
da ühiskond nn õigesti käituma. Sentiment on 
ju õige, me peamegi midagi ette võtma. Kuid kas 
plaanimajandus meid sinna viia suudab? Seni 
ajaloolised pretsedendid puuduvad.
Kas rohepööre kui selline on vajalik? Ilmtingi-
mata! Kuid hetkel tundub, et inimkond on teel 
järsu ja üleüldise ressursikulutuse kasvu suunas, 
seda just rohepöörde nimel. Seega on meil palju 
murekohti, mis vajavad lahendusi juba järgmiste 
kümnendite jooksul.

Nüüd jätkusuutlikkus.
Jätkusuutlikkus tähendab sisuliselt inimkonna 
ressursikasutuse kooskõla planeedi võimekusega 
neid ressursse pakkuda. Eelkõige tähendab see 
bioloogilise ressursi kasutamist selliselt, et me ei 
hävitaks sealhulgas metsikut loodust ega kõrbes-
taks planeeti, tagades aga inimkonnale piisava 
toiduvaru.
Mittetaastuvate maavaradega on asi keeruli-
sem, sest nagu definitsioon ütleb, need ei taastu. 
Sellisel juhul peame tegelema taaskasutusega. 
See viib meid ringmajanduse juurde, kus eesmärk 
ongi võtta uuesti kasutusse nii palju taastumatut 
ressurssi kui vähegi võimalik.

Kui palju tundub kõnealustes teemades 
teadust, kui palju poliitikat? 
Asi sai alguse teadlastest, kuid tänaseks on sel-
lest kujunenud peamiselt poliitiline ettevõtmine. 
Teaduse seisukohast on tekkinud olukord, kus 
ühe kompleksse probleemi lahendamiseks on po-
liitikud lubanud ennenägematut rahakülvi. Mis 
näitab, et laiem ühiskond, keda poliitikud peaksid 
esindama, on aru saanud probleemi tõsidusest.

Liigume/liigutakse roheteemadega  
praegu õiges suunas?
Laias laastus on suund õige: ressursside taaskasu - 
tus, liigirikkuse säilitamine, tarbimise vähendami-
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Milliseid uusi teese ja teooriaid on meile 
nii tähtsana tunduva põlevkivi teemal 
viimasel ajal sündinud?
Kemikaalid ilma pürolüüsita on vast see kõige-
kõigem uus suund – kerogeeni ehk põlevkivi 
orgaanilise osa muundamine keemiatööstuse, 
näiteks polümeeride lähteaineks ilma seda kõrgel 
temperatuuril töötlemata. Pürolüüsiseadmete ra-
kendamine ringmajanduse hüvanguks on samuti 
viimase mõne aasta trend.

Oled Virumaa Kolledži rakendusliku 
keemia uurimisrühma juht. Ida-Virumaalt 
vaadates: on põlevkivi pigem rahvuslik 
rikkus või rahvuslik õnnetus?
Eks ta ole õnn ja õnnetus korraga. Ühelt poolt 
saame tänu sellele rääkida energiasõltumatusest 
ja geopoliitilisest julgeolekust. Teisalt on keskkon-
namõju ilmselge ja vältimatu.
Põlevkivi on meile andnud keemiatööstuse, mille 
muutmisel põlevkivivabaks saame rääkida ka 
keskkonnale sõbralikumast majandusmootorist 
Ida-Virumaal ja Eestis.
Edasiste väljavaadetena näeme lahti rullumas kahte 
teed: esimene on Eesti Energia viis, mida käies 
loodetakse esmalt muutuda põlevkiviettevõttest
ringmajanduse ja alternatiivenergeetika ettevõt teks,
lõpuks aga jätkusuutlikuks keemia- ja alter natiivse  
energeetika ettevõtteks, kus põlevkivi enam ei 
kasutata, kuid ringmajanduses osaletakse ikkagi.
Teine on Viru Keemia Grupi rada. Seda käies 
investeeritakse biorafineerimise tehasesse ja 
väljutakse aja jooksul põlevkiviettevõtlusest 
täielikult. Mõlemal juhul säilib nõudlus kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõu järele ja luuakse uusi kõrge 
lisandväärtusega töökohti.

Kuidas vaatavad põlevkivile virulased? 
Virumaa vaade on kõhklev. Saadakse aru, et 
muutused peaksid tulema, kuid kardetakse sot-
siaalset kollapsi. Nii loodetakse põlevkivi jätkuva-
le kasutamisele.
Kuid nagu tuleb välja minu eelmistest vastustest,  
on põlevkivisektoril omad plaanid, kuidas olukorda  
lahendada. Pikas vaates on neid ilmselt kaks. Esi - 
mene variant: igasugune maavarade kaevandamine  
Eesti territooriumil lõpeb. Ilmselt liiva- ja killustiku - 
karjäärid veel mõneks ajaks jäävad, kuigi ideaal-
selt keskkonnasõbralikus maailmas kaoksid ka 
need. Teine: kaevandamine siirdub põlevkivilt fos-
foriidi, võib-olla raua või vanaadiumi kaevanda- 
misele. Siinjuures on selge, et fosforiidiga oskaksi-
me juba toimetada, kuid muude maavaradega on 
nende kasutuselevõtu mõistlikkus veel ebaselge.

Kuidas siin tõde selgitada?

Eks Eesti ühiskond peab selgeks vaidlema, milline  
tee valida. See saab olema ilmselt üsnagi raske, 
sest ühine keel tuleb leida pea kõikide ühiskonna 
huvigruppide vahel – keskkonnakaitse organi-
satsioonid, tööstused, kohalikud elanikud, eri ta-
sandite poliitilised struktuurid, Eesti elanikkond 
laiemalt. Kahtlemata oodatakse siin ka teadlaste 
põhjendatud arvamusi.

Osa teadusest sünnib ka Kohtla-Järvel. 
Milline meelestatus valitseb põlevkivi 
suhtes Virumaa Kolledžis? 
Kuna ettevõtete nõudlus Põlevkivi kompetentsi-
keskuse (PKK) teenuste järele on suur, pole kes-
kusel raske põlevkiviuuringutega edasi minna. 
Kuid PKK liigub ka aktiivselt uute teadussuun-
dade poole, nagu ringmajandus. Uurides põlevkivi 
koospürolüüsi süsinikurikka mater jaliga, nagu 
plastid või vanarehvid, võime juba praegu oleta-
da, et tulevikus ehk polegi vaja sinna põlevkivi 
lisada.
Koospürolüüsi uuringud plastide ja vanarehvidega  
on kahtlemata PKK viimse aja edulugusid. Isegi 
sedavõrd, et PKK partner Eesti Energia on meid 
avalikult tunnustanud.

Oled öelnud, et tahad tuua Virumaa  
Kolledžisse rohkem teadust. Kui kaugel 
see unistuste tasemega võrreldes juba on?
Pole päris korrektne öelda, et mina toon või took-
sin teaduse Virumaa Kolledžisse. Teadusega on 
seal tegeletud aastakümneid, kui arvestada ka 
kolledžile eelnenud organisatsioone.
Kuid praegu on meie eesmärk laiendada teadus-
tegevust põlevkivilt ka muudesse valdkondades-
se. Näiteks PKK on aktiivselt hõivatud põlevkivi-
tööstuses kasutatavate termiliste protsesside 
rakendamisega ringmajanduse hüvanguks. Meie 
töörühm tegeleb uute katalüsaatorite väljatööta-
misega heteroaatomite oksüdeerimiseks ja CO2 
muundamiseks keemiatööstuse toormeks.
Lisaks soovib kolledž tuua professoreid teistesse 
valdkondadesse, mitte ainult põlevkivi- või kee-
miaalaste uuringute juhtimiseks. 

Mida nende eesmärkideni jõudmiseks 
tarvis on?
Eelkõige inimesi ja siis taristut. Inimesed on 
tudengite näol meil olemas, tulevikus ka profes-
sorid, seega jääb üle taristu järele aidata. Taristu 
oleks suurepärane vahend tudengite kohapeal-
seks väljaõppeks, ühtlasi laiendaks see kolledži 
võimekust osutada teenuseid Eesti ettevõtetele.

Milliseks hindad Tallinna Tehnikaülikooli 
ja Virumaa Kolledži võimalikku panust 
rohepöörde elluviimisel Eestis?
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Erakordselt heaks. Tehnoloogia arendused, nende 
hulgas jõuelektroonika, energiaülekanne, majan-
duslike ja sotsiaalsete mõjude hindamine ning 
seadusloome rohepöörde toetamiseks – TalTechil 
on kogu ekspertiis olemas.
Regioonis ehk Ida-Virumaal näen ma Virumaa 
Kolledžil juhtivat rolli rohepöörde võimaldajana, 
seda koostöös kohaliku ettevõtlusega. Kuigi kol-
ledž ise ei vii rohepööret ellu ettevõtete tasandil, 
pakub ta teadusalast kompetentsi, väljaõpet kõi-
gis kolmes astmes – bakalaureuse-, magistri- ja 
doktoriõppes –, lisaks täiendusõpet nii pikemate 
kursuste kui ka mikrokraadide näol. Kolledžil 
annab võimaluse nii uute, innovatsioonile pühen-
dunud inimeste tööturule sisenemiseks kui ka 
olemasolevate ümber- ja täiendõppeks.
Kuna rohepöörde käigus on vaja lahendada palju 
tehnilisi ja sotsiaalmajanduslikke probleeme, on 
vaja ka luua innovatsiooni. Just siin saab kolledž 
oma teaduspotentsiaali rakendada – nii rakendus-
keemia kui ka Põlevkivi kompetentsikeskuse kaudu. 
Kõik see, millega me tegeleme – CO2 väärindamine, 
plastjäätmete ja vanarehvide ringmajandus –, on 
nii hetkel kui ka lähitulevikus oluline ning pakub 
rohepöörde läbiviimisel pikaajalisi lahendusi.

Kõneldakse, et Ida-Virumaale peaksid 
jõudma senisest nutikamad lahendused. 
Kuidas hindad Virumaa praegust nutikust?
Tehnilises mõttes on nutikuse tase küllaltki 
kõrge, seda peamiselt suurettevõtetes. Igapäeva-
elus võib-olla pole kõik teenused nutikatena veel 
kättesaadavad, kuid kindlasti tulevikus saavad.
Mis peaks siis aja jooksul muutuma? Koos 
alterna tiivenergeetika prevaleerimisega peab 

muutuma elektrivõrkude juhtimine ja elektri 
tarbimine. Siin on ka üleilmses mõõtmes palju 
ära teha, rääkimata Eestist.
Tulevikus võiks tehnilised protsessid olla juhi-
tud masinõppealgoritmide ja inimeste koostöös. 
Sellist koostöövormi saaks ilmselt rakendada ka 
organisatsioonisiseste protsesside juhtimiseks ja 
seda mitte ainult suurtööstuses, vaid ka väike-
ettevõtetes. Viimastele peaks selle võimaluse 
tegema kättesaadavaks ehk Virumaal paiknevate 
kolledžite ning osaliselt riigi toel.

Mismoodi võiks see piirkond näha välja 
10 ja 25 aasta pärast?
10–25 aasta perspektiivis võiks Ida-Virumaa 
rändesaldo olla positiivne ja elukeskkond veelgi 
parem kui praegu. Hea, kui siin oleks rohkem 
kui kolm või neli suurt ettevõtet, kes tegelevad 
innovatsiooniga igapäevaselt.

Kas virulane ise on nn nutikuseks ja 
muudeks muutusteks valmis?
Muidugi on inimesed nutikuseks valmis, kui nad
näevad sellest kasu igapäevaelus. Pikk vaade nõuab 
aga selgitamist, sest kasu ei pruugi meie õuele 
jõuda homme ega ülehomme, vaid näiteks kümne 
aasta pärast. Seda on juba palju raskem hoomata. 

Millisena näed siin Tehnikaülikooli ja 
kolledži rolli?
Meie roll võiks seisneda innovatsiooni pakkumi-
ses. Me aitame ettevõtteid ja kohalikke omavalit-
susi teadus- ja arendustöö läbi, pakume teenust ja 
teeme ka otsest koostööd.
Kolledži enda innovatsiooniportfoolio on pigem 
tehniline – keemia, nutikad süsteemid, robootika 
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sed sünteesikatsed, ja dr Anne Paju, kes oli minu 
juhendaja nii magistrantuuri kui ka doktorantuu-
ri ajal; Margus Eek, kelle juures sai eraettevõt-
luses keemiku ametit õppida, ja kahtlemata ka 
akadeemik Margus Lopp.
Kui nüüd eelnev lugu kokku võtta, kas siis üks 
tudeng unistas teadlaseks saamisest? Ei! Kuid 
juhus ja pealehakkamine viisid asja nii kaugele, 
et teadlaseks ta sai.

Kunas ja kuhu loodad teadlasena jõuda?
Kui meie laborites väljatöötatud tehnoloogia 
saaks kunagi tehaseks, siis oleks pisut põhjust 
uhkust tunda küll. Juhtuda saab see siiski kõige 
varem viie kuni kümne aasta pärast.

Kuidas jagad oma teadlasesüdant, aega 
ja vaimuenergiat Tallinna Tehnikaülikooli 
ja tema kolledži vahel Kohtla-Järvel?
Virumaa Kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli osa, 
kuigi oma identiteediga, mis lähtub Ida-Viru maalt. 
Siiski on see tänaseks jõudnud ka pisut globaal-
sesse mõõtmesse. Selle tõestus on kasvõi koostöö 
Jordaania Kuningriigi ettevõttega, kus aidati luua 
nüüdseks juba akrediteeritud tahkete kütuste 
analüüsilabor. Rahvusvaheline on kolledži koostöö 
jätkusuutlike tootmistehnoloogiate vallas, mis on 
nüüdseks viinud ühisprojektini Charles Gerhardti 
Instituudiga Montpellier’s Prantsusmaal. Mitmeid 
rahvusvahelisi projekte on veelgi tulemas.
Seega identiteedi jagamist pole. Seistes Virumaa 
Kolledži eest seisan ka Tallinna Tehnikaülikooli 
eest. Mis puutub aja ja vaimuenergia jaotamisse, 
siis tänases virtuaalses ühiskonnas saab töö pal-
juski tehtud arvuti abil ja interneti vahendusel.

Mis Sind teadlasena iseloomustab?
Uudishimulik, järeleandmatu ja paindlik võiksid 
olla kolm peamist märksõna. Uudishimu ajab 
teadust tegema, järeleandmatus viib edasi tagasi-
löökidest hoolimata ja paindlikkus võimaldab 
uue informatsiooni valguses praeguseid teadmisi 
ümberhinnata. Kõik kolm omadust on kasulikud 
teaduses ja teadusmahukas innovatsioonis.

Oled teadlane olnud juba mõne aasta-
kümne. Kuidas on teadlase mõiste ja  
roll selle aja jooksul muutunud?
Teadlase mõiste pole otseselt muutunud – see on 
inimene, kes rakendab teaduslikku meetodit loo-
dusnähtuste ja ühiskonna uurimiseks ehk meid 
ümbritseva paremaks mõistmiseks.
Mis on teaduslik meetod? See seisneb süstemaa tili - 
ses vaatluses, mõõtmises ja katsetamises ning hü - 
poteeside sõnastamises, kontrollimises ja muutmi-
ses vastavalt katsetulemustele. Olgugi et teatud 
tingimustes me enam ei alusta ilmtingimata hüpo - 
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jne, kuid Tehnikaülikoolil on ju palju laiem eks-
pertiis. Lisaks tehnikavaldkonna teadmistele on 
ülikoolil sotsioloogia ja majanduse alased teadmi-
sed, mida samuti peame rakendama nii Ida-Viru-
maa kui ka ülejäänud Eesti teenistusse.

Millised on olnud ja on Su enda peamised  
uurimissuunad ja teemad peale nende, 
millest oleme juba kõnelenud?
Esimesed 15 aastat tegelesin orgaanilise sünteesi-
ga nii teaduses kui ka ettevõtluses. Sinna kuulu-
sid ka kilolabori (see on koht, kus töötatakse välja 
orgaaniliste ainete saamise viise kilogramm-skaa-
las) juhatamise aastad, kus sai tegeletud paljuski 
tootmisprotsesside laboratooriumist järgmisesse 
mõõteskaalasse viimisega. Temaatikaks oli siis 
peamiselt bioaktiivsete ainete vaheühendite sün-
tees ja keemiliste protsesside arendus.
Hiljem siirdusin põlevkivitööstusesse ja sealt 
tagasi Tallinna Tehnikaülikooli, kus 2015. aastal 
sai akadeemik Margus Loppi juhtimisel algu-
se tööstuskeemia laboratoorium, mis tänaseni 
tegeleb põlevkivi orgaanilise osa ehk kerogeeni 
väärindamisega ilma pürolüüsi kasutamata.
2016–2017 stažeerisin Ameerika Ühendriikides, 
kus uurimisteemaks sai poorsete võrestruktuuri-
de saamine ja rakendused, millega rakenduskee-
mia rühm tegeleb ka praegu.

Millist teed mööda üldse teaduseni jõudsid?
Kuigi paljud inimesed unistavad tulevasest ame-
tist juba varajases eas, tundub siiski, et inimene 
valib oma tee enamasti peale gümnaasiumi 
lõpetamist, kahekümnendate eluaastate alguses. 
Tihtipeale mängib siingi rolli pigem juhus kui 
teadlik valik. Nii sattus üks tudeng õppima 20. 
sajandi 90. aastatel orgaanilise keemia kursusel 
Tallinna Tehnikaülikoolis. Õppejõuks oli tulevane 
akadeemik professor Margus Lopp, kelle käe all 
on aastate jooksul orgaanilise keemia alase hari-
duse saanud nii mõnigi Tallinna Tehnikaülikooli 
lõpetaja. Loengud ja nendega kaasnevad semina-
rid andsid selge arusaama, mida võiks üks tudeng 
proovida. Abiks oli ka õppejõu selge sõnum: „Kel-
lel on huvi, astugu läbi! Võtan alati vastu!“

Nii et astusid läbi?
Ühel heal päeval, kui füüsikalise keemia labori-
praktikumis käis stopperiga aja mõõtmine – kahe 
proovi võtmise vahe oli ca 10 min – lippas tudeng 
korrus kõrgemale ja astus eelnimetatud õppejõu 
kabineti uksest sisse. Lepiti kokku, kus ja millal 
saab tudeng orgaanilise keemia laborisse tööle 
asuda. Nii algaski ühe teadlase teekond.
Kui juba biograafiaks läks, siis tuleb tunnustada 
mõnda olulist inimest minu teadlaseks kujunemi-
sel: dr Veiko Allikmaa, kelle käe all tegin esime-
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teesist, vaid võime suurandmete ajastul alustada  
andmekaevest ning luua hüpoteesi nendele nn 
välja kaevatud andmetele ja nendevahelistele 
seosele tuginedes.
Kas see on muutnud teadlase rolli? Ilmselt mitte. 
Teadlase ülesanne on jätkuvalt luua uut teadmist 
ja võimalusel pöörata see ühiskonna kasuks. Kasu  
ei pea ilmtingimata olema majanduslik, sest ka 
keskkonna säilimine on kasulik ühiskonnale ja 
vajalik tema ellujäämiseks, kuigi lühiajalises pers- 
pektiivis ehk polegi majanduslikult kasulik. Kas 
see kasuks pööramine alati ka õnnestub, ega seda 
tihtipeale ette ei teagi, eriti alusteaduste puhul.

Milline on üksiku teadlase roll suures 
teadusilmas? Kui tõenäoselt võib loota, 
et ta avastab midagi sellist, mis läheb 
teaduse ajalukku?
Teadlase roll on ikka teadmiste piiride nihuta-
mine nii oma eriala sees kui ka erialade piiridel. 
Suure avastuse tõenäosust pole küll päris kor-
rektne nii hinnata, aga kui mõtleme sellele, palju 
meil on Nobeli teaduspreemia laureaate võrreldes 
teadlastega, siis see ehk annab ka aimu suure 
avastuseni jõudmise võimaluse kohta.

120 aasta jooksul on Nobeli preemia antud 837 
teadlasele, rahupreemiad on siit välja jäetud. Kui 
palju selle aja jooksul on teadlasi tegutsenud, ei 
tea, aga UNESCO andmetel oli maailmas 2013. 
aastal 7,8 miljonit täiskohaga töötavat teadlast.

Kuivõrd on ülikoolis töötaval teadlasel 
kohustus rääkida kogu ühiskonnale,  
millega ta parajasti ametis on, kuhu ta 
jõuda loodab, kuidas rahva raha kulutab?
Teadlastel lasub kohustus teavitada avalikku üld-
sust teadussaavutustest, sest avalikkus maksab 
üldjuhul teaduse tegemise kinni. 

Milliselt on jaotunud Su vaba aeg –  
kui teadlasel seda peaks üldse olema?
Vaba aega tuleb ikka veeta pere keskel ja volle-
platsil, nii liival kui ka parketil. Mõni raamat 
tahab ikka lugemist ja sõpruskond läbikäimist.

Intervjuu lõpus on Sul võimalus tänada.
Tänan inimesi enda ümber, endisi ja praegusi 
kolleege ning perekonda. Nad kõik on andnud 
panuse ühe inimese kujunemisse ja mõned mõju-
tavad mind ka jätkuvalt. ■
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ülikoolide tasemele oleme kokku 
leppinud kvaliteedikriteeriumid: 
hakkame arvestama 25% kõige 
paremate ajakirjade publikatsioo-
ne. Muidugi ei saa eeldada tippaja-
kirjades publitseerimise hüppelist 
kasvu kohe esimesel aastal, aga al-
gus on tehtud: inimesed teadvusta-
vad endale, kuidas publikatsiooni-
de kvaliteeti hinnatakse, uurivad 
välja, millised on tippajakirjad 
ning proovivad oma artikleid saa-
da parematesse ajakirjadesse. 
Tulemusnäitaja mõõdiku arvu-
tamiseks kasutame andmebaasi 
SCOPUS ja SciVal tööriista, mis 
on kõikidele ülikooli teadlastele 
kättesaadav ja mis võtab arves-
se ülikooli struktuuri. Julgustan 
siinkohal kõiki antud tööriistaga 
tutvuma ja vajadusel teadusosa-
konnast juhendamist küsima.
Ülikoolina on oluline, et annak-
sime üliõpilastele teaduspõhist 
õpet ja teaduspõhise mõtteviisi. 
Tenuuriprofessorite atesteeri-
miskomisjon, kuhu nüüd kuu-
lub ka õppeprorektor, arvestab 
samuti, et professorid tegeleksid 
teadustöö ja ühiskonda panus-
tamisega võrdselt ka õppetööga 
ning õppeprorektorgi töötab sel-
les suunas, et kõikides õppeprog-
rammides õpetaksid teadlased.
Siinkohal tahaksin tänada kõiki 
tenuuriprofessorite atesteeri-

miskomisjonide liikmeid. Olen 
väga tänulik, et tippteadlased 
pühendavad oma aega kolleegi-
de töö tagasisidestamisele. Nad 
mitte ainult ei kritiseeri, vaid 
ka toetavad ja annavad nõuan-
deid, kuidas saaks paremini või 
efektiivsemalt. Atesteerimine on 
ka parimate praktikate jagami-
se koht. Teaduskondadeüleselt 
toimivatel atesteerimistel näe-
me ja saame võrrelda, kuidas 
professorid töötavad ja milliseid 
meetodeid kasutavad. Kindlasti 
paneme atesteerimisel rõhku 
sellele, kui palju tenuuriprofes-
sor õpetab. Mulle tundub, et seni 
on piisava tähelepanuta jäänud 
see, et õpe, teadus ja ühiskonna 
teenimine oleksid professori töös 
tasakaalustatult esindatud.
Sellel aastal on muudetud ka 
akadeemilist karjäärikorraldust. 
Peamise uuendusena on sisse too-
dud õpperaja kaasprofessori ning 
nooremprofessori ametikohad. 
Esimene on mõeldud silmapaist-
vale ja hinnatud õppejõule, kes 
viib läbi teaduspõhist õpet ning 
on muuhulgas tõestanud, et suu-
dab ka doktorante kraadi kaits-
miseni viia. Nooremprofessori 
ametikoht viidi karjäärikorral-
dusse minu ettepanekul: eesmärk 
on pakkuda pika perspektiiviga 
karjäärivõimalust väga suure po-
tentsiaaliga noorteadlastele. Peab 

Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu kinnitas 19. veebruaril 2021 ülikooli arengu- 
kava aastateks 2021–2025. Teadusprorektor tutvustab nüüd konkreetseid 
samme, mida on tema vastutusvaldkonnas juba tehtud ja mis on plaanis, et 
jõuda arengukavas lühidalt, kuid konkreetselt sõnastatud eesmärkideni.

Maarja Kruusmaa, teadusprorektor, akadeemik  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

ÜLIKOOL

TALTECHI ARENGUKAVA
2021–2025: TEADUS VALDKONNA
SIHID JA SAMMUD

Eelmisel aasta panustas kogu üli-
koolipere uue arengukava koos-
tamisse. Pretsedenditult laiapõh-
jaline kaasamine andis lõpuks 
suurepärase tulemuse, aga ka 
olulise õppetunni, et kõikide arva-
muste ärakuulamine, argumen-
teeritult väitlemine ja ühisosa otsi-
mine on pikk protsess ning eeldab 
kõrget organisatsioonikultuuri.
Aga üks asi on luua visioone ja ehi-
tada strateegiaid, hoopis teine asi 
on need ellu viia. Selleks on organi-
satsioonidel harilikult arengukava 
rakenduskava (või tegevuskava), 
mis paneb paika juba konkreetsed 
tegevused tulemusteni jõudmi-
seks. Tehnikaülikooli rakendus-
kava ning seda, kuidas see seostub 
arengukavaga, saab igaüks vaada-
ta smart.taltech.ee. Seal on ka tea-
dusvaldkonna tegevused jaotatud 
eraldiseisvateks rakenduskava 
projektideks, igaühega on seotud 
rahastusallikad ja põhitäitjad. Kui 
arengukava lugemine ja järgimine 
tundub igav ja bürokraatlik, siis 
on jälle hea üle korrata, et lähtun 
endiselt kõigis oma tegevustes 
kolmest põhieesmärgist: teaduse 
kvaliteet, teaduse järelkasv ning 
teadlaste initsiatiiv.

Teaduse kvaliteet
Teadustöö kvaliteedi tõstmi-
seks Euroopa juhtivate tehnika-
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omaks võtma, et uue karjääri-
korralduse kommunikatsioon 
ülikoolis pole läinud hästi. Nii 
kandideerijate endi, eri juhtimis-
tasandite kui ka personaliosakon-
na poolt on nende ametikohtade 
nõuetele pakutud mitmesuguseid 
tõlgendusi ning taotlejate hulgas 
on palju pettumust. Kinnitan, et 
ülikooli juhtkond hindab ja tahab 
toetada igaühte, kellel on tulemu-
si, ambitsiooni ja võimekust edas-
pidi ülikooli arengusse suurelt 
panustada, kuid oluline on ka jär-
gida kvaliteedistandardeid, mille 
oleme üheskoos kehtestanud. 
Õpperaja kaasprofessori puhul 
peab olema kindlasti täidetud 
muuhulgas publitseerimise ning 
doktorandi eduka juhendamise 
nõue. Nooremprofessori kandi-
daat peaks olema väljapaistev ja 
kõrge potentsiaaliga ning rahvus-
vahelise kogemusega teadlane.
Tähtis teema on teaduse ra-
hastamine ja seda mitme nurga 
alt. Uurimisgrupi juhi ülesanne 
on ka oma grupi jätkusuutliku 
rahastamise kindlustamine. Sa-
mas näeme kahjuks sageli ka 
raha ja võimekate teadlaste aja 
raiskamist administratiivsete te-
gevuste peale. Arvan, et teadlase 
aeg on liiga väärtuslik, et seda 
kasutada projektide administ-
reerimiseks või finantsaruandlu-
se kirjutamiseks. Oleme teadus-
osakonna juhatajaga töötanud 
selle nimel, et instituutides seda 
probleemi teadvustataks – pro-
fessionaalne projektihaldur töö-
tab kiiremini ja efektiivsemalt 
kui muude ülesannetega üle-
koormatud teadlane ning tal on 
teadmised ja kogemused, mida 
ta saab kasutada paljudes uuri-
misgruppides.
Arengukava rakenduskavas või-
te leida eraldi tegevuse: parimate 
praktikate levimine. Tõepoo-
lest, olen selle eraldi esile tõstnud, 
sest minu arvates on suur prob-
leem ülikooli sidususes: parimad 
praktikad ei levi. Mõni hea viis, 
kuidas näiteks taotleda grante, ju-
hendada doktorante, juhtida oma 
uurimisgruppi vm võib olla juba 

aastaid kasutusel mõnes edukas 
uurimisgrupis, kuid ei leia märka-
mist ja järgimist. Parimate prak-
tikate levitamiseks oleme alusta-
nud ka mentorlusprogrammidega. 
Esimene on mõeldud naisjuhtidele 
ja läks lahti novembris, järgmise 
vooru plaanime sihtida noortead-
lastele ja ülikoolisisese mentorlus-
võimekuse kasvatamisele, et tule-
vikus muutuks see akadeemilise 
elu tavapäraseks osaks ja ennast 
taastootvaks lahenduseks.
Parimate praktika levitamisele 
aitaks kaasa ka teaduskondade-
vaheline koostöö ülikooli fookus-
teemadel. Aeg-ajalt on minult 
küsitud: kas fookusvaldkonnad 
olid eelmise juhtkonna teema, 
mille me nüüd ära unustasime. 
Vastus on: ei ole, fookusvald-
konnad on üldiselt hästi valitud 
ning peegeldavad meie ülikooli 
tugevusi ja sihte. Olen veendu-
nud, et nii väikesel ja piiratud 
ressurssidega ülikoolil on otstar-
bekas ennast koondada väheste 
märksõnade ümber, millega 
maailmas silma paista. Lihtsalt 
ajapuudusel pole ma jõudnud 
seda valdkonda uuesti lahti mõ-
testada, sisustada ja jõustada. 
Praeguseks olen jõudnud tege-
leda laiema analüüsiga, et kaar-
distada meie tenuuriprofessorite 
kompetentsivaldkonnad, siduda 
need õppekavade, fookusteema-
de ning nutika spetsialiseerumi-
se valdkondadega. See analüüs 
peaks aitama ka teha otsuseid 
tenuuride ja õppekavade kohta.

Samuti pole ma veel jõudnud te-
geleda teadustaristu kaardis-
tamisega. Juba raha kokkuhoiu 
pärast on see aga oluline: ei ole 
mõtet osta mitmesse teaduskon-
da või instituuti 2–3 samasugust 
aparaati, vaid peame leidma või-
maluse jagada, aga selleks tuleb 
esmalt olemasolev teadusapa-
ratuur kaardistada. Kui leiame 
sellised kokkuhoiukohad, aitame 
taas kaasa koostöö vaimule ja 
parimate praktikate levimisele 
ning meil on rohkem võimalusi 
soetada uut aparatuuri.
Teadustaristu koosseisu kuu-
lub ka teadusarvutuste keskus 
ja teadusandmete ladu. Tea-
dusvaldkonna andmehalduse 
kompetents ja vastutus on raa-
matukogus, kuid see on tihedalt 
seotud teadusarvutuste kesku-
sega. Raamatukogu nõustab 
teadusandmete haldamisega 
seotud sisulistes küsimustes 
ning keskus pakub andmete re-
positooriumi ja suuremahuliste 
arvutuste võimekust.
Teadustöö kvaliteedi parandami-
sele aitab kaasa ka uus eetika-
komitee, mis on eelmisest kaks 
korda laiapõhjalisem ja laiemate 
ülesannetega. Tahan siinkohal tä-
nada kõiki eetikakomitee liikmeid, 
tunnustatud teadlasi ja prakti-
kuid, oma aja panustamise eest. 
Kui kvaliteedistandardid on kõr-
ged ja sellest sõltub teadlasekar-
jääri tulevik, võib paratamatult 
tekkida inimlik kiusatus „nurki 
lõigata“. Eetikakomitee missioo-
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niks pole mitte ainult nõustada 
teadlasi, kui midagi on juba hal-
vasti läinud, vaid ka tõsta tead-
likkust teaduseetika küsimustes, 
et probleeme ennetada. Peame 
tunnistama, et siin on meil aren-
guruumi. Ei ole pretsedenditu, et 
teadlastel (ka vanadel ja kogenu-
tel) puudub oskus ära tunda ame-
tialaseid eetikaprobleeme, nagu 
näiteks huvide konflikt või mõju-
võimuga kauplemine, ning tead-
mine autorieetika ja publitseeri-
miseetika küsimustes. Kindlasti 
tuleb meil endale teadvustada, et 
teadlikkust nendest küsimustest 
saame ja peame me eelkõige siiski 
ise tõstma ning teaduseetika nor-
mide järgimine on teadusülikoolis 
iseenesestmõistetav.

Teadlaste järelkasv
Uut põlvkonda teadlasi saab ha-
kata kasvatama juba põhikoo-
lis (ja on väga muljetavaldav, 
kuidas mitmed meie teadlased 
sellesse ka panustavad), aga 
teadusprorektori vastutusalasse 
liigub see küsimus alates dokto-
riõppest. Sellest, kuidas ja mis 
tulemustega doktorant sisustab 
oma teadlaseks kasvamise aas-
tad, sõltub tema edasine karjää-
rivalik ja selle edukus.
Doktoriõppe kvaliteedi tõst-
miseks oleme lõpule viimas dok-
toriõppekavade reformi, mille 
tulemus on 50% vähem doktori-
õppekavu, 50% vähem ainepunk-
te kursuste eest ja 50% vähem 
peaerialasid. Õppekavadel ja 
peaerialadel on nüüd selgem ja 
lihtsam struktuur ja kuna neid 
on vähem, saame tõsta erialaai-
nete kvaliteeti. Meil saavad ole-
ma vähem mahukad ja vähem 
killustatud doktoriõppekavad, 
mis aitab kaasa ka paremate 
praktikate levimisele: väikestel 
doktoriõppekavadel pusis 1–2 
doktoranti omaette ja neil puudus 
referents teiste õppekavadega.
Kõik uued kursused ongi tehtud 
silmas pidades parimate prak-
tikate orgaanilist levimist. Kui 
näiteks akadeemilise kirjuta-
mise ainet annab viis õppejõudu 

eri teaduskondadest, saab dok-
torant eri meetodeid või lähene-
misnurki võrrelda ja ise leida, 
mis talle kõige paremini sobib. 
Kõik üldõppeained doktorantuu-
ris on planeeritud nii, et eri tea-
duskondade doktorandid saaksid 
üksteisega kokku ja suhtleksid, 
see on neile ka omavahelise lä-
bikäimise koht, võrgustumise 
ja üksteise toetamise võimalus. 
Peagi jõuavad uued doktoriõppe-
kavad otsustamiseks senatisse.
Tagasivaatavalt pean tunnista-
ma, et doktoriõppe uuendamine 
on olnud minu lühikese ametiaja 
kõige raskem ülesanne, minu 
hämminguks on see olnud mitu 
korda keerulisem, kui ma ette 
kujutasin. Tänan kõiki, kellega 
mul on lõpuks õnnestunud kok-
kuleppeni jõuda üsna mõistlikus 
doktoriõppekavade ülesehitu-
ses. Mõistan ka täiesti hirme 
„oma“ kava kaotamise pärast, 
oma õppekoormuse vähenemise 
pärast ning ülesande keerukuse 
ees, mille lõpptulemusena peaks 
kaitsmiste arv kahekordistuma. 
Kutsun kõiki üles rohkem koos 
töötama, rohkem kaasa mõtle-
ma, rohkem initsiatiivi näitama 
ja rohkem vastutust võtma, kuna 
suuremad väljakutsed doktori-
õppe valdkonnas seisavad alles 
ees: järgmiseks peame tagama, 
et doktoriõpe oleks õppijakesk-
ne, arvestaks doktorandi enda 
karjäärivajadusi, et kõigil juhen-
dajatel oleks nõutav teaduslik 
tase ning peale selle ka vajalikud 
sotsiaalsed oskused, et doktoran-
tide atesteerimised ei oleks bü-
rokraatlikud formaalsused, vaid 
annaks igal aastal doktorantidele 
ja nende juhendajatele väärtus-
likku tagasisidet.
Praeguseks oleme doktoriõp-
pe tulemuslikkuse tõstmiseks 
teinud ka hulga tööd bürokraa-
tia vähendamiseks ja selguse 
suurendamiseks: lihtsustanud 
sisseastumise korraldust ja 
doktoritöödele esitatavaid nõu-
deid, õppekorralduse eeskirjas 
muutnud atesteerimise korda ja 
analüüsinud üldainete kvaliteeti 
ning arendame uusi üldaineid.

Teadlaste järelkasvu hakkab 
toetama ka lõpusirgel olev noor-
teadlaste grandifondi loomine, 
kust toetame noorteadlasi kümne  
aasta jooksul pärast doktorikraa- 
di kaitsmist. Noore teadlase posit - 
sioon on akadeemias kõige haava-
tavam – ta pole veel jõudnud te-
nuuri ega saanud endale kindlust, 
see aeg langeb kokku ka pere loo-
mise ja eneseotsingutega. Kindlas-
ti väärivad toetust ja tuge riskide 
maandamisel ka vanemad ja ko-
genumad teadlased, sest teadus-
grandi taotlemise edukus on tihti 
õnnemäng. Selleks tuleks kõige-
pealt lõpule viia eelmise rektoraa-
di ajal alustatud tenuurireform. 
Tenuurireformi esialgne mõte 
oli, et tenuuriprofessorite ümber 
koonduvad tugevad uurimisgru-
pid, mille rahastamise ebakindlu-
se vähendamiseks rahastatakse 
tenuure otse. Olen oma ametiajal 
lähtunud samast põhimõttest: 
pean oluliseks, et kõik teadlased 
kuuluksid tugevatesse uurimis-
gruppidesse, mida tenuuri kaudu 
rahastatakse. Näen iga päev, et 
tenuurireform ei ole ülikoolis veel 
kaugeltki lõpetatud. Mõnikord ei 
taju uurimisrühma juht oma vas-
tutust uurimisgrupi rahastuse 
eest, mõnikord on uurimisrühmad 
vaid formaalsed, sest „teadusosa-
konnast öeldi, et kuhugi peab 
kuuluma“, mõnikord ei jõua raha 
tegelikult tenuuriprofessorini. 
Loodan, et suudame lähimate aas-
tate jooksul oma teadustegevust 
paremini korrastada – meil oleks 
vaja vähem, aga kriitilise massiga 
ja heatasemelisi uurimisrühmi –, 
sest head teadust teha ja teadu-
se järelkasvu tagada on ülikoolil 
muidu väga keeruline.
Siit koorub välja läbiv teema, mis 
puudutab kõiki meie teadustöö 
arendamise sihte: eelmine rekto-
raat tegi palju õigeid asju, mis aga 
lihtsalt ei ole jõustatud. Näiteks 
minu eelkäija pani paika nõuded 
juhendajatele ja doktorantide 
palgatasemed, aga neid nõudeid 
alati ei täideta. Me võime ükskõik 
kui palju häid reegleid teha, aga 
kui me neid ei jõusta, pole lahen-
duseks uued head reeglid. Nii 
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olen oma ametiajal väga palju te-
gelenud Renno Veinthali tehtud 
reeglite täitmise nõudmisega. See 
ei ole nii silmapaistev töö kui uus 
arengukava või suur projekt, see 
on juhi igapäevane tuim töö – lü-
kata doktoritöid tagasi või võtta 
juhendajatelt juhendamisõigus 
ära, kui miski ei vasta kehtes-
tatud nõuetele –, aga siiski väga 
vajalik, kui tahame kvaliteeti 
tõsta. Õnneks hakkame järjest 
paremini aru saama, et reeglid ja 
seatud kvaliteedistandardid on 
tegelikult ka selleks, et neid täita. 
Neid võiks olla vähem, aga neid 
peaks ka järgima, muidu poleks 
neid üldse mõtet kehtestada.

Initsiatiiv
Olen endale seadnud põhimõtte, et 
tahan toetada neid, kes ennast ise 
toetavad. Seda põhimõtet toetavad 
nii grandifond ja tenuurireform 
kui ka paljud väiksemad otsused. 
Teadusosakond on uue rektoraadi 
ajal oma tööd põhjalikult ümber 
korraldanud lähtudes põhimõttest, 
et teadlased, nii palju kui võimalik, 
tegelegu oma põhitööga ja selleks 
peaksid nad saama võimalikult 
palju tuge. Teadusosakonna si-
seveebilehelt on nüüd väga hästi 
näha, mis küsimustega kelle poo-
le pöörduda, ning eesmärk on, et 
ükskõik, mis murega teadlane 
pöördub, saab ta tuge – on siis vaja 
abi grandi kirjutamisel või leidmi-
sel, nõustamist projektiaruandluse 
teemal või midagi muud. Oleme 
võtnud tööle kolm uut väga head 
grandikirjutajat, nõustame grandi-
kirjutamist varasemast rohkem ja 
edaspidi tahaks enam rõhku pan-
na noorteadlastele, et aidata neil 
grandikirjutamisega „otsa peale“ 
saada. See kõik täidab konku-
rentsipõhise teadusrahastuse 
suurendamise eesmärki ja toe-
tab teadlaste endi initsiatiivi.

Kuid vastutuse võtmist ja alga-
tusvõimet ei ole vaja ainult ra-
hastuse taotlemisel. Oleme oma 
arengukavas sätestanud, et Tal-
Tech on Eesti majanduse mootor 
ning Eesti ainukese tehnikaüli-
koolina peaksime ühiskonda ja 
majanduskeskkonda aktiivselt 
ka ise kujundama.
Poliitikakujundamisega tege-
leme praegu vägagi süstemaatili-
selt. Kevadel, kui tuli uus valitsus, 
kõrvutasime koalitsioonilepingu 
ülikooli arengukavaga ja oleme 
praeguseks ükshaaval läbi käinud 
pea kõik ministrid ja vaadanud 
koos üle, kus meie arengukava 
ja valitsuse koalitsioonilepingu 
eesmärgid kattuvad ja kus me 
saame riigile abiks olla oma ees-
märkide teostamisel. Kõikidele 
kohtumistele oleme kaasa võtnud 
teadlased, et nad oma ideedega ise 
välja tuleksid – lisaks teadlaste 
väärtustamisele ühiskonnas aitab 
see kaasa ülikoolisisesele võrgus-
tamisele ja taas parimate prakti-
kate levimisele. Siinkohal tahan 
tänada kõiki meie teadlasi, kes on 
alati vastanud minu palvele meie 
ülikooli heaks panustada. Omalt 
poolt olen alati püüdnud ülikooli 
akadeemilise pere ajaga võimali-
kult säästvalt ja lugupidavalt üm-
ber käia – kaasata, aga ainult siis, 
kui eesmärk on selge ning ülikooli 
mõju suurendamise võimalus on 
tõesti olemas.
Eestikeelse teadusruumi aren -
damine on samuti üks meie pika-
ajalistest eesmärkidest. Panime 
eelmisel kevadel käima eesti kee-
le õppe välisdoktorantidele. Kohe 
esimesel aastal pidime avama 
ühe asemel kaks gruppi, sest huvi 
oli nii suur, väljalangevus hästi 
väike ja doktorantide rahulolu 
väga kõrge. Tahame, et doktoran-
did lõimuksid Eestiga paremini. 
Artikleid ja teadustöid tehakse 

ikka inglise keeles, sest teadus 
on rahvusvaheline, aga keeleõppe 
mõte on see, et Eestisse teadust 
tegema tulnud doktorandid siia 
ka jääks. Selleks peavad nad sel-
lest riigist aru saama ja siin end 
hästi tundma, ilma keeleoskuseta 
on seda väga raske teha.
Meil on majas ka inimesed, kes 
on tegelenud eesti tehnikakeele ja 
terminoloogia arendamisega. Alt 
üles on hiljuti tulnud idee, et meil 
peaks olema oma tehnikakeele 
professuur. Kindlasti kaalumist 
väärt initsiatiiv, mida saaks sidu-
da ka meie teadustööga keeleteh-
noloogiate valdkonnas.
Keele väärtustamisega on tihe-
dalt seotud meie ajaloo väärtus-
tamine. Tehnikaajalugu Eestis 
on paljuski Tehnikaülikooli aja-
lugu ja peaksime tegelema selle 
säilitamisega, koguma kokku 
vanemad mälestused inimestelt, 
kes praegu veel mäletavad, et 
neid järgmistele põlvkondadele 
edasi anda. Üks hea näide on 
linnak, mis saab kevadel 60-aas-
taseks. See linnak oli tol hetkel 
väga uuendusmeelne: 60 aastat 
tagasi teha linnast väljas kusagi-
le välja peale kampus nagu MIT-l 
ja öelda, et see on ülikool!
Uuendusmeelsus ja traditsiooni-
de väärtustamine pole minu ette-
kujutuses kuidagi teineteist vä-
listavad, vaid pigem täiendavad 
hoiakud. Tahan lõpetuseks veel 
kord tänada kõiki kolleege, kes 
on oma tegevuses suutnud need 
mõlemad omadused ühitada. 
Oma lühikese ametiaja jooksul 
olen kogenud toetust erinevate 
algatuste elluviimisel, siia hulka 
kuulub kindlasti ka konstruktiiv-
ne ja hästi argumenteeritud krii-
tika. Loodan ka edaspidi kogeda 
julgustavat üksteist toetavat ning 
algatusvõimelist õhkkonda. ■

OLE KURSIS!
Ülikooli arengukava saab lugeda taltech.ee/ulikool/juhtimine/arengukava, selle rakendamiseks 
ette võetud projektidest saab ülevaate smart.taltech.ee
Teadusarvutuse keskus: taltech.ee/itcollege-teadusarvutuste-keskus
Eetikakomitee: taltech.ee/tallinna-tehnikaulikoolist/akadeemilise-eetika-komisjon

https://taltech.ee/ulikool/juhtimine/arengukava
https://smart.taltech.ee/
https://taltech.ee/itcollege-teadusarvutuste-keskus
https://taltech.ee/tallinna-tehnikaulikoolist/akadeemilise-eetika-komisjon
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Anne Muldme, turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja

ne, suhtumine, usaldusväärsus, 
edukus ja hariduse kvaliteet.
Kõige kõrgem Tehnikaülikooli 
puhul on läbi aastate olnud hin-
nang meie usaldusväärsusele, 
kõige rohkem arenguvõimalust 
on aga suhtumise näitajas. Hu-
vitav on näha, et üldise maine ja 
hariduse kvaliteedi hinnangud on 
aastaid käinud käsikäes, viimasel 
aastal on üldine maine aga teinud 
suurema positiivse hüppe. 
Kui vaadata Tartu Ülikooli maine 
arengut läbi aastate, siis üldine 
pilt on sarnane: kõige kõrgemalt 
hinnatakse usaldusväärsust ning 
kõige tagasihoidlikumad ollakse 
suhtumises ülikooli. Tervikuna 
on Tartu erinevates näitajates 
(v.a suhtumine) paar komakohta 

Tehnikaülikoolist eespool, mis 
annab TRI*M indeksi tulemu-
seks üle 100 punkti. Seega tuleb 
meil maine tõstmiseks tegeleda 
ühtlaselt kõikide oluliste faktori-
tega ja teadlikult mainet juhtida. 
Väga tähtis on sealjuures ära 
hoida suurte kriiside tekkimist, 
mis jõuavad ka ajakirjandusse. 
Pärast terve aasta väldanud tea-
dusprojekti rahastuse kriisi lan-
ges 2020. a uuringus ka ülikooli 
maineindeks 85-le, taastudes küll 
kiirelt ning tõustes peagi kriisi-
eelsest tasemest kõrgemalegi. 
Läbivalt paistab silma, et noo-
red vanuses 15–19 annavad nii 
maine võtmefaktoritele kui ka 
täiendavatele omadustele pisut 
kõrgemaid hinnanguid. Tehnika-
ülikooli puhul on läbi aastate 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
HEA MAINE JÄRJEST TÕUSEB

Tehnikaülikooli maineindeks jätkab tõusuteed, eriti paistab silma TalTechi 
usaldusväärsus ja populaarsus noorte eestimaalaste hulgas.

Jälgime oma tuntust ja mainet 
läbi Kantar Emori uuringu „Ees-
ti ülikoolide tuntus ja maine“. 
Uuringu metoodika, küsimus-
tiku struktuur ja valimi suurus 
on olnud läbi aastate sarnane. 
Tartu Ülikool ja Tallinna Tehni-
kaülikool on aastaid tellinud ka 
uuringu detailvaate, mis annab 
võimaluse jälgida pikemaid tren-
de. Tehnikaülikooli maine Eesti 
elanike silmis on ülikooli jaoks 
olnud oluline mõõdik läbi aasta-
te, on tähtsal kohal uues aren-
gukavas ning ülikool on võtnud 
endale selge ambitsiooni head 
mainet veelgi tõsta.
Peamine mainet hindav näitaja 
uuringus on nn TRI*M indeks. 
See on maine koondnäitaja, mis 
arvutatakse viie võtmeküsimuse 
põhjal ja mille väärtus võib olla 
alla nulli või küündida 120-ni. 
Aastal 2016 oli Tehnikaülikooli 
maineindeks 87, aastaks 2021 
oleme jõudnud tasemele 93 
ning arengukava sihteesmärk 
aastaks 2025 on 95. Üldiselt on 
Eesti ülikoolide maineindeksid 
heal või väga heal tasemel võr-
reldes näiteks teiste Baltimaade 
keskmisega. See näitab, et Eesti 
inimesed hindavad oma ülikoole 
kõrgelt ja indeksite arengut vaa-
dates ka järjest enam.
TRI*M indeksi põhiküsimuste 
hulka kuuluvad lisaks üldisele 
maine tajumisele ratsionaalse 
suunitlusega kompetentsi hinda-
mine ja emotsionaalne meeldivus. 
Selleks, et tõuseks maine koond-
näitaja, peavad stabiilselt tuge-
vad ja positiivses arengus olema 
ka kõik uuringus luubi all olevad 
maine võtmefaktorid: üldine mai-

ÜLIKOOLIDE MAINEINDEKS 2015–2020
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teistest tugevamini hinnatud üli-
kooli uuenduslikkust, ettevõtlik-
kust, tänapäevast õpikeskkonda 
ja hariduse praktilisust.
Suure hüppe noorte silmis tegi 
Tehnikaülikool aastal 2019, mil 
kõik omadussõnad, mida ülikooli 
kirjeldamiseks kasutati, tegid väi-
kese või märkimisväärse positiivse  
nihke. Kui küsida, mis sellise aren- 
gu tingis, võib meenutada, et selja 
taga olid juubelipidustused, mis 
näitasid Tehnikaülikooli uuen-
dusmeelse ja julge edasiliikujana, 
tutvustati esmakordselt Iseautot, 
ülikool oli palju meedias, kasutu-
sele võeti uus lühinimi ja bränd 
TalTech. Kõik need asjaolud või-
sid mängida rolli noorte silmis po-
sitiivse kuvandi tekkimisel.
2021. aasta uuringus on sündi-
nud mõned positiivsed läbimur-
ded. Esimest korda oleme Tartu 
Ülikooliga kohad vahetanud 
tuntuses – nimelt on TalTech 
tõusnud kõige tuntumaks ülikoo-
liks Eestis muukeelsete elanike 
silmis. Tekkinud positsioonide 
vahet ei saa veel pidada märki-
misväärseks, kuid kõnekas on po-
sitsioonide vahetuse moment ise.
Teine läbimurre on olulisemgi. 
Kunagi varem ei ole Tehnika-
ülikool juhtinud näitajaga „üht-
ne ja terviklik kuvand“ – Eesti 
noorte silmis (vanuses 15–19) on 
just TalTechil aastal 2021 kõige 
ühtsem ja terviklikum kuvand. 
Vahe teiste ülikoolidega on tähe-

lepandav ja väljaspool uuringu 
võimalikku veapiiri. Meenutu-
seks võib tuua aasta 2017, mil 
kõige ühtsema ja eristuva ku-
vandiga noorte silmis paistis Es-
tonian Business School, järgnes 
Tartu Ülikool ning seejärel jaga-
sid 3. ja 4. kohta Tehnikaülikool 
ja Sisekaitseakadeemia. Sellele 
muudatusele on tõenäoliselt oma 
tugeva tõuke andnud ka uue lühi- 
nime ja brändi TalTech tutvus-
tus, mida omakorda on toetanud 
ülikooli ühtsed sõnumid läbi vii-
mase kolme vastuvõtuperioodi.
Lisaks ülikoolide maineuuringule  
on mõned allikad, mille järgi saa-
me veel hinnata, kuidas meil lä-
heb. Meie vastuvõtukampaania  
järeluuringutes annavad Eesti  
noored vanuses 15–40 juba kol-
mandat aastat järjest vabataht-
li kult ohtralt positiivseid hin-
nanguid nii kampaaniale kui ka 
Tehnikaülikooli üldisele kuvandi-
le. Uuringute vabades vastustes 
tuuakse välja, et ülikooli kam-
paania ja sõnumid annavad edasi 
tunnet nüüdisaegsest ja arenevast 
ülikoolist. Kõige tugevamalt läbi 
kolme aasta öeldakse TalTechi 
kampaaniate kohta „selge sõnumi-
ga“. Esile tulevad ka sellised hin-
nangud: „eristuv“, „meeldejääv“, 
„räägib mulle olulistest asjadest“.
Kantar Emori Eesti elanike seas 
läbiviidava üldise brändide meel-
divuse uuringu järgi ilmneb juba 
teist aastat järjest asjaolu, et 
TalTechi bränd on võtnud sisse 

koha tehnoloogiabrändide kõrval 
– Eesti inimesed nimetavad meid 
tihedasti koos Microsofti, Tesla ja 
Youtube’iga. Teatavasti figuree-
rivadki maailma brändide edeta-
belite tipus eelkõige tehnoloogia-
brändid, mis ühtlasi markeerib 
tehnoloogiabrändide väärtust.
Tänaseks pisut üle aasta on üli-
kooli peahoone fuajees tegutse-
nud TalTechi meenepood. Kui 
varasemalt moodustas 80% mee-
nete müügist ülikooli sisekäive, 
siis meenete toomisega õdusasse 
poodi on proportsioon sisemise ja 
välimise kliendi vahel võrdsustu-
nud. Hoolimata pikalt väldanud 
pandeemiast on pood ühe aasta-
ga jõudnud edukalt isemajanda-
va tegevusmudelini, arendades 
jõudsalt ka e-poe keskkonda, mis 
müüb juba täna Saaremaast Ka-
nepini. Järjest kopsakam müügi-
käive ja laienev tootevalik annab 
tunnistust, et nii üliõpilased, töö-
tajad kui ka vilistlased on heal 
meelel TalTechi brändisaadiku-
teks. Kõige armastatumad müü-
giartiklid on pusad ja T-särgid, 
hea vastuvõtu on saanud ülikooli 
kirjastuse raamatud.
Ülikool on uues arengukavas 
selgelt seadnud fookusesse kva-
liteedi. Kanda on võetud liidriroll 
Eesti tehnikateadustes ja rohe-
pöördes. Samu arenguid toetab 
ka meie bränd: TalTech on jät-
kusuutliku digitaalse tuleviku 
eestvedaja Eestis ja maailmas. ■

2019 MAINEUURINGUTE KESKMISED, NOORED 15–19 A

Faktor Olulisus  
keskmiselt

Tartu ülikool Tallinna  
Tehnikaülikool

Tallinna Ülikool Eesti Maaülikool Eesti Kunsti
akadeemia

Tudengisõbralikkus 9,6 8,7 8,8 8,0 8,2 7,9
Annab erialal töötamiseks vajalikud teadmised 9,6 9,1 9,2 7,6 8,2 8,0
Lõpudiplom on tööturul hinnatud 9,5 9,4 9,0 7,1 8,0 6,8
Kõrgetasemeline haridus 9,5 9,4 9,2 7,1 7,8 7,5
Usaldusväärsus 9,4 9,4 8,8 7,5 7,6 7,7
Lõpudiplom garanteerib hästi tasustatud töökoha 9,1 8,9 8,6 6,7 7,3 6,0
Uuenduslikkus 8,9 8,8 9,3 7,5 7,2 8,0
Kõrgetasemeline teadus 8,9 9,3 9,1 7,0 8,0 5,9
Praktilise hariduse andmine 8,8 8,8 9,0 7,3 8,6 7,9
Atraktiivsed ja tänapäevased õppehooned 8,5 8,1 9,0 7,8 7,6 8,1
Tugeva võrgustiku ja koostööga 8,5 8,9 9,0 7,4 8,0 7,7
Ettevõtlik vaim 8,3 8,9 9,1 7,8 7,6 7,4
Edukad vilistlased 8,2 9,1 8,9 7,3 7,8 7,9
Tugev digitaalsete ja uute tehnoloogiate poolest 8,0 8,6 9,5 7,1 7,3 6,5
Keskkonnasõbralikkus 7,8 8,6 8,8 6,9 8,8 7,5
Head elukestva õppe võimalused 7,6 8,9 8,6 7,5 8,1 7,5
Rahvusvahelisus 7,4 9,1 9,3 7,9 6,9 7,6
Ühiskondlik silmapaistvus 7,4 8,8 8,5 7,1 7,1 7,1
Ühtne ja eristuv kuvand 7,3 8,8 8,8 6,9 7,6 8,3
Ülikooli sisseastumiseks vajalik lävend on kõrge 7,1 8,8 8,2 6,3 6,8 7,6
Ülikooli sisseastumiseks on tihe konkurss 6,0 8,9 8,2 6,5 6,7 7,6

Veapiir + - 0,3

+0,4

+0,4

+0,4

+0,5

+0,2

+0,6

+0,6

+0,2

+0,8

+0,7

+0,5

+0,6

+0,6

+0,8

+1,5

+0,8

+1,2

+0,8

+1,1

+0,6

+0,9

Kasv võrreldes 2018. aastaga



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

26

Elinor Toming 

12. novembril toimunud koosloome algatuse taibutalgutel võeti 
põhjalikumalt arutellu kolm ideed, igaüks seotud mõne ühiskondliku 
kitsaskohaga: ülikooli areng läbi annetuste käivitatud projektide, 
rohepöördega kaasaminemine ning õppetöö tänapäevasemaks ja veelgi 
sisukamaks muutmine. 
Arutelul osalesid ülikooli töötajad, vilistlased, 
tudengid ja külalisesinejad Heateo Sihtasutu-
sest ja Aalto Ülikoolist. 
Kohtumisel rääkis Heateo SA tegevjuht Pirkko 
Valge, kuidas organisatsioon annab hoogu uu-
tele projektidele, nagu näiteks laialt teada  
Uuskasutuskeskus, Kiusamisvaba Kool, Ma 
armastan aidata ja Noored kooli. Heateo 
Sihtasutuse põhiline fookus on algatustel, mis 
aitavad lahendada ühiskonna valupunkte ja 
vastavad küsimusele „Mis on see, mida soovi-
me muuta?“. 

Sarita Heikkinen on Aalto Ülikoolis annetus-
platvormi Give for the future eestvedaja, kelle 
igapäevatööks on digitaalse annetusplatvormi 
arendamine, klienditeekonna mugavamaks 
ja efektiivsemaks muutmine, veebilehe kü-
lastajakäitumise analüüsimine ning kõige 
selle valguses ka uute paremate lahenduste 
väljatöötamine. Sarita sõnul on digitaalne 
platvorm üks tööriist eraisikuannetuste kaa-
samiseks. 
„Koostöö teaduskondadega on ülimalt oluline, 
sest neil on tihti otsekontakt oma vilistlastega 

ÜLIKOOL

KOOSLOOME 
TAIBUTALGUTEL
ARUTATI LÄBI KOLM 
KONKREETSET IDEED 



Loe ka taltech.ee

27

ÜLIKOOL

JUHTUMIUURINGUTE KOGUMISE KESKKONNA LOOMINE 
Lektoritel on tihti soov tuua õppetöösse nüü-
disaegseid näiteid ettevõtetest ehk põnevaid 
„pähkleid“ tudengitele lahendamiseks. Idee on 
luua mugav keskkond, kus ettevõtted ja orga-
nisatsioonid saaksid omalt poolt välja pakkuda 
kaasuse, kust õppejõul on hea neid valdkonna-
põhiselt filtreerida ja vastavalt loengu sisule 
õige „pähkel“ leida. 

Arutelul leiti, et ideel on jumet, kuid on ka 
kriitilisi punkte. Näiteks, mis motiveerib ette-
võtjat aega võtma ja „pähklit“ keskkonda lisama. 
Või kuidas kaasuse esitamisel peaks arvestama 
delikaatse info (ettevõtte nimi, strateegilised 
numbrid, eesmärgid jne) käsitlemist. Aga ka see, 
kuidas saada lektoreid keskkonda kasutama ja 
ettevõtjaid „pähkleid“ esitama. ■

KOLM IDEED TAIBUTALGUTEL 

Selle veebikeskkonna kaudu saab ülikoolile, 
uurimistöödele, tudengiorganisatsioonidele, 
kultuurikollektiividele jt üles seatud projek-
tidele kaasata annetajate toetusi. Viie klikiga 
leiab ülikoolist huvituja üles annetuste võima-
lused ja kolme klikiga saab annetus tehtud. 
„Aalto ülikooli positiivne kogemus oma veebi-
lehel kohese annetamise võimaldamisel annab 
eeskuju teha sarnane arendus ka TalTechi 
veebilehele,“ sõnas ettevõtlusprorektor Sven Il-
ling. „Soome kogemuse järgi oli algselt annetu-
si väga vähe, aga ajapikku leiti annetajaid kõ-
netavad kampaaniad ja summad suurenesid. 
Ma usun, et peame lihtsalt alustama. Mõne või 

isegi mõnekümne tuhande euro kogumine aula 
uue klaveri jaoks ei ole võib-olla niivõrd suur 
summa, aga olulisem on see, kuidas see eden-
dab annetamiskultuuri ja kuhu see võib viia 
annetuste mahu paarikümne aasta pärast,“ 
selgitas ettevõtlusprorektor. 
TalTechi digitaalse annetusplatvormi loomi-
sel tuleb detailselt läbi mõelda kõik sammud: 
Keda annetusplatvorm kõnetab? Kuidas 
inimesi annetamisse kaasata? Mis on eraisikut 
kõnetavad valdkonnad ja milliseid toetuspro-
jekte sellest lähtuvalt temale kuvama haka-
takse? Kuidas on planeeritud annetusejärgne 
kommunikatsioon? 

TALTECHI DIGITAALNE ANNETUSPLATVORM 

ja kokkupuutepunkte enam kui üldine vilist-
lasteavitus. Ja me ei soovi vilistlastele saata 
niisama uudiskirja. Saadame neli korda aastas 
väga sisulise ja väärtust loova kirja, kust iga 
vilistlane leiab teema, mis teda kõnetab,“ rää-
kis Sarita. 
Konkreetsed ideed, mida väiksemates tiimi-
des arutati, olid digitaalne annetusplatvorm, 
ringlahendus taara annetusteks ja juhtumiuu-
ringute kogumise platvormi loomine. Arutati 

läbi nende mõtete kitsaskohad ja edasised 
sammud. Kõik kolm arutelus olnud ideed olid 
talgupäeva lõpuks sellises faasis, kus edasi 
tuleks ideede teostuseks leida kindel eestveda-
ja koos meeskonnaga ning hakata samm-sam-
mult edasi liikuma. 
Koosloome algatuse raames on kavas korral-
dada ideede edasiarendamiseks ja uute leid-
miseks taibutalgud ka uuel aastal ja alustada 
ideede elluviimist. 

RINGLAHENDUS TAARA ANNETUSTEKS 
Ülikoolis õpib umbes 10 000 tudengit ja 
töötajaid on pea 2000. Selle inimeste hulga 
juures satub plast-, plekk- ja klaastaarat täna 
ka olmeprügi hulka. Miks mitte luua eraldi 
taarakogumise süsteem pandipakenditele ning 
saadud tulu suunata annetusplatvormil oleva-
tesse kampaaniatesse. Efektiivne taarakogu-
mise süsteem on küll väike, kuid oluline samm 
ülikooli rohepöörde juures. 
Arutelul leiti, et taara tark käitlemine 
ülikoolis on samm, mille võiks kindlasti ära 

teha. Parima lahenduse leidmiseks on vaja 
teha hulk tasuvusarvutusi ning konsultee-
rida haldusosakonnaga. Üks lahendus on 
rentida linnakusse taaraautomaat. Saab ka 
olemasolevate prügisorteerimiskastide juur-
de lisada ühe nn taarakasti. Sel juhul tuleb 
lahendada uusi küsimusi: taara võib hakata 
lõhnama, kes kasti tühjendamise eest vastu-
tab, kui tihti peab tühjendama, kuhu läheb 
kokku kogutud taara jt. Kindel on, et taara 
äraandmine peaks olema kiire, mugav ja ligi-
pääsetav linnaku eri piirkondades.
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üleeuroopalises projektis teinud. Eestist tõi suu-
rema kaasamise näite Tallinna esindaja, kelle 
sõnul küsiti Tallinn 2035 strateegialoomeks 
sisendit lausa 5000 linnakodanikult.
GreenEST Summitil jõuti ka arusaamani, et 
tuleviku targa linna fookuses ei pea enam olema 
tehnoloogia või kliimaneutraalsus – üha olulise-
maks saab hoopis inimeste õnnetunne. Õnnetun-
de mõõtmise teeb keeruliseks tõsiasi, et see on 
subjektiivne. Aga on juba riike, kes on õnnetunde 
seadnud majanduse arengust olulisemaks, Bhu-
tan näiteks mõõdab igal aastal sisemajanduse ko-
guprodukti asemel siseriiklikku õnnetaset (Gross 
National Happiness Index). Sellest lähtuvalt 
keskendus ka Tallinna 2021. aasta visioonikon-
verents õnneliku linna teemale.

TULEVIKU LINNA ELANIK TUNNEB END ÕNNELIKUNA
RALF-MARTIN SOE, Targa linna tippkeskuse juhataja
Selle aasta GreenEST Summitil kõneldi uutest 
targa linna lahendustest Eestis, aga ka Oslos ja 
Amsterdamis. Kõige mastaapsem projekt on käi-
mas Amsterdamis, kus ehitatakse ümber endist 
suurt vanglat. Sinna tulevad kümned tuhanded 
uuemaid targa linna lahendusi katsetavad korte-
rid ja bürood.
Arutelusid läbis teema, kuidas erinevaid osa-
pooli – ettevõtteid, ülikoole, linnu – arendusse 
kokku tuua, ning kõige olulisemana – kuidas 
kaasata linnaelanikke.
Botnia Living Labi esindaja Rootsist rääkis lah-
ti, kuidas linnakodanikke võimalikult algfaasis 
kaasata ja motiveerida neid kaasa rääkima kuni 
lahenduse valmimiseni, mida nad on ka mitmes 

ÕIGLANE ÜLEMINEK EELDAB KOGUKONNA KAASAMIST
HANNO TOMBERG, Avatud ülikooli juhataja
Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) vahenditest 
toetatakse suure tööpuuduse ja valdavalt nõuko-
gude ajast pärineva tööstuse poolest tuntud Ida-
Virumaal kliimanutika ja rohelisema majanduse 
sisseseadmist 2027. aastani 340 mln euroga. 
Valdav osa sellest läheb uute suurinvesteerin-
gute meelitamiseks piirkonda, kuid jagub ka 
mahukate koolitusprogrammide ning sotsiaal- ja 
keskkonnaküsimuste lahendamiseks. Oluline on 
ka kogukonna kaasatus. Kogukond on praegu 
mõnevõrra segaduses, kuid tervitab piirkonnale 
osutatavat ootamatult suurt tähelepanu.
Rahataotlejatelt oodatakse väga uuenduslikke, 
kohalikku majanduskeskkonda oluliselt muut-

vaid projekte. Juba on loodud mitu arenduskes-
kust, Ida-Virumaal tegutsevad ka Eesti kahe 
suurema avalik-õigusliku ülikooli kolledžid.
Hollandi arendusfirma Except asutaja Tom Boss - 
chaert näeb Ida-Virumaal võimalusi suurte agro-
parkide rajamiseks, senised keskkonnaohtlikud 
tööstuspiirkonnad saab aga oskusliku arendustöö-
ga kujundada õitsvateks ja majanduslikult kasu-
toovateks rohealadeks. Tallinna Tehnikaülikooli 
teadur Rutt Hints näeb potentsiaali seni tabutee-
maks peetud maavarade kaevandamise võimaluste  
uurimises. Näiteks on fosforiidi kasutusvõimalu-
sed tunduvalt laienenud ja arusaam sellest kui 
ohtlikust ja radioaktiivsest maavarast muutunud.

ROHELINE SAJAND

Sulev Oll Foto: Randel Pomber

VIIS HEAD MÕTET  
GREENEST SUMMITILT

Oktoobris Tallinnas peetud piirkonna suurimal rohetehnoloogia kokku
saamisel räägiti mitmes olulises valdkonnas läbi mõtted, millega maailm 
puhtamaks ja seeläbi paremaks muuta.
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TOORAINE KAEVANDAMIS- JA VÄÄRINDAMISJÄÄKIDEST
RUTT HINTS, teadur
GreenEST Summiti paneel „Toormed – jätkusuutli ku
tuleviku alus“ tõi konverentsil esmakordselt lauale 
mineraaltoorme kättesaadavuse ning seotud tarne -
ahelate teema. Kõlama jäi, et Euroopa on varasemast 
tunduvalt enam tähelepanu pööramas toormete
hankimisele kaevandamis- ja väärindamisjäätmetest.
Alar Saluste rääkis Ragn-Sellsi põlevkivituhka-
de keemilise väärindamise projektidest, millega 
ollakse Eesti ringmajanduse esirinnas. Euroopa 
toormete alliansi direktor Massimo Gasparon tut-
vustas uusi initsiatiive Euroopa kohalike toormete 
tarneahelate revitaliseerimiseks, seda just rohe-
pöördeks strateegiliste toormete osas.
Nii Saluste kui ka mina adresseerime haruldaste 
muldmetallide tootmisvõimekuse loomise perspek-

tiive Euroopas ja Eestis. Nende kui elektriautode ja  
tuulegeneraatorite tootmisel oluliste toormete tarni- 
jaks on suuresti Hiina ning kohaliku tootmise käi- 
vitamine on hiljuti loodud Euroopa toormete alliansi 
esmane eesmärk. Eestil on võimalus panustada uue  
kohaliku tarneahela tekkesse, kuid väikeriigi vaa-
test on sellega seotud rida keerulisi väljakutseid.
Osalejad tõdesid, et toormetega seotud ettevõtluse 
üks pudelikael on noorte asjatundjate juurdekasv. 
Inseneeria, geoloogia, keemia ja teised maapõue 
toormetega seotud valdkonnad ei ole noorte seas 
kuigi populaarsed erialavalikud. Pikemas vaates 
võib olukorda parandada keskmisest kõrgem pal-
gatase seotud sektorites, aga ka vastavate erialade 
rolli mõtestamine rohepöörde kontekstis.

AINULT IMETEHNOOOGIATELE LOOTA EI SAA
JÜRI KALJUNDI, Kooslooduse, Weekdone’i ja Garage 48 kaasasutaja
Nagu diskussiooni „Rohelised ärimudelid ja inves - 
torid – kasum versus planeet kui võit-võit olukord“ 
pealkiri ka ütleb, on tänapäeva suur väljakutse 
ettevõtete jätkusuutlikkus. Planeedi heaolu ja ka - 
sumi vahel valides on vastus lihtne: enamik firma - 
sid valib kahjuks kasumi, süvenemata, milline on  
selle kasumi hind planeedile. Vaid tühine osa ette- 
võtetest teeb otsuseid elurikkuse, kliima või maa-
ilma säästlikkusest lähtudes. On kriitiline, et see 
muutuks juba lähiaastatel, mitte ei jääks 2050. 
aastani edasi lükatud unistuseks.
Tehno-optimistid unistavad, et 20–30 aasta 
pärast tulevad tehnoloogilised imelahendused, 
kuid selle ajani soovitakse jätkata saastamist 
ja hävitamist, kuidas aga jaksu on. Ja kasva-
vas tempos. Kahjuks on selline olnud ka Eesti 
valitsuse suund. Hea näide on Eesti jätkuvad 

investeeringud fossiilkütustesse, loodust hävita-
vasse metsamajandusse ning energeetikasse selle 
asemel, et valida rohetehnoloogiad. Keskkonna- ja 
kliimateadlased on aga tõestanud, et tõenäoliselt 
imetehnoloogiaid ei tule ning pigem peab muutu-
ma kogu majandussüsteem.
Rääkides sellest, kes maksab kinni roheliseks 
muutumise, jõudsid panelistid ja ka publiku-
hääletus selleni, et kokkuvõttes on see ikkagi 
tarbija. See aga ei tähenda, et muutuseid tegema 
ei peaks, sest praegusele elurikkuse ja kliima 
hävitamisele õigustust pole – see pole lihtsalt 
järeltulevatele põlvedele jätkusuutlik.
Palju sai tähelepanu ka üha hoogustuv rohepesu 
firmade ja ka valitsuste poolt. Ainus võimalus seda 
vältida on sõltumatu teaduslik monitoorimine ja sel-
gitustöö, seda ka ettevõtete ja poliitikute suunas. 

SÜNTEETILINE BIOLOOGIA LOOB NÜÜD TOIDUAINEID
KAISA ORGUSAAR, ProProteini asutaja ja tegevjuht
Kasvava rahvastiku juures vajame järjest pare maid
lahendusi toidu tootmiseks. Paraku on loomse 
valgu tarbimine seotud mitmesuguste probleemi-
dega, alustades kasvuhoonegaaside tekkest ning 
lõpetades metsade langetamise ja erosiooniga.
Lahendusena on viimastel aastatel pöördutud taim - 
sete alternatiivide poole, kuid loomsete saaduste 
asendamine taimsete valguallikatega pole alati 
toimiv lahendus. Kiiresti arenev teadus võimaldab 
aga luua uusi võimalusi. 
Just neidsamu lahendusi kajastas GreenEST 
Summiti biomajanduse paneel. Ühena  
pakkujatest osales Eesti idufirma ProProtein, 
mis on jätkusuutlikuma toidu tuleviku nimel 

appi võtnud sünteetilise bioloogia ja biotehno-
loogia.
Sünteetilist bioloogiat on läbi ajaloo laialdaselt kasu - 
tatud meditsiini komponentide, näiteks insuliini toot- 
miseks. Seisame aga ajaloo väga põneva ajajärgu  
lävepakul, kus esimest korda on sünteetiline bio - 
loogia teadusharuna arenenud nii kaugele, et või- 
maldab luua ka konkurentsivõimelise hinnaga toi - 
duaineid. ProProtein ongi välja arendamas tehno-
loogiat funktsionaalsete piimavalkude kaseiinide 
tootmiseks pärmirakkude abil, vajamata selleks 
loomakasvatust. Nimetatud valke saab kasutada 
mitteloomsete piimatoodete tootmiseks, võimal-
dades luua juustu, jogurtit või kohupiima, mille 
omadused vastavad päris piimatoodetele. ■
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Mari Öö Sarv  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Räägime praegu rohepöördest. Jätkusuutlik 
areng on rohepöörde üks osa. See tähendab nii 
sotsiaalselt õiglasemat ühiskonda kui ka kesk-
konna tasakaalustatud kasutamist. Jätku-
suutlik areng tähendab eelkõige eesmärkide  
seadmist selleks, et valitseks tasakaal inimeste  
tegevuse ja keskkonna seisundi vahel.

Milliste ideaalide ja eesmärkidega Sa  
rohepöörde prorektori koha vastu võtsid?
Selleks, et areng oleks teadmiste-, aga mitte 
arvamuspõhine, on hea, kui teadmised tulevad 
teadlastelt, ülikoolist. Ühiskonna kestlikumale 
tulevikule nügimise eeskuju peab tulema üli-
koolist – seda mõistsin juba Tallinna Ülikooli 
jätkusuutliku arengu prorektorina töötades.
Minu ideaal on, et kui soovid midagi muuta, 
siis õpi ise ja õpeta tudengeid. Tudengite kau-
du jõuab ju uus teadmine ühiskonda.
Tallinna Tehnikaülikooli teeb eriliseks see, et 
lisaks teadmistele on siin juba olemas tehno-
loogia ja innovatsiooni algatused, millega saab 
ühiskonnas ringmajandust ja ressursitõhusust 
käima tõmmata.

Millised õppetunnid Tallinna Ülikooli  
jätkusuutliku arengu prorektorina said?
Kõige olulisem õppetund oli, et kui mingi välja-
kutse on organisatsiooni strateegiline eesmärk, 
peab olema juhtkonna tasemel selge, miks seda 
tehakse. Juhtkond peab olema sajaprotsendiliselt 
selle eesmärgi taga, muidu muutusi ei toimu.
Minu tööaeg jäi ka COVID-i perioodi. Paljud al-
gatused jäid ellu kutsumata seetõttu, et energia 

HELEN SOOVÄLI-SEPPING: 
SUURED MUUTUSED 
JÕUAVAD ÜHISKONDA 
ÜLIKOOLIDE KAUDU

Septembris alustas ülikoolis tööd rohepöörde prorektor Helen Sooväli
Sepping, kes tagab, et Tallinna Tehnikaülikool oleks aastaks 2035 
süsinikuneutraalne, nagu arengukavas kirjas. Aga mitte ainult: jätkusuutlik 
areng peab jõudma ka õppekavadesse, mõtteviisi, väärtustesse. Ning 
Helen usub, et suured muutused jõuavad ühiskonda just ülikoolide kaudu.

Miks on ühel ülikoolil vaja rohe
teemadele eraldi juhti?
Olgu tegemist äriinnovatsiooni või uute väär-
tuste loomisega, uus mõte, innovatsioon, sünnib 
ülikoolis. Ning siis valideerib selle ka ühiskond.
Ülikoolis jätkusuutliku arenguga tegeledes 
tuleb seda teha strateegilisel tasandil, mõtes-
tades, mis on jätkusuutliku arengu õpetamine 
ning milliseid oskusi ja teadmisi nõuab see 
õppejõududelt. Kui need teadmised saavad 
selgeks ülikoolis, saame nende abil hakata 
muutma ühiskonda. 

MIDA TALTECH  
SAAB TEHA
 � Saame vähendada ühe kordsete 

pakendite tarbimist. Lähema kahe 
aasta jooksul võiksid ühekordsed 
topsid linnakust kaduda. Meil tuleb 
ringkarbi süsteem ja topsiring.

 � Vaatame üle valgustid ja otsime 
sealt võimaluse elektrienergiat 
kokku hoida.

 � Kaardistame päikesepaneelide 
kasutamise võimalust linnakus.

 � Uued lahendused nõuavad  
loomulikult ka lisarahastust, kuid 
selle juures saab meie linnakust ka 
korralik katsejaam CO2säästlikule 
linnale.
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kulus lihtsale hakkamasaamisele. Olin ise kriisi-
komisjoni juht ja sain sedakaudu veel õppetunde 
selle kohta, kui oluline on kommunikatsioon, 
eelkõige just strateegiline kommunikatsioon.
Seda õppisin ka siis, kui toimetasin Eesti 
inimarengu aruannet. Teadlasel võivad olla 
väga head mõtted ja ka kommunikatsiooni 
alusoskused, aga vaja on ka strateegilise 
kommunikatsiooni oskusi, et sõnumid jõuak-
sid lihtsustatult sihtrühmadeni. Täpselt sama 
kehtib roheteemadele: inimene peab suures 
informatsiooni hulgas lihtsalt ja kiirelt aru 
saama, millega tegeldakse ja miks. See on just 
strateegilise kommunikatsiooni teema.

Nii et alustad rohepööret ülikoolis õppe 
poolelt, et need teemad jõuaksid õppe
kavadesse, sealt tudengiteni ja edasi 
ühiskonda?
Ma olen „portfellita minister“ ja töötan üli-
koolis horisontaalselt, praktiseerin jõustavat 
juhtimiskultuuri. Viime uusi teadmisi sisse nii 
õppetegevuses, teadustöös kui ka organisat-
sioonis ja linnakutes. Esmalt tuleb aga kaar-
distada, mida siin juba tehakse.
Rohepööre on uuem lähenemine ühiskonnale, 
mis rõhutab kestlikkust, sotsiaalset õiglust ja 
keskkonnamõju. Õppekavad, kus neid tee-
masid käsitletakse, on Tehnikaülikoolis juba 
olemas, kuid me pole toonud neid fookusesse 
ühiskonnas laiemalt ja majanduses kitsamalt. 
Seda aga on vaja selleks, et mõista, miks me 
seda üldse teeme ja kuidas väärtustame. 
Väike näide: praegu ei ole meil ühtegi kur-
sust, mille nimes oleks ringmajandus. Me pole 
nähtavaks teinud, et me üldse selle teemaga 
tegeleme. Ehkki nii mõneski kursuses on need 
teemad sees, nimetame me neid lihtsalt teiste 
nimedega. Kui tudengikandidaat paneb otsin-
gusse ringmajandus, ei leia ta selle õppimise 
võimalust. Nüüd on tulemas eraldi kursus 
„Sissejuhatus ringmajandusse“, mida saavad 
võtta mistahes eriala tudengid. Nii on kõigil 
meie tudengitel võimalus aru saada, mis on 
ringmajandus, millest kogu ühiskond räägib.
Meil on palju rohkem potentsiaali tegelda Teh-
nikaülikoolis jätkusuutliku arengu ja ringma-
janduse küsimustega kui seda täna tehakse.

Kui oluline on nimetada ringmajanduse 
mõtteviisi just ringmajanduseks, kui me 
seda niigi väärtustame ja praktiseerime?  
Keskkonnale on see ju ühtviisi hea,  
nimetusest sõltumata.

Nomen est omen – sõna on tegu. Kui me 
räägime samade terminitega, siis saame aru, 
millest räägime. Praegu puudub ka ühiskon-
nas ühtne arusaam, sest meil on erinev termi-
noloogia. Ja see ei soosi koostööd. Ilma selleta 
on meil teadlastena ja ka ühiskonnas laiemalt 
keeruline jõuda üksteisele lähemale ja uuest 
mõtteviisist koos aru saada. Teadustegevuse 
toomine nn katusterminite alla annab siin 
selgema arusaama.

Naljaga pooleks võib öelda, et säästlik 
mõtteviis ei ole ju tegelikult uus.  
„Vana eestlane“ oli samuti tark majandaja,  
lihtsalt ta ei nimetanud seda ring
majanduseks ega jätkusuutlikuks  
eluviisiks.
Muutunud on kontekst. Elame tarbimisühis-
konnas, mis soodustab raiskamist ja ületarbi-
mist, olgu siis tegemist tekstiili, plastjäätmete 
või toiduga. Seepärast on need teemad praegu 
olulised. Mõistmaks, et meil on vaja näiteks 
toidu alal muutust, peame rääkima samade 
märksõnadega – et süsteemi kõik osalejad mõis-
taksid ühtmoodi, millest jutt käib. See hoiab 
ära ka skeptitsismi ja loosunglikkuse. Kutsun 
kõiki üles vaatama loosungite taha ja mõtlema 
tõsiselt, mida need sisuliselt tähendavad.
Interdistsiplinaarsus, koostöö, meeskonnatöö, 
kriitiline mõtlemine ja paindlikkus töötada 
eri valdkondade inimestega on jätkusuutliku 
arengu oskustena osa roheoskustest ja tule-
viku tööoskuste suured märksõnad. Ka Kut-
sekoja OSKA raportid toovad need välja, sest 
tööturg nõuab niisuguseid oskusi juba täna.
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EuroTeQ Collideri (loe lk 34) raames mõtesta-
takse nüüd ka Tallinna Tehnikaülikoolis väga 
selgelt lahti probleemipõhine õpe, sinna tulevad 
kõik needsamad jätkusuutliku arengu õpiväljun-
did. Taas võib küsida, milleks seda kõike vaja 
on, kuid mingeid taksonoomiaid või struktuure 
on ju vaja, et saaksime üht valdkonda õpetada. 
Kindlasti on vaja ka didaktilist tuge õppejõudu-
dele, ka see tuleb Collideri programmist.

Õppetöö kaudu rohepöörde tegemine 
võtab omajagu aega – täiendame õppe
programme, tulevad uued tudengid,  
õpivad kolm või viis aastat ja alles siis 
viivad need väärtused tööturule.
Jah, nii see on. Loota võib, et ka tänased teise 
ja kolmanda kursuse tudengid valivad ringma-
janduse aine ja võtavad ülikoolist jätkusuutli-
ku mõtteviisi ellu kaasa.
Näeme ka, et ülikooli astuvatel noortel on juba 
teadmised ja ootused roheteemade osas. Jätku-
suutlikkus on noorte jaoks väga selge väärtus, 
näeme seda ka ühiskonnas laiemalt. Ülikool 
täiendab neid arusaamu, kuid mõtteviis ja 
väärtused on noortel juba enne olemas.

Ülikool on lubanud 2035. aastaks  
süsinikuneutraalseks saada, Euroopa 
2050. aastaks. Täna ringi vaadates:  
usud Sa sellesse?
Tänaseks on üks kliimaneutraalne ülikool maa-
ilmas: Leuveni ülikool Hollandis. Lappeenranta 
ülikool Soomes on deklareerinud kliimaneutraal-
sust aastaks 2024. Meie piirkonnas on TalTechi 
eesmärk erakordne. 
See eesmärk ei tohiks aga olla midagi väga eba-
reaalset. Euroopa Komisjon algatas just missioo-
ni „100 kliimaneutraalset linna aastaks 2030“. 
See on viis aastat varasem, kui ülikool on sihiks 
võtnud. Ka Eestist soovib mõni linn sellesse mis-
siooni panustada. Üks neist on Tartu ja Tehnika-
ülikool teeb Tartuga ses osas suurt koostööd.
Üks on siiski selge: kliimaneutraalsus ei tule 
Tallinna Tehnikaülikooli lihtsalt. Energiakasu-
tuse ülevaatamise kõrval peame vähendama ka 
liikumisest tekkivat jalajälge.

Mis on Sinu plaanide teostamisel esime
sed väljakutsed? 
Töö on alanud väga hoogsalt. Kuna ülikool on  
arengu kavas öelnud, et soovib olla kliima-
neutraal ne aastaks 2035, on täidetud see oluline 
tingimus, et juhtkond on sajaprotsendiliselt 
eesmärgi taga. Nappide ressursside tingimustes 

tuleb nüüd aga väga kiiresti vaadata, kuidas 
seda eesmärki täita. 
Kui meil on olukord kaardistatud ja mõõdikud 
paigas, saame hakata planeerima konkreetseid 
samme. Praegu meil pole alustaset mõõdetud ja 
pole ka teadmist, milliseid mõõdikuid vaja on. 
See ongi üks minu pakilisi ülesandeid.
Teine suur töö on rahastamine: praegu avane-
vad uued struktuurifondid ja õiglase ülemineku 
fond. Me soovime osaleda ühiskonna ümberõppel, 
selleks on suur roheoskuste meede. Kaardistame, 
milliseid täiendõppe koolitusi saame Tehnika-
ülikoolis pakkuda. Õiglase ülemineku fondi jaoks 
Ida-Virumaal kaardistame koos Virumaa Kolled-
žiga, saame seda pakkuda õppetöös, teadustöös 
ja ühiskonnas laiemalt õppekavade, kursuste ja 
uute teadusgruppide näol. Teeme siin koostööd 
ka Tartu Ülikooliga.
Kõikide meie tegevuste taga on ka argumen-
did, kuidas need panustavad jätkusuutlikku 
arengusse või rohepöördesse. Näiteks on üsna 
hästi teada, mida ettevõtjad tahavad. Aga mida 
inimesed tahavad? Kas keegi kaevuritega on 
rääkinud? Mul on sotsiaalteadlase taust ja need 
küsimused on mulle olulised. 
Kolmas suur teema on ringmajanduse jõudmine 
õppekavadesse. Selleks mõtlen kaasa EuroTeQ 
Collideri õppekursuste sisu teemal. Esimese 
vooru teema on „Leave no waste behind“ (loe lk 
34). Asi, millega ma aga praegu soovin tegeleda, 
on insenerivaldkonna populariseerimine – see 
on võtmevaldkond ka rohepöördes. Loodan siin 
tihedale koostööle meie teadlastega.

Hariduselt oled inimgeograaf.  
Mida see tähendab?
See tähendab ühiskonna toimimise uurimist 
aegruumis: uurin, kuidas aeg ja koht muuda-
vad meid ja meie omakorda kohti. Määratlen 
end interdistsiplinaarse kultuurigeograafina, 
mind huvitavad väärtused, normid, hoiakud, 
stereotüübid ja uskumused, mis mõjutavad 
meie ühiskonda. Psühholoogid ütlevad, et 
muutused ühiskonnas võtavad 1–2 põlvkonda. 
Minu uurimisteema ongi väärtuste muutu-
mine ning kuvandi ja hoiakute muutumise 
peegeldused ühiskonnas ruumilises mõttes. 
Teostanud olen endast aga keskkonnakorral-
duse, keskkonna planeerimise valdkonnas.

Glasgow’ kliimakonverentsil öeldi  
kindlalt, et keskkonnasäästliku  
käitumisega pole planeedil enam aega 
kaks põlvkonda oodata. Kuidas viia  
tõsiroheline mõtteviis igaüheni ja kohe?
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Kõigepealt peame looma alustingimused sel-
leks, et keskkonnateadlikumalt käituda. See 
on üks teemakimpe, millega me ka ülikooli 
linnaku puhul tegeleme. Teeme liikuvusuurin-
gu ja liikuvuskava: vaatame, kuidas inimesed 
iga päev linnakusse tulevad, kaardistame ära 
meie ühistranspordi- ja jalgrattateede võima-
lused ning probleemid. Näeme võimalust olu-
lisel määral muuta Tallinna linna liikuvust, 
kuna siia tulevad iga päev tuhanded inimesed. 
Filosoofiline küsimus on, kui kiiresti peab lii-
kuda saama – üks suuri liikumise stereotüüpe 
on, et meil on kogu aeg hästi kiire.
Meil on kavas kaardistada ja kuvada, kuhu 
saab jätta jalgrattakiivrid, kus saab pesemas 
käia jne. Lähtetingimuste hulka kuulub ka 
võimalus kodus jalgratast mugavalt ja turvali-
selt hoida. Vajadusel peame jällegi ülikoolina 
nügima linnu – nii Tallinna kui ka Kuressaa-
ret, Kohtla-Järvet, Tartut. Et inimesed harju-
musi muudaksid, peavad sellised tingimused 
olema täidetud.
Rahustan siinkohal ülikooli liikmeskonda: 
kõik ei pea hakkama jalgrattaga tööle tulema. 
Soovime muuta vaid nende käitumist, kes 

tunnevad vastutust keskkonna ees ja leiavad, 
et muutus on neile kasulik.
Teine külg ongi panna inimesed mõtlema sellele, 
et meil on vaja liikuda. Oleme harjunud liikuma 
autoga, kehaliseks liikumiseks võimalusi ei jää, 
selleks käime eraldi treeningsaalis jooksulin-
dil. See on 21. sajandi linna küsimus: miks me 
kasutame lühisõitudeks autot selmet 20 minutit 
kõndida? See on hästi suur mõtteviisi muutus, 
millega on kaasa tulnud suured Euroopa linnad 
ja millele ka meie siin peame mõtlema. Jällegi 
jõuame strateegilise eesmärgi 2035 juurde – see 
tähendab, et peame ülikoolis märkimisväärselt 
autotranspordi kasutamist vähendama.
Üks põhjus lisaks CO2 heitele ja inimeste liiku-
misvajadusele on veel: asfalteeritud parklad võ-
tavad võimaluse elurikkuselt. Ka elurikkus on 
kliimamuutuste osa ja asfaltpinna vähendami-
ne on üks oluline meede selle suurendamiseks.
Loetletud arengute puhul on väga tähtis teha 
selgitustööd ülikooli liikmeskonnas. Loodan nii 
töötajate kui ka tudengite aktiivsele töögruppi-
des osalemisele ning heade algatustega kaasa 
tulemisele. ■

MIDA IGAÜKS SAAB TEHA
 � Helen võtab tihtipeale kodust lõunasöögi kaasa – et vähendada kodust toidu

raiskamist.
 � Pärast pandeemiaaastat on ta märkimisväärselt vähendanud tööalast reisimist, 

et koosolekuid ja kohtumisi saab pidada ka üle veebi.
 � Helen tegeleb ka enda digitaalse jalajälje vähendamisega. Pilveteenused 

panustavad planeedi süsinikuheitesse 7%, sellest omakorda 75% on üksikisikute  
veebis hoitavad pildid ja sotsiaalmeedia kasutamine.

 � Rohepöörde prorektor kasutab digilahenduste asemel ka pabermärkmikke.  
Siin lisandub CO2 kõrvale valemisse meie enda tervis: nii füüsilisele kui vaimsele 
tervisele on paber parem valik kui ekraanid. Käsitsi märkmeid üles kirjutades 
jäävad asjad ka paremini meelde, sest aju osaleb kirjutamises oluliselt  
süsteemsemalt kui klaviatuuril tippides. Ta eelistab ka paberist raamatuid. 

 � Heleni palve kõigile: tarbime targalt ja vajaduspõhiselt. Õigustus, et Aafrika ja 
Aasia on suurimad reostajad ja see pole meie probleem, ei kehti, kuna Lääs on 
ju nende maavarade, tehaste ja seega ka reostuse peamine tarbija.

 � Enne iga autosse istumist küsi endalt, kas kasutad seda mugavusest ja 
harjumu sest või tõesti vajadusest. Kui võimalik, mine jala (liikumine on igaühe 
tervise ja ilu pant!), jaga autot sõpradekolleegidega või kasuta ühistransporti.  
Kui jätame alles vaid vajalikud autosõidud, saame tervemad inimesed, puhtama 
linna ja kestvama planeedi. Lisaks säästad kütuse pealt enda teenitud raha.

 � Kasuta kestvaid kohvitopse ja veepudeleid, nii tekib vähem prügi ja ka vajadust 
ühekordseid topsepudeleid toota. Lisaks säästad enda teenitud raha.

 � Kingi ainult selliseid asju, mis toovad kingisaajale kasu või kõhutäie, võimalusel 
eelista taaskasutatud materjale ja kohalikke tootjaid. 
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EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev  
interdistsiplinaarne õppeaine, mis toimub esimest korda 2022. aasta 
kevadel. Igaks semestriks valitakse partnerite ökosüsteemidest tuleneva 
sisendi põhjal väljakutsete teemad, mis üliõpilastele lahendamiseks 
antakse. 2022. aasta Collideri teemaks on „Leave no waste behind“.

Karl-Erik Karu

TUDENGID, ETTEVÕTJAD 
JA TEADLASED HAKKAVAD 
ÜHISELT LAHENDAMA 
ÜHISKONNA KRIITILISI 
PROBLEEME

Probleemõpet 
toetavad moodulid 
(Challenge Based 

Learning)

Teemapõhised 
teoreetilised loengud 

(Content)

Konsultatsioon ja 
ekspertide  
kaasamine 

(Consultation)

Rühmade 
juhendamine 

(Caching)

Individuaalne 
juhendamine 

(Individual Caching)

Collider toimub semestri jooksul, kus erialade-
vahelised meeskonnad töötavad välja lahendu-
si, mis on seotud antud aasta teemaga. 
Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 lii-
get) tulemusel välja töötada lahendusi, mis 
on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda 
hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. 
Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel 
kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on 

teadmised eri valdkondadest ja oskus sidu-
da neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. 
Collider on heaks võimaluseks välja töötada 
metoodikaid, mis toetavad koosloome, inno-
vatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprot-
sessi.
Väljakutsete leidmiseks korraldab EuroTeQ 
enne igat Colliderit ideedekonkursi, kus osale-
des saab igaüks kaasa aidata soovitud tuleviku 
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realiseerimisele. Ideekonkursi käigus kogutud 
arvamuste põhjal aitab ettevõtete esindajatest, 
õppejõududest ja üliõpilastest koosnev ko-
misjon sõnastada väljakutseid, millele pea-
vad Collideri meeskonnad lahendusi leidma. 
Kaasas on ka eri teaduskondade akadeemikud 
ja sidusrühmad kõigist kohalikest ökosüstee-
midest ja ühiskonna osadest. 
Collideris saavad osaleda kõik EuroTeQ-i 
üliõpilased, kuid mitte ainult. Tiimide moo-
dustamisel on oluline mitmekülgsus ning 
kaasa lööma on oodatud ka elukestvad õp-
pijad, kutseõppurid ja ettevõtete esindajad. 
Sel korral pakub TalTech Colliderist osavõt-
miseks eri õppekavades juba olemasolevaid 
probleemipõhiseid aineid. Kui meeskonnad on 
moodustatud, saab Collider ühise üritusega 
avastardi ning jätkub vastavalt osaleja valitud 
formaadile: nädalane, 3-nädalane või 8-näda-
lane projektõpe. 
Projekti käigus töötatakse välja, testitakse ja 
arutatakse teaduslikel meetoditel põhinevaid 
hüpoteese. Osalemise ajal abistavad mees-
kondi professorid ja mentorid ülikoolidest ja 
ettevõtetest. Osalejad toetuvad abistavatele 
kursustele, mis on spetsiaalselt välja töötatud 
Collideri jaoks, ning mentorõppejõule, kes 
toetab meeskondade tööprotsessi. 
Collider lõpeb sümpoosiumiga: semestri lõpus 
esitlevad kõik meeskonnad oma lahendusi 
žürii ees. Esitatud projektide seast valitakse 
välja parimad, mis saavad võimaluse võistel-

TULE KAASA!
Ettevõtetest koostööpartnerid on oodatud EuroTeQ-i õppeformaatides enda 
ideedega osalema ja uuenduste ellurakendamises kaasa rääkima.
Collider pole mõeldud ainult õppuritele, panust oodatakse ka nii vilistlastelt, 
ülikooli partneritelt kui töötajatelt. Järgmine võimalus on juba selle aasta 
lõpus väljakutsete sõnastamisel. Samuti, kui mõne väljakutse alateema 
(näi teks säästlik ehitus, elektroonika, plasti efektiivsem kasutamine, toidu-
jäätmed) kuulub just teie valdkonda, olete oodatud ühinema kevadsemestri 
Collideriga. Teie teadmised ja kogemused võivad leida kasutust näiteks 
ühisel avalöögil, parimate tööde valimisel, kuid ka ettevõtte külastuse 
näol, kus teil on võimalus näidata tudengitele, kuidas aitate kaasa parema 
tuleviku loomisele. Kõige tõhusama kogemuse saate siis, kui liitute Collideri 
meeskonnaga mingis kindlas rollis (nt coach, mentor, nõustaja, ekspert), mille 
käigus on teil võimalik jagada oma kogemusi ja teadmisi antud valdkonnas.
Andke oma kaasalöömise huvist teada karl-erik.karu@taltech.ee. 
Loe rohkem kevadsemestri projektide kohta siit:  
taltech.ee/euroteq/valjakutsed-ja-projektope. 

EuroTeQ ENGINEERING 
UNIVERSITY (EuroTeQ) 
on 3aastane Euroopa ülikoolide koos 
tööprojekt, mille ees märgiks on 
saavutada süsteemne ja jätkusuutlik 
koos töö õppe valdkonnas. 
EuroTeQi võrgustikku kuuluvad 
kuus Euroopa juhtivat teadus ja 
tehnoloogiaülikooli: 
 Müncheni Tehnikaülikool 

(Saksamaa), 
 Taani Tehnikaülikool, 
 Eindhove ni Tehnikaülikool 

(Holland), 
 École Polytechnique (Prantsus

maa), 
 Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja 
 Tallinna Tehnikaülikool.

da kõrgetasemelisel üritusel EuroTeQaThon. 
Iga meeskond saab välja tuua oma projekti 
tugevused Euroopa Liidu vaatenurgast ning 
lõppvõistluse parimad meeskonnad saavad või-
maluse oma projekti edasi arendada ja esitleda 
võidutööd Euroopa Komisjonile Brüsselis. ■

https://taltech.ee/euroteq/valjakutsed-ja-projektope
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UUED TUULED 
INSENERIÕPPES
Kärt Kase, inseneriteaduskonna õppearenduse keskuse spetsialist  Foto: TalTech

Meie üliõpilaste üldiseid ja 
erialaseid teadmisi hindavad 
tööandjad kõrgelt, kuid nende 
ootused teadmiste rakendami-
sele ning analüüsi- ja suhtle-
misoskusele on kõrgemad, kui 
meie lõpetajad on seni õpingu-
te jooksul omandanud.
CDIO (ingl k conceive-design 
-implement-operate ehk paneb 
insenerihariduse konteksti, 
kus õpingute käigus omanda-
tavaid teoreetilisi teadmisi on 
vaja rakendada päriselu too-
teid või teenuseid analüüsides, 
kavandades, luues. Inseneri-
teaduskonna dekaan Fjodor 
Sergejev leiab, et tulevikus 
võiksid kõik teaduskonna õppe-
kavad olla CDIO raamistikule 
vastavad.
Tootearenduse ja robootika ba-
kalaureuseõppekava on inse-

Tallinna Tehnikaülikool liitus inseneriteaduskonna eestvedamisel käes
oleva aasta alguses CDIO probleemipõhise õppe võrgustikuga, mille 
eesmärgiks on tõhusamalt siduda uue põlvkonna inseneride koolitamine 
neid tööelus ootavate väljakutsetega.  

neriteaduskonnas esimene, 
mis programmijuhi Raivo Selli 
eestvedamisel sai CDIO kva-
liteediraamistikule vastavaks 
tunnistatud. Nii selle õppeka-
va õppejõudude toetamiseks 
kui ka teistes õppejõududes 
huvi äratamiseks korraldas 
Eesti inseneripedagoogika kes-
kus septembri lõpus koolituse, 
mille viisid läbi CDIO initsia-
tiivi ühed algatajad, professorid 
Kristina Edström ja Jakob Kut-
tenkeuler Rootsi Kuninglikust 
Tehnoloogiainstituudist (KTH).
Koolitusel toodi mitmeid näi-
teid, kuidas CDIO põhimõt-
teid on KTH-s rakendatud nii 
erialaste teadmiste omandami-
seks kui ka praktiliste insene-
rioskuste saavutamiseks inse-
nerivaldkonna ainekursustel. 
Iga analüüsitud juhtum tõi 

välja õppimise aspekti, täien-
davate oskuste arengu ning 
õppejõu rolli selles protsessis. 
Iga õppeprotsessi loomise ja 
rakendamise aluseks on tu-
dengi omandatavad õpiväl-
jundid. Erialaseid teadmisi 
ning nende rakendamist eel-
davad õpiväljundid sõnasta-
vad, mida on tulevane insener 
võimeline oma tööelus nende 
teadmiste abil tegema. Õppe-
tegevustes peavad üliõpila-
sed jõudma ka õpiväljundites 
sõnastatud kõrgema taseme 
oskusteni (analüüsima, hin-
dama erinevaid lahendusi, 
valima sobivaima jne), mille 
kaudu süvenevad rakendust 
leidnud teoreetilised baastead-
mised. Hindamisel saab õppi-
ja võimaluse tõestada, et ta 
on valmis lahendama kursuse 
käigus omandatud teoreetilisi 
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teadmisi nõudvaid päriselulisi 
inseneeriaprobleeme.
Näiteks reaalelu probleemi 
püstitamine uue käsitletava 
teema illustreerimiseks aitab 
õppijal luua seoseid abstraktse 
teadmise ning selle rakenda-
misvõimaluste vahel. Üliõpi-
lased saavad seniste teadmiste 
ja kogemustega luua seoseid, 
analüüsida probleemi ning 
kasvab motivatsioon uue tead-
mise omandamiseks. Õppe-
jõule tähendab see mõningast 
ajalist kulu sobivaima näite 
valimiseks ning loengu algu-
ses kümmekond minutit selle 
tutvustamiseks õppijatele.
Insenerihariduses küllalt 
laialdaselt rakendatava pro-
jektipõhise õppe puhul tuleb 
meeles pidada, et oluline ei 
ole mitte tulem, vaid ennekõi-
ke õppimine selles protsessis 
(ülesande püstituse analüüsi-
mine, teoreetiliste teadmiste 
rakendamine, planeerimine, 
otsuste tegemine jpm). Grupi-
tööde puhul on kindlasti väl-
jakutseks õiglane hindamine. 
Üheks koolitusel välja paku-
tud võimaluseks on indivi-

duaalne portfooliopõhine hin-
damine, kus iga õppija peab 
ise enda panust reflekteerima 
ja õpiväljundite omandamist 
tõendama näidetega, kuidas 
nende panus projekti muutust 
tõi. Sellistes protsessides tu-
leb õppejõul võtta coach’i roll, 
kes vajadusel suunab õppijaid 
küsimustega, kuid ei anna 
ette „õigeid“ vastuseid.
Õppeprotsessi muutust pla-
neerides on oluline mõelda ka 
õppejõu ajalisele ressursile. 
Lihtne on lisada õppimist toe-
tavaid tegevusi, kuid tihtilu-
gu väljendub see lisanduvates 
töötundides. Seega peab õppe-
jõud analüüsima, millised te-
gevused aitavad õppijal kõige 
paremini õpiväljundeid saavu-
tada. Kas äkki on siiani mõni 
õppejõu tehtav osa hoopis suu-
repäraseks õppimisvõimalu-
seks üliõpilastele? Koolitusel 
oli mitmeid näiteid, kus kaas-
üliõpilaste töid tagasisidesta-
des said õppijad omandatud 
teadmisi teises kontekstis ra-
kendada, mis omakorda hoiab 
kokku õppejõu väärtuslikku 
aega.

Pannes õppeprotsessis fooku-
sesse õppimise, peame tagama 
ka selle, et üliõpilased tõesti 
mõistaksid, kuidas kursusel 
õppimine on kavandatud ja mil-
liseid strateegiaid õpiväljundite 
saavutamiseks rakendatakse. 
Vastasel juhul võib see väljen-
duda õppijate rahulolematu- 
sena kursuse tagasisides, mis 
on aga täna peamine kritee-
rium õppejõu töö tulemuslikku-
se hindamisel. Kristina ja Ja-
kob võtsid selle teema kenasti 
kokku mõttega, et õppejõu üles-
anne ei ole meeldida õppijatele, 
vaid aidata neil omandada va-
jalikud teadmised ja oskused, 
õpetada õppima, et neist saak-
sid edukad insenerid.
Need olid vaid mõned mõt-
ted CDIO kahepäevaselt koo-
lituselt. Praegu on hea aeg 
mõelda, milliste insenerios-
kuste omandamist saad oma 
kursusega toetada. Täpsemat 
infot CDIO raamistiku kohta 
ning abi oma kursuse õppe-
protsessis nende põhimõtete 
rakendamiseks saad insene-
riteaduskonna õppearenduse 
keskusest. ■

ÕPPETÖÖ
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PARIMAD ÕPPEJÕUD 
2021
Tsiteerides õppeprorektor Hendrik Volli: „TalTechis õppimise aeg peaks 
olema iga tudengi jaoks parim aeg nende elus. Selle juures mängivad 
rolli mitmed tegurid: tudengisõbralik linnak, kaastudengid, sotsiaalne elu 
jne. Aga kõige suurem osa selles on õppekvaliteedil – motiveeritud ja 
inspireerivatel õppejõududel.“  
Siin on 2020/2021. õppeaastal 
tudengitelt kõrgeimad hinnan-
gud saanud õppejõud. Tingi-
museks oli, et õppejõule andis 
tagasisidet vähemalt 5 vasta-
jat ja õppejõu puhul, kellele 
aine oli deklareeritud, avaldas 
arvamust vähemalt 25% dek-
lareerinutest.

INFOTEHNOLOOGIA 
TEADUSKOND
ARVUTISÜSTEEMIDE  
INSTITUUT
Aleksei Tepljakov
Maksim Jenihhin
Margus Kruus
Tarmo Robal
IT KOLLEDŽ
Alari Krist
German Mumma
Guido Leibur
Juko-Mart Kõlar
Juri Hudolejev
Kaido Kikkas
Kristiina Hakk
Maili Markvardt
Mohammad Tariq Meeran
Neeme Kalda
Siim Vene
Tauseef Ahmed
Valdo Praust
TARKVARATEADUSE  
INSTITUUT
Adrian Nicholas Venables
Aleksandr Kormiltsõn
Anna Grund
Ants Torim
Dirk Draheim
Epp Immato

Erki Eessaar
Henri Vasserman
Innar Liiv
Juhan-Peep Ernits
Karin Oolu
Kristian Kivimägi
Martha Jung
Niccolo Veltri
Olaf Manuel Maennel
Olga Mironova
Regina Erlenheim
Sille Laks
Sven Nõmm
Taivo Kangilaski
TERVISETEHNOLOOGIATE 
INSTITUUT
Ardo Allik
Ivo Fridolin
Priit Kruus
THOMAS JOHANN SEEBECKI 
ELEKTROONIKAINSTITUUT
Andres Eek
Eerik Lossmann
Eero Haldre
Jaan Ojarand
Muhammad Mahtab Alam
Olev Märtens
Rein Sabolotny
Toomas Ruuben
Yannick Le Moullec

INSENERITEADUSKOND
EHITUSE JA ARHITEKTUURI 
INSTITUUT
Aivar Pihelgas
Aleksander Klauson
Andrus Aavik
Andrus Räämet
Anu Juurak
Francesco De Luca
Hendrik Voll
Ioannis Lykouras

Jaak-Adam Looveer
Janek Siidra
Karin Pachel
Kati Roosalu
Katrin Kaur
Kristi Grišakov
Martin Thalfeldt
Mattias Põldaru
Mirko Mustonen
Nils Kändler
Raido Puust
Raimo Unt
Sander Sein
Sander Varbla
Tanel Tuisk
ELEKTROENERGEETIKA JA 
MEHHATROONIKA INSTITUUT
Indrek Roasto
Marko Tealane
ENERGIATEHNOLOOGIA  
INSTITUUT
Alar Konist
Andrei Dedov
Andres Siirde
Eduard Latõšov
Igor Krupenski
Kertu Lepiksaar
Oliver Järvik
KURESSAARE KOLLEDŽ
Anu Lomp
Eveli Kallas
Kalju Saar
MATERJALI- JA KESKKONNA-
TEHNOLOOGIA INSTITUUT
Andres Krumme
Andres Trikkel
Can Rüstü Yörük
Elvira Tarasova
Erki Kärber
Heikko Kallakas
Ilona Oja Acik
Juri Bolobajev
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Kersti Merimaa
Maarja Grossberg
Malle Krunks
Marina Kritševskaja
Niina Dulova
Piret Mellik
Sergei Bereznev
Tiia Plamus
Viktoria Gudkova
MEHAANIKA JA TÖÖSTUS-
TEHNIKA INSTITUUT
Aigar Hermaste
Andrei Surženkov
Andres Laansoo
Jelizaveta Janno
Simone Luca Pizzagalli
Tarmo Velsker
Toivo Tähemaa
TARTU KOLLEDŽ
Ago Rootsi
Aija Kosk
Annely Kuu
Ivo Roolaht
Jane Raamets
Kai Kalda
Karin Hellat
Karin Muoni
Kurmo Konsa
Meelis Zimmermann
Nele Nutt
Ragnar Pabort
Rinaldo Rüütli
Tarmo Randel
VIRUMAA KOLLEDŽ
Aleksei Hõbesaar
Anna Mesilane
Avar Pentel
Elo Raketski
Gennadi Arjassov
Jüri Utt
Kaire Viil
Karle Nutonen
Katrin Kruut
Konstantin Karpov
Mare Roosileht
Mihhail Fomitšov
Monika Kuusmann-Pajo
Moonika Ferschel
Olga Dunajeva
Olga Ruban
Pille Ers
Sergei Pavlov 
Sergei Ponomar
Sergey Chekryzhov
Valentina Limonova

LOODUSTEADUSKOND
GEOLOOGIA INSTITUUT
Heidi Elisabet Soosalu
Peeter Talviste
KEEMIA JA BIOTEHNOLOOGIA 
INSTITUUT
Anna Traksmaa
Hanna-Eliisa Luts
Ildar Nisamedtinov
Ivar Järving

Jennie-Ry Mesi
Kaie Laane
Katrin Laos
Ly Villo
Maria Kuhtinskaja
Maria Cecilia Sarmiento Guerin
Marju Laasik
Mart Saarma
Olli-Pekka Smolander
Pirjo Spuul
Rain Kuldjärv
Raivo Vokk
Riina Aav
Tagli Pitsi
Toomas Tamm
Urmas Arumäe
Vello Tõugu
Viia Lepane
KÜBERNEETIKA INSTITUUT
Andrus Salupere
Dmitri Kartofelev
Jaan Janno

MAJANDUS-
TEADUSKOND
KEELTE- JA KOMMUNIKAT-
SIOONIKESKUS 
Gyla Pesur
Hele Saar
Juan Carlos Monroy Pérez
Mare Roes
MAJANDUSANALÜÜSI JA  
RAHANDUSE INSTITUUT
Indrek Seppo
Kadri Männasoo
Kaido Kepp
Kirsti Rumma
Kristjan Liivamägi
Merike Kukk
Raili Lahi
Signe Rosenberg
Simona Ferraro
RAGNAR NURKSE  
INNOVAT SIOONI JA  
VALITSEMISE INSTITUUT
Ahti-Veikko Pietarinen
Aleksandr Aidarov
Egert Juuse
Külli Sarapuu
Margit Kirs
Riin Savi
Ringa Raudla
SPORDIKESKUS
Lilian Valge
Risto Jamnes
ÕIGUSE INSTITUUT
Agnes Kasper
Katrin Merike Nyman-Metcalf
Mari Minn
Vlad Alex Vernygora
ÄRIKORRALDUSE INSTITUUT
Airi Noppel
Aive Pevkur

Akaki Tartarashvili
Anto Laarmaa
Edward Rashkov Kasabov
Helina Vigla
Jana Kukk
Jana Peterson
Juhan Teder
Kaarel Krinal
Kaidi Kallaste
Kaido Vetevoog
Katrin Arvola
Katrin Paadam
Kert Kaljula
Kristjan Jasinski
Laura Randver
Ly Kivikas
Mare-Anne Laane
Mari Avarmaa
Maria Vassiljev
Marii Haak
Marina Järvis
Marko Saag
Merle Küttim
Merle Ojasoo
Monika Nikitina-Kalamäe
Paavo Siimann
Sefik Istemihan Demirag
Tarmo Koppel
Tarvo Niine
Tauri Tuubel
Tea Trahov

EESTI MEREAKADEEMIA
Ain Kiisler
Anatoli Alop
Andrei Tšižikov
Anu Lomp
Arno Kask
Dan Heering
Dmitri Murga
Elle Mäe
Elna Aun
Gabriela Kotsulim
Heino Punab
Jaak Arro
Jarmo Kõster
Kristjan Kaurla
Loore Magus
Merily Must
Nelly Oldekop
Olev Tõnismaa
Paul Tomberg
Piret Rauk
Rein Raudsalu
Taavi Tamm
Tarmo Post
Triin Siimpoeg
Tõnis Keridan
Vahur Ausmees
Ülve Luige

MUUD
KEEMILISE JA BIOLOOGILISE 
FÜÜSIKA INSTITUUT
Angela Ivask
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Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

TÖÖVARJUNA VIDEOVÕLURITE
TANNO JA JOONASE KANNUL

Samal ajal, kui teadlased registreeruvad videokonverentsidele ja 
EuroTeQi üliõpilased avatud ekursustele, ruttab kaks noort meest 
kaamerate ja mikrofonidega mööda peahoone „peamagistraali“.  
Joonas Kokamägi ja Tanno Mee on multimeediaspetsialistid, tänu kellele 
toimub suurem osa Tehnikaülikooli videoülekannetest. Käisime neil ühe 
teisipäeva jagu kannul ja uurisime, mida nad teevad.

Distantsõppe „plahvatuses“ on multimeedia-
spetsialistide töö üsna palju muutunud. Iga päev 
tuleb abipalveid ning nad käivad maja peal õppe-
jõude ja lektoreid nõu ja jõuga toetamas – küll 
jookseb mõni programm kokku, küll unub mikro-
fon ühendamata, küll tuleb salvestada (ja hiljem 
monteerida) video esinemisi. 
Kui keegi kirjutab „soovin konverentsist ülekan-
net“, kerkib spetsialistide peas rohkem küsimusi 
kui viieaastasel lapsel päeva jooksul: ülekannet  
kuhu? kas ainult esinejatest või on slaidid ka? 
kas kohapeal on ka inimesi? kui palju? kas nemad  
peavad saama küsida nii, et heli läheb ülekan-
desse? kas salvestada on ka vaja? kas iga esineja 
tuleb oma arvutiga? kas ruum on olemas? mis 
tehnika seal ruumis olemas on? Jne. Kõige kee-
rulisemad on sünkroontõlkega hübriidüritused – 
kaks erikeelset ülekannet veebi, kaks helikanalit 
kohapealsetele kuulajatele. Pildi osas seostuvad 
keerukaimad tangod ekraanijagamistega: milli-
sele ekraanile või kanalisse läheb esineja kaame-
rapilt, millisesse slaidid, millisesse esinemismär-
kustega slaidid ja millisesse osalejad. 

Põhitööna peaksid nad aga keskenduma sellele, 
kuidas e-kursustele efektseid videosid luua, ja need  
koos õppejõududega ka valmis tegema, lisaks pa-
nustama siseteenusena oma tehnika ja kompe-
tentsiga ülikooli enda aktustel ja konverentsidel. 

Hommik algab kell 9.15 IT-majas, kus mehed pa ki- 
vad kokku konverentsitehnika (vasakul). Tartus 
toimu nud IT-konverentsil osalesid meie teadlased 
videosilla vahendusel ja üks pisike ruum täitis 
kohaliku „konverentsisaali“ aset. Tanno ütleb, et 
pani siinset stuudiot üles poolteist tundi, kokku 
lähevad asjad 15 minutiga. „Konverentsisaali“ 
jääb meist maha tühi tuba, üks pikendusjuhe ja 
üks sviiter, mille ilmselt keegi esinejatest on kaa-
merakotti poetanud ja lahkudes unustanud. Kahe 
tunni pärast tuleb siia vaktsineerimispunkt.
VI korpuse 4. korrusel on multimeediaspetsialis-
tide ehk Tanno ja Joonase kontor ja tööruumid, 
kuhu tõuseme jalgsi. Siinsamas keldrikorrusel on 
klaastahvliga „isestuudio“, kus õppejõud käivad 
oma loenguid üles võtmas ja multimeediamehed 
neid filmimas; heliisolatsiooniga kontoris käib 
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monteerimistöö ja komplekteeritakse järgmiseks 
„väljasõiduks“ tehnikat. Kodukontoris need mehed  
töötada ei saa, sest ehkki suur tükk tööd on arvuti 
taga monteerimine, on teine suur tükk tööd füüsi-
line kohalolek koos salvestustehnikaga.

Õppeprorektor Hendrik Voll peab ettekande 
uute töötajate e-kursuse jaoks, tutvustades üli-
kooli akadeemilist struktuuri. Selliste asjade 
jaoks on ruumi kaja ja vaikus väga olulised, 
nii et oleme end sulgenud rektoraadi väiksesse 
koosolekutuppa. Joonas kuulab keskendunult, 
klapid peas, ja salvestab heli, meie fotograaf 
Karliga istume vaikselt nagu hiired. 

9.50 on videotehnika kappidesse pandud ja audio-
tehnika kaasa pakitud. Tanno laua juures on väike  
mitte-Oscar, millele on graveeritud „Parim hark-
jalaga poiss Eestis“. „Ühe kirja sabas, kus paluti 
tulla salvestama, oli ühe professori lause, et pole 
vaja võtta salvestusvõimekusega ruumi, las see 
poiss tuleb oma harkjalaga. Sellest sai sisenali ja  
sain kolleegidelt selle auhinna sünnipäevaks,“ sel- 
gitab Tanno. Aga BMF-is filmirežiid õppinud Tanno  
film „Heleni sünnipäev“ sai 2017. aastal ka päri-
selt Riias Baltikumi parima lühifilmi auhinna. 
Matkame ligi 400 meetrit NRG-majja ja sõidame 
liftiga rektoraati. Joonas loeb ja vastab kirjadele ka 
matka ajal. SOC-majja on siit veel sada meetrit,  
nii et kui multimeediaspetsialistid saavad mõ nelt 
majandusteaduskonna õppejõult väljakutse, tuleb 
ette võtta pea kilomeetrine jalgsimatk. Samme 
koguneb päeva jooksul maja peal 6000 ringis, 
lisaks kerge jõutreening tehnika transportimisest.

Ülikoolil on kümneid automaatse loengusalvestus  - 
süsteemiga auditooriume, mida Tanno ja Joonas  
oma arvutist reaalajas jälgida saavad, nii et vahel  
saab ka ilma matkata ütelda, milles asi, ja juhen - 
dada selle lahendamist telefonitsi. 

Kuni ootame sellesama kursuse jaoks kantsler 
Tea Trahovit salvestama, teeb Joonas telefonis  
tööd: tulemas on majandusteaduskonna semi-
nar rohepöördest, mida edastatakse otseülekan-
dena YouTube’is. Virgo Vellend on ette valmis-
tanud kaks helikanalit – inglise ja eesti keeles 
– ning teinud vastavad YouTube’i lingid, Joonas 
saadab need kommunikatsiooniinimestele levi-
tamiseks uudiskirjas, veebilehel jm. 
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Tea Trahov räägib uutele töötajatele tugistruk-
tuurist, kuid Joonas ei ole rahul sellega, mida 
kõrvaklappidest kuuleb – personaliosakonna 
koosolekuruumi kostab koridorist ja kontorist  
läbi mikrofoni samme ja kõnelusi. Kolime 
väik sesse ja vaiksesse kontoriruumi ja kants-
ler esineb tulevastele uutele töötajatele seal. 
Helimees Joonas jääb rahule.
Pärast lõunat on vaikne tund: mehed montee-
rivad õppejõudude videosid, meie fotograafiga 
segame neid, aga hästi vaikselt. Montaaž on 
selline töö, mida on hea teha järjest, korrali-
kult süvenedes, kuid tegelikult tuleb selleks 
aega leida muude käimiste vahel. Tunniajase 
loengu köhatustest või sassiminemistest puh-
taks lõikumine on rutiin, kuid kõige põnevam 
on teha spetsiifilisi eritellimusi. Näiteks tahab 

keegi oma konverentsile ägedat promovideot 
ning annab tegijale ülesehituse, efektide ja 
muusika osas vabad käed; õppejõud tutvustab 
video vahendusel uut maja või teeb videoprak-
tikumi, mille käigus saab käia katusealustes 
ventilatsioonišahtides ja muudes seesugustes 
paikades, kuhu muidu kunagi ei satu. 
Kaamera, valgustus ja statiivid moodustavad 
ulatusliku koorma, mis sunnib Tannot igas 
ukseavas, liftis ja trepikäänakul põhjalikult 
manööverdama.
Kell kaks algab salvestus MOOC-ile „Mikro-
elektromehaanika biomeditsiinis“, mida jagatakse  
ka EuroTeQ-i partnerülikoolidega. Kui tegu 
oleks tavalise ülikoolisisese loenguga, kasutataks  Tanno monteerib.

Joonas monteerib.
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auditooriumi sisseehitatud automaatset salvestus-
süsteemi, kuid see on just üks neist ainekursus test, 
kuhu pannakse rohkem ressurssi ehk multimee-
diaspetsialistide põhitöö. Tanno läheb pool tundi
varem tehnikat üles panema: milline kaameranurk 
on parim? kuidas panna prožektorid nii, et tahv-
lile ei tekiks peegeldusi? milliste filtritega näeb 
valgus kõige parem välja? Pärast pooltunni jagu 
sättimist ei ole Tanno pildi kvaliteediga rahul ja 
lippab just enne loengu algust tagasi kontorisse 
teist kaamerat tooma. Sellel on palju parem pilt, 
kuid ta kipub pikapeale üle kuumenema. Looda-
me parimat! ■
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Aitamaks Tehnikaülikoolis sündival teadmusel jõuda veelgi tõhusamalt 
ettevõtlusesse, käivitas TalTechi Uusettevõtluse keskus oktoobris 
3-kuulise hargettevõtete arenguprogrammi TalTech Deep EST. Programmi 
eesmärk on soodustada ülikoolist võrsuvate uute süvatehnoloogiliste 
ettevõtete sündi ja aidata neil kiiremini jõuda turu- ja investorvalmiduseni. 

Kerje Kivinurm, Uusettevõtluse keskuse projektijuht  Foto: Heigo Mõlder

Vaatamata Eesti teaduse kõrge-
le tasemele on teadus- ja aren-
dustegevus ettevõtetes tagasi-
hoidlik, samuti tekib meil vähe 
süvatehnoloogial põhinevaid idu-
firmasid. Statistika järgi ulatus 

KÄIVITUS TEADUSMAHUKATE 
ETTEVÕTETE TEKET TOETAV 
PROGRAMM TALTECH DEEPEST

MEKTORY

2019. aastal Eesti erasektori tea-
dus- ja arendustegevuse kulutus-
te osakaal 0,88%-ni SKP-st, jää-
des tunduvalt alla Euroopa Liidu 
keskmisele (1,44%). Potentsiaal 
teadusmahukate uudsete tehno-

loogiate abil globaalsetele prob-
leemidele ja kriisidele lahendusi 
leida on aga suur. Tehnikaüli-
kooli ettevõtlusprorektor Sven 
Illing usub, et Eestil on võimalus 
muutuda teadmusmahuka ette-

Arenguprogrammis osalev MindChimp arendab autoonoomsetele laevadele mõeldud 
juhtsüsteemi, mida saab kasutada sadamaala, keskkonna või merepõhja monitooringuks ja 
sadamaala korrashoiuks.
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võtluse poolest maailmas sama 
edukaks kui meie enamjaolt 
tarkvarapõhine iduettevõtlus.
TalTechi kui ettevõtliku ülikooli 
eesmärk on muuta Eesti majan-
dus kõrg tehnoloogilisemaks ja 
sellega konkurentsivõimelise-
maks. Näeme, et teadusmahuka 
ettevõtluse arengus on ülikooli-
del kanda oluline roll: ligi 95% 
Eesti teaduspõhistest ettevõte-
test on tulnud ülikoolidest.
„Soovime arenguprogrammiga 
pakkuda Tehnikaülikooli tead-
lastele ja doktorantidele ins-
piratsiooni ja teadmisi, kuidas 
alustada oma süvatehnoloogia 
ettevõtet. Me ei eelda, et tead-
lased peavad ülikoolist lahku-
ma enda ettevõtte arendami-
seks, kuigi ka see on kindlasti 
üks variant. Teadlane võib olla 
loodavas iduettevõttes väikese 
koormusega tehnoloogiajuht, 
teadusekspert,“ selgitab ettevõt-
lusprorektor Sven Illing.

Arenguprogrammi algataja 
Kaisa Hanseni sõnul on süva-
tehnoloogiliste harg- ja idu-
ettevõtete arendamine võrreldes 
tarkvaral põhinevate idudega 
kindlasti keerulisem. „Olen ise 
asutanud ja juhtinud kahte 
idufirmat, neist üks rohetehno-
loogial põhinev, ning tean, kui 
oluline on pakkuda süvatehno-
loogia iduettevõtetele vajalikku 
tuge ja toetavaid koostöövõrgus-
tikke,“ räägib Hansen. Ta toob 
välja ka asjaolu, et teadusmahu-
kate ettevõtete turulejõudmine 
võtab võrreldes traditsioonilis-
tega kauem aega. Näiteks bio-
tehnoloogia ettevõtte turuval-
miduse faasi jõudmiseks võib 
kuluda üle 10 aasta. Seetõttu 
tuleb teadusmahukatele ette-
võtmistele juba varajases faasis 
tuge pakkuda. Ärilisest vaate-
nurgast iseloomustab süvateh-
noloogiaid suur potentsiaalne 
mõju ja võime kutsuda esile 

KALEV KAARNA, Superangel,
TalTech DeepEST arenguprogrammi mentor ja koolitaja
Teadusmahukas ettevõtluses on praegu põne vad ajad. Järjest rohkem investoreid usub, 
et järgmised miljard eurot väärt ettevõtted tule vad just sealt. Samas ei tee ükski investor 
teadusmahukale ettevõttele hinnaalandust. Investeeringu saamiseks on ikkagi vaja näidata 
turu tõmmet, kiire kasvuga ärimudelit, nii äri arendamise kui ka teaduse poolest võimekat 
meeskonda ja usutavat plaani suurte turgude vallutamiseks. Väga harva on kogu vajalik 
tarkus iduettevõtet käivitavas tiimis juba algusest peale olemas. Hargettevõtete programm 
saab tuua tiimidesse täiendava teadmise ja hoida fookust, et märkimisväärselt võita aega 
turule jõudmisel ning tõsta edu tõenäosust.

JEKATERINA MAZINA-ŠINKAR, TalTech, 
Drug Hunter Analyzer uurimisrühm
TalTech DeepEST arenguprogrammis osaleja
DeepEST programm on väga oluline samm TalTechi akadeemilise ettevõtluse arendami
seks ja teadurite mõtlemisviisi muutmiseks. Meil, tea duritel, on ühiskondlik kohustus viia 
teadus uuringute tulemused ülikooli seinte vahelt välja, mitte hoida neid oma sahtlites. 
Selleks peavad teadurid oskama rääkida ettevõtjate ja potent siaalsete investoritega ühises 
keeles. Teadurid ja ettevõtjad on tõesti eri maailmadest, kuid vaid sünergia aitab lahendada 
keerulisi probleeme, mida ühiskond nõuab. 
DeepEst programm õpetabki teadureid vaa ta ma oma teadusuuringute tulemustele 
teise pilguga. Idee valideerimine, ärimudeli koostamine, turus tamine, suhtlemise oskus 
potentsiaalsete klientide ja investoritega on just need asjad, mida peab oskama iga teadur 
oma idee ja teadusuuringute edendamiseks. Just hiljuti avaldatud H2020 programmi 
tulemuste lõpparuande järgi on ELs puudu innovatsioonist. Ja mitte seetõttu, et meie 
teaduritel poleks suurepäraseid teadustulemusi, vaid seetõttu, et need saavutused ei ilmu 
turule või on kirjutatud nii, et ettevõtjad ei oska neid lugeda. See annab ühiskonnale vale 
signaali, et teadus on huvitav ja kasulik vaid teaduritele ega ole rakendatav päris elus. 
Akadeemiline ettevõtlus või tihe koostöö ettevõtetega aitaksid tõsta innovatsiooni meie 
riigis ja maailmas. TalTech DeepEST arenguprogramm on selle lahutamata osa.

süsteemset muutust ehk läbi-
murdelist innovatsiooni. Neile 
on omane pikk tehnoloogia-, 
toote- ja turuarenduse faas, olu-
liselt suurem kapitali nõudlus 
ning kõrgem riskitase. „Õnneks 
hakkavad ettevõtlusmaastik ja 
investorite mõttemustrid muu-
tuma ning üha rohkem leidub 
investoreid ja fonde, kes toeta-
vad just süvatehnoloogia iduet-
tevõtteid,“ tõdeb Kaisa Hansen 
positiivset tendentsi Eestis.
Lisaks praktilistele koolituste-
le oma ala tippspetsialistidelt 
on programmi jooksul võimalik 
kuulata teiste teadlaste koge-
musi ettevõtte alustamisel ja 
arendamisel, tutvuda mentori-
te ja potentsiaalsete investori-
tega. Pilootprogrammi läbinud 
osalejate kogemuse ja tagasisi-
de põhjal on plaan uuel aastal 
programmi täiendada ning si-
duda see ülikooli arendusgran-
diga. ■
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Krõõt Nõges  Foto: Juhan Ernitsa illustratsioon

tänu ettevõttes töötava Ivar 
Vipperi magistritööle tehis-
nägemise lahendustest. Nüüd 
on TalTechi tarkvarateaduse 
instituudi teadlased Juhan 
Ernits, Gert Kanter ja Vahur 
Kotkas partneriks Valdeku 
tippspetsialistidele, et koos 
luua targa lao demoprojekt.
See on jälgimissüsteem, mis 
seirab erinevates tootmisfaa-
sides olevate toodete ja kom-
ponentide asukohta ettevõtte 
ladustamispindadel, mida on 
kokku ligi 500 m². Süsteem 
kasutab olemasolevaid turva-

kaameraid, mis suudavad jäl-
gida nii kahveltõstukite kui ka 
-kärude liikumist.
TalTechi teadlased tegelevad 
süsteemi toimimiseks vajaliku 
kaardi loomise automatiseeri-
mise ning aluste liikumise tu-
vastamise algoritmide täiusta-
mise ja sobitamisega ettevõtte 
töösse. Demoprojekti lõppsi-
hiks on digitaalse kaksiku loo-
mine, mille abil saab keerulisi 
ja raskekaalulisi seadmeid lii-
gutamata välja selgitada, kui-
das ja kus peaksid tegema tööd 
inimesed ja robotid. Eriti asja-

AIRE AITAB 
TÖÖSTUSETTEVÕTTEID 
ROBOTISEERIDA JA MUUTA 
VEELGI NUTIKAMAKS 

Me kõik tunneme kedagi, kes tunneb mõnda Airet, keda statistikaameti 
andmetel on Eestis kokku 712. Kui enim selle nimega daame elab Võru-, 
Saare- ja Läänemaal, siis Eestis tegutseb ka üks suurtähtedega AIRE – 
tehisintellekti- ja robootikakeskus.
Selle AIRE eesmärk on aidata 
Eesti tööstusettevõtetel suu-
rendada konkurentsivõimet 
nii kodusel Maarjamaal kui ka 
välisturgudel. AIRE seob kok-
ku teadlased ja eksperdid Ees-
ti ülikoolidest, riigiasutustest 
ja teadusparkidest ning ehkki 
keskusel on vanust vaid loetud 
kuud, on juba nii mõndagi ette 
näidata.

Valdek leidis AIRE
Näiteks AS Valdek, mis tegeleb 
lehtmetallist toodete valmista-
misega, leidis tee AIRE juurde 
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kohane on see siis, kui on vaja 
tootmist ümber korraldada.
IT-teadlase Juhan Ernitsa sõ-
nul on sellist tüüpi ettevõtteid 
Eestis üsna palju ning selles 
peitubki peamine vastus, miks 
targa lao süsteem on oluline. 
„Valdeku ja TalTechi koge-
must saavad kasutada ka tei-
sed Eesti firmad oma laohoone-
tes paremini opereerimiseks,“ 
rõhutab Ernits.

AIRE paneb roboti rahva-
hulkades sujuvalt liikuma
Teiseks demoprojektiks on ro-
botite liikumise autonoomsus. 
Tartu Ülikooli teadlase Karl 
Kruusamäe juhitava rakendus-
liku teadustöö eesmärgiks on 
saada robot liikuma viisil, mis 
oleks ohutu nii inimesele kui ka 
tehisintellektiga masinale en-
dale ja seda dünaamilises kesk-
konnas. Näiteks ladudes, kau-
banduskeskustes, kontorites.
Robot teab, kuidas jõuda siht-
punkti, mismoodi arvestada 
teele juhtuvate inimeste ja teis-
te robotitega. Masinate ülesan-
deks võib olla nii transport kui 
ka näiteks töö giidina.
Karl Kruusamäe visioneerib 
roboti võimalikke rolle haigla 
näitel: haiglapersonali aega 
saab kokku hoida nii, et õde ei 
peaks kiirete testitulemuste 
saamiseks patsiendi juurest 
lahkuma, vaid proovi transpor-
timiseks kasutatakse robotit. 
Või aitab masin haiglakülas-
tajal leida tee parklani.

Digitaliseerida!  
Aga kuidas? 
AIRE on tehisintellekti- ja 
robootikakeskus. Mida see tä-
hendab ettevõtte vaates?
IMECC OÜ asutaja ja TalTechi 
professor Jüri Riives rõhutab, 
et robotiseerimine ei ole asi ise-
eneses, vaid praktiline tegevus, 
mis peaks tooma ettevõttele 
kasu. „AIRE koolitustel vaata-
me robotiseerimist neljas tahus. 
Esiteks: miks ettevõte peab ro-
botiseerima? Teiseks: kas robo-
tiseerimine on ettevõttele ots-
tarbekas? Kolmandaks: kuidas 
ja mille abil robotiseerida ehk 
milline siis see robot ja kõik 
muu sinna juurde kuuluv peaks 
olema? Ja neljandaks: mida see 
lahendus ettevõttele tähendab, 
mida me mõõdame ja mida see 
peaks andma,“ loetleb Riives.
Koolitusel osalenud K.Met AS 
esindaja Anni Pea sõnul ai-
tab töö robotiseerimine nende 
ettevõttes tõhustada tootmis-
protsesse ning kavandada too-
tearendust. „Seoses tootmise 
laienemisega ning uude toot-
mishoonesse kolimisega panus-
tan eriti AIRE-st saadud uuele 
informatsioonile, teadmistele, et 
teha meile sobiv valik uute koos-
töö- ja keevitusrobotite soetami-
seks ning kaasamiseks toodete 
valmistamisel,“ märgib Pea.

AIRE mõttekaaslaste 
klubid
Lisaks koolitustele aitavad et-
tevõtjail tehismõistuse ja roboo-

tika kasutamise võimalusi leida 
AIRE klubid, kus mõttekaas-
laste seltskonnas saab vaheta-
da kogemusi, ideid ja unistusi. 
Tallinnas on see toimumas det-
sembri alguses, Tartus on klubi 
juba korra kogunenud ning seal 
osalesid teadlased, üliõpilased, 
teadusparkide ja linnavalitsuse 
esindajad ning ettevõtjad sellis-
test sektoritest nagu robootika 
ja IT, metallid ja mehaanika, 
puit, toidutööstus, pangandus.
Kõiki neid julgustas TalTechi 
ettevõtlusprorektor Sven Illing 
ja soovitas kindlasti omava-
helist suhtlust jätkata, tuues 
näiteks Silicon Valley, kus 
edulood sünnivad just tänu 
kontaktidele, vestlustele ja 
võrgustikule. „AIRE üks oluli-
ne ambitsioon on aidata töös-
tusettevõtteid ja nende toeta-
jatena ülikoole ja IT-firmasid 
õigete usteni, et leida täienda-
vaid rahastamisallikaid. Raha 
taha head ideed ei jää, aga ala-
ti ei ole lihtne osapooli kokku 
viia,“ rõhutas Illing.
AIRE tugevus peitubki mitme-
külgsuses: praktilised kooli-
tused ja demoprojektid ning 
mitteformaalsed kohtumised 
ja klubid aitavad langetada 
ratsionaalseid digiteerimisot-
suseid ning toetavad ettevõtet 
selle arenguteel. See on tead-
laste, ekspertide, tippspetsia-
listide ja ettevõtjate kogukond, 
mis loob uut teadmist ja koge-
must ning on valmis seda jaga-
ma ka nendega, kes AIRE-ga 
liitumist kaaluvad. ■

AIRE pere
AIRE eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti 
Maaülikool, teadus ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja Innovaatiliste 
Masinaehituslike Tootmis süsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC). 
Keskuse ettevalmistamist toetab ligi poole miljoni euroga Majandus ja 
Kommunikatsiooniministeerium ning tegevusi viivad üheskoos ellu Eesti 
ülikoolid ja teaduspargid. Koostööpartneriteks on erialaliidud, klastrid, 
kaubanduskoda, pangad, telekomiettevõtted, robotsüsteemide arendajad, 
robotite maaletoojad.
Liitumiseks võta ühendust AIRE keskusega https://aire-edih.eu/liitu/.

https://aire-edih.eu/liitu/
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19. novembril veebis toimunud pea 200 osalejaga põlevkivikonverentsil 
tutvustati uusimaid arenguid ning arutati valdkonna teadus- ja arendus-
tegevuse jätkamise perspektiive. Konverentsi avasid majandus- ja taristu-
minister Taavi Aas, Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen 
Sooväli-Sepping ja TalTech Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht.

Annely Oone  Foto: Dmitry Matveev

PÕLEVKIVITEADUS NÄEB 
PERSPEKTIIVI TÖÖSTUSE 
ARENGUS

Minister Aas pidas põlevkivisektoris mõistlikuks 
kasutada oma maavara võimalikult efektiivselt 
ja käia muutustega kaasas. Juhtiv roll on sel-
les teadlastel. „Põlevkivi on üks väheseid Eesti 
maavarasid, mida täna kasutame. See on ühelt 
poolt meie energia ja energiajulgeoleku allikas 
ning teiselt poolt suur ekspordiartikkel riigile,“ 
lisas Aas. Rohepöörde prorektori avasõnades olid 
kesksel kohal noored, kes loovad eelkõige Ida- 
Virumaal tulevikku ning kes võiks näha põlev-
kivis ressurssi, mida saab tuleviku tarbeks efek- 
tiivselt kasutada. „Noored peavad nägema pers-
pektiivi ning seda tuleb teadlastel noortele kom-
munikeerida,“ selgitas Sooväli-Sepping. Kolledži 
direktor tundis uhkust, et Ida-Virumaale jäänud 
killuke põlevkiviteadust on koostöös ettevõtetega 
jõuliselt kasvanud ja arenenud.
Tehnikaülikooli professor Alar Konist energiateh-
noloogia instituudist leidis, et kliimaeesmärkide 
täitmine on võimalik ka põlevkivitööstuses, seejuu-
res on CO2 tehnoloogiate rakendamisel võimalik 
saavutada negatiivne CO2 emissioon. „CO2 hap-
nikus põletamist võib rakendada põlevkivikatlas 
ilma suurte muudatusteta. Negatiivne emissioon 
on saavutatav koos biokütustega,“ selgitas Konist. 
Professori hinnangul on see, kas me põlevkivi ka 
tulevikus kasutame, vaid meie enda otsustada, 
sest tehnoloogiad CO2 püüdmiseks on olemas. 
„Põlevkivitehnoloogiate uurimisega tuleb edasi 
tegeleda ja siin on kandev roll riigil. Ülikoolis peab 
olema kompetents ka homme,“ leidis Konist.
Professor Konist viitas oma ettekandes, et põlev-
kivituhale tuleks vaadata uue nurga alt: tuhk on 
põhi-, mitte kõrvalprodukt. Tänaseks on kesk-

konnaettevõte Ragn-Sells loonud põlevkivituha 
uurimiseks tütarettevõtte RS-OSA Service, mille 
juhtimisel on omakorda loodud teaduslik konsort-
sium koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnika-
ülikooli teadlastega. Materjaliuuringuteks puuriti 
Eesti ja Balti elektrijaama tuhaladestuid ning 
Tartu Ülikooli teaduri Riho Mõtlepi sõnul sisalda-
vad võetud proovid märkimisväärses koguses faase 
Ca ekstraktsiooniks ega näita olulist koostiselist 
varieeruvust sügavuse suunas. Tehnikaülikooli ma-
terjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi laborites 
tehtud katsete saagise põhjal võib eeldada, et ühest 
tonnist põlevkivituhast oleks katsetatud tingimus-
tel võimalik toota rohkem kui 100 kg PCC-d ehk la-
destunud kaltsiumkarbonaati. „Kavandatava CO2 
mineraalse karboniseerimise tehnoloogia rakenda-
misel võib olla suur potentsiaal kaasa aidata ener-
giasektori jäätmevoogude keskkonnasäästlikule ja 
majanduslikult kasulikule majandamisele,“ selgitas 
tulemusi instituudi teadur Kadriann Tamm.
Energiatehnoloogia instituudi emeriitprofessor And-
res Siirde tutvustas koostöös Tartu Ülikooliga tehtud 
mahuka uuringu tulemusi. Ta tõi välja, et kiirpüro-
lüüsis on võimalik kontrollida põlevkiviõli ja gaasi 
omadusi. „Koos põlevkivienergeetika osatähtsuse 
kahanemisega kasvab vajadus erinevate polümeer-
sete materjalide, nagu plastid, rehvid, aga ka bioma-
terjalide pürolüüsiks ning koos põlevkiviga nendest 
vedelkütuste või gaasi tootmiseks. Uuringuga töötati 
välja säästvamaid viise kohalike tavakütuste ehk nii 
põlevkivi kui ka biokütuste kasutamiseks pürolüü-
siks ja/või gaasistamiseks,“ märkis Siirde.
Eesti Energia teekond CO2 neutraalse keemiatöös-
tuseni ehk nulli on juhatuse liikme Margus Valsi 

VIRUMAA
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hinnangul täis suuri katsumusi, kuid nullil pole  
eales olnud nii suurt väärtust. „2018. aasta emis-
sioonide tasemelt on CO2 neutraalsuseni jäänud 
minna viimane kolmandik. Piltlikult öeldes: Tal lin- 
 nast Haapsallu sõites on auto jõudnud Ristile,“ kir - 
jeldas Vals. Ettevõtte uus strateegia on lõpetada põ - 
levkivist elektri tootmine aastaks 2030 ning põlev-
kivist vedelkütuste tootmine arendada ringmajan-
dusel põhinevaks keemiatööstuseks hiljemalt aas-
taks 2045. „Tegemist on põlevkivitööstuse järgmise 
arenguetapiga, kus lisaks põlevkivile võtame kasu - 
tusele jäätmekäitluses ülejääva plasti ja vanarehvid
ning toodame sellest süsinikuneutraalselt targemaid
tooteid, näiteks toormaterjali peamiselt rõiva- ja 
plastitööstusele,“ täpsustas Vals.
Diskussioonis esitatud küsimusele, kas teadus- ja 
arendustegevuse jätkamine põlevkivisektoris on va -
jalik, arutlesid koos moderaatori, Ida-Virumaa aja lehe 
Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejeviga Hari dus- 
ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal, 
riigikogu liige Dmitri Dmitrijev, Eesti Energia juha - 
tuse liige Margus Vals, Viru Keemia Grupi arendus- 
osakonna juhataja Indrek Aarna ja Tallinna Tehnika-
ülikooli emeriitprofessor Andres Siirde.
Asekantsler Veinthal nentis, et põlevkivi moodus-
tab täna olulise osa Eesti majandusest. Pikemas 
vaates juhivad põlevkivivaldkonna otsuseid parla-
mendis heaks kiidetud strateegiad, rakendusplaa-
nid kehtivad aastani 2030. Juba 15 aastat tagasi 
nägid arengukavad ette, et elektri tootmiseks 
kasutatakse vähem põlevkivi ning selles suunas on 
kogu tööstus ja teadus koos liikunud. Riigikogu põ-
levkivi ja teiste Eesti maavarade uurimise toetus-
rühma esimees Dmitri Dmitrijev tõdes, et kuni me 
ei suuda asendada puuduvaid elektrivõimsusi ning 
alternatiivid tekivad aeglaselt, on vaja toetada uusi 
tehnoloogiaid ja põlevkiviuuringuid.
Indrek Aarna põlevkivitööstuse ettevõttest Viru 
Keemia Grupp märkis, et riik on andnud välja 

erinevaid sõnumeid, mis toovad määramatuse 
teadus- ja arendustegevusse. Tema sõnul lühi-
ajalises vaates suudavad ettevõtted olla efektiiv-
semad ja end keskkonnasõbralikumaks muuta. 
Margus Vals Eesti Energiast tõdes, et ühiskonnas 
on põlevkivi samastatud vaid CO2 õhku paiska-
misega, kuid ettevõte soovib 2045. aastaks toota 
CO2 emiteerimata. „Põlevkivitööstuses ei ole uued 
lahendused ainult paberil, vaid juba ka labori-
tes. Uued plaanid lähevad uue kliimapoliitikaga 
kokku ja on ka majanduslikult mõttekad. Täna 
teame, et saab veel nutikamaid asju teha. Eriti 
plastijäätmete koospürolüüsi vastu tunnevad 
huvi ka maailma suurkorporatsioonid,“ lisas Vals. 
Emeriitprofessor Siirde nentis, et täna sõltub 
põlevkivi rakendusteadus oluliselt põlevkivitöös-
tuse ettevõtete huvist ja panusest. Eestis on mitu 
põlvkonda põlevkiviteadlasi üles kasvanud ning 
noori rahaga teadusesse ei meelita, neil peab ole-
ma pühendumust. Samas nentis Siirde, et Eesti 
Teaduste Akadeemia teadusajakirjas Oil Shales 
avaldatud artiklite arv on vähenenud. Asekants-
leri ja endise Tehnikaülikooli teadusprorektori 
Veinthali arvates ei peaks rahvuslikust rikkusest 
kergekäeliselt lahti laskma ning seda tuleks 
Eesti enda huvide kontekstis hinnata. Ta nägi 
ka põlevkivivaldkonnas veel kümne aasta pärast 
perspektiivi, ja seda põlevkiviõli kui laevakütuste 
komponendina, sest merelaevanduses ei sünni 
muutused nii kiiresti.
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži 
Põlevkivi Kompetentsikeskus korraldas Ida-Viru-
maal põlevkivikonverentsi 13. korda. Konverentsi 
korraldamist toetas Euroopa Liidu Euroopa 
Regionaalarengu Fond. Konverentsi ettekanded 
ja diskussioon on järelvaadatavad. ■

Täpsem info kompetentsikeskuse  
kodulehel www.pkk.ee.  

www.pkk.ee
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VIRUMAA

Suve lõpus Virumaa Kolledžis tegevust alustanud Virumaa digi- ja rohe-
tehnoloogiate innovatsioonikeskus (ViDRiK) loob koostöös ettevõtetega 
neile vajalikke tänapäevaseid ja säästlikke lahendusi tehnika- ja IT-vald-
konnas. ViDRiKu fookusteemad on töötlev tööstus, keskkonnakaitse, 
taastuv energeetika, targad keskkonnad, liikuvuse ja tervishoiu lahendused. 

Heiko Põdersalu, TalTech Virumaa Kolledži ViDRiKu juhataja

ViDRiKu üks tegevussuundi on fookusteemades 
ettevõtete ja maakonna elanike teadlikkuse tõst-
mine ning ülikoolide teadusvõimekuse jagamine 
laiemalt. Sügisel alustati kahe seminariga: 13. ok- 
toobril toimus koostöövõimalusi tutvustav semi-
nar maakonna ettevõtetele ja 2. novembril veebi-
seminar „Vesinikust mitme nurga alt“. Seminari-
dele registreerus ligi 200 osalejat, mis näitas, et 
selline õppevorm on huvipakkuv ja oodatud. 
Tallinna Tehnikaülikooli teadlased tegid semi-
naril ülevaate uurimis- ja arendussuundadest. 
Inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonna-
tehnoloogia instituudi professor Andres Krumme 
selgitas, et põlevkivitööstuses tekkiv lendtuhk 
sobib hästi plastijäätmete tootmisel mineraal-
aineks. Samuti sobivad tekstiilijäätmed plasti 
täiteaineks. Krumme sõnul on tekstiilijäätmete 
kasutamisel mõningaid takistusi seoses sobiva 
purustustehnoloogia puudumise ja sobiva teks-
tiilikiu saamisega, kuid tehnoloogiate arenda-
misel on võimalik leida lahendus probleemiks 
olevate tekstiilijäätmete taaskasutuseks. 
Meditsiini valdkonnas tehtavaid arendusi ja 
väljatöötatud lahendusi tutvustas infotehnoloo-
gia teaduskonna tervisetehnoloogiate instituudi 
direktor ja vanemteadur Jana Holmar. Prakti-
lise lahendusena on riskikõrgetesse töökohta-
desse mõeldud tark töörõivas, millel on kukku-
misdetektor, asukoha tuvastamine, aktiivsuse 
jälgimine ja kõne tuvastus. Holmar rääkis ka 
radioloogidele mõeldud kõnetuvastussüstee-
mist, mis võimaldab pilte suuliselt kirjeldades 
viia tekst digikujule ja säästa trükkimisest. 
Inseneriteaduskonna professori ja arendus-
juhi Tauno Otto sõnul on nutika tootmise ja 
digiteerimise ning tehisintellekti kasutamise 
võimalused nii õppetöös kui ettevõtetes otsuste 

tegemisel. Otto tõi näiteks võimaluse katsetada 
digitaalselt füüsiliste keskkondade toimimist. 
Optimism vesiniku kasutuselevõtuks on suur 
ja perspektiiv samuti. Samas on vesiniku kasu-
tusele võtmisel omad keerukused, millega tuleb 
arvestada, samuti tuleb leida vesiniku kasutami-
seks majanduslikult kõige mõistlikumad viisid. 
Vesinik võib olla konkurentsivõimeline näiteks 
transpordis, keemiatööstuses ja energeetikas ehk 
see sobib hästi suure energiavajadusega sektorite-
le. Probleeme vesiniku kasutamisega võib tekkida 
lennunduses ja väikesõidukites (elektriga sõit-
vad autod) – seal, kus on konkurentsivõimelised 
muud lahendused. Tulevik on suunatud sellele, et 
vesinikku toodetakse taastuvatest energiaallika-
test (tuul, päike, biomass, hüdroenergia jms). 
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste insti-
tuudi anorgaanilise ja üldkeemia dotsent Kalle 
Truus leidis, et vesinik tuleb laialdaselt kasutuse-
le siis, kui see muutub konkurentsivõimeliseks 
ka majanduslikus mõttes. Täna on peamiseks 
probleemiks vesiniku kõrge hind ning vesiniku 
lekkimine ja lenduvus: vesiniku kasutamisel 
esinevad suured kaod, 20 kuni 40%. Lähiaastad 
näitavad, kui kiiresti ja millistes valdkondades 
vesinik kasutusele tuleb. 
ViDRiK jätkab uute seminaridega juba järgmisel 
aastal. Lisaks seminaride korraldamisele ja tea-
dus- ja arenduskoostöö edendamisele ettevõtetega 
saab lähitulevikus ViDRiKu üheks olulisemaks 
tegevuseks õiglase ülemineku fondi vahendite 
toel teadus- ja arendusvõimekuse suurendamine 
Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis uute arendus- 
ja õppekeskuste arendamise kaudu. ■

Seminaride ettekanded on  
järelvaadatavad vidrik.taltech.ee.

IDA-VIRUMAAL STARTIS 
ÜLIKOOLIDE TEADUS- JA  
ARENDUSTEGEVUSI 
TUTVUSTAV SEMINARIDE SARI

https://vidrik.taltech.ee/
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5. oktoobril tähistasime õppejõududega õpetajate päeva, kus käsitleti 
igapäevaseid küsimusi ja vaadati tulevikku. See on iga-aastane traditsioon 
tänada õppejõude nende töö eest ja väärtustada õpetaja ametit. UNESCO 
tähistab samal päeval maailma õpetajate päeva. 

Pille Ülem  Fotod: erakogud 

Kogu päev toimus virtuaalselt ja osalejate seas 
olid ka EuroTeQ-i partnerid (kokku kuus Euroo-
pa ülikooli). Peaesinejaks oli Märt Aro, kes 
rääkis innovatsioonist hariduses ja seejärel oli 
kõigil võimalus osaleda erinevates töögruppi-
des. Päev lõppes väikese pop-up-kohvikuga, 
kus jagasime välja tunnustused parimatele 
õppejõududele.

Lõpetuseks sõnad Liina Kersna õpetajate päeva 
kõnest: „Aitäh, et teete oma tööd suure pühendu-
musega! Aitäh, et te märkate, toetate, inspiree-
rite. Aitäh, et te usute oma õpilastesse. Teie usul 
on tohutu jõud. Jõud muuta maailma paremaks 
paigaks. Te olete andnud endast parima. Ka kee - 
rulisel ajal. Ja te olete meile eeskujuks. Aitäh 
teile, head õpetajad, et olete eeskujuks.“ 

TUDENGID TUNNUSTASID 
ÕPETAJATE PÄEVAL  
OMA LEMMIKUID

MAJANDUSTEADUSKOND
Lemmikprogrammijuht ja hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus*: TARVO NIINE 
„Kaks universaalsemat vastust sellele, miks 
midagi teha, on, et oleks tore teha ning et kel-
lelegi korda minna. Sedalaadi inventuur tuleb 
päevakorda nii päeva, aasta kui elu lõpuks. 
Iga inimese tööelule võiks anda hinnangu 
selle järgi, kui palju on tema tegemistes-
askeldustes-püüdlustes-õnnestumistes mõle-
mat elementi, paralleelsust, sünkroonsust ja 
sünergiat.
Jaapani kultuurist on pärit ikigai kontsept-
sioon. See on lihtne mudel neljast komponen-
dist, mis peaksid koos esinema, et tööle anda 
maksimaalne tähendus ja kandev motivat-
sioon: A: mida Sa oskad; B: mida Sa armastad; 
C: mida maailm vajab; D: mille eest Sulle 
makstakse.

Ma ise mõtestan ikigai nelikut nii, et kõigis te -
gurites peab olema tagatud vähemalt teatav 
miinimumtase, et inimene ei oleks töö juures 
õnnetu. B on isiklik dimensioon. D on tööandja 
teema. A ja C on keerulisemad, sest siin kombi-
neerub inimese enda taju olukorrast ning taga-
siside. Ja selle jaoks ongi tunnustused hästi 
olulised – nad korraga kinnitavad nii C olemas-
olu (sest pole midagi, mida maailm vajaks roh - 
kem kui rõõmsaid ja rahulolevaid inimesi, kes 
oma emotsiooni tagasi peegeldavad) kui ka (vä- 
hemalt isiklikult minu jaoks) ütlevad A kohta, 
et „kuigi ma pole koolis õppinud oma täna tehta- 
vaid töid, siis no vähemalt päris lootusetu ma 
ka ei ole“. Ma leian, et mul on vedanud, kuna 
ma ei tunne oma töös ühegi teguri juures süste-
maatilist puudujääki. Kummardus.“

Lemmikõppejõud: KRISTJAN LIIVAMÄGI
Parim online-õppejõud: SIGNE ROSENBERG
Parim tagasisidet andev õppejõud ja hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: RAILI LAHI
Lemmikõppeaine: turundus (OLIVER PARTS ja ELIIS SALM)
Parim dekanaadi töötaja: IVIKA VILT

* Hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustuse pälvisid need laureaadid, kes said tudengitelt ka ÕIS-is parimat 
tagasisidet. Tudengid analüüsivad ÕIS-i tagasisidet igal semestril.

EESTI MEREAKADEEMIA
Lemmikprogrammijuht: LIANA ŠESTAK
Lemmikõppejõud: ANDRES TOLLI
Parim online-õppejõud: TOOMAS RUUS
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INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND
Lemmikõppejõud: TANEL TAMMET
Parim online-õppejõud ja hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: MÄRT KALMO
Parim tagasisidet andev õppejõud: KRISTIINA HAKK
Lemmikõppeaine: Java (AGO LUBERG)
Hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: MAILI MARKVARDT

INSENERITEADUSKOND
Lemmikprogrammijuht: LAURI KÜTT
Lemmikõppejõud: MARTIN JAANUS
Parim tagasisidet andev õppejõud: ALEKSANDER KILK
Parim dekanaadi töötaja: KAIE LEHTME
Hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: PRIIT JÄRV

TARTU KOLLEDŽ
Lemmikõppejõud: ANDRUS RÄÄMET
„Tudengitelt sellise tunnustuse saamine on 
väga meeldiv ja minu jaoks ka suure väärtuse-
ga. Mulle meeldib õpetada ja tudengitega te ge- 
leda. Kuna õpetan ehituserialade ühte raskei-
mat õppeainet, siis olen aastast aastasse uuri- 
nud ja katsetanud, kuidas õpikeskkonda tu den- 
 gite jaoks meeldivamaks ja motiveerivamaks  
muuta. Õpetamine ja õppimine on ju ikkagi 
meeskonnatöö ja seetõttu hindan kõr gelt oma 

hoolealuste tagasisidet. Ärksamate tudengite-
ga olen ka päris palju diskuteerinud näiteks 
sel teemal, kuidas oma loengud huvitavamaks 
ja kaasakiskuvamaks teha. Kuna üliõpilastelt 
saadud lemmikõppejõu nimetus näitab, et mu 
senised pingutused on vilja kandnud, siis an-
nab see mulle kindlasti kõvasti motivatsiooni 
püüda edaspidigi õppetegevust järjest pare-
maks muuta. Suur aitäh mu tudengitele!“

Lemmikprogrammijuht: HELLE HALLIK 
Parim tagasisidet andev õppejõud: AGO ROOTS

VIRUMAA KOLLEDŽ
Hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: 
ANTONINA ZGURO, KARLE NUTONEN, ALEKSEI HÕBESAAR

KURESSAARE KOLLEDŽ
Lemmikõppejõud: PAAVO KUUSEOK
Parim online-õppejõud: Olev Tõru
Parim tagasisidet andev õppejõud: ANU LOMP
Lemmikõppeaine: sotsiaalpsühholoogia (EVELI KALLAS)

Kaie Lehtme Ago RootsHelle Hallik
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Eesti suurim tudengitele suunatud karjääriüritus Võti Tulevikku toimub 
15.–17. märtsil 2022 Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Brigitta Uibo

Tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia korralda-
tud hübriidüritusel saavad ettevõtted osaleda 
karjäärimessil, läbi viia seminari või töötuba ning 
kajastada kataloogis infot enda kohta. Paku-
me nii tudengitele kui ka ettevõtetele mugavat 
võimalust luua kontakte edukate praktika- või 
töölepingute sõlmimiseks. Esmakordselt toimub 
karjääriüritus hübriidversioonina ehk nii koha-
peal kui ka veebi vahendusel, et jõuda motiveeri-
tud tudengiteni üle kogu Eesti. Ettevalmistused 
Võti Tulevikku 2022 jaoks käivad juba täie hooga. 
Peale selle, et 2022. aastal toimub karjääriüritus 
esimest korda hübriidversioonina, on projektitiim 
teinud ka mõningasi muudatusi. Tavapärasele 
eestikeelsele veebilehele on lisandunud inglis-
keelne. Karjääriürituse kontseptsiooni laienda-
miseks oleme teinud Võti Tulevikku podcast’i, 
kus arutletakse mitmesugustel noortele suuna-
tud karjääriteemadel. Ja lõpetuseks, et kohapeal 

ettevõtetega tutvumine ei oleks liiga intensiivne, 
oleme tudengitele loonud chill-ala, kus puhata ja 
mõtteid koguda. 
2021. aasta märtsis toimunud Võti Tulevikku oli 
järjekorras 31. ning tõi kokku 73 ettevõtet ja üle 
10 500 osaleja. Kurvastuseks meile kõigile toimus 
üritus piirangute tõttu veebis, kuid sellele vaata-
mata jäid nii 2. märtsil toimunud messipäev kui 
ka järgnevatel päevadel toimunud seminarid nii 
tudengitele kui ka ettevõtetele kauaks meelde. 
Tudengid said tutvuda meeldivate tööandjatega ja 
osaleda põnevates loengutes ja töötubades. Kõiki 
eelmisel aastal toimunud seminare saab järele 
vaadata ka Võti Tulevikku Youtube’i kanalilt.
Aga teiega kohtume juba 15.–17. märtsil 2022 
Tallinna Tehnikaülikoolis! ■

Jälgi infot www.vt.ee.  

KARJÄÄRIÜRITUS  
VÕTI TULEVIKKU 2022

LOODUSTEADUSKOND
Lemmikõppejõud: HEIDI ELISABET SOOSALU 
„Kuna ei saanud üritusel osaleda, jõudis mi-
nuni alles hilinemisega mind tummaks löönud 
teave, et olin saanud väga tähtsa tunnustuse.
Tudengites on tulevik. Nemad on ülikooli 
kõige väärtuslikum kapital. Tahan suunata 
enda üliõpilasi kasvama teadjate, teadlaste ja 
inimestena. Seda kõike läbi dialoogi ja lugu-
pidamisega, sest õpetaja ei tohi oma võimupo-
sitsiooni väärkasutada. Enda ülikooliaastatel 
elasin läbi nii kohutavalt kehvasid kui ka 

hiilgavaid loenguid, oli õppejõude surmiga-
vatest kuni köitvateni, kelle tunde pikisilmi 
ootasin. Selle pagasi baasil kujundan oma 
õppematerjali: tähtsad ja tõsised asjad ei pea 
olema igavad, kõike saab haaravalt ja meelde-
jäävalt õpetada.
Mul on ülimalt hea meel, et tudengid on mu 
õppetööga rahule jäänud. Luban, et järg-
miseks aastaks olen ennast õppejõuna veel 
natukese edasi arendanud!“

Lemmikprogrammijuht: RUTT HINTS 
Parim online-õppejõud: JÜRI KURVITS
Parim dekanaadi töötaja: MAARJA MÄRSS
Hariduse kvaliteedi töögrupi tunnustus: INDREK MOES

www.vt.ee
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RAINER STERNFELD:
USUN INIMESTESSE,  
MITTE BETOONI
Foto: Kaupo Kikkas 

VILISTLANE

Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
Viimased 20 aastat olen ehitanud ettevõtteid, 
tiime, tooteid, teenuseid ja organisatsioone. Täna 
teen seda partnerina Jaapani investeerimisfondis 
NordicNinja VC, kus keskendume Põhjamaade 
ja Baltikumi kiire kasvupotentsiaaliga ettevõte-
tele, kes arendavad süvatehnoloogiaid, digitaalse 
infrastruktuuri tööriistu ja rohetehnoloogiaid. 
Minu karjäär sai alguse TalTechis mehhatrooni-
kainsenerina ning pärast ülikooli olen kogu aeg 
töötanud rahvusvahelises keskkonnas Euroo-
pa, USA ja Jaapani organisatsioonidega. Enne 
Eestisse naasmist elasin kaheksa aastat Califor-
nias, kus ehitasin üles oma ettevõtte Planet OS. 
Kui USA kübertruvalisuse ettevõte Intertrust 
meid ära ostis, juhtisin seal andmeplatvormide 
divisjoni. 

NordicNinja fondis töötan hetkel selliste 
ettevõtetega, nagu Mavenoid, Veriff, Varjo 
ja Logmore, kes kõik teevad erinevaid asju, 
kuid kelle ühiseks nimetajaks on digitaalsete 
tööriistade ja platvormide loomine, et arenda-
jad ja loovisikud saaksid oma ideid paremini 
realiseerida ning jõuda oma kasutajateni ja 
kogukondadeni mistahes maailma punktis.
Ühiskondlikus tegevuses olen aktiivne kahes 
algatuses: 2019. aastal asutasime sõpradega 
kood/Jõhvi programmeerismiskooli ning alates 
2016. aastast olen teinud audiosarja „Globaalsed 
eestlased“.

Kas ja kuidas oled vilistlasena ülikooliga 
seotud? 
Mõni aasta tagasi osalesin mehhatroonika 
õppe kava nõukogus, hetkel aktiivseid rolle pole. 
Hiljuti on küsitud veidi nõu selle kohta, kuidas 
kasvatada akadeemilise taustaga süvatehno-
loogia algatusi edukateks kiire kasvuga ettevõ-
teteks. Selleks on viimase aasta-kahe jooksul 
Eestis tehtud õigeid struktuurseid muudatusi, 
olen selles osas lootusrikas.

Räägi üks meelde jäänud hetk ülikooliajast.

RAINER STERNFELD
Õppis Tallinna Tehnika ülikoolis: 
2001–2005, tootearenduse 
bakalaureus
2005–2006, mehhatroonika 
magister (cum laude)
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Tudengipõlv oli kirev. See oli aeg, kui asu-
tati palju klubisid. Minul oli õnne olla kahe 
asutamise juures: TTÜ Fotoklubi 2002. aasta 
veebruaris ning TTÜ Robotiklubi 2005. aasta 
mais. Tooksin välja ühe huvitava momendi, 
mis kirjeldab, kuidas täiesti argistest hetke-
dest võib saada elukestev sõprus ja enamgi.
II korpuse 1. korrusel füüsika praktikumi 
ning ühel uksel oli silt „Fotoklubi“. 1960.–70. 
aastatel oli tegutsenud TPI-s fotoklubi, kuid 
peale unustatud sildi polnud mõnikümmend 
aastat sellest muid märke. Töötasin sel ajal 
veerand kohaga Fotomaxis, kus oli Eesti 
esimene digifotolabor. Mõtlesin, et maailm 
on digifotograafia mõistes imikueas, kuid see 
on valdkond, mis ühendab endas tehnoloogia, 
kunsti ja kogukonnad, ning oleks huvitav 
inimesed kokku tuua. Aivar Hannolaineni 
soovitusel kirjutasin Studioosusesse lühikese 
üleskutse ning 14. veebruaril 2002 saigi V kor-
puse 2. korruse auditooriumis asutatud TTÜ 
Fotoklubi, millest kasvas elujõuline organisat-
sioon. Minu jaoks isiklikult kasvas sealt välja 
ka lähedane sõpruskond ja mis kõige olulisem: 
2003. aasta fotoklubi jõulupeol kohtusin oma 
tulevase abikaasa Anuga, kellega oleme olnud 
õnnelikult koos pea 18 aastat. 

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Mul oli õnne, et sain tudengiajal kokku kom-
bineerida parima, mis oli aastail 2001–2006 
TalTechis võimalik.
Esiteks oli mul õnne õppida kahte sel ajal kõige 
värskemat eriala: bakalaureuseõppes toote-
arendust ja magistris robootikat. Tootearendus 
andis fundamentaalsed mõttemudelid, alates 
matemaatikast-füüsikast-mehaanikast kuni 
probleemilahenduseni. Mehhatroonika andis 
väga praktilise ja ajakohase võimaluse olla ühe 
jalaga digitaalses, teisega füüsilises maailmas. 
Teine õnnelik juhus oli, et sain õppida ja töötada 
Tehnikaülikoolis samaaegselt. 2004. aastal liitu-
sin professor Mart Tamre kutsel tema mehita-
mata sõidukite tiimiga, kuhu kuulus teiste seas 
täna Iseauto arendusega tegelev Raivo Sell.
Olen oma karjääri jooksul juhtinud muutuseid 
nii idufirmades kui ka Ränioru veteranettevõ-
tetes, nii perefirma juhina kui ABB Baltimaade 
arendusjuhina, nii ülikoolis insenerina kui ka 
Maailma Ookeaninõukogu nõukogu liikmena. 
See pilt on üsna kirju ja ma olen kogu Tehnika-
ülikooli kogemuse peale tagasi mõeldes väga 
tänulik, sest see andis mulle nii teoreetilised kui 
ka praktilised oskused, milleta ma oma hilise-
mat kiiret karjääri sellisel kujul ette ei kujutaks.

Mis Sinust oleks saanud, kui Sa poleks 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis? 
Peale keskkooli lõpetamist olid kõik teed valla. 
Oleksin tahtnud õppida väljaspool Eestit, kuid 
see polnud perekondlikel põhjustel võimalik, 
niisiis jäin Eestisse. Peale tootearenduse olid 
mõttes veel arhitektuur, IT, diplomaatia, toote-
disain, filosoofia. Klassikaaslased soovitasid 
õppida juurat, sest lahendasin üsna tihti ini-
mestevahelisi arusaamatusi, mul oli hea mälu 
ja oskasin keeli. Kui oled alla 30-aastane, oled 
veel nii vormimata, kõik on võimalik. Ka hiljem 
on see võimalik, kuid vajab täielikku ausust 
enese vastu ning valmidust kõigest lahti lasta.

Ütle üks mõte, kuidas TalTechi veelgi 
ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks. 
Olen inimesteusku, mitte betooniusku. Mida 
see tähendab? Täna saab tasuta või väikese 
tasu eest internetis ligi maailma parimate 
ülikoolide ja mõtlejate materjalidele. On või-
malik õppida täiesti iseseisvalt või gruppides 
ilma ülikoolis käimata; osaleda ülemaailmse-
tes võrgustikes ja nii saada ajakohasemad ja 
paremad teadmised ja oskused kui ülikoolis 
õppides. Arvestades, kui kehvades ruumi-
des elatakse ning õpitakse Stanfordis või 
Berkeley’s, samas kui konkurss neisse Ränioru 
ülikoolidesse on ülitihe, räägib see soovist olla 
teiste omasuguste seas, olgu magnetiks siis 
ekspertiis või ambitsioon. Ka mina tunnen 
enim puudust Ränioru inimestest, sõpradest ja 
vestlustest, mitte niivõrd kliimast ega muust.
Kui TalTechil oleks piiramatud ressursid, siis 
esimese asjana püüaksin siia tuua absoluut-
seid maailma tippe, et nad saaksid siin võtme-
valdkondades luua maailma juhtivat tipptead-
mist. See muudaks TalTechi tõmbekeskuseks 
nii teaduritele kui ka tudengitele, sealhulgas 
doktorantidele. See vajaks asümmeetriliselt 
suurt esialgset investeeringut, kuid sarnaselt 
kiirekasvulistele iduettevõtetele tahavad pari-
mad töötada parimatega. Ja kui sul on pari-
mad inimesed tegemas oma parimat tööd, siis 
muu olme, administratiivsed ja isegi õppeka-
vade küsimused – rääkimata betoonist – saa-
vad oluliselt lihtsamini lahendatud.

Üks põhjus, miks peaks just TalTechi 
õppima tulema? 
TalTech on kool, kust saab kaasa kriitilise 
mõtlemise ja kus on ise võimalik palju teha. 
Siin on tudengitel hea energia. Aga mõelge, 
kui atraktiivse vastuse saaks kirjutada, kui 
ülalmainitu oleks tõene! ■
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ARISTOKRAATIDE TALVISEST 
MEELELAHUTUSEST SADADE 
MILJONITE SÜDAMESSE
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Victoria ajastu Inglismaa ülem-
klassi kodanikud nautisid lõvi-
osa aastast üsna meeldivat ning 
mugavat elu. Viibiti luksuslikes 
aedades, nauditi Mandri-Euroopa  
parimaid veine, arutati suure maa- 
ilma poliitika üle, taustal kõla sid 
kuumimad klassikalise muusika  
hitid, mida esitasid Ühendkuning - 
riigi parimad muusikud, ning 
loomulikult lahutati oma meelt 
kõrgklassi meelismängu tennise-
ga. Talved olid kõrgklassile aga 
pinnuks silmas: maailma pari-
maid keelekasteid ning muusika-
palasid pidid aadlipreilid ja noor-
sandid nautima siseruumides, 
kus ei olnud ka võimalik tennise-
mänguga oma perekonnale kuu-
luvaid maid maha mängida. 
1880-ndate algul leiutati tenni-
sele sarnane mäng, mida väljaku 
asemel mängiti laual, võrgu ase-
mel ilutsesid üksteise otsa laotud 
raamatud ning palliks sai esime-
ne ettejuhtuv šampusekork, mis 
noaga natukene ümmargusemaks 
vooliti. „Voilà!“ hüüdis tõenäoliselt 
keegi Prantsuse õukonnast pärit 
külaline ning pakkus, et mängu 
nimeks võiks olla pom-pom. Kõ-

Tom Erik LuomaAho
lasid ka pim-pam ja whiff-waff 
ning mõne arvates oleks mängu 
nimeks võinud olla hoopis Gos-
sima. Tänapäeval tuntakse seda 
mängu enamasti kahe nime järgi: 
pingpong ja lauatennis.
Uudised uuest ja lihtsast meele-
lahutusviisist levisid kiiresti ka 
lihtsurelikeni, kes uudse mängu 
omaks võtsid. Vaid mõne lühike-
se aastaga muutus mäng niivõrd 
populaarseks, et mitmed ette-
võtted otsustasid toota ja müüa 
spetsiaalseid lauatennise komp-
lekte (kasutades eespool mai-
nitud nimesid), kuhu juba siis 
kuulusid võrk, reketid ja pallid.

„Pingpongi diplomaatia“
Aastal 1901 otsustas Inglise ette-
võte John Jaques & Son Limited 
nime Ping-Pong rahvusvaheli-
selt kaubamärgistada, mis tä-
hendas, et teised lauatennise 
komplektide tootjad pidid hak-
kama kasutama teisi nimesid, 
enamasti jäi selleks lauatennis 
(ing k table tennis). Jaques & Son 
müüs oma kaubamärgi kasutus-
õiguse USA-sse, mistõttu nimi 
Pingpong on siiani seal rohkem 
levinud kui mujal maailmas. 

Kõrgklass lauatenniseõhtut korraldamas.  
Foto: La Vie au grand air, 1901

Mõnda aega eksisteerisid samal 
ajal nii pingpongi kui ka lauaten-
nise liit, kuid lauatennise nimi 
hakkas maailmas mõjuvõimu 
haarama aastal 1926, kui Willi-
am Henry Lawes of Wymondham 
lõi Rahvusvahelise Lauatennise 
Liidu ning korraldas samal aastal 
Londonis ka esimesed maailma-
meistrivõistlused. Edasine, nagu 
öeldakse, on juba ajalugu: sajad 
miljonid harrastajad, miljardid 
jälgijad, olümpiasport.
Aastaks 1971 polnud Ameeri ka  
Ühendriigid ja Hiina külma sõja 
pingete tõttu üle 20 aasta omavahe- 
liste diplomaatiliste kõnedega kus- 
kile jõudnud ega kaupa vahetanud,  
kuid nüüd hakkas see muutuma.
1971. aasta lauatennise maailma-
meistrivõistlustel Jaapanis jäi aja-
kirjanike kaamerate ette olukord, 
kus USA lauatennisist vahetas 
Hiina koondise parima mängija-
ga kingitusi, kuigi hiinlastel oli 
rangelt keelatud ameeriklastega 
suhelda. Kahe sportlase vaheline 
killuke sõprust ajendas kahe riigi 
poliitilisi suhteid taastama ning 
juba mõni päev hiljem šokeeris 
Mao Zedong tervet maailma, 
kui kutsus USA lauatennisistid 
Hiinasse lauatennist mängi-
ma. Ühendriikide delegatsiooni 
külastuse käigus mängiti hulk 
näidismänge ning see rajas tee 
president Nixoni külaskäigule 
Hiina Rahvavabariiki. Nixonist 
sai esimene Hiinat külastanud 

USAs müüdav pingpongi 
komplekt. Foto: Daniel Schwen
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USA president. Pärast mitut 
vastastikkust külastust norma-
liseerusid ka kahe riigi suhted. 
Uudised USA ja Hiina suhete 
soojenemisest levisid üle maa-
ilma. Saksamaal toodeti näiteks 
lauatennise reketeid, mis kujuta-
sid mitmesuguseid Ühendriike ja 
Hiinat sümboliseerivaid pildikesi.

Lauatennis TalTechis
Viimaste andmete järgi on maa-
ilmas kõikidel tasemetel kokku 
umbes 300 miljonit mängijat ja 
teleekraanide ees hinnanguliselt 
kuni 2 miljardit huvilist. Eesti 
meediat jälgides võiks arvata, 
et Eestis on lauatennis võrrel-
des teiste spordialadega pigem 
vaeslapse seisus. See mulje on 
tegelikkusest üsna kaugel. Ai-
nuüksi lauatenniseklubide hin-
gekirja kuuluvate inimeste arv 
küündib kokku ligi 2000-ni, klu-
biväliselt on harrastajaid mitu 
korda rohkem. Eesti Lauaten-
niseliidu egiidi all võistleb 58 
meeskonda kuues liigas ning 14 
naiskonda kahes liigas. Selline 
statistika tõestas Tallinna Teh-
nikaülikooli Spordiklubile, et 
lauatennis peaks saama sama-
väärset tähelepanu, mida teised 
pallimängualad juba saavad.
TalTechi lauatennise arengu eest 
võttis vastutusekoorma enda õl-
gadele Spordiklubi arendusjuht 
Madis Koit, kes on ka Eesti Laua-
tenniseliidu juhatuse esimees. 
Oma lühikese ajalooga Tallinna 

Tehnikaülikoolis on lauatennis 
pugenud juba tugevalt tudengite 
südameisse, olles üks populaarse-
maid sportmänge, mida Spordi-
klubis tundide ajal on võimalik 
harrastada. 
Ka võistkonnad on hästi komp-
lekteeritud, võisteldakse edukalt 
nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
areenil ning mitmed klubi mängi-
jad kuuluvad Eesti rahvuskoon-
dise ridadesse. Mõne aastaga on 
klubi suutnud juba luua võistkon- 
nad Eesti Meistriliigas, Eesti-
Soome Ühisliigas, Eesti Esiliigas 
ja Eesti IV Liigas ning võita Teh-
nikaülikoolile kõiki värve meda-
leid ja karikaid. Lisaks osaletakse 
sel hooajal esimese võistkonnana 
Eestis meestega Euroopa kolman-
das liigas Europe Trophy.
TalTechi lauatennise võistkondi 
esindavad mitmed kõrge klassi-
ga mängijad. Üheks tuntumaks 
on kindlasti Vallot Vainula. Nii 
Eesti koondise kui ka Tal Techi 
lauatennise peatreeneril (ja män-
gijal) on oma karjääri jooksul ette 
näidata võimas medalipagas: ta 
on Euroopa Meistrivõistluste ka-
hekordne kuldmedalist, 3-kord-
ne hõbemedalist ning 7-kordne 
pronksmedalist, lisaks 6-kordne 
Baltimaade meister, 34-kordne 
Eesti meister ning loomulikult 
esindanud Eestit maailma suuri-
matel areenidel.
Airi Avameri, vaieldamatult pa-
rim Eesti naislauatennisist, on 
samuti TalTechi ridu tugevda-
mas. Airi karjäär on neiu nooruse 
tõttu alles alguses, kuid juba on 
ta jõudnud end mängida 10-kord-
seks Eesti ja 4-kordseks Balti 
meistriks. Viimastel aastatel on 
Avameri leiba teeninud tugevas 
Saksamaa lauatennise teises 
Bundesligas.
Lisaks Airile on TalTechi laua-
tennisistide seas mitmeid tule-
vikulootusi. Üheks on kindlasti 
2003. aastal sündinud Märt Kur-
vet, kes juba praegu meeste seas 
Eesti Meistriliiga tasemel tegusid 
tegemas. 2005. aastal sündinud 
leedulanna Marija Mikalauskyte 
on TalTechi esindamas Eesti-
Soome Ühisliiga naiskonnas.

Lauatennise akadeemia
Lauatennise eestvedaja Madis 
Koidu sõnul on eesmärgiks võe-
tud mängida kõikides liigades 
kõige kirkamatele medalitele ja 
põhiraskust peaksid kandma 
meie üliõpilased. Aluse ootus-
teks annab hea komplekteeritus 
ja professionaalsed treeningud. 
Meie tänapäevast lähenemist 
kinnitab ka fakt, et ainsa klubi-
na Eestis on meie võistkondade 
treeningutesse kaasatud üldke-
halise ettevalmistuse treener ja 
füsioterapeut.
Koidu tänusõnad lähevad Tallin-
na Tehnikaülikoolile, kelle abiga 
on lauatennise ala ülikooli spor-
dihoones kaetud rahvusvaheli-
sele standardile vastava kattega 
ning soetatud on 20 mängulauda 
– see kõik annab võimaluse siia 
tuua ka suuremaid rahvusvahe-
lisi võistlusi.
Lauatennise arengu osas pike-
mas perspektiivis tõi Madis Koit 
välja plaani luua lauatennise 
akadeemia, mis oleks ainulaadne 
kogu Baltikumis. See tähendab 
olemasolevate esindusvõistkon-
dade juurde ka noorte ja harras-
tajate treeninggruppide loomist.
Esimene samm akadeemia loo-
miseks on tehtud, sest alustatud 
on noorte treeningutega, kus 
osalevad ka meie ülikooli tööta-
jate lapsed. Harrastajate grupi-
le, kuhu on oodatud ka ülikooli 
liikmeskond, on lähiajal plaanis 
avada juba teine treeninggrupp. ■
Kui lauatennis pakub huvi,  
anna endast märku: 
taltech.lauatennis@gmail.com

USA välisministrile dr Henry 
Kissingerile tehtud kink hiinlastelt. 
Foto: National Museum of America

TalTechi esindusmeeskond hoidmas
ajaloolist võistkondlikku teise koha karikat.  
Foto: TalTech Table Tennis
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Sirje Vaask, naiskoori president hooajal 2021/22, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane

Naiskooril on tänavu juubelihooaeg: septembris 2021 sai kollektiiv 70-aasta-
seks, juubelikontsert on plaanis 21. mail 2022 Kaja Kultuuri keskuses.

Kui keegi satub esmaspäeva või kolmapäeva õh-
tuti peamaja VI korpusesse, on seal ikka laulu-
hääli kuulda. Ülikooli kultuurikollektiividest on 
naiskoor oma vanusega meeskoori ja puhkpilli-
orkestri järel väärikal kolmandal kohal. Selle 70 
aasta jooksul on koori dirigeerinud 15 dirigenti, 
osaletud on arvukatel kontsertidel, kõigil Eesti 
laulupidudel, käidud välisreisidel, sealhulgas 
traditsioonilisel Baltimaade üliõpilaskollektiivi-
de festivalil Gaudeamus ja Põhjamaade üliõpi-
laskooride festivalil NSSS. Lisaks muusika ja 
harituse edendamisele on meie igapäevaeesmär-
giks rahvusväärtuste hoidmine – koorilaul on 
Eesti traditsioonide hoidja ja kandja.
Alma Tamm oli koori asutaja ja dirigent aastatel 
1951–1974. Oma esimese dirigendi sünniaastapäe-
val 1. mail on Tehnikaülikooliga seotud naiskoori-
del – lisandunud on ka vilistlasnaiskoor ja nais-
koor Vanaemad – ilus traditsioon koguneda tema 
hauale Pärnamäel, kus alati ka toredad laulud 
üles võetakse.
Alates septembrist 2019 on meie dirigentideks noo-
red ja energilised Edmar Tuul ja Karin Kuul pak. 
Koori dirigendid on olnud ka Aivar Leštšins ki ja 
Jana Perens, Raul Talmar ja Õnne Ann Roos vee, 
Tiina Sooba, Ene Kangron, Ebe Pille, Lele Randalu 
ja Margit Võsa, Silvia Mellik ja Merike Toro.

Mis iseloomustab naiskoorielu?
Meie koori uued lauljad kommenteerisid oma esi-
mese aasta kogemust nii: „Tehnikaülikooli nais-
koor on nagu pere: sõbralik, hooliv ja toetav.“ Ja 
nii: „Väga lõbus ja elav seltskond, mõnel vähem, 
mõnel rohkem aega kooriga koos veedetud, kus 
kõigi peale on väga palju elutarkust kogunenud, 
mida proovide ajal mõnusasti teistega jagatakse.“
Kooris laulavad koos nii üliõpilased kui ka vilistla-
sed, õppejõud, töötajad. Meil laulavad asjalikud ja  
ratsionaalsed naised: projekteeri jad, logistikud, IT- 
spetsialistid, finantsistid, investorid, pankurid, tead- 

KULTUUR

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
AKADEEMILINE NAISKOOR 
TÄHISTAB JUUBELIT JA 
NAUDIB KOOSKÄIMIST

EELNEVA 10 AASTA KONKURSID 
JA TUNNUSTUSED
2020 Eesti XV kammerkooride festivalil 
A-kategooria kooridest 5. koht ja parim 
kammernaiskoor.
2019 Ungari koorikonkursilt I kategooria 
kuldmedal. Konkursi Lauluragin teine koht 
ja publikuauhind.
2018 Tehnikaülikooli Aasta Kultuuriteo 
auhind.
2018 Eesti Naislaulu Seltsi vabariiklik võistu-
 laulmine, teine koht.
2017 koorikonkurss Tallinn 2017, nais- ja 
meeskooride kategoorias viies koht.
2016 Pärnu rahvusvaheline koorikonkurss, 
kulddiplom ja dirigendi eripreemia. Eesti Nais-
laulu Seltsi tunnustus Aasta Naiskoor 2016.
2015 koorikonkurss Tallinn 2015, nais- ja 
meeskooride kategoorias viies koht. Koori - 
konkurss Coral de Verão Portugalis, kahe- 
kordne hõbediplom ja rahvamuusika kate-
goorias kulddiplom.
2013 koorikonkurss Tallinn 2013, kolmas 
koht naiskooride kategoorias. Koorikonkurss 
Tamperen Sävel, esikoht ja kuldmärk.

lased, õpetajad, arstid, juristid, toote- ja teenindus-
juhid. Omaenda kogemusest meenub, et lepingu-
lise õppejõuna planeerisin oma loengud ajale enne 
prooviaega ning pärast loengut jalutasid õppejõud 
ja üliõpilane rõõmsalt maja teise otsa kooriproovi.
Koorilaul annab lauljale läbi aastate võimaluse 
hoida oma hääl vormis. Meie hääleseadjad on 
Alar Haak ja Kalev Keeroja ning lauljate indivi-
duaalne arendamine on koorielu osa. Kuid meie 
proovides on ikka ka jutuvada ja naeru. Nagu 
meie kadunud dirigent Aivar tavatses öelda: 
„Jätke oma Selveri kotid proovi ajaks ukse taha“. 
Ka praegune peadirigent Edmar treenib oma 
repliikidega lisaks häälele ka meie kõhulihaseid.
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Koorielu ei piirdu vaid proovide ja esinemis-
tega. Mõnikord tundub, et kogu hooaja nädala-
vahetused on koori tegemistega seotud: laulu-
laagrid, esinemised, häälerühmaõhtud. Ägedad 
stiili- ja spordiüritused samuti, tihti koos teiste 
kooride ja kollektiividega.

Muusika arendab, koorilaul liidab
Pärast kooriproovi on alati kuidagi hea ja helge 
olla. Ja muusika ongi midagi enamat kui vaid he-
liline võbelus või noodid paberil. Muusika, tervise 
ja heaolu vahelisi seoseid on hakatud nüüdisajal 
üha enam uurima. Kas teadsid, et muusika teki-
tab ajuvõnkeid, mis reaktsioonina meeldivatele 
stiimulitele käivitavad dopamiini sünteesi kehas? 
Et klassikalise muusika mõju on enim rõhutatud 
ning et elav muusika annab impulsse, mis ei ole 
võrreldavad lindistatud teoste kuulamisega? Üha 
laialdasemalt uuritakse muusika mõju mitmesu-
guste haiguste või ärevusseisundite leevenemisele 
või ravi toetava komponendina. Muusikat on teh-
tud aegade algusest, aga täna oskame teadusand-
metega põhjendada, miks on pärast elava muusika 
kontserdil käimist nii suurepärane enesetunne.
Koorilaul on hetkes olemise rõõm koos inimeste-
ga, kellega oled leidnud ühise keele läbi muusika. 
Kontserdilaval kasvab esimese laulu ärevus peagi 
enesekindluseks ning viimast teost esitades on 
lausa kahju, et kontsert nii ruttu läbi saab. See 
on pisarateni liigutav kogemus laulukaare all, 
kus tuhanded inimesed laulavad sinuga sama 
laulu, mille sõnad ja viis lähevad hinge. Näiteks 
tuli selleaastase linnakupeo kõige võimsam emot-
sioon viimasel hetkel Uno Loobi mälestuseks 

kavasse lisatud laulust „Mis värvi on armastus“. 
See tunne, kui publik laulis koos rohkem kui 
100-pealise kooriga armastatud muusiku igihal-
jast refrääni, täitis hinge ülevoolava nostalgiaga.
Lisaks muusikale on koorilaul sõbrad kogu eluks: 
koorikaaslaste leidlikkus pidude jaoks kõige ägeda-
mate kostüümide kokkupanemisel; unustamatud 
hetked suvesoojas rattalaagris koos Tartu Akadee-
milise Meeskooriga, kus päikeseloojangul rannas 
tõded, et selles hetkes ja nende inimeste keskel 
on nii hea olla; lapsikud naljad ja lõputu energia 
tantsupõrandal. See on võimalus koguda erilisi 
mälestusi ja leida parimad sõbrad.
On rõõm ja privileeg olla osa Tehnikaülikoolist ja 
selle kultuurikeskusest ning üliõpilasorganisat-
sioonidest. Meie koori viimased kümme aastat on 
olnud intensiivsed, pingutust nõudvad ja samas 
nii palju tagasi andvad.
Aitäh, alma mater, ja elagu järgmised kümme 
aastat muusika ja ilusate inimeste seltsis!
Täname! Artiklis on kasutatud meie lauljate Mai- 
Liis Metstaki, Imbi Karmo, Kai Li Kelleri ja Eike 
Tederi mõtteid. ■

Konkurss Lauluragin 2019 Valgas ja  
„Bohemian Rhapsody“ esitamine, dirigent Edmar Tuul
Foto: Teve Rajamets, Margo Metsoja,  
Valga Kultuuri ja Huvialakeskus

TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISEST 
NAISKOORIST ROHKEM:
Koduleht: www.ttunaiskoor.ee 
Facebook: www.facebook.com/naiskoor
Instagram: www.instagram.com/naiskoor 
E-mail: ttu.naiskoor@gmail.com

KUHU EDASI?
Meie dirigendi Karin Kuulpaki sulest on küpse
mas uudisteos juubelikontserdiks. Elu on näi da 
nud, et uus, ilus ja südamesse minev muusika  
jõuab ka laulukaare alla. 
Meie traditsiooniks on korraldada ühiseid koori  
kontserte ja jagada oma kogemusi tütarlaste 
kooridega, sest kuidas muidu järje pidevust 
tagada.

2020. aasta augustis tutvustasime Eesti koori
muusikat rahvusvaheliselt Tallinn Music Week’il.
Sellest on välja kasvanud koostöö, mille maailma  
esiettekanne toimub 5. mail 2022 TMW ajal. 
Oleme toonud ja ka edasi toomas Eesti kuula
jateni uut naiskoorimuusikat ja uusi seadeid, 
näiteks kooripalad „Kodu“, „Põhjamaa“, „See 
pole vaid maa“, „Talveõhtul“. 

www.ttunaiskoor.ee
www.facebook.com/naiskoor
www.instagram.com/naiskoor
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1936. aasta 25. juuni EV Riigivanema dekreediga asutati Eesti Vabariigi Tallinna  
Tehnikainstituut ja anti välja Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituudi seadus.

TalTechi raamatukogu bibliograaf Milvi Vahtra  Fotod: TTÜM Digiteek, EFA, TLM

ESIMENE JUUBEL:
1986. AASTAL MÖÖDUS 50 AASTAT 
TALLINNA TEHNIKAINSTITUUDI 
ASUTAMISEST

Tallinna Tehnikainstituudi ava-
aktus peeti 15. septembril 1936 
Kopli 101 hoones. Instituudi 
rektor professor Paul Kogerman 
nentis aktuse avasõnas, et ini-
mene on varustatud loova mõis-
tusega, mille abil on „tal õnnes-
tunud lihaste jõule väga tugevat 
lisa anda tehniliste vahendite, 
relvade ning masinate jõul.“ Ta 
tõdeb, et „ükski riik ei saa püsi-
da, kes ignoreerib nii kõrgele ta-
semele tõusnud tehnilisi saavu-
tisi“, ja märgib tagasivaatavalt, 
et seda tajus grupp mehi, kes 
kavatsesid luua Tallinna kõrge-
ma tehnilise õppeasutuse Eesti 

iseseisvuse esimestel aastatel. 
„Et see oli raske teostada otse-
selt, asuti ettevalmistustööde 
juurde; selleks ettevalmistavaks 
asutiseks tulevasele iseseisvale 
kõrgemale õppeasutisele olid 
1918. aastal Tallinnas avatud 
kõrgemad tehnilised kursused.“
Paul Kogerman ütles oma kõnes: 
„Instituudil ei ole veel ajalugu, ei 
ole ka oma traditsioone, kuid ins-
tituut kõrgema õppeasutisena ei 
seisa maailmas üksinda. Tal on 
väärikaid eeskujusid teistes kul-
tuurriikides ja see rikastab meie 
kogemusi, et võime julgelt tulevik-
ku vaadata ja oma tööd alustada.“

Tallinna Tehnikainstituudi tege-
vus oli seni piirdunud ettevalmis-
tustöödega. Rektor Paul Koger-
man nimetati ametisse 1. juulil 
1936. 2. juulil kinnitati ametisse 
12 õppejõudu. 7. juulil tuli kokku 
instituudi nõukogu, moodustades 
esimesel koosolekul kõik vajalikud 
juhtimisorganid. 20. juulil alustati 
uute õpilaste vastuvõtuga. Õppi-
ma asus 397 üliõpilast, neist 297 
olid oma õpinguid alustanud Tar-
tu Ülikooli tehnikateaduskonnas, 
Tallinna Tehnikumis või välismaa 
kõrgkoolides ning võeti instituuti 
vastu ilma sisseastumiseksamite-
ta. Ülejäänud sajale kohale võeti 
õppureid vastu võistluseksamite-
ga. Sajale kohale kandideeris üle 
kahesaja soovija. Sisseastujate ek-
samitulemused olid kõrged, parim 
saavutas kolmesajast võimalikust 
punktist 292, viimane sissepääse-
nu 184 punkti. Sissesaanutest 12 
olid naised, neist kaks pääsesid 
instituuti võistluseksamitega.
Instituudis oli esialgu kolm osa-
konda: ehituse, keemia ning me-

MITU SÜNNIAASTAT ÜLIKOOLIL ON?
Tallinna Tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil Saksa vägede oku peeritud 
Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts korraldama 
tehnilisi erikursusi, kuna ülikooliks võõrvõim luba ei andnud. 
1919. aastal jätkati tegevust Tallinna Tehnikumi (TT) nimelise erakoolina.
TT riigistati 1920. aastal ning saavutas peatselt riikliku kõrgkooli staatuse. 
1920. aastate lõpust alates pärssis TT arengut plaan viia inseneride koolita mine Tartu Üli-
kooli, tehnikumist saanuks keskõppeasutus. 1936. aastal aga otsustas riigi juhtkond, et 
tehnikaülikool peab asuma Tallinnas. Tallinna Tehnikainstituut avati Tallinna Tehnikumi,  
Riikliku Katsekoja, Tartu Ülikooli tehnikateaduskonna ja õlikivide uurimise laboratoo-
riumi kinnis- ja vallasvara ning koosseisude ühendamise teel.
1938. aastal nimetati instituut ümber Tallinna Tehnikaülikooliks.
Olavi Pihlamägi märgib oma mälestustes rektor Boris Tammest: „… opo nendid heit sid 
Boris Tammele ette tehnikaülikooli ajaloo võltsimist, kui 1986. aastal suurejooneliselt 
TPI 50. juubelit peeti. Hiljem tunnistas Tamm, et ilma ümmarguse sünnipäevata poleks 
ta Moskvast suutnud rahasid välja pumbata. Ehitised (nt VI õppehoone) jäävad, ajalugu 
võib aga alati käänata.“ Muuseas, TPI ajalookomisjon (R. Ambros, L. Jürgenson, V. Ar han-
gelski, E. Soonurm jt) keeldus tunnistamast 1936. aastat TPI asutamisaastana ja 1936. 
aastat tähtsustav ajalugu koostati tegelikult ilma TPI ajalookomisjoni heakskiiduta.
Arutelud Tallinna Tehnikaülikooli vanuse üle puhkesid 1980. aastate lõpul. Aastal 1989 küsib 
Eino Pillikse ajalehes Reede (3. nov): „Kui vana on Tallinna Tehnikaülikool?“. Ta kirjutab: 
„Üldiselt tunnustatud arusaamade kohaselt loe takse mingi järjepidevalt tegutseva asu-
tuse või ettevõtte vanust tema tegevuse alguskuupäevast, sõltumata sellest, milliseid 
nimetusi ta oma olemasolu jooksul on kandnud, kus tegutsenud või kellele allunud.  
… Ma ei tea mingit objektiivset põhjendust, miks ei võiks neid kriteeriume rakendada ka 
TTÜ puhul.“
Selleni jõuti aastal 1992, kui 17. septembril tähistati Tallinna Tehnikaülikooli 74. aasta-
päeva. Rein Kuusiku artikkel Õhtulehes (18. sept) kandis pealkirja „TTÜ sai 11 kuuga 19 
aastat vanemaks“, sest veel 1991. aastal oli tähistatud 55. aastapäeva. 
1992. aastast tähistame oma ülikooli sünnipäeva igal aastal 17. septembril, järgmisel 
aastal juba 104-ndat.

Paul Kogerman Tallinna Tehnika
instituudi avaaktusel 15.09.1936.  
Foto: TTÜM Digiteek
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haanika ja mehaanilise tehno-
loogia alal. Õppetöö kestuseks oli 
arvestatud neli ja pool aastat.

Esimene juubel: 50 aastat 
instituuti
Tallinna Tehnikainstituut (kand-
nud ka Tallinna Tehnikaülikooli 
ja Tallinna Polütehnilise Insti-
tuudi nime) jõudis oma esimese 
juubelini 1986. aasta sügisel. 
Mõtte peale seda ümmargust 
tähtpäeva tähistada tuli tollane 
rektor Boris Tamm.
Aasta varem, 1985, loodi juubeli 
vabariiklik organiseerimiskomitee 
eesotsas EKP KK sekretäri Rein 
Ristlaanega. TPI-s moodustati 
operatiivstaap eesotsas dotsent 
Kaido Häälega. Operatiiv staabi 
juurde loodi toimkonnad. Kavas 
oli avaldada juubeliväljaanded, 
valmistada aastapäevamedal, 
märgid, graafilised lehed, suve-
niirmärgid ja meened.

Aga nüüd, deviisiga „Mente et 
manu“, ehitati sild valmis. Te-
rassilla autoriteks olid TPI ehi-
tuskonstruktsioonide kateedri 
professorid Valdek Kulbach ja 
Johannes Aare, 72 meetri pikku-
ne ja 7 meetri kõrgune sild avati 
pidulikult juulis 1986.
Instituudi juubeli puhul toimus 
Tallinnas ja ka mujal Eestis mit-
mesuguseid üritusi. 8. oktoobril 
avati Pirital Eesti NSV Rahva-
majanduse Saavutuste Näituse 
III paviljonis näitus „Tallinna 
Polütehnilinе Instituut – 50“, mis 
andis ülevaate TPI saavutustest 
õppe-, kasvatus- ja teadustöös. 
Instituut oli oma juubeliaastal 
teadusliku töö keskus Eesti teh-
nikateaduste valdkonnas. Seal 
töötas 653 õppejõudu, neist 43 
professorit ja teaduste doktorit 
ning 401 dotsenti ja teaduste 
kandidaati, 7 akadeemikut. Ins-
tituudis õppis enam kui 9500 üli-
õpilast 32 erialal ja 150 aspiranti.
9. oktoobril oli Kohtla-Järvel 
Oktoobri palees TPI 50. aas-
tapäeva tähistamise aktus ja 
9.–11. oktoobril toimus üleliidu-
line teaduslik-praktiline seminar 
„Kõrgkooli komsomoli roll võitlu-
ses NLKP 37. kongressi otsuste 
elluviimise, teaduslik-tehnilise 
progressi kiirendamise eest“. 
10. oktoobril avati TPI tööstus-
ökonoomika kateedri filiaal 
laustekstiili teadusliku tootmis-
koondise „Mistra“ juures. Tal-
linna Polütehnik (17.10.1986): 

„Põhiosa uue õppekeskuse 170 
m2-st võtavad enda alla kaasaeg-
se dia-, video- ja filmitehnikaga 
varustatud loenguruum ning 
mikroarvutitega sisustatud õp-
pelabor. Neis ruumides hakka-
vad õppima töö korraldamise 
ja normimise eriala üliõpilased. 
Suur osa õppetööst viiakse läbi 
„Mistra“ tootmistegevuse näitel 
ja baasil. Selline vahetu koostöö 
ettevõttega peaks oluliselt pa-
randama tulevaste tootmisjuh-
tide ettevalmistust.“ 
13. oktoobril avati instituudi uus, 
VI õppekorpus. Avatseremoonial 
tõdes rektor Boris Tamm, et ol-
lakse väga tähtsa sündmuse tun-
nistajaiks: VI korpus on suurim 
objekt, mis ehitatud seoses 50. 
aastapäevaga. Eesti NSV Minist-
rite Nõukogu esimehe asetäitja ja 
TPI vilistlane Peeter Palu rõhutas, 
et küllap uus õppekorpus aitab 
insenere ette valmistada se nisest 
veelgi paremini. Tehnika viimase 
sõna järgi sisustatud õppekorpu-
sega sai TPI juurde 1300 auditoor-
set kohta.
14. oktoobril mälestati Metsa-
kalmistul ja teistel kalmistutel 
endisi TPI rektoreid, dekaane, 
kateedrijuhatajaid ja õppejõude. 
Ühtekokku asetati pärjad 75 en-
dise TPI õppejõu kalmule.
15. oktoobril algas aulas vaba-
riiklik konverents „Tehnika-
uuringute areng Eesti NSV-s“. 
Keskpäeval toimus instituudi 
nõukogu saalis rektori vastu-

TPI 50. Medal.  
Foto: Tallinna Linnamuuseum 

Eesmärgiks seati TPI tegevuse 
tutvustamine vabariigi massi-
teabevahendite kaudu, selleks 
kaasati kirjastuskomitee, kino-
komitee, tele-raadiokomitee, aja-
kirjade ja ajalehtede toimetused.
Suvel 1986 alustati juubeliüri-
tustega Moskvas: juunikuus 
avati TPI õppe- ja teadustöö saa-
vutuste väljapanek Moskva Rah-
vamajandussaavutuste Näitusel.
50. sünnipäeva tähistav Po-
lütehniline Instituut otsustas 
kinkida Tallinna linnale suusa-
tajate ja jalakäijate silla Nõm-
mel. Poleemika silla vajaduse 
üle oli kestnud juba 15 aastat. 

TPI 50. aastapäevale pühendatud näituse avamisel Moskvas. 
Paremalt kolmas Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor Boris Tamm. 
Foto EFA.204.0.145980
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võtt aukülalistele, seejärel avati 
sisehoovis õppejõudude-aka-
deemikute büstide galerii: Paul 
Kogerman, Jüri Nuut, Ottomar 
Maddison, Juhan Vaabel, Au-
gust Velner, Aleksander Voldek. 

2. korruse vestibüülis TPI tööta-
jate ja teenistujate kunstiteoste 
näitus, väljas oli üle saja töö mit-
mesuguses tehnikas.
Õhtul tähistati aulas TPI filmi-
klubi 20. aastapäeva. Kavas oli 
TPI IX filmifestivali lõppvooru 
jõudnud mini- ja lühifilmide 
programm ja instituudi juubelile 
pühendatud eriprogramm.
17. oktoobril kell 15.00 algas 
Kop list, TPI vana peahoone eest, 
ENSV kõrgkoolide ja TPI tea-
duskondade vaheline teatejooks. 
Mustamäele jõudis kõige enne 
EPA võistkond TPI ehitusteadus-
konna ees. Samal ajal oli spordi-
hoones spordipidu, kus esinesid 
TPI puhkpilliorkester, rahva-
tantsuansambel Kuljus, rütmi- ja 
atleetvõimlejad, tantsurühm Pa-
lestra, näidati enesekaitsevõtteid.
Õhtul oli Glehni lossis pidulik 
vastuvõtt, samal ajal toimus 
spordihoones videodisko, disko-
riks Viktor Siilats. Videolindilt 
kohtuti Anne Veskiga, esinesid 
breiktantsijad.
18. oktoobril üritused jätkusid. 
Aulas alustas tööd TPI tegevu-
se 50. aastapäevale pühendatud 
teoreetilis-praktiline konverents 
„TPI-lt tootmisele“. Kell 16.00 al-
gas V. I. Lenini nimelises Kultuu-
ri- ja Spordipalees (hilisem Linna-
hall) aktus, millest võttis osa 4500 
instituudi õppejõudu, üliõpilast, 
vilistlast ja külalist. Instituudi li-
pule kinnitati Tööpunalipu Orden, 
autasu kõrge kvalifikatsiooniga 
spetsialistide ettevalmistamisel 
ja teadusuuringute arendamisel 
saavutatud edu eest. Rektor Bo-
ris Tamm andis ülevaate Tallinna 
Polütehnilise Instituudi ajaloost, 
arengust, tegemistest ja plaani-
dest. Järgnes instituudi taidlus-
kollektiivide kontsert ja ball.
19. oktoobri hommikul kell 10.00 
anti start TPI 50. aastapäevale 
pühendatud 50 kilomeetri jook-
sule. Starti tuli 122 jooksjat, 
lõpetas 106. Võitis Rein Lääne-
mets EPA-st.
Juubelipidustustel osalesid suu-
remad välisdelegatsioonid Un-

gari Rahvavabariigist Budapesti 
Tehnikaülikoolist ja Soome Va-
bariigist Helsingi Tehnikaülikoo-
list, külalisi oli ka Saksa DV-st, 
Jugoslaaviast ja Jaapanist.
Pidulikul vastuvõtul välisküla-
listele ütles rektor Boris Tamm:  
„TPI-s ollakse rõõmsad tihedate 
teaduslike ja mõnedega ka õppe-
sidemete üle, et oleme teilt saa-
nud palju kasulikke kogemusi, 
mida oleme püüdnud ka raken-
dada. Ja teisalt, kui teie olete 
ka meilt midagi saanud, oleme 
samuti väga rõõmsad.“ Helsingi 
Tehnikaülikooli professor Lauri 
Niinistö ütles: „Helsingi lähimad 
naabrid on küll Tamperes ja Tu-
rus, kuid lähim tehnikaülikool on 
Tallinnas.“ Professor Antti Niemi 
luges ette Helsingi Tehnikaüli-
kooli auaadressi ja nõukogu 29. 
septembri otsuse, millega omis-
tati TPI-le lugupidamise aval-
duseks Helsingi Tehnikaülikooli 
medal nr 32. Soome Vabariigi 
Riikliku Tehnika Uurimiskesku-
se professor Otto Wahlgren ütles, 
et 15-aastane koostöö on olnud 
vastastikku tihe, arendav ja ka-
sulik ning tänutäheks otsustas 
riiklik uurimiskeskus TPI-le üle 
anda oma medali, mille esiküljel 
on kujutatud teaduspuud, mis 
ajab oma juuri üha sügavamale. 
Rektor Boris Tamm tänas ja aval-
das veendumust, et TPI-s tehak-
se kõik, et teaduspuu oma juured 
veelgi sügavamale ajaks. ■
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TPI 50. aastapäeva näituse ava mi
sel Rahvamajanduse Saavu tuste 
Näitu sel lõikavad lindi läbi rektor 
Boris Tamm ja Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu esi mees Indrek Toome.  
Foto EFA.411.0.163536

Akadeemikute allee avamine  
15. oktoobril 1986.  
Foto TTÜ trükiste arhiivkogu

Päeval anti aulas kätte audoktori-
te tunnistused. Õhtul kohvikklu-
bis rahvalikul kontserdil esinesid 
külalistele TPI rahvatantsuan-
sambel Kuljus ja TPI Akadee-
milise Meeskoori kvartett. Õhtul 
toimus aulas kontsert-kohtumine 
„TPI diplomiga ...“, kus osalesid 
teeneline kirjanik Enn Vetemaa, 
kirjanikud Arvo Valton ja Mari 
Saat, teeneline kultuuritegelane 
Otto Roots, heliloojad Anti Mar-
guste ja Andres Valkonen. Õhtut 
juhtis kunagine ehitustudeng (1,5 
aastat) rahvakunstnik Mikk Miki-
ver. Kohal oli ka kunagine ehitus-
tudeng (3 aastat) rahvakunstnik 
Peeter Saul, kes saatis klaveril 
rahvakunstnik Heli Läätse. Laul-
janna esitas kaks laulu TPI endise 
üliõpilase ja dotsendi Otto Rootsi 
sõnadele. TPI-st võrsunud kirjani-
ke loomingut lugesid rahvakunst-
nik Heino Mandri ja teeneline 
kunstnik Meeli Sööt. Laulis TPI 
Akadeemiline Naiskoor.
16. oktoobril avati III, IV ja V 
korpuse fuajees ning VI korpuse 
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Vahel juhtub, et ühe hea asja sünd toob endaga kaasa veel midagi 
väärtuslikku ja vajalikku. Nii on lood ka sihtasutusega Professor Karl Õigeri 
Stipendiumifond. Selle asutamise mõte tekkis Karl Õigeri elulooraamatu 
toimetamise käigus.

Ivo Pilve  Foto: Ivo Pilve

KARL ÕIGERI STIPENDIUMIFOND: 
ALGAS ELULOORAAMATUST, 
PANUSTAB EHITUSTEADUSSE

Kogu lugu sai alguse 2005. aasta 
14. märtsil, kui Tallinna Tehni-
kaülikooli professor Karl Õiger 
pani kirja esimesed meenutused 
oma eluloost. Ette öeldes – nii-
sugust elukäiku, mis algas õnne-
liku lapsepõlvega, kuid põimus 
hiljem traagika ja julmusega, 
kannatuste, petmiste, ülekohtu 
ja võitustega, aga ka võitude, eel-
kõige võitudega iseenda üle, ning 
sitke tööga tulnud saavutustega, 
ei kohta kuigi sageli. Tal polnud 
esialgu kavatsust kirjutada me-
muaare, ei mõelnud 71-aastane 
professor ka oma biograafiat 
raamatukaante vahele köita. Ta 
lihtsalt meenutas, vaatas tagasi 
oma elupäevadele, mis said algu-
se 1933. aasta oktoobri 29. päeval 
Vana-Otepääl Kondi talus.
Siiski, Karl Õigeri elulooraamat 
nägi päevavalgust 2011. aastal. 
See kandis pealkirja „Ma tulin 
tagasi“.
Raamatu kirjutamine on üks 
asi, selle kirjastamine ja trük-
kimine aga seotud suurte ku-
lutustega. Karl Õigeri õpilaste 
Heiki Ontoni, Mait Schmidti ja 
Andres Järvani (fondi asutajad 
lisaks Karl Õigerile) toel sündis 
sihtasutus Professor Karl Õigeri 
Stipendiumifond. Fondi stardile 
panid oma õla alla ka AS Rami-
rent, AS KEK Invest, AS Kunda 
Nordic Tsement, AS Lindrem, 
Saint-Gobain Ehitustooted AS, 
OÜ Schmidt & Sons, Tallinna 
Tehnikaülikooli ehitusteadus-
kond ja insener Elar Vilt.

Nagu nimestki järeldub, ei loo-
dud fondi sugugi ainult eelni-
metatud raamatu kirjastamise 
eesmärgiga. Karl Õiger kandis 
endas kogu ülikoolis töötatud 
aja jooksul, ja kannab ka prae-
gu, muret Eesti ehitusteaduse 
ja ehitusinseneride koolitami-
se ning ehitusala õppejõudude 
järelkasvu pärast. Nii seadiski 
fond peamiseks eesmärgiks ai-
data lootustandvatel ja ande-
katel tudengitel katta kulutusi 
doktoritööde tegemisel. Aita-
mise meetodiks sai stipendium 
ning raha selleks hankis fond 
peamiselt ehitusinseneridele 
täiendkoolitusi korraldades.
Esimene selline oli koostöös 
Eesti Ehitusinseneride Liiduga 
19. aprillil 2012 tehtud täien-
duskoolitus „Raudbetoonkonst-
ruktsioonide renoveerimine 
Tallinna Lennusadama vesilen-
nukite an gaaride näitel“. Seda 
ei juhtu tihti, et koolitust saab 
läbi viia näidisobjektil. Semina-
rile tuli üle saja ehitusinseneri.

Kümne aastaga on fond korralda-
nud 11 täiendkoolitust, suurem 
jagu neist temaatiliselt seotud 
kohtades. Sama aja jooksul on 
fond andnud välja 14 stipendiu-
mi. Esimesena teenis 2012. aas-
tal fondi toetuse Tehnikaülikooli 
ehitusala doktorant Eero Tuh-
kanen, kes nüüdseks, nagu ka 
mitmed teised, on doktorikraadi 
kaitsnud. ■

LISAKS TÄIENDUSKOOLITUSTELE JA STIPENDIUMITELE  
ON FOND KIRJASTANUD KUUS RAAMATUT:
Karl Õiger, „Ma tulin tagasi“, 2011
Karl Õiger, „Varisemisohtlikest ehitusvigadest“, 2014
Karl Õiger, „Ehitiste renoveerimine“, kolmas parandatud trükk, 2015
Elmar-Jaan Just, Karl Õiger, Alar Just, „Puit- ja puidupõhised konstrukt-
sioonid“, 2015
„100 aastat TTÜ ehitusinsenere“, koostaja Karl Õiger (2018)
Lembi-Merike Raado, „Ehitusmaterjalid“, 2018
Ilmumisel on kaks raamatut, mis käsitlevad pindkandjaid (Karl Õiger) ja 
korrosiooni ehituses (Lembi-Merike Raado).

FONDI TOODETUD DOKUMENTAALFILMID:
„Korüfee“, režissöör Mati Talvik
„Valdek Kulbach“, autor Karl Õiger
Loe rohkem: oiger.eu

http://www.oiger.eu/
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

The future and the opportunities of oil shale were also discussed at the annual oil shale conference.

PAGE 48

Out of 8300 Mt of plastic the whole world has created 
this far, 4900 Mt has been discarded. In 2018, 29 Mt 
of post-consumer plastic waste and 18 Mt of plastic 

The cover person of this issue is Professor Allan Niidu from Virumaa College, who talks about the idea, 
necessity and directions of the green transformation and the future prospects of oil shale, oil shale in-
dustry and Ida-Viru county.

PAGE 14  

packaging waste were generated in Europe alone. In 
the same year, about 80 Kt of post-consumer plastic 
waste was generated in Estonia, of which 65 Kt was 
packaging waste.
Obviously the amount of waste is enormous and 
to find a solution one also has to think enormously 
big. So while boutiques and artisans make recycling 
fashionable and raise consumer awareness of its 
need, they do not provide much help in disposing of 
large-scale plastic waste, in reality. Professor Andres 
Krumme writes about the problems, technologies and 
solutions for the recycling of large-scale plastic waste.

PAGE 4 
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IN ENGLISH

On February 19, the Council of Tallinn University of 
Technology approved the university’s strategic plan 
for the years 2021–2025. The Vice-Rector for Research 
Maarja Kruusmaa will now introduce the steps already 
taken in her area of responsibility and which ones are 
planned to reach the goals set out in the strategic plan.
The Vice-Rector for Research emphasizes that she 
still pursues three main goals in all of her activities: 
the quality of research, the growth of research and 
the initiative of researchers.

PAGE 20

At the largest green tech meeting in the region, Green-
Est Summit, held in Tallinn in October, many ideas 
were discussed in several areas on how to make the 
world a cleaner and more efficient and thereby a better 
place to live in. How will the city of the future look like, 
how to implement a fair transition in Ida-Viru county, 
how to solve the raw material crisis, how to make com-
panies think about the planet in addition to profits, and 
how to replace animal proteins on our table – you can 
find out by reading the summaries of the discussions.

PAGE 28

In September, Helen Sooväli-Sepping, Vice-Rector for the Green Transformation, joined TalTech. In the inter-
view, she explains why a university needs a vice-rector for green transformation, how sustainable values will 
reach the society and how TalTech will be climate-neutral by 2035.

PAGE 30

Starting in the spring semester, EuroTeQ Collider is a joint project subject of European top universities, where 
students, post-graduate and vocational students and business representatives look for economically sustain-
able and environmentally friendly solutions to society’s critical problems in group work. The topic of the first 
semester is “Leave no waste behind”.

PAGE 34

You can also read about the TalTechDeepEST – a de-
velopment program started in the autumn that sup-
ports the creation of research-intensive companies.
PAGE 44 
The activities of alumni Rainer Sternfeld after gradu-
ating from TalTech.
PAGE 54

Table tennis’ journey from the Victorian England to 
the modern age TalTech.
PAGE 56
Why the university female choir has been enjoying 
being together for 70 years.
PAGE 58

GOT INTERESTED IN THE TOPICS?  
ASK YOUR ESTONIANSPEAKING COLLEAGUES FOR ASSISTANCE 

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.
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DOKTORITÖÖD
OKTOOBER–DETSEMBER 2021
DMITRI TRUBITSÕN
Organocatalytic Enantioselective Synthesis  
of N-alkylated Indoles.  
Organokatalüütiline enantioselektiivne  
N-alküleeritud indoolide süntees.  
Juhendaja Tõnis Kanger. Keemia ja biotehno-
loogia instituut. 114 lk.  
Kaitses 01.10.2021.

LE LIU
Ti-B Based Composites by Spark Plasma  
Sintering and Selective Laser Melting.  
Sädepaagutus- ja selektiivse lasersulatus- 
tehnoloogia abil valmistatud Ti-B baasil  
komposiitmaterjalid.  
Juhendaja Irina Hussainova, kaasjuhendaja 
Sofiya Aydinyan. Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut. 114 lk.  
Kaitses 14.10.2021.

ROBIN EHRMINGER
Development of Electrical Impedance 
Spectroscopy and Total Internal Reflection 
Microscopy Based Biosensing Assay Systems. 
Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täie-
liku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial 
põhinevad biotundlikud süsteemid. 
Juhendaja Mart Min, kaasjuhendajad Ago Rinken, 
Sergei Kopanchuk. Thomas Johann Seebecki 
elektroonikainstituut. 98 lk.  
Kaitses 15.10.2021.

PIIA JÕUL
Novel Analytical Procedures for Sample  
Preparation and Analysis of Environmentally 
Harmful Compounds.  
Uudsed analüüsimetoodikad keskkonna-
kahjulikke ühendeid sisaldavate proovide 
ettevalmistuseks ja analüüsiks. 
Juhendaja Maria Kuhtinskaja.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 98 lk.  
Kaitses 29.10.2021.

MADIS JAAGURA
The Effect of Diet and Dietary Fiber on the  
Human Gut Microbiota in vitro and in vivo. 
Toitumise ja kiudainete mõju inimese seede-
trakti mikrobiootale in vitro ja in vivo. 
Juhendaja Kaarel Adamberg, kaasjuhendaja 
Raivo Vilu. Keemia ja biotehnoloogia instituut. 
126 lk.  
Kaitses 03.11.2021.

SANDER SEIN
Development of an Optimised Condition  
Assessment Plan for Common Reinforced Concrete 
Bridges in Estonia.  

Optimeeritud seisukorra kontrolliplaani välja-
töötamine tüüpilistele Eesti raudbetoonsildadele. 
Juhendaja Juhan Idnurm, kaasjuhendajad 
Jose Campos E. Matos, Martti Kiisa. Ehituse  
ja arhitektuuri instituut. 132 lk.  
Kaitses 26.11.2021.

MEHADI HASAN ZIKO
Characterization of Interfaces Between the 
Metal Film and Silicon Carbide Semiconductor. 
Metallkontakti ja ränikarbiidi vahelise liides-
pinna karakteriseerimine. 
Juhendaja Ants Koel, kaasjuhendaja Tamas 
Pardy. Thomas Johann Seebecki elektroonika-
instituut. 162 lk.  
Kaitses 29.11.2021.

TATIANA KUDRIAVTSEVA
Cluster Industrial Policy and Tools in Transition  
Economy: The Case of Russia.  
Klastri tööstuspoliitika ja üleminekumajanduse 
vahendid: Venemaa näide. 
Juhendaja Gunnar Klaus Prause, kaasjuhendaja 
Eunice Omolola Olaniyi. Ärikorralduse instituut. 
164 lk.  
Kaitses 01.12.2021.

JAANA SEPP
Safety Culture Framework for Nursing and 
Care Institutions.  
Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid 
pakkuvate asutuste näitel. 
Juhendaja Marina Järvis, kaasjuhendaja  
Karin Reinhold. Ärikorralduse instituut. 138 lk.  
Kaitses 09.12.2021.

TEATED

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. 

https://digikogu.taltech.ee/
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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

MENTE
etMANU

www.taltech.ee



