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Õppida pole kunagi hilja

Vilistlasrubriigis tutvustame ava
liku sektori majanduse vilistlast 
Mari Vavulskit, kes on viimased 
kolm aastat juhtinud Startup 
Estonia tiimi ning seisnud hea 
selle eest, et alustavad Eesti 
start-up’id saaksid just sellist 
tuge nagu neil parasjagu vaja 
on (lk 46).

Aga õppimisest. Jakob Kübar
sepp ütles oma 70. sünnipäeva 
kõnes kolleegidele, et mitte ku
nagi ei ole hilja teha elus muu
datusi, kannapöördeid, midagi 
juurde õppida. Olen sama usku. 
Ja loodan, et ka teie leiate julgu
se teha oma elus muutusi – õp
pida juurde ja katsetada midagi 
uut, vaadata igapäevaelule teise 
nurga alt, muutuda paremaks ini
meseks. Inimene õpib kogu elu.

Päikeselist kevadet!

Mulle meeldis väga ülikoolis 
õppida. Meeldivaks tegid sel
le toredad kursusekaaslased, 
inspireerivad õppejõud ja uued 
teadmised. Kuid üsna sageli ei 
oska me üliõpilastena näha õp
peprogrammide taga neid ini
mesi, kes panustavad iga päev 
sellesse, et kogu see ülikooli 
masinavärk õlitatult töötaks. 
Mul on ülimalt hea meel, et olen 
seda nüüd kogenud ja tean, mil
line näeb välja ülikoolitöö seest
poolt. Nii akadeemiline personal 
kui ka tugiteenuste töötajad on 
väärt kuldmedalit. Kas me tea
me, kuidas sünnivad õppekavad? 
Kas ülikooli olulisem ülesanne on 
teha teadust või pakkuda pari
mat haridust? Mis on tenuuri 
tegelik sisu? Kust ammutavad 
meie kolleegid ja tudengid ins
piratsiooni? Sel korral heidame 
pilgu just nendele ja veel palju

Tekst: Mailis Meesak, peatoimetaja

dele teistelegi teemadele ning 
loodame, et pakume ka osalisi 
vastuseid. 

Käesolevas numbris vestleme 
akadeemiku ja tehnikaülikooli 
pikaaegse õppeprorektori Jakob 
Kübarsepaga esimese astme õp
pekavade reformist, ülikooli tule
vikust ning isiklikest tõekspida
mistest, mis panevad teda siiani 
uusi asju õppima ja väljakutseid 
vastu võtma (lk 12). Jakob Kübar
sepp on ülikoolis üle neljakümne 
aasta töötanud nii professori, 
dekaani kui ka õppeprorektorina.

Teadusrubriigis tunnusta
me TTÜ eelmise aasta parimat 
teadlast ja noorteadlast ning 
tutvustame nende töid ja tege
misi lähemalt (lk 22). Märtsikuu 
numbri maiuspalaks on sel korral 
lugu sellest, kuidas sündis meie 
endi üliõpilaste poolt ellu kutsu
tud jäätisebränd De Lune (lk 36). 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
Aadress: Ehitajate tee 5 (U01130), 19086 Tallinn 
Tel 620 3615, epost: ajaleht@ttu.ee, www.ttu.ee/ajaleht
Peatoimetaja: Mailis Meesak
Toimetus: Erki Varma, Krõõt Nõges, Kersti Vähi, 
Kristin Rammus
Korrektor: Jane Võrk
Maketi põhiplaan ja küljendus: Anu Teder
Kaanefoto: Birgit Püve
Kolleegium: Renno Veinthal, Tea Varrak, Tauno Otto, Reijo Karu, 
Tiia Vihand, Ija Stõun, Reimo Ärm, Maria Britikovski
Ajakiri ilmub 6 korda aastas. Järgmine number ilmub mais 2017.

MENTE ET MANU

www.ttu.ee/ajaleht
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RUBRIIK

Vastutustundlikkusest ja 
eetikast teaduses

erinevate oskustega inimeste kaasamist ja pühen
dumist. Teadus on muutumas üha rohkem kaubaks, 
kus äri ja tõsiteadus huvikonflikte võivad põhjustada. 
Olgu selleks konfliktiallikaks teadustegevuse rahas
tusvõimalustega seonduv ja projektipõhisus või siis 
ettevõtjate, akadeemikute, poliitikute ja teiste huvi
liste soovide ning võimaluste konflikt.

Mitte alati ei pruugi huvikonfliktid kaasa tuua eba
eetilist käitumist, küll aga loob see võimaluse teadus
projektide kallutatusele ja läbipaistmatusele.

Teadustöös võib teadlane kokku puutuda väga eri
nevate eetiliste dilemmadega, mille lahendamiseks ei 
piisa eetika raamdokumentide tundmisest või neist 
lähtumisest. Mitmed teadusuuringud on aga tõesta

Vastutustundlikkus ja eetika teaduses või teadlaste 
igapäevatöös on palju mitmetahulisem ning debatt 
nende mõõtmatute piiride ümber igati õigustatud.

Kiired arengud ühiskonnas on paratamatult kaasa 
toonud teadlase rolli mitmekesistumise ja teaduste
gevuse uusi rakursse. Eesti teadlaskond ja ülikoolid on 
muutumas multikultuurseks, kus ristuvad erinevad mo
raalinormid ja eetilised printsiibid ning mitte kunagi va
rem ei ole teadlased ärimaailmale nii lähedal seisnud.

Vaatamata sellele, et meil on olemas Eesti tead
laste eetikakoodeks 2002. aastast, Euroopa teadlaste 
harta ning koostamisel on ka Eesti hea teadustava, ei 
taga need eetilist ja vastutustundlikku käitumist tea
dustegevuses. Teadus on meeskonnatöö, mis eeldab 

Tekst: Merle Ojasoo, PhD, ärikorralduse instituudi ärieetika dotsent  Foto: Shutterstock

ARVAMUS

Eetilised normid teaduses peaksid olema niisama iseenesestmõistetavad  
kui eetikareeglite järgimine ühiskonnas tervikuna. Seega, debatt teaduseetikast, 

mis viimasel ajal Eesti ülikoolides ühel või teisel põhjusel tõstatatud on,  
tundub olevat pisut „projektipõhine”.  
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nud, et eetika või käitumiskoodeksi olemasolu ei taga 
organisatsiooni liikmete eetilist käitumist, küll aga on 
koodeksite olemasolu vajalik valdkonnapõhiste moraa
linormide sätestamiseks ja suuna näitamiseks. 

Ausus, erapooletus ja objektiivsus on kergesti de
fineeritavad teadustöös ning sellest arusaamiseks ei 
ole vaja eetika käsulaudu. Moraalidilemmad, kus tuleb 
teadlasel teha väga rasked valikud mitme keerulise 
valiku vahel, ei ole lahendatavad käitumiskoodeksitega. 

Olukorras, kus mängus on kaks või enam muutujat, 
tuleb teha valik lähtudes parimast. Kuid parim ei ole 
kaugeltki üheselt defineeritav kõikide osapoolte jaoks. 
Moore’i metaeetikast on teada, et diskussioon eeti
ka põhiterminitegi üle on terve teadus, seega loota, 
et kollektiivi liikmetel oleks ühene arusaam paljudest 
teistest eetikakategooriatest, on üpriski ebarealist
lik ootus. Kui parim on kasulikum, siis mis skaalal ja 
kellele; või kui parim on 
odavam; või parim on 
õiglasem, siis kelle hu
videst peaks lähtuma? 

Teisalt on oht taker
duda normatiivsetesse 
eetikakäsitlustesse ja arutlused õige/hea või vale/
halva käitumise üle võivad lõppeda mõttetu jagelemi
sega. Deontoloogiline ja teleoloogline eetika lubavad 
meile eetiliselt põhjendatud, kuid teineteisele vastu
rääkivaid lahendusi. Tõde ja ebaõiglus, valu ja õitseng 
võivad kohtuda ühes ja samas teos. Kuidas suhtuda 
siis asjaolusse, et kuni 50% teadustegevusest ja ra
hastusest teenib kaitsetegevuse ning sõjanduse hu
visid? Kas mõni sõda on õiglasem kui teine või mõni 
inimkatsetus õigustatum kui varasem? 

Loodav ausa teaduse raamdokument on vaid vun
dament, millele iga teadusasutus oma institutsiooni 
hea teadustava dokumendi koos sinna juurde kuu
luvate protseduurireeglitega loob. Regulatsioonid ja 
institutsionaalsed struktuurid peaksid loomu poolest 
toetama ausat ja eetilist käitumist, mitte survesta
ma või ahistama kellegi tegevusvabadust. Täna keh
tivatesse teadustegevuse hindamise alustesse, mis 
paljuski piirdub teadustöö publikatsioonide arvu ja 
klassifikaatoritega, on paraku psühholoogiline surve 
ebaausaks ja käsipesebkättkäitumiseks poolenisti 
sisse kirjutatud.

Tuginedes mitmetele eetikaalastele uuringutele ja 
Moore’i teooriale, võib väita, et kui ka eetikaprintsiibid 
on organisatsioonis kehtestatud, on üsna tõenäoli
ne, et organisatsiooni liikmed interpreteerivad neid 
printsiipe erinevalt. Seega tasuks meeles pidada, et 

eetikanormid ja kokkule
pitud väärtused on „elu
jõulisemad”, kui need on 
üheskoos kollektiivis väl
ja töötatud või vähemalt 
lahti mõtestatud. 

Ka pealekasvavale teadlaskonnale on oluline juba 
kokku lepitud väärtused mõistetavaks teha ja arutle
da oma teadusvaldkonna eetikapiiride üle. Siinjuures 
on esmatähtis teadlase isiklik eeskuju noorteadlasele. 
Need eetikanormid ja käitumismustrid, mida antakse 
noorteadlasele edasi teadustööde praktilise juhenda
mise kaudu, on põhjapaneva tähendusega.

Vastutus ausa, läbipaistva ja vaba teaduse eest 
algab iga õppejõu ja teadlase päris väikestest otsus
test ja igapäevasest eeskujust. ■

Õiged vastused ei ole kirjas üheski raam-
dokumendis ega seaduses, väga sageli on 
õiged valikud need, mis sünnivad südame- 
ja mõistusehääle koostöös.
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Tehnikaülikooli teadlased asuvad vähendama 
Läänemere reostust
2016. aasta märtsis käivitunud VillageWatersi projekti 
eesmärk on välja töötada kulutõhus ja keskkonnasõb
ralik reovee puhastamise lahendus. Seda on vaja, et 
vähendada kesksesse kanalisatsioonivõrku lülitamata 
hajaasustusega linnade ja asulate Läänemerre jõudvas 
reovees toitainete koormust. Selle kohustuse on Eestile 
pannud Euroopa Liit.

Kolmandik Läänemerre sattuvatest toitainetest pä
rineb hajaasustusalade üksikmajapidamistest ja väikes
test küladest. Just seetõttu tuleb tõsta kinnistuomanike 
ja kohalike omavalitsuste informeeritust reostuskoor
muse vähendamiseks sobivatest reovee puhastamise 
lahendustest.

VillageWatersi projekti eesmärk on koguda andmeid 
erinevate tehnoloogiate efektiivsuse ning otstarbekuse 
kohta. Tulemusi analüüsitakse, et leida kõige paremad 
lahendused mereäärsete hajaasulate reovee puhas
tamiseks. Tulemused koondatakse interaktiivsesse 
veebipõhisesse andmebaasi, mis lihtsustab edaspidist 
majapidamistele ning küladele sobiva reoveepuhastus
süsteemi valikut.

Eestil tuleb vähendada Läänemere reostuskoormust nii 
HELCOMi Läänemere tegevuskava kui ka Euroopa Liidu 

veepoliitika ning merestrateegia raamdirektiivide ja Eesti 
veemajanduse programmi eesmärkide saavutamiseks.

VillageWatersi projektis on lisaks Eestile partnerid 
Soomest, Lätist, Leedust ja Poolast. Projekti koordinee
rib Luonnonvarakeskus (Luke) ning projekti Eesti part
nerid on Tallinna tehnikaülikool, Kuusalu vallavalitsus ja 
Kuusalu Soojus OÜ.

Lisainfo: www.villagewaters.eu ■

Koostöös Kerogen OÜga hakatakse  
põlevkivist looma uusi keemiatooteid
Tehnikaülikooli keemiateadlased hakkavad koos Kero
geni spetsialistidega arendama uusi keemiatooteid. 
Lepingu mahuks on 921 870 eurot.

Projekti juht ning tehnikaülikooli keemiaprofessor Mar
gus Lopp rõhutab, et luuakse täiesti uus tehnoloogiline 
platvorm põlevkivist erinevate keemiatoodete loomiseks. 
„Uus on meetod ning kogu tehnoloogia, uued on ka lõpp
toodangu kasutusvõimalused Eesti jaoks. Me ei proovi 
põlevkiviõli kuidagi teistmoodi saada või edasi väärindada.”

Professor Lopp lisab, et erinevalt tänasest põhili
sest põlevkivisaadusest – põlevkiviõlist – sõltuvad loo
davad keemiatooted vähem nafta hetkehinnast. Eestis 

on kerogeeni, mis on põlevkivi orgaaniline osa, üritatud 
väärindada juba enam kui sada aastat. Juba Eesti põ
levkivitööstuse üks rajajatest, Paul Kogermann, uuris 
kerogeeni lagundamist erinevatel keemilistel meetoditel.

„Meie teadlased on pioneerid ning meie meetod 
on unikaalne – meie rakendatava põlevkivi muundami
se tehnoloogiat maailmas veel olemas ei ole. Sarnast 
mõtteviisi leiab praegu vaid Hiina teadlaste uuemates 
uurimustes. Meil on aga sajandipikkuse põlevkivikeemia
teaduse kogemused ja traditsioonid,” märgib akadeemik 
Margus Lopp. ■

RUBRIIKUUDISED

Tehnikaülikooli teadlased alustasid automatiseeritud 
õliseiret TallinnStockholmi laevateel

Andmeid kogutakse iga 100–150 meetri tagant 
läbivoolurežiimis. Mõõtesüsteem FerryBox aitab ope
ratiivselt avastada õlireostust ning koguda statistilisi 
andmeid, et paremini hinnata õlireostuste kogumõju 
merekeskkonnale, eelkõige mereelustikule.

Mõõteandmeid saab reaalajas jälgida aadressil 
http://online.msi.ttu.ee/GRACEferry ■

Tehnikaülikooli mereteadlased alustasid reaalajas 
õliseiret Läänemere avaosas TallinnStockholmi lii
nilaeval Baltic Queen.

Seiret tehakse õliühendite kontsentratsiooni vees 
määrava automatiseeritud mõõtesüsteemiga Ferry
Box, mis monitoorib reaalajas mere pinnakihti laeva 
teekonnal.

www.villagewaters.eu
http://on-line.msi.ttu.ee/GRACEferry
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Toiduõppel täitus 60 aastat
Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse 

ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai nentis, et 
väga paljud TTÜ toiduõppe vilistlased on tema head 
kolleegid, kelle teadmised ja oskused on ministee
riumis suureks väärtuseks, samuti on oluline jätkuv 
koostöö ministeeriumi ja ülikooli vahel. Eriala vilistlasi 
tunnustas ka ASi Kalev turundusdirektor Anne Tääkre.

Toiduõppe loomise ajaloost, rajajatest ja veda
jatest rääkis toiduainete tehnoloogia esimese lennu 
lõpetaja, kunagine kateedrijuhataja ja praegune eme
riitdotsent Aino Kann. Toidueriala ajaloost ning tulevi
kust rääkisid ka loodusteaduskonna dekaan professor 
Tõnis Kanger, emeriitprofessor Jüri Kann, keemia ja 
biotehnoloogia instituudi professor Toomas Paalme, 
toidu ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse 
teadusdirektor ning keemia ja biotehnoloogia insti
tuudi professor Raivo Vilu. ■

SMITi ja TTÜ koostööleping tähendab  
panust õppetöösse 

Jaanuari lõpus tähistati tehnikaülikoolis toiduõppe 60. 
juubelit, kus vilistlased, külalised, kolleegid ja toidu
tööstuste juhid leidsid ühiselt, et see on eriala, mis 
on oluline senikaua, kuni eksisteerib inimkond, sest 
toit on meie elu alus.

17. veebruaril sõlmisid siseministeeriumi infotehno
loogia ja arenduskeskus (SMIT) ning Tallinna teh
nikaülikooli (TTÜ) infotehnoloogia teaduskond koos
tööleppe. 

Lepingule andsid digitaalsed allkirjad TTÜ IT tea
duskonna dekaan professor Gert Jervan ning SMITi 
juht Merle Küngas.

Jervani kinnitusel on IT teaduskonna eesmärgiks 
kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine ja selleks 
kaasatakse TTÜ õppetöösse SMITi töötajate unikaal
set ja praktilist oskusteavet. Sõlmitud koostöölepe oli 
Jervani sõnul juba üle poole aasta kestnud koostöö 
ametlik vormistamine. ■

TTÜ teadlased juhivad eraettevõtete bürokraatia 
vähendamise teadusprojekti

koormust. Taoline infojagamine toimib praegu Eestis, 
kuid mitte Euroopas laiemalt. TOOPi eesmärgiks on 
töötada välja ITlahendused, et ühendada omavahel 
eri riikide infosüsteemid ning hoida kokku piiriüleselt 
tegutsevate eraettevõtete aega ja raha.

Projekti juht ning TTÜ professor Robert Krimmer 
kinnitab, et andmete ühekordse küsimise põhimõte on 
Euroopa Liidu uue evalitsuse tegevusplaani üks alus
põhimõtetest. „Eesti edukas kogemus selle põhimõtte 
elluviimisel on kindlasti üks põhjustest, miks Euroopa 
Komisjon soovib andmete vahetamist piirideüleselt 
testida. Tehnikaülikooli teadlastele on see unikaalne 
võimalus ning suur au juhtida projekti, millel on Eu
roopas selline tähtsus ning mõjukus,” leiab Krimmer.

Euroopa Komisjoni TOOPi projekt algas 1. jaa
nuaril. Projekt on osa ELi evalitsuse tegevusplaanist 
aastateks 2016–2020 ning sellega soovitakse tõsta 
digitaalse ühisturu efektiivsust. ■

Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi 
teadlased ning Euroopa Komisjon veavad unikaalset 
teadusprojekti, mille kohaselt peaksid eraettevõtted 
ametiasutustele esitama info vaid ühe korra, olene
mata ettevõtte asukohariigist.

Teadusprojekti „The OnceOnly Principle Project” 
(TOOP – andmete ühekordse küsimise põhimõte) 
eesmärgiks on uurida ning näidata, kuidas seda põ
himõtet saab rakendada üle Euroopa. Selleks luuak
se üldistatud ITarhitektuur, mille abil saab ühenda
da erinevate riikide registreid ning andmebaase, läbi 
viiakse kolm pilootprojekti. Loodav ITarhitektuur on 
unikaalne, ambitsioonikas ja suuremahuline, kuna sel
les osaleb ligi 60 andmebaasi 20 erinevast Euroopa 
riigist.

Andmete ühekordse küsimise põhimõte tähendab, 
et ettevõtted ning kodanikud peavad ametiasutustele 
esitama info vaid korra, olenemata tema asukoharii
gist. Ametiasutused peavad neid nii siseriiklikult kui ka 
piiriüleselt jagama, mis omakorda vähendab haldus
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TTÜ ehitab vana ühiselamu liginullenergiahooneks
Hoonest saab prototüüp samasuguste, kuni 50 aastat tagasi ehitatud  

Eesti kortermajade rekonstrueerimisel. Pereühiselamu teaduslik 
rekonstrueerimine on ainulaadne nii Balti riikides kui ka Põhjamaades.

vad selle välispiirete ehitusfüüsikalist toimivust ning 
hoone sisekliimat ja energiatõhusust pärast hoone 
valmimist. 

Renoveerimise teeb unikaalseks tehases eelval
mistatud moodulpaneelid, millega soojustatakse 
hoone seinad ja katus. See tagab kõrge ehituskvali
teedi ning lühendab oluliselt ehitusprotsessi objektil. 
Rekonstrueerimise eesmärgiks on testida uute moo
dulpaneelide valmistamist ja toimivust, vähendada ra
dikaalselt energiatarbimist, uuendada tehnosüsteeme 
ja siseviimistlust.

Moodulpaneelid on välja töötatud Horizon 2020 
uurimisprojekti MoreConnect  raames, kus osalevad 
18 partnerit seitsmest Euroopa riigist. Eestis osale
vad uurimis ja arendustöös lisaks TTÜle veel Matek 
AS ja REF Ehitustööd OÜ. Renoveerimise peatöövõtja 
on OMA Ehitaja. Rekonstrueerimisprojekti koostaja on 
projekteerimisbüroo Sirkel & Mall OÜ.

Lisaks välisseintele paigaldatakse tehases val
mistatud soojustatud elemendid ka katusele. Hoo
nel hakkab olema soojustagastusega ventilatsioon, 
päikesekollektorid sooja vee valmistamiseks, heitvee 
soojustagastus ning päikeseelektrisüsteem, mis taga
vad energiatõhususe liginullenergia tasemel.

Hoone rekonstrueerimist toetab Euroopa Liit Ho
rizon 2020 meetme abil. 1986. aastal ehitatud Aka
deemia tee 5A on viimane TTÜ linnaku üliõpilaskodu, 
mis on rekonstrueerimata.

Akadeemia tee 5A rekonstruktsioonitöid saab jäl
gida videoülekandes Youtube’i kanalil otsingusõnaga 
akadeemia tee 52 ehitus. ■

8

TTÜ ehitusfüüsika professor Targo Kalamehe sõnul 
on tegemist uue sammuga hoonete renoveerimise 
kvaliteedi ja kiiruse parandamisel: „Eesti puitmaja
tootjad on edukad uute hoonete Euroopasse ja maa
ilma eksportimisel. Praeguse pilootobjekti käigus 
arendatakse välja Eesti puitmajatootjatele uus toode, 
millega saab maailma vallutada. Seinapaneelidesse 
paigaldatud ventilatsioonitorud vähendavad korteris 
nähtavate torude hulka ja säästavad ruumi.”

TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ning 
professor Jarek Kurnitski kinnitab, et projekti suurim 
väljakutse on tehases toodetud välisseinapaneeli
de kasutamine hoone renoveerimisel. „Selline uute 
hoonete puhul tavapärane lahendus viib töö objek
tilt tehasesse, parandades läbi selle töö kvaliteeti ja 
efektiivsust. Tehnoloogia rakendamiseks Akadeemia 
5A hoones tuli välja töötada moodulpaneelide kinni
tuslahendused, muuta paneelide konstruktsiooni ning 
integreerida nende sisse ventilatsioonitorustikud. Kui 
eesmärgid saavutatakse, siis välja töötatud uued la
hendused võivad oluliselt muuta ehitusturgu,” rõhutab 
professor Kurnitski.

Akadeemia tee 5A on tehnikaülikooli 1986. aas
tal valminud pereühiselamu, mille rekonstrueerimine 
Aklassi energiatõhusaks hooneks parandab TTÜ tu
dengite elutingimusi. Hoone valmib 2017 septembris.

Hoone rekonstrueerimisel osalevad aktiivselt teh
nikaülikooli ehitusteadlased, kes viivad läbi teadus
uuringuid hoone rekonstrueerimise ajal ja analüüsi
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„Konkurss Tallinna tehni
kaülikooli administratsioo
nidirektori ametikohale 
oli väga tihe ning meil on 
hea meel, et leidsime sel
lele kohale Joosep Kaasiku 
näol kogenud ja tunnusta
tud juhi. Tunneme tänast 
politsei ja piirivalveametit 
kui kõrge usaldusväärsuse
ga organisatsiooni, mille 
ülesehitamisel on olnud märkimisväärne panus ka 
Joosep Kaasikul. Ülikooli arengu kujundamisel on sel
line kogemus äärmiselt väärtuslik,” ütles TTÜ rektor 
akadeemik Jaak Aaviksoo.

Joosep Kaasiku sõnul soovib ta pärast kauaaegset 
politseiteenistust anda oma panuse Eesti arendami

TTÜ ja maanteeamet asuvad ühiselt  
välja töötama Põhjamaade kliimasse sobivat 
päikesepaneelidega teekatendit
Tallinna tehnikaülikool alustab koostöös maantee
ametiga päikesepaneelidega varustatud teekatendi 
väljatöötamist. Teadusprojekti „Nordic ePavement” 
suurim väljakutse on leida Põhjamaade kliimasse 
sobivaimad taastuvenergiat tootvad teekatendi la
hendused. 

Koostöös arendatakse välja kaks ekatendi de
mopaneeli koos energiasalvesti ja elektrit tarbiva 
rakendusega, milleks võib olla valgusfoor, LEDtäna
vavalgusti, valgustatud liiklusmärk vms. Projekti raa
mes valminud päikesepaneelidega ekatendi näidis 
paigaldatakse TTÜ Mektory maja ette selle aasta 
sügiseks. Projektis osalevad teedeehituse, materjali 
ja energeetikateadlased ning üliõpilased.

Maanteeamet kutsub abituriente juba sel sügisel 
valima õppimiseks teedeehituse eriala, kuna lähitule
vikus on oodata palju suuri teeehitusprojekte. Koos 
teede arendusega muutub ka liikluskeskkond üha 
nüüdisaegsemaks ja ITga integreerituks. Tuleviku
tehnoloogiaid silmas pidades püütakse juba varakult 
tulevasi insenere koos TTÜga ette valmistada.

Tehnikaülikoolist on projekti kaasatud Mektory, in
seneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi 
teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm, materjali 
ja keskkonnatehnoloogia instituudi polümeeride ja 
tekstiilitehnoloogia teaduslabor ning keemiliste kile
tehnoloogiate teaduslabor. Lisaks osaleb projektis ka 
Tallinna tehnikakõrgkool. ■

UUDISED

Administratsioonidirektorina asub tööle  
Joosep Kaasik

seks ka teistel elualadel. „Minu jaoks on alati olnud 
tähtis teha tööd, mil oleks tähendus ja mis teeniks 
meie riigi huve. Olen 25 aastat politseis töötanud selle 
nimel, et Eesti oleks turvaline, ning tunnen suurt uhkust 
politsei elukutse ja selle arengu üle, mille politseiorga
nisatsioon on aastatega läbi teinud. TTÜs saan oma 
kogemusi rakendada nende inimeste toetamiseks, kes 
kujundavad Eesti tulevikku, ja see on vastutusrikas, aga 
ka võimalusterohke ülesanne,” ütles ta.

Ta on 2005. aastal omandanud Tallinna tehnika
ülikoolis magistrikraadi haldusjuhtimise erialal ning 
2015. aastast jätkab õpinguid Euroopa politseikol
ledži (CEPOL) magistriõppe programmis.

TTÜ administratsioonidirektor on ülikooli rekto
raadi liige, kes vastutab ülikooli haldus ja tugitee
nuste taseme tõstmise ning võimekuse arendamise 
eest. ■

Foto: Wattway by Colas
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Uute dekaanide eesmärgiks on Eesti edendamine

Eesti tunnustas riigi 
teenetemärkidega  
kolme ülikooli töötajat

Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul koosolekul inaugureeriti TTÜ teaduskondade uued dekaanid. Inseneritea
duskonna dekaaniks inaugureeriti Arvo Oorn, IT teaduskonna dekaaniks Gert Jervan, majandusteaduskonna 
dekaaniks Enn Listra ning loodusteaduskonna dekaaniks Tõnis Kanger. ■

Eesti president tunnustas iseseisvuspäeva eel riigi 
teenetemärkidega kolme ülikooli töötajat.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi said Jaan Janno 
(matemaatik, Tallinna tehnikaülikooli professor), Sirje 
Keevallik (atmosfäärifüüsik, Tallinna tehnikaülikooli 
professor; pildil) ja Raivo Vilu (biotehnoloog, Tallinna 
tehnikaülikooli professor). ■

Akadeemik Enn Tõugu pälvis teaduse elutööpreemia
Enn Tõugu pälvis Eesti riigi teaduse elutööpreemia 
pikaajalise tulemusliku teadus ja arendustöö eest. 

TTÜ küberneetika instituudi kauaaegne juhtivtea
dur ning akadeemik Enn Tõugu on mitme põlvkonna 
Eesti arvutiteaduse alusepanija. Hindamatu on tema 
panus tarkvaraarenduse, küberkaitse ja algoritmi
teooria loomisel ja arendamisel.

Ülikooli nõukogu otsustas moodustada  
neli alalist komisjoni
7. veebruaril toimus ülikooli nõukogu uue koosseisu esimene koosolek. Nõukogu koosolekul kinnitati kodu
kord ning moodustati neli alalist komisjoni: akadeemiline komisjon, teaduskomisjon, tenuurikomisjon ja õppe
komisjon. ■

Enn Tõugu loodud vundament on kaudselt ka 
Eesti IT idufirmade edu taga, sest kõik mõniküm
mend aastat tagasi Eestis hariduse saanud tarkva
rainsenerid ja arvutiteadlased on mõjutatud tema 
tegevusest. Ülikooli nõukogu andis akadeemik Enn 
Tõugule ka emeriitprofessori nimetuse. ■
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Foto: Arno Mikkor
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Tunnustasime TTÜ parimaid
2016. aasta parimateks rakenduslikeks teadus
töödeks nimetati:
I koht – tervisetehnoloogiate instituudi professor 

Ivo Fridolini uurimisrühm;
II koht – elektroenergeetika ja mehhatroonika 

instituudi juhtivteadur Dmitri Vinnikovi 
uurimisrühm;

III koht – arvutisüsteemide instituudi dotsent  
Eduard Petlenkovi uurimisrühm.

2016. aasta parimateks õppejõududeks valiti:
 � infotehnoloogia teaduskonnast dotsent  

Erki Eessaar,
 � inseneriteaduskonnast lektor Tiia Plamus,
 � loodusteaduskonnast dotsent Ly Villo,
 � majandusteaduskonnast dotsent Ants Aasma,
 � Eesti mereakadeemiast lektor  

Aadu Otto Haavamäe. ■

2016. aasta teadlaseks nimetati inseneriteaduskonna 
elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhtiv
teadur Dmitri Vinnikov. 2016. aasta noorteadlaseks 
valiti inseneriteaduskonna materjali ja keskkonna
tehnoloogia instituudi vanemteadur Niina Dulova.

2016. aasta parimateks teadusartiklite autori
teks kuulutati loodus, täppis ja terviseteaduste 
valdkonnas:
1. Sandra Kaabel, Mario Öeren, Mart Reimund, 

Elena Prigorchenko, Aivar Lõokene ja Riina Aav.
2. Jürgen Tuvikene, Priit Pruunsild, EliEelika Esvald 

ja professor Tõnis Timmusk.

Tehnika ja tehnoloogia valdkonnas:
1. Juri Bolobajev, Marina Trapido, Anna Goi.

Sotsiaal ja humanitaarteaduste valdkonnas:
1. professor Tiina RandmaLiiv.

TTÜ üliõpilased võitsid talimängudel I koha
Kahe päeva jooksul võisteldi kokku seitsmeteist

kümnel erineval spordialal. Kõige aktiivsemad tuden
gid jõudsid osa võtta üheteistkümnest erinevast spor
dialast. Populaarseimaks spordialaks osutus tubane 
mälumäng, millest võttis osa 208 tudengit. ■

27.–29. jaanuaril toimunud üliõpilaste talimängudel 
võistles kokku 12 kõrgkooli. Tugevaim, Tallinna tehni
kaülikool, võitis mängud 189 punktiga. 183 punktiga 
jäi teiseks Eesti maaülikool ning kolmandale kohale 
platseerus 155 punktiga Tartu tervishoiu kõrgkool.

Tallinna tehnikaülikooli ametlik lühend on  
kõikides keeltes TTÜ
Tallinna tehnikaülikooli uus põhikiri sätestab, et Tallinna tehnikaülikooli ametlik lühend kõikides keeltes on 
edaspidi TTÜ.

Tegemist on tavapärase praktikaga, kus ülikoolid kasutavad segaduse vältimiseks kõikides keeltes üht 
akronüümi (nt Rootsi kuninglik tehnikaülikool KTH). Eelkõige on tegemist logode ühtlustamisega – edaspidi 
on kõigis keeltes kasutusel üks TTÜ lühendlogo. Samuti palume kasutada lühendit TTÜ (endise TUT asemel) 
ka kõikides ametlikes võõrkeelsetes tekstides. ■

Foto: Edmond Mäll
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Jakob Kübarsepp: 
väljakutseid ei tohi karta, 
need tuleb vastu võtta 

formi. Samas, magistriõppekavade arv on nendel 
jällegi suurem kui meil.

Millised on suurimad muutused?  
Mis tulevaste üliõpilaste jaoks 
muutub?
Õppekavade arvu vähenemist tasakaalustab 
õppekavasisene valikuvõimaluste suurenemine. 
Õppeainete mahu suurenemine vähendab õppe
kavasisest killustatust, loob paremad võimalused 
sügavamate teadmiste omandamiseks mingis 
valdkonnas, samuti peavad vähenema õppekava
sisesed dubleerimised, paranema võimalused in
tegreeritud õppeks ja õppejõudude koostööks. Ka 
eksamite arv väheneb. Semestris ei tohiks üldjuhul  
olla üle viie eksami ja arvestuse.  

Erinevalt varasematest, 2002. ja 2009. aastal 
toimunud õppekavareformidest on nüüdsel re
formil oma iseärasused. Suurimad muutused on 
seotud praktilisemat laadi õppe osakaaluga – see 
peaks suurenema, samuti saavad kõik üliõpilased 
ingliskeelsete õppeainete kaudu rahvusvahelise 
õppe kogemuse. Kõikides õppekavades oleme ette 
näinud ettevõtlusõppe, rakendatakse interdistsip

Viimased aastad on TTÜs möödu
nud õppekavade reformi tuules 
ja tänaseks saame öelda, et TTÜ 
esimese astme õppekavade reform 
on lõppemas. Mis seis sellega on?
Kui me võtame arvesse ka käesoleva aasta  
1. augustil meiega ühineva ITkolledži ja TTÜ va
rasemad õppekavad, siis reformi käigus jääb 53 
õppekavast alles 35 esimese astme õppekava, 
sealhulgas ka integreeritud õppe omad. Juba 21. 
märtsil peame saama tõmmata esimese astme 
õppekavade reformile joone alla. Hetkel looda
me, et suudame kõik uued õppekavad meie enda 
ülikooli nõukogus ja siis ka haridus ja teadusmi
nisteeriumis kinnitada. Seejärel jätkame magist
riõppekavade reformimisega.

Analoogseid reforme on teinud ka meie võrd
lusülikoolid Põhjamaades. Nendes ülikoolides on 
esimese astme õppekavade arvu vähendatud 
meist varem. Nüüd, 2017. aastast on meil sama 
palju õppekavu kui Taani tehnikaülikoolis, ühes 
TTÜ võrdlusülikoolidest. Teistes võrdlusülikoolides 
on kõrghariduse esimese astme õppekavade arv 
veelgi väiksem kui TTÜs pärast konsolideerimisre

Tallinna tehnikaülikooli õppekavareformi elluviimise taga seisab  
akadeemik Jakob Kübarsepp, kes on ülikoolis üle neljakümne aasta töötanud 
nii professori, dekaani kui ka õppeprorektorina. Kohtusime õppeprorektoriga 

vahetult enne esimese astme õppekavade reformi lõppu ning vestlesime 
äsja möödunud 70. sünnipäevast, õppekavareformist, ülikooli tulevikust ja 
isiklikest tõekspidamistest, mis panevad teda siiani uusi asju õppima ja 

väljakutseid vastu võtma.

Tekst: Mailis Meesak  Fotod: Birgit Püve

PERSOON
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linaarset õpet. Väheneb kontaktõppe maht, paranema 
peab üliõpilaste iseseisva töö korraldus.

Oluline märksõna on olnud konsolideerimine. Nii 
õppekavade vaheliselt kui ka siseselt. See tähendab, 
et õppekavade arv peab vähenema, õppekavad peavad 
muutuma laiapõhjalisemaks ja võimaldama üliõpilasele 
senisest rohkem valikuid. Õppeainete arv õppekavades 
väheneb, samas aine keskmine maht suureneb. See 
on siis õppekavasisene konsolideerimine. Eks mõnedes 
teaduskondades on õppekavade konsolideerimine radi
kaalsem kui teistes, näiteks majandusteaduskonnas ja 
loodusteaduskonnas vähenevad kõrghariduse esimese 
astme õppekavade arvud 50% võrra, inseneriteadus
konnas 1/3 võrra ning infotehnoloogia teaduskonnas 
ja Eesti mereakadeemias kõige vähem.

Suurim kontseptuaalne erinevus võrreldes va
rasemaga on programmipõhine lähenemine. Igale 
õppekavale määrati eraldi programmijuht. Nemad 
tegelevad küsimustega alates vastuvõtust ja õppe
kvaliteedist kuni lõpetamise efektiivsuseni. See on 
veidi teistsugune lähenemine kui siiamaani olnud. 
Samas ei ole selles põhimõtteliselt ka midagi täiesti 
uut. Umbes kümme aastat tagasi käivitati õppeka
vakomisjonid. Ka siis oli meil laual samasugune idee 
määrata igale õppekavale oma õppekavajuht. Tol ajal 
see idee heakskiitu ei leidnud.

Me oleme ellu viimas sarnaseid reforme nagu kõik 
meie võrdlusülikoolid – Aalto ülikool, Taani tehnikaüli
kool, Chalmersi tehnikaülikool, samuti Rootsi kuninglik 
tehnikaülikool. Nendes ülikoolides on analoogsed re
formid juba läbi viidud.

Mis selle õppekavareformi juures on 
olnud kõige rõõmustavam?  
Mida olete saanud lõpuks ära teha?
Kui me 2000. aastate keskel hakkasime kavandama 
õpitulemustel põhinevat õppekavareformi, nimetasi
me seda üliõpilaskesksete õppekavade reformiks. See 
oli paradigmaatiline muutus õppekavade arendamisel 
ja õpetamisel. Tuli käia igas teaduskonnas, igas kol
ledžis, ükshaaval selgitamas, milleks me kõike seda 
teeme. Juba selle eelmise reformi raames tahtsime 
konsolideerida bakalaureuse õppekavu ja suurendada 
õppeainete mahtu. Kuid siis tuli arusaam, et me ei 
suuda ellu viia superreformi – pidime keskenduma 
reformi olulisemale osale ehk siis õpitulemustel põ
hinevatele õppekavadele. Hea meel on selle üle, et 
õppekavade konsolideerimine, mis jäi tegemata 2009. 
aastal, sai nüüd tehtud. 

PERSOON

Oleme tegutsemas ka selles suunas, et praktika ei 
oleks formaalne, vaid sisukas. Praktika ei pea tähenda
ma alati tööpraktikat kindla ettevõtte juures, vaid oleme 
juurutamas projektipõhist praktikat – ettevõte annab 
praktikandile ülesande, mida saab lahendada ettevõtte 
ja ülikooli partnerluses. Meie eesmärk on, et meie ülikooli 
lõpetajad saaksid tööturul hakkama esimesest päevast 
alates, kui nad siit uksest, lõpudiplom käes, välja astuvad.

Mis on selle käimasoleva reformi 
juures kõige keerulisem olnud?
Kõige keerulisem on olnud selgitada, miks peaksid õp
pekavad koosnema valdavalt ühesuguse suurusega suu
remahulistest õppeainetest. Palju on tulnud ka selgitada  
interdistsiplinaarse õppe olemust. Ka õppekavade kon
solideerimise eesmärkide üle on palju vaieldud.

Samas, koostöö osas meil pole palju probleeme 
olnud. Juba 20 aastat tagasi oli meie tehnikavald
konna õppekavades olemas ühisosa, me oleme seda 
joont ajanud kogu aeg. Iga õppekava ei pea olema 
teistest täielikult erinev. Teaduskondade, näiteks info
tehnoloogia teaduskonna enamikus õppekavades on 
päris suur ühisosa. Koostöö toimib ka ülikooliüleselt. 
Näiteks kõikides inseneriteaduskonna õppekavades 
on õppeaineid majandusteaduskonnast, infotehnoloo
gia teaduskonnast ja samuti ka loodusteaduskonnast.

Sel korral on programminõukodade 
töösse kaasatud palju ülikooli väli seid  
eksperte erinevatest organisatsioonidest,  
ettevõtlusest. Palun rääkige,  
kuidas koostöö on sujunud?
Ülikooliväliseid eksperte ettevõtlusest oleme kaasanud 
õppekavakomisjonide töösse ka varem, aga nüüd tehti 
seda suurema rõhuasetusega. Üks kolmandik, ja mõne 
nõukoja puhul ka rohkem, on programminõukodades 
ettevõtete ja erialaliitude esindajaid. Mul on hea meel 
tõdeda, et ülikoolivälised huvigrupid on võtnud õppeka
vareformist tuld ja soovivad jõuliselt panustada, et nad 
on olnud huvitatud selles protsessis osalema ja TTÜ 
arengusse panustama. Võrreldes varasema ajaga, on 
ülikooliväliste huvigruppide panus olnud märgatavalt 
suurem. Olen veendunud, et see tagab uute õppeka
vade vastavuse tööturu vajadustele senisest paremini.

Uute õppekavade tegemises osalesid sel korral 
eriti aktiivselt ehitusvaldkonna ettevõtjate liidud. Nad 
võtsid tähelepanuväärse initsiatiivi. Neid ei huvitanud 
ainult see, mida Tallinna tehnikaülikoolis ehitusvaldkon

Jakob Kübarsepp on sündinud 9. veebruaril 1947 
Tallinnas. Alates 1975. aastast on tema teenis
tuskäik seotud Tallinna tehnikaülikooliga, kus ta 
on töötanud pulbermetallurgia labori noorem ja 
vanemteadurina (1975–1985), metallide tehno
loogia kateedri assistendi ja dotsendina (1985–

1992), materjalitehnika instituudi metallide teh
noloogia aseprofessorina (1992–1997). 1997. 
aastal valiti ta metallide tehnoloogia professoriks. 
Aastatel 2000–2011 oli ning alates 2014. aastast 
tänaseni on Jakob Kübarsepp Tallinna tehnikaüli
kooli õppeprorektor.
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nas õpetatakse, vaid nad käsitlesid ehitusinseneriõpet 
kõikides Eesti kõrgkoolides. Väga sisukad olid arutelud 
ka ABB Eesti ASi, Eesti Keemiatööstuse Liidu, veetee
de ameti, maanteeametiga jne. Paljude ettevõtete ja 
ametkondadeni on jõudnud arusaam, et neil on reaalne 
võimalus mõjutada õppekavade arengut, aidates muu
hulgas sätestada õppekavade õpiväljundeid. Mul on 
väga hea meel, et nad on võtnud vaevaks panustada. 

Ka üliõpilased on neid uusi õppekavu kiitnud ja 
mõnedel erialadel uurinud, kuidas saaks ajakohasta
tud õppekavadele üle minna. Kahjuks on tänaste üli
õpilaste üleminek uutele õppekavadele keerulisem kui 
esmapilgul arvata võiks. Õppekavavahetusega seotud 
probleemid on arutlusel. 

Tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele, et õppeka
vareformi läbiviimine on olnud meeskonnatöö  ja tänan 
sellesse panustanuid – kokku paarsada inimest: prog
rammijuhid, programminõukodade liikmed nii ülikoolist 
kui ka väljastpoolt, teaduskondade endised ja praegu
sed dekaanid, õppeprodekaanid, kogu õppeosakond jt.

Alustasite Tallinna tehnikaülikooli 
eelkäija, Tallinna polütehnilises 
instituudis tööd üle 40 aasta tagasi, 
see on üsna pikk aeg. Kuidas hindate, 
millised on olnud suuremad muutused 
tehnikaülikoolis?
Suured muutused hakkasid toimuma 1980ndate lõ
pus, 1990ndate alguses. Siis algas üks pidev refor
mimine, mis kestab tänase päevani. Kohati on tunne, 
et inimesed tunduvad pidevatest reformidest väsinud. 

Suurimaks muutuseks võib vast pidada üleminekut 
kursusesüsteemselt õppelt ainesüsteemsele õppele. 
Ka õppekavade sisu on drastiliselt muutunud. Õppe
kavadesse on ilmunud õppeaineid, millest 40 aastat 
tagasi ei teatud suurt midagi, näiteks üldiste ja eri
alaste ITpädevustega seotu. Tänapäeval on õpe tea
duspõhisem kui 40 aastat tagasi, samas aastaküm
neid tagasi õpetati alusaineid, näiteks matemaatikat 
ja füüsikat tunduvalt suuremas mahus. 

Suureks muutuseks võib pidada ka kvaliteedi
kindlustuse põhimõtete rakendamist kõrghariduses. 
Varem kinnitati kavade üldraamistik riiklikul tasemel. 
Kuid 1990ndatel hakati kvaliteedikindlustamisega 
tegelema ülikoolides endis – ülikoolid muutusid õp
pekavaarenduses autonoomsemaks, said ise rohkem 
otsustama hakata. Suurema otsustusvabadusega 
kaasneb ka suurem aruandluskohustus ühiskonna ees.

Oluline erinevus 40 aasta taguse ajaga on ülikoolide 
rahvusvahelistumine. Tänasel päeval on meil TTÜs vä
lisüliõpilaste osakaal umbes 13%, see on suurim välis
üliõpilaste osakaal kõikide Eesti ülikoolide hulgas. 1999 
avasime Eesti ülikoolidest esimesena ingliskeelse õppe
kava – Industrial Engineering and Management. Me taha
me liikuda selles suunas, et need välisüliõpilased, kes meil 
õpivad, jääksid pärast lõpetamist ka kauemaks Eestisse, 
et nad panustaksid meie ühiskonda rohkem kui seni.

PERSOON

Te olete hinnatud teadlane ja õppe
jõud. Miks Te otsustasite omal ajal 
vastu võtta dekaani ning hiljem 
õppeprorektori kui administratiiv töötaja 
koha? Enamik teadlasi mõtleks sellist 
administratiivset kohta vastu võttes, et 
tema karjäär teadlasena on läbi. Kas 
teil sellist hirmu ei olnud?
Selline hirm oli küll ja ega administratiivsed kohus
tused ei ole jätnud isegi ületunde tehes palju aega 
teadusega tegelemiseks. Juhtus nii, et 1994. aastal 
kutsus üks hea kolleeg, tollane mehaanikateaduskon
na dekaan Mihkel Pikner, mind enda juurde ja tegi 
ettepaneku kandideerida dekaaniks.

Alguses ei olnud mul valmisolekut seda väljakutset 
vastu võtta. Aga minu kandidatuur esitati ja ma väl
jusingi teaduskonna nõukogu koosolekult endalegi oo
tamatult dekaanina. Ja siis lausus Mihkel Pikner mulle 
sõnad, mis on alatiseks meelde jäänud – ta ütles, et kui 
sa administratiivtööd tegema hakkad, siis ära sa mingil 
juhul akadeemilist tegevust täiesti unarusse jäta. Ühel 
päeval, kui sa administratiivtöölt tagasi tuled, siis mit
te kedagi ei huvita, et sa vahepeal administratiivtööd 
teinud oled ning seetõttu teadus ja õppetööks aega 
ei jäänud. Siis võib juhtuda, et sa oled akadeemilises 
sfääris mitte keegi. Just seetõttu olengi üritanud teha nii 
dekaani kui ka prorektorina paralleelselt ka teadustööd 
koostöös doktorantide ja heade kolleegidega. Üksinda 
kõike ei jõua ükskõik millist tööd tehes.
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Minu üks põhimõte elus on see, et väljakutseid 
ei tohi karta, need tuleb vastu võtta. Teine põhimõ
te, mida järgin, on, et uuega peab kaasa minema. 
Mõistlikke muutusi ei tohi karta. Maailm meie ümber 
on pidevas muutumises ja mingist vanast asjast iga 
hinna eest kinni hoidmine ei ole minule loomupärane. 

Kui 2000. aastal tegi Andres Keevallik ettepaneku 
asuda tööle õppeprorektorina, siis ma ei mõelnud pi
kalt. See oli minu jaoks võimalus teha midagi teistsu
gust, juurde õppida, vaadata maailma laiema pilguga. 
Töötasin 11 aastat õppeprorektorina, siis oli kolme
aastane paus ja 2014. aasta alguses võtsin taas vastu 
ettepaneku asuda uuesti õppeprorektorina tööle. Ees 
ootas ülikooli institutsionaalne akrediteerimine. Ma olin 
olnud selles protsessis kogu aeg sees rektori nõunikuna 
ja niikuinii tegelesin nende teemadega pidevalt. 

Millegi uue juurde õppimine on mulle ka eluaeg 
meeldinud. Kui ma lõpetasin keskkooli, oli selge, et 
ma lähen ülikooli, kui ma lõpetasin ülikooli, oli selge, et 
sellega see asi ei piirdu. Siis ma otsisin võimalusi aspi
rantuuri minna. Elu koosneb juhustest ja nii kui esimene 
võimalus tekkis, astusingi 1975. aastal aspirantuuri. 50 
kuud hiljem kaitsesin kandidaaditöö. Ma olen elu jook
sul kaks doktorikraadi kaitsnud. Esimese 1979. aastal 
Moskvas ja teise 1992. aastal siin tehnikaülikoolis. 

Uurisite oma teadustöös terasside
ainega kermiseid. Mis need on?
Tegemist on komposiitmaterjaliga (pildil), mis koos
neb titaankarbiidist ja terasest. Sellest saab valmis
tada tööriistu, kulumiskindlaid detaile. Seda mater
jali on kasutatud näiteks desintegraatorite kuluvate 
elementide ja survetöötlustööriistade valmistamisel. 

Näiteks tegime koostööd soomlastega – tööta
sime välja karbiidkermistest rehvinaastud. Need ku
lutavad teekatet kümme korda vähem kui tavalised 
naastrehvid. Kui auto pidurdab, annab gaasi või satub 
külglibisemisse, siis rehvi kumm deformeerub ja naas
tu servad tulevad  välja ning haakuvad teega. Muul 
ajal nad teekattega kokku ei puutu. Midagi sellest 
ideest on mõnede tootjate  rehvides juba kasutust 
leidnud. Mulle on alati meeldinud koostööprojektid 
ettevõtetega, kuigi nende väljund ei ole üldjuhul pub

likatsioon, vaid konkreetne rakendus. Enamasti leping 
ettevõttega tulemuste publitseerimist ei lubagi.

Titaankarbiidi baasil kermistega sattusin tegelema 
1975. aastal juhendaja Leo Valdma soovitusel. Neli
kümmend aastat tagasi tegeles Euroopas terasside 
ainega karbiidkermistega paar laborit. Olime aasta
kümneid hiinlaste kõrval maailmas peaaegu ainsad, kes 
sellega tegelesid. Nüüd tegeleb selle teemaga kümneid 
laboreid üle terve maailma, kuna otsitakse rauapõhi
seid alternatiivsideaineid. Sideainetena kasutati varem 
niklit ja koobaltit, mis on osutunud mürgisteks ja aller
giat tekitavateks. Samas raud ei ole mürgine.

Teadustöö jaoks olen ma reserveerinud tavaliselt pü
hapäeva. Kolleegidele tundub see mõnikord ehk imelik, et 
ma sageli pühapäeviti tööl käin. Minu jaoks on see olnud 
tavapärane alates sellest ajast, kui ülikooli aspirantuuri 
tulin, pulbermetallurgia laboris tegutseti siis seitse päe
va nädalas. Mul on hetkel juhendamisel mitu doktoranti, 
ma saan nendega kord nädalas kokku, umbes tunniks. 
Niimoodi hoian end valdkonnaga kursis. Nemad ju pide
valt loevad, uurivad ja on teemas rohkem sees. Nendega 
kohtudes ja arutades õpin alati ise midagi juurde. Lisaks 
juhendamistele pole ma päris loobunud ka loengute pi
damisest. Neid on mul küll üsna vähe, sest suur loengu
koormus prorektori ameti kõrval ei ole võimalik.

Hetkel küll mingit raamatut kirjutamisel ei ole. Kuid 
2013. aastal ilmus materjalitehnika sõnaraamat, mille 
koostamisega tegelesin koos professor Priit Kuluga vä
hehaaval enam kui 10 aastat. 2015. aasta alguses ilmus 
koostöös materjalitehnika instituudi kolleegidega kaheköi
teline materjalitehnika õpik, mille kirjutamine oli ka päris 
suur töö. Õpikute või sõnaraamatute koostamine on pigem 
vaheldus, mis võimaldab muu tööga kaasas käivat stressi 
maandada ja mingis mõttes olulise jälje jätta. Häid eriala
seid õppematerjale hindan tõesti vajalikeks ja väärtuslikeks. 

Te olete ülikoolis töötades nii palju 
saavutanud ja võiksite kasvõi õpikute 
kirjutamist nautida ega peaks päevast 
päeva õppeprorektorina leiba teenima. 
Mis teid siin kinni hoiab?
Töötamine ja tegutsemine akadeemilises keskkonnas 
on mind alati inspireerinud. Olen õnnelik inimene, et 
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olen elu aeg saanud tegeleda sellega, mis meeldib. 
Naudin tööd üliõpilastega ja nende heaks. Ka õpikuid 
kirjutan ju nende jaoks. Mulle meeldib suhelda tarkade 
kolleegide ja võimekate ning motiveeritud üliõpilaste
ga. Mina ei pelga, kui mõni üliõpilane teab minust roh
kem. Akadeemiline keskkond on töötamiseks mõnus.

Kuhu Tallinna tehnikaülikool hetkel 
liigub? Milline on TTÜ tulevik?
Soovime paremini vastata ühiskonna, üliõpilaste ja 
tööandjate vajadustele. Me tahame olla sama heal 
tasemel ülikool kui meie võrdlusülikoolid Põhjamaades. 
Tahame olla heaks partneriks nii Euroopa kui ka maail
ma tippülikoolidele. Siin on meil arenguruumi piisavalt.

Kui 2006. aastal toimus Hollandis Leideni ülikooli 
initsiatiivil kohtumine, kus esimest korda Euroopas ha
kati arutama ülikoolide edetabelite koostamise teemat, 
siis mu sisetunne ütles, et sellest saab väga oluline 
teema. Tollasel kohtumisel mõned kolleegid Euroopa 
tippülikoolidest naeruvääristasid neid edetabeleid, 
nüüd ei naeruväärista neid keegi. Kõik võtavad neid 
ränkinguid tõsiselt. Ka TTÜ. 

Kuhu TTÜ suuna võtab? See on võetud Põhjamaade 
parimate ülikoolide perre. See protsess võib võtta aega 
kümmekond aastat. Tänaseks päevaks on TTÜ üles ehi
tanud suurepärase linnaku, meil on väga heal tasemel 
laborid, meie teadustöö on mitmetel teaduserialadel  
Euroopas nähtav. Nüüd tuleb fookusesse võtta inimesed. 
Meie jaoks on olulised võimekad üliõpilased, rahvusvahe
liselt heal tasemel akadeemiline töötajaskond. Järgmise 
viie aasta jooksul oleks rohkem vaja pöörata tähelepanu 
võimekate tudengite ja personali toomisele ülikooli.

Me kõik peame õppima paremini õpetama. Üldha
riduskoolides on õpetajatele esitatud suured nõuded, 
kuid ülikoolis töötavad head teadlased ei pruugi olla 
head õpetajad. Selleks, et väga hea teadlane oskaks 
ka väga hästi õpetada, peab teda ennast koolitama. 
Meil TTÜs on see võimekus inseneripedagoogika kes
kuse näol olemas. Kogume üliõpilastelt tagasisidet 
nii õppeaine kui ka õppejõu õpetamisoskuste kohta. 
Väiksema hinde kui 4,0 saanud õppejõule tuleb kind
lasti soovitada minna oma pedagoogilisi oskusi täien
dama. Üliõpilaste tagasiside peab mängima senisest 
suuremat rolli õppejõudude atesteerimistel.

Mõni õppejõud õpetab nii hästi, et tudengid aplo
deerivad kursuse lõppedes. Tahaksin, et enamik õppe
jõude oleksid nii heal tasemel, et nad saavad kursuse 
lõppedes üliõpilastelt hindeks vähemalt 4,8.

Tähistasite veebruari alguses  
70. sünni päeva. Kuidas erines see 
sünnipäev varasematest?
Tundub uskumatu, kuid ma ise ei saa arugi, et midagi 
oleks teisiti kui paarkümmend aastat tagasi. Kümme 
aastat tagasi tähistasin sünnipäeva avaliku loenguga 
teemal „Trendid ja innovatsioon kõrghariduses”, kuid sel 
korral ma avalikku loengut teha ei tahtnud, kuigi tee

masid, millest rääkida, oleks jätkunud. See oleks enda 
kordamine. Ülikoolis kutsusin kolleegid rektoraadi saali ja 
jagasin äsjailmunud bibliograafiat. Sünnipäevapeo perele, 
sugulastele ja sõpradele korraldan juuli lõpus paar päeva 
enne jaagupipäeva, kutsed on juba välja saadetud.

Kuidas tööst puhkate,  
millega vabal ajal tegelete?
Mulle on tähtis füüsiline heaolu ja enda vormis hoid
mine – jõusaalis käin 2–3 korda nädalas ja jõuan teha 
peaaegu samu asju, mida 40 aastat tagasi. Keha
kultuuriga olen tegelenud süsteemselt gümnaasiumi 
lõpuklassidest alates. Esimest korda viis mind jõusaali 
isa, vaatas, et poiss on kiitsakas, kiduravõitu. Ja siis 
hakkasingi 17aastaselt jõusaalis käima, see jäi külge.

Minu jaoks ei ole raske peenramaad teha, kevadel 
maad kaevata, kive ja tsemendikotte tassida – kondid ja 
selg kannatavad praegu kõik välja. Regulaarne jõusaalis 
käimine on võimaldanud mul seljahädadest vabaneda. 

Mind huvitab ka ajalugu – loen peamiselt doku
mentaalkäsitlusi. Kultuuri poolelt on nähtud enamik 
olulisi uuslavastusi ja eesti filmide paremik.

Mõnevõrra vaba aega veedan perega Läänemaal 
maakodus. Seal tuleb ikka midagi ehitada või paran
dada, aga samas naudin sealset vaikust ja rahu. 

Olete sündinud Tallinnas, milline oli 
teie lapse ja nooruspõlv?
Minu vanemad on pärit erinevatest Eesti piirkonda
dest. Isa on sündinud LõunaEestis Valgamaal ja ema 
Harjumaal Loksa kandis. Just Loksal olen ma veetnud 
oma lapsepõlvesuved alates neljandast eluaastast 11 
aastat järjest. Seal elas mu vanatädi ja suvel käisime 
lastena kolm kuud järjest kitsekarjas. Kui juba suure
maks sain, viis isa mu metsniku juurde tööle raha tee
nima – puhastasin kraave ja sihte, koos õega rohisime 
kuuseistikuid ning tegime põtradele vihtasid. Ka ülikooli 
ajal käisin kuni teise kursuseni suvevaheajal tööl – re
montisin ja hooldasin trammiteid. Kuid siis said sellised 
tööotsad otsa – abiellusin noorelt ja sain juba 21aas
taselt isaks ning elu tuli ümber korraldada.

Kuidas edasi?
Eks näis, milliseid väljakutseid elu veel toob. Enamasti 
arvatakse, et kui oled elanud teatud arvu aastaid, siis 
on aeg uuteks väljakutseteks läbi. Olen veendunud, et 
saan veel palju ära teha. 

Sünnipäeva tähistades ütlesin ka kolleegidele, et 
kunagi ei ole hilja teha elus järske muudatusi, kanna
pöördeid, minna hoopis teise valdkonda, teha midagi 
hoopis teistmoodi, midagi juurde õppida.

Loodan, et mul õnnestub ülikoolis teha  veel palju 
huvitavat ja vajalikku. Loomulikult tuleb mingi hetk 
lipp noorematele üle anda. Aga kui akadeemiline te
gevus lõpeb, ega siis teised töödtegemisedtoime
tamised ei lõpe. ■
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Esimese astme  
õppekavade reformist 

Õppekavade reformi üheks oluliseks ajendiks olid 
viimase kümnendi demograafilised muutused, mis 
näitavad Eestis nii sündide kui ka gümnaasiumilõ
petajate arvu drastilist vähenemist. Sellest tulene
valt jõuab ka kõrgkooliõpinguteni igal õppeaastal 
üha vähem üliõpilasi, kuid kõrghariduskorraldus 
ei ole selle tõsiasjaga alati sammu pidanud. Näi
teks oli TTÜ esimese astme õppekavadest lausa 
viiendik jõudnud olukorrani, kus õppekaval alustas 
õpinguid alla 20 üliõpilase ning umbes neljandiku
ni suurenes väikese üliõpilaste arvuga õppekavade 
arv pärast kahte esimest õppekuud.

Reformiprotsessi käigus toimus tihe koostöö 
ja konsultatsioon erinevate osapooltega, kaasatud 
olid olulisemad valdkondlikud tööandjad, kutse ja 
erialaliidud ning üliõpilased. Reformi läbiviimisel 
oli oluline, et uued õppekavad annaksid üliõpilas
tele tugeva baashariduse ning võimaluse teha 
erialavalik alles õpingute kestel, näiteks pärast 
esimest õppeaastat. Olulised märksõnad reformi 
kavandamisel olid ka valikuvõimaluste suurenda
mine, erialaüleste teadmiste ja oskuste omanda
mine (näiteks erialaste IT või loodusteaduslike 
pädevuste arendamine), interdistsiplinaarsus, eri
aladevaheline sidusus, aktiivõpe, üliõpilaste ise
seisva töö osakaalu suurendamine ja õppeainete 
mahtude suurendamine. 

Lisaks õppekavade muutmisele toimus ülemi
nek uuele programmipõhisele õppekavade halda
mise süsteemile. Iga õppekava juhib programmi
juht. Tema ülesanne on arendada õppekava ning 
vastutada õppetöö kvaliteedi ning tulemuslikkuse 

2017/2018. õppeaastast alustatakse TTÜs vastuvõttu  
põhjaliku uuenduskuuri läbinud esimese astme õppekavadele.  

Nüüdisajastatud õppekavad on senisest laiapõhjalisemad ja paindlikumad 
ning arvestavad veelgi enam ühiskonna ja tööturu ootuste  

ning vajadustega.

eest. Programmijuhi käsutuses on nõuandvas rollis 
ka oma ala ekspertidest koosnev programminõu
koda. Pidev ja aktiivne suhtlus erinevate huvigrup
pidega – tööandjate, üliõpilaste ja kolleegidega 
– on möödapääsmatu.

Kõik TTÜ esimese astme õppekavad läbisid 
suuremahulise uuenduskuuri, mitmed väikesed 
õppekavad integreeriti omavahel. Näiteks liide
ti üheks õppekavaks senised geenitehnoloogia, 
rakenduskeemia ja biotehnoloogia ning toidu
tehnika ja tootearenduse õppekavad. Uus raken
duskeemia, toidu ja geenitehnoloogia ühendõp
pekava eristub teiste Eesti ülikoolide sarnastest 
õppekavadest oma laiapõhjalisuse ja multidist
siplinaarsuse poolest, võimaldades üliõpilasel pä
rast teist semestrit spetsialiseeruda enda jaoks 
sobivaimale erialale ja avardada akadeemilise 
karjääri valikuid. 

Infotehnoloogiast huvitatutel on tulevikus või
malik õppida viiel bakalaureuseõppe õppekaval, 
millest osa on akadeemilise ja osa rakendusli
kuma suunitlusega. Viimaste puhul on tegemist 
rohkem tööturule suunatud õppekavadega, mille 
puhul on rõhk praktilisel õppel ja üliõpilastel on 
võimalik juba õpingute käigus saada esmane 
erialane töökogemus. Õpetamisprotsessi on kaa
satud hulganisti praktiseerivaid tippspetsialiste, 
kes on Eesti tööturu vajaduste ja kasutatavate 
tehnoloogiatega enim kursis.

Järgmises reformietapis ootavad uuenduskuu
ri magistri ja doktoriõppekavad, millele avatakse 
vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal. ■

FOOKUS

Tekst: Hanna Haavapuu, Laura Mere, TTÜ õppeosakond  Foto:d TTÜ arhiiv
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Äriinfotehnoloogia programmijuht Gunnar Piho:
Hea meel on selle üle, et lõpule on jõudmas protsess, 
millele panid aastal 2008 aluse Kristjan Kuhi (Erics
son Eesti) ja Priit Potter (Plumbr). Nad astusid sisse 
informaatikainstituudi tolleaegse direktori, professor 
Rein Kuusiku kabinetti ja ütlesid, et äriinfotehnoloo
gide õpetamises peab midagi muutuma. Reaalsete 
tegudeni jõudsime 2012. aastal. Hakkasime siis in
formaatikainstituudis järjepidevalt korraldama vas
tavaid seminare ja arutelusid. Aastaks 2015 saime 
enamvähem valmis sellise õppekava mudeli, nagu 
see praegu kinnitamiseks esitati. Lõppenud on pikk 
protsess, mille jooksul sai arutatud, vaieldud, uuritud 
teiste ülikoolide vastavaid õppekavu, suheldud töös
tussektori esindajatega jne. Tänan kõiki endise in
formaatikainstituudi inimesi ja ka programminõukoja 
liikmeid.

Tähtsaks pean ka seda, et meil on uus, Suurbri
tannia ja Rootsi ülikoolidelt malli võetud, õppekava 
mudel. See uus mudel sisaldab igas semestris täpselt 
nelja ainet: matemaatika, majanduse alused, ettevõt
te infosüsteemide arendamine (programmeerimine) 
ning ettevõtte infosüsteemide arendamist toetava
te baas ja teoreetiliste teadmiste aine. Usume, et 
selline mudel on hea tudengitele ja õppejõududele. 
Tudengitele võimaldab väiksem ainete hulk süvene
mist. Õppejõududele võimaldab suuremahuline aine 

õpetada süvendatult ja professorid ning dotsendid 
saavad ühe semestriga oma õppekoormuse täidetud 
ning teise poole õppeaastast saavad pühenduda tea
duslikule tegevusele ja arendusprojektidele.

Kolmandaks. Kõik infosüsteemide arendamise 
mooduli ained on 12 EAP suurused integreeritud õp
pega ained, kus infosüsteemide valdkonna spetsiifi
lisi teemasid (analüüs, modelleerimine, arhitektuur, 
disain, programmeerimine, testimine, andmebaasid, 
tarkvaratehnika, meeskondlik arendusprotsess, jne) 
ei käsitleta eraldi ainetena, vaid kõik need teemad ja 
distsipliinid on integreeritud ühte terviklikku 48 EAP 
suurusesse Infosüsteemide arendamise moodulisse. 
Esimene semester (sügis 2016/2017) sellise suure
mahulise ainega on edukalt läbitud ja teine on käimas 
ning seniste õpitulemuste, aga ka tudengite tagasisi
de põhjal oli see kogemus igati positiivne.

Juhin tähelepanu ka meie uuele praktikakorralduse 
ja lõputööde mudelile. Peale 48 EAP (neli semestrit) 
suurust infosüsteemide arendamise moodulit, kus 
tudengitele õpetatakse peamiselt insenertehniliselt 
korrektset ettevõtte infosüsteemide meeskondlikku 
kavandamist ja arendamist, on viiendal semestril 12 
EAP suurune infosüsteemide arendamise meeskon
naprojekt. Üliõpilastest koosnevad meeskonnad saa
detakse reaalsetesse ettevõtetesse meeskondlikule 
praktikale päris tööd tegema (alternatiiv on ka tuden
gite endi start-upettevõte). Kui nende töö tulemus on 

20
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Hoonete sisekliima ja veetehnika  
programmijuht Hendrik Voll:
Hoonete sisekliima ja veetehnika õppekava puhul on 
kõige suurem heameel selle üle, et erialaga seotud 
õppe maht on neljakordistunud. Vanas õppekavas 
oli liiga palju põhiõppe õppeaineid, millele ei olnud 
eriõppe õppeainete näol järge. Sisuliselt said küt-
te-ventilatsiooni-jahutuse ja veeinsenerid põhiõppe 
tasemel konstruktori väljaõppe. Nendele põhiõppe 
õppeainetele järgnesid õppeained nagu küte, venti-

latsioon, jahutus ja veevarustus, millel ei ole konst-
ruktori väljaõppega suurt seost. Samal ajal ei eel-
nenud eriõppele piisavas mahus just sellele erialale 
vajalikke õppeaineid nagu näiteks termodünaamika 
või hüdraulika. Samuti teeb uue õppekava puhul rõõ-
mu IT ja ettevõtlusega seotud õppeainete suurene-
nud maht. ■

Õppeosakonna juhataja Tiia Vihand:
Uued õppekavad on tekitanud üliõpilastes küsimuse, 
kas ja kuidas on võimalik jätkata õpinguid uuendatud 
õppekaval. Igal üliõpilasel on õigus ja võimalus lõpe-
tada ülikool selle õppekava alusel, millele ta õppima 
asus, kui tema õpingute alustamisest ei ole möödu-

nud rohkem kui õppekava nominaalaeg ja lisaks veel 
kaks aastat. Uuele õppekavale ülemineku võimalikkus 
sõltub aga sellest, kui suurel määral on varasemalt lä-
bitud õpinguid võimalik arvestada ja asendada. Kuna 
selline hindamine on individuaalne, siis tuleb võima-
luste uurimiseks pöörduda oma õppekava program-
mijuhi poole. ■

edukas, siis lubatakse tudengitel ka kuues semester 
sama projektiga tegeleda, tulemus korrektselt vormis-
tada ning ühiselt ka lõpuprojektina kaitsta.

Ja lõpetuseks tahan märkida, et meie õppekava 
fookuses on anda teoreetilisi alusteadmisi ja prak-
tilisi baasoskusi ettevõtte infosüsteemide (suured 
ja keerulised, äri- ja/või elukriitilised, hajutatud, he-
terogeensed jm) kavandamiseks, arendamiseks ja 
ülalhoiuks. Sellised spetsialistid töötavad eelkõige 

suurte ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide in-
fosüsteemidega. Bakalaureusekraadiga spetsialistide 
puhul saab rääkida eelkõige alustavatest spetsialisti-
dest, kes elukestva õppimise ning praktiliste tööalaste 
kogemuste omandamise protsessis võivad areneda 
oma ala tippspetsialistideks. Tuginedes OSKA IKT ra-
portile, on Eestil vaja targa tellija kompetentsiga IKT 
spetsialiste kõigisse majanduse sektoritesse aastas 
juurde 1,5 korda senisest enam. ■
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Tekst: Kersti Vähi  Fotod: Taavi Möller

TTÜ aasta teadlane 2016  
Dmitri Vinnikov: 

energeetikateadus on oma 
olemuselt rakendusteadus 

appi võtta teadus, mida nimetatakse jõuelekt-
roonikaks. Jõuelektroonika pakub võimalusi pinge 
tõstmiseks, madaldamiseks ning stabiliseerimi-
seks. Jõuelektroonika abil võib teha alalispingest 
vahelduvpinget ja vastupidi. Samuti saab ülejää-
vat energiat salvestada ja salvestatut kasutada 
ning muuta pinge ja voolu kuju ning sagedust. 
Elekter on jõuelektrooniku käes otsekui savi, mida 
sobivasse vormi saab voolida. Nii loovadki jõu-
elektroonikud uusi seadmeid, mis stabiliseerivad 
taastuvate energiaallikate muutlikku toodangut, 
muundades seda sobilikuks meie tundlikele elekt-
roonikaseadmetele.

Lisaks hetkelistele kõikumistele võib ener-
giavoog taastuvatest allikatest ka lühemateks 
või pikemateks perioodideks sootuks katkeda. 
Päikeseenergia korral peame arvestama energia 
puudumisega õhtu- ja öötundidel. Tuuleenergia 
korral saame toetuda pikaajalistele mõõtmistele 
ja statistikale. Seetõttu on vaja energiat mingil 
kujul salvestada kas elektrokeemilistes akudes, su-
perkondensaatoreis, hooratas-salvestites, pump-
hüdroelektrijaamades või hoopis gaasina vesiniku 
näol. Energia suunamisel salvestitesse või sealt 
tarbijatesse peame kasutama kõiki võimalusi, 
mida jõuelektroonika pakub.

TTÜ aasta teadlaseks 2016 valiti inseneriteaduskonna  
elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi jõuelektroonika  

uurimisrühma juht juhtivteadur Dmitri Vinnikov.

Tema teadustöö põhisuunaks on uute energia-
tõhusate jõupooljuhtmuundurite väljatöötamine 
nõudlikele rakendustele, sh taastuvenergeetika ja 
hajutatud energiatootmine.

Tuul ja päike on ammendamatud taastuvener-
giaallikad, ent neil on üks oluline puudus: energia-
allikate ebastabiilsus. Maapinnani jõudva päikese-
energia hulk sõltub suuresti aastaajast, kellaajast, 
ilmastikust, päikese asukohast taevavõlvil ning 
päikesepaneeli võimalikest varjutajatest. Tuule 
kiirus võib lühikese aja jooksul mitmeid kordi muu-
tuda. Kõik see tähendab, et päikesepaneelidest 
ja tuulegeneraatoreist kättesaadav energia hulk 
muutub suures ulatuses. Seetõttu on muutlikud 
ka nende tootmisseadmete väljundpinge ja -võim-
sus. Tänased laialt levinud elektroonikaseadmed 
vajavad aga stabiilsete parameetritega toidet. 
Ebastabiilsus või pinge kõikumine suudab hetkega 
rikkuda kalli kodutehnika ning muud elektroonika-
seadmed.

Elekter on jõuelektrooniku käes  
kui savi
Ebastabiilsete energiaallikate ning tundlike elekt-
riseadmete omavaheliseks ühendamiseks tuleb 



24

Lo
e 

lis
ak

s 
ve

el
 t

tu
.e

e

RUBRIIKTEADUS

Jõuelektroonikas toimub pidev areng
Võiks arvata, et pikkade aastakümnete jooksul on maail-
ma targad pead juba kõik jõuelektroonikas kasutatavad 
meetodid peensusteni läbi uurinud ning praktilistesse 
rakendustesse vorminud. Tegelikult toimub aga pidev 
areng. Uued komponendid, materjalid ja protsessorid 
võimaldavad välja töötada täiesti uusi juhtimismeeto-
deid ja skeemilahendusi, mis omakorda võimaldavad 
muuta olemasoleva tehnoloogia veelgi täiuslikumaks.

Tänasel päeval on energiatootmise raskuspunkt 
liikumas suurtelt elektrijaamadelt paljude hajutatud 
energiaallikate ning energiavoogude targa suunami-
se poole. Kogutud teadmisi ja tehnoloogiat on vaja 
kasutada ka nende seadmete juures – ilma jõuelekt-
roonikata ei saa läbi ei mikroturbiinid, vesinikkütus-
elemendid ega targad elektrivõrgud. 

TTÜ jõuelektroonika uurimisrühma teadustöö põ-
hisuund ongi muuta mainitud jõuelektroonilised sead-
med veelgi väiksemaks, kergemaks, odavamaks ja sa-
mas tõhusamaks ning aidata tehnoloogiafirmadel ka 
see tarkus praktikasse (ehk toodetesse) rakendada.

Innovaatiline jõupooljuhtmuundur
Dmitri Vinnikovi eestvedamisel töötati tehnikaülikoo-
lis välja maailmas täiesti ainulaadse skeemilahendu-
sega jõupooljuhtmuundur, mis on mõeldud eelkõige 
taastuv energiaseadmete (päikesepaneelid, tuulege-
neraatorid) ja energiasalvestite (akud, superkonden-
saatorid) integreerimiseks elektrivõrku, kuid sobib 
suurepäraselt ka teistele nõudlikele rakendustele, 
nagu näiteks telekommunikatsioon ja lennundus.

Uus pooljuhtmuundur on oma olemuselt pinget sta-
biliseeriv ja tõstev muundur, mille ainulaadsus peitub 
selles kasutatud impedantsallikaga vaheldis. Võrreldes 
teiste sarnaste seadmetega, on uus muundur lihtsama 
ehitusega, väiksema transistoride arvuga ning seetõt-
tu ka odavam. Tänu skeemilahenduse eripäradele on 
transistoridel ka täielik kaitse lühiste vastu, mis muudab 

seadme oluliselt töökindlamaks, pikendades selle eluiga 
ja säästes käidukulusid. Uue pooljuhtmuunduri iseloo-
mulikeks omadusteks on juhtimise paindlikkus, sisend-
pinge suur reguleeritavus, parandatud elektriohutus läbi 
sisendi ja väljundpoole galvaaniline eraldus jne.

Aastatel 2014−2016 lõi Dmitri Vinnikovi uurimis-
rühm koostöös Eesti ja välisfirmadega üle seitsme 
erineva uuel tehnoloogial baseeruva tööstusliku de-
monstraatori, sh kütuseelementidel töötavaid jõujaamu 
teenindavad muundurid, vahelduvpingemuunduri mikro-
tuulikute integreerimiseks hoonete elektrivõrku ja nutika 
vaheldi lokaalsetele päikesefarmidele. Lisaks taastuv-
energeetika sektorile sai kogu protsessist kasu ka Eesti 
teadus – uurimistöö käigus sai nii Eesti majandus kui 
ka tehnikaülikool täiendust kõrgelt kvalifitseeritud spet-
sialistide ja teadlaste näol. Saadi mitu rahvusvahelist 
patenti taastuvenergeetikas rakendatavatele uue põlv-
konna jõupooljuhtmuunduritele, mis koostöös erinevate 
ettevõtetega ka reaalselt tootmisse võeti.

Teadusest praktikasse
Jõuelektroonika uurimisrühm on teinud tihedat koos-
tööd arvukate ettevõtete ja välisfirmadega, mis tä-
hendab eelkõige seda, et meie teadusel on olemas 
ka konkreetne praktiline väljund. Viimaseks tähele-
panuväärseks õnnestumiseks sarnase koostöö alal 
peab Dmitri Vinnikov projekti Eesti ettevõttega Ubik 
Solutions OÜ, mille lõpptulemusena arendati välja ja 
viidi tootmisse maailmas ainulaadne väikeste ja kesk-
miste energiasüsteemide päikesepaneelides kasuta-
tav jõupooljuhtmuunduri tehnoloogia OPTIVERTER®. 
Loodud tehnoloogiat saab nimetada revolutsiooniks 
päikesepaneelide jõupooljuhtmuundurites. 

Meie põhjamaises kliimas on päikeseenergia kasu-
tamine mõistagi komplitseeritud: isegi kui päikest on, 
võivad ehitised, puud, pilved, tolm, lumi ning puulehed 
osaliselt seda ikkagi päikesepaneelide eest varjata. Näi-
teks piisab sageli vaid ühest varjutatud päikesepaneeli 
elemendist, et rikkuda terve paneeli energiatoodang. 

Ubik Solutionsi kütuseelemendi muundur
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OPTIVERTERi® innovaatiline, nn varjutusest sõltumatu 
maksimaalse võimsuspunkti jälgimine (shade-tolerant 
maximum power point tracking) võimaldab efektiivse 
energiatootmise isegi oluliselt varjutatud päikesepanee-
liga. Sellega tagatakse maksimaalne energiatootlus ise-
gi siis, kui näiteks paneeli kaks elemendijada kolmest on 
määrdunud, kaetud lume või puulehtedega ning seetõttu 
kas täielikult või osaliselt varjutatud. Just see, osaliselt 
varjutatud paneeli tõttu tekkivate energiakadude välti-
mine on OPTIVERTERi® tehnoloogia vaieldamatu eelis, 
eristades seda senikasutatavatest päikese-mikromuun-
durite tehnoloogiast. Selline kombinatsioon töökindlu-
sest ja suurest tootlusest sobib ideaalselt ka väikese 
ja keskmise võimsusega päikeseenergiasüsteemidele, 
näiteks liginull- ja madalenergiahoonetes.

Hea teadlane on ka võimekas 
administraator
Juhtivteadur Dmitri Vinnikovil jagub ettevõtlikkust ka 
teadustöö administreerimisel – tema aktiivsel osalu-
sel loodi TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika 
instituudis jõuelektroonika teaduslabor uudsete jõu-
elektroonika muundurite ja komponentide eksperi-
mentaalseks uurimiseks. Labor liidab endas valdkon-
na elektroonika ja elektrotehnika teadlasi ning sellega 
on loodud hea baas rahvusvaheliseks koostööks teiste 
ülikoolidega. Tänu tunnustusele ja tugevale positsioo-
nile Euroopa jõuelektroonika arendajate hulgas kuulub 
TTÜ jõuelektroonika labor Euroopa jõuelektroonika 
keskuse (ECPE – European Center for Power Electro-

Dmitri Vinnikov, millisena näete  
oma teadusvaldkonda näiteks  
10–20 aasta pärast? 
Loodan, et TTÜ jõuelektroonika teaduslaborist on 
saanud terve Baltikumi juhtiv jõuelektroonika uuri-
miskeskus. Ühtlasi soovin väga, et enamik meie 
teadustulemustest leiab majanduses praktilise 
rakenduse.

Teie biograafias on arvukalt 
tunnustusi, k.a 2014. aasta 
Eesti Vabariigi teaduspreemia 
tehnikateaduste alal, kuidas hindate 
viimast – TTÜ aasta teadlase tiitlit?
See on pikaajalise töö tulemus ja eelkõige märk 
sellest, et olen õiges kohas ja õigel teel.

Nimetage mõni oluline 
tõdemus, mille olete omandanud 
tehnikaülikoolis.

Siinkohal meenutaksin oma mentorit, legendaarset 
energeetikateadlast Juhan Laugist, kes rõhutas alati, 
et teadustööl peab olema praktiline väljund. Olengi 
oma tööd tehes lähtunud tõekspidamisest, et ener-
geetikateadus on oma olemuselt rakendusteadus.

Mis iseloomustab head teadlast?
Lisaks üldlevinud indikaatoritele (publikatsioonid, 
tsiteeringud, juhendatud kaitsmised jms) peaks 
heal teadlasel kindlasti olema rahvusvaheline näh-
tavus. Vajalik on ka oskus kriitiliselt hinnata enda ja 
teiste teadlaste tööd. Hea teadlane oskab leida uu-
rimisteema, mis huvitab ka teisi ja millel on tugev 
sotsiaalne mõju, tal on nn laiem pilt nii teadusest 
kui ka elust.

Kas oskate ennast ette kujutada 
mõne teise elukutse esindajana?
Olen lennukikapteni poeg ning lapsepõlves unis-
tasin ainult lenduriametist. Aga minust sai hoopis 
teadlane. ■

nics e.V.) aktiivsete liikmete hulka ja tal on ka Euroopa 
jõuelektroonika kompetentsikeskuse tiitel.

2012. aastal moodustati Dmitri Vinnikovi initsiatiivil 
aktiivsete elektrijaotusvõrkude konsortsium, mille raa-
mes käib aktiivne koostöö Euroopa juhtivate jõuelekt-
roonika uurimiskeskustega. Sama konsortsiumi liikmed 
organiseerivad ka igal aastal IEEE Tööstuselektroonika 
Ühingu (IEEE Industrial Electronics Society) aastakon-
verentsidel IECON, ISIE ja ICIT taastuvenergia raken-
dustele mõeldud jõuelektroonika ja aktiivsete elektri-
võrkude sessiooni, mis on jõuelektroonika teadlaste 
seas saavutanud suure populaar suse. 

Dmitri Vinnikov on publitseerinud üle 250 teadus-
töö, nendest viis monograafiat, kaks raamatut, üheksa 
patenti ja kasuliku mudeli tunnistust, 180 artiklit mit-
mesugustes konverentsikogumikes ja 83 artiklit rah-
vusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades. 

Alates 2017. aastast on Vinnikov ETAG personaalse 
uurimistoetuse-otsinguprojekti PUT1443 „Parendatud 
omadustega impedantsallikaga muundurid” hoidja. 

Vinnikovi kuulumisest teaduse tippude hulka rää-
gib ka fakt, et alates 2016. aastast on ta ühe Eesti 
teaduse tippkeskuse, TTÜ juhitava teadmistepõhise 
ehituse tippkeskuse ZEBE ühe uurimisrühma, jõu-
elektroonika ja tarbimise juhtimise uurimisrühma juht. 
Märkimisväärsete teadustulemuste eest tunnustati 
Dmitri Vinnikovi jõuelektroonika teadusrühma tööd 
Eesti Vabariigi teaduspreemiaga 2014. aastal. Tee-
nete eest Eesti-Ukraina jõuelektroonikaalase teadus-
koostöö arendamisel anti talle 2016. aastal Tšernigili 
riikliku tehnikaülikooli audoktori tiitel. ■
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TTÜ aasta noorteadlane 
tunneb rõõmu  

Eesti looduskeskkonna üle

TTÜ aasta noorteadlane 2016, 
materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituudi vanemteadur Niina Dulova, 
kuidas saadud tunnustust hindate?
Pean seda seni oma olulisemaks tunnustuseks ja olin 
ikka väga meeldivalt üllatunud sellest kuuldes.

Teie teadustöö käsitleb keskkonna-
tehnoloogia, täpsemini vee ja reovee 
töötlust, milline selle valdkonna olukord 
praegu on?
Minu teadustöö käsitleb nii joogi- ja reovee töötlust 
kui ka pinna- ja põhjavee ning saastatud pinnase pu-
hastamist.

Alustasin oma teadlasekarjääri diisli- ja põlevki-
viõliga saastatud pinnaste keemiliste puhastusmee-
todite uurimisega, seejärel tegelesin erinevate koha-
like tööstuslike reovete puhastamisuuringutega ning 
praegu uurin prioriteetsete saasteainete (biotsiidid, 
endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid jt) ja 
uute, järjest enam lisanduvate mikrosaasteainete (ra-
vimid, isikliku hügieeni tooted, kunstlikud magusained 
jt) eemaldamisvõimalusi nii joogi- ja reoveest kui ka 
erinevatest looduslikest vesimaatriksitest.

Üheks Euroopa Liidus kiiret lahendust nõudvaks 
probleemiks on mikrosaasteainete sisaldus veekogu-
des, reovees ja põhjavees. Mikrosaasteainete levikut 
hüdrosfääri on võimalik vältida või vähemalt leeven-
dada reovee süvapuhastusega, milleks sobivad üsna 
efektiivselt süvaoksüdatsiooniprotsessid, mis ongi 
minu uurimisteema. 

Lisaks on meie keskkonnatehnoloogia teadusla-
boris koos ehituse ja arhitektuuri instituudi vee- ja 

keskkonnatehnika uurimisrühmaga käimas uurimis-
projekt, mille eesmärgiks on programmi Interreg 
BSR raames Läänemere-äärse hajaasustuse (selline 
asustusliik on omane just meie piirkonnale) säästlike 
ja keskkonnasõbralike reovee puhastuslahenduste 
väljatöötamine. 

Uurimistöö tulemusena luuakse interaktiivne mahu-
ka andmebaasiga veebipõhine tööriist, mis lihtsustab 
edaspidi üksikutele majapidamistele ning väikestele 
küladele sobiva ja ökonoomse reoveepuhastussüstee-
mi valikut. Loodav veebitööriist aitab rakendada uusi, 
just hajaasustuse jaoks kohandatud puhastustehno-
loogiaid, et vähendada Läänemere reostust ning viia 
heitvee kvaliteet vastavusse Euroopa Liidu ja Eesti 
veealaste õigusaktide seatud nõuetega.

Kas Euroopa (ja ka maailma)  
poliitikas praegu toimuv mõjutab ka  
Eesti looduskeskkonda? 
Tavainimesele võib tulla üllatusena fakt, et Ees-
ti keskkonna seisund on viimase kahekümne aasta 
jooksul tunduvalt paranenud ning selle tasemega võib 
igati rahul olla.

Nüüdisaegsete keskkonnatehnoloogiate raken-
damine on iseenesest väga kulukas protsess. Tänu 
Euroopa Liidu rahalisele toetusele ja, mis seal salata, 
ka Euroopa Liidu karmistunud keskkonnadirektiividele 
näen ma spetsialistina selle valdkonna tulevikku üsna 
heledates toonides.

Nagu tänasele noorele teadlasele 
kohane, olete ennast täiendanud 
välismaal, mida see Teile täpsemalt 
andnud on? 

TEADUS

Tekst: Kersti Vähi  Foto: Edmond Mäll
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Jah, olen ennast täiendanud Poola Adam Mickiewiczi 
ülikoolis ja Tampere tehnikaülikoolis.

Saadud kogemus laiendas tublisti minu maailma-
vaadet, kuid õpetas ka Eestit ning koduülikooli, TTÜd, 
hoopis enam hindama. Sain aru, et meie inimeste 
teadustase ning -potentsiaal on täiesti konkurentsi-
võimeline.

Olete aastaid tegelenud ka tudengite 
õpetamisega, milline on tänane  
TTÜ tudeng Teie pilgu läbi?
Õpetan tudengitele keskkonnatehnoloogiat. Pean 
ütlema, et tudengitega töötada on minu jaoks pu-
has rõõm. Mis puudutab aga näiteks siinseid välis-
tudengeid, siis mul on ikka ääretult hea meel kuulda, 
kuidas nad on siiralt vapustatud Eesti saavutustest 
keskkonnavaldkonnas.

Kui Teist poleks saanud  
keemikut ja teadlast, siis mis erialal 
töötaksite täna?
Sellele küsimusele on mul tõesti raske vastata. Pärast 
keskkooli lõppu ei olnud ma päris kindel, mida edas-
pidi õppida tahaksin. Sain hästi hakkama reaalaine-
tega ning edasiõppimisel kõhklesin pikalt keemia ja 
IT-valdkonna vahel. Valituks osutus siiski keemia (sel-
leks on ka isiklik põhjus – nimelt on meil perekondlik 
järjepidevus keemikutena). Tõele au andes aga kaht-
lesin oma erialavalikus (keemia- ja keskkonnatehno-
loogia) kuni magistrikraadi saamiseni. Tänaseks olen 
oma valiku õigsuses küll täiesti veendunud ja tulevikus 
näen ennast ikka keemiku, teadlase ja TTÜ akadee-
milise pere liikmena. ■



28

Lo
e 

lis
ak

s 
ve

el
 t

tu
.e

e

RUBRIIKKOOSTÖÖ

Rahvusvaheline  
Manufuture konverents  
toimub seekord Eestis

Manufuture konverents toimub üle aasta ning on 
kogu tootmissektori võtmeüritus Euroopas, kus rää-
gitakse tööstuse ja tootmise strateegilisest täht-
susest majandusele. Tööstuse arengu teemadel on 
Eestis juba kaks aastat väga edukalt korraldatud 
Industry 4.0 in Practice konverentsi, mis sel aastal 
toimub samuti Manufuture konverentsi raames. 

2015. aastal toimunud tööstuse 4.0 konve-
rentsil tutvustati nn neljanda tööstusrevolutsioo-
ni tulekut, kus läbi tootmise arvutiseerimise ja 
IT-lahenduste horisontaalse integreerimise saa-
vutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. Avaliku ja 
erasektori võtmeisikud arutasid üheskoos, kuidas 

Aasta 2017 toob meile seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu  
eesistumise aastaga enneolematult suuri ja olulisi sündmusi.  

Üks nendest on rahvusvaheline Manufuture konverents. 

Tekst: Margot Ots  Foto: Manufuture2015

mõjutab neljas tööstusrevolutsioon Eesti majan-
dust ja tööstuseid ning mis on tööstusliku konku-
rentsivõime eelisteks. 

2016. aastal toimunud tööstuse 4.0 põhimõtteid 
tutvustav konverents keskendus juba rohkem prakti-
listele näidetele ja koostöövõimalustele. Kuulajateni 
toodi parimad praktikad ja näited sellistelt oma ala 
tipptegijatelt nagu Festo, ABB ja Siemens. Oma pa-
nuse andsid IKT ettevõtted Nortal, Tieto, Codeborne, 
NAS ning telekomiettevõte Telia, kes kõik jagasid 
kogemusi tööstuse 4.0 ellurakendamises ja näitasid, 
kuidas oleks üheskoos võimalik tööstuse 4.0 põhi-
mõtetega edasi minna.
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Manufuture 2017  
„Moving up the Value Chain” 
24.–25. oktoobril toimuvale rahvusvahelisele tipp-
konverentsile Manufuture 2017 on oodata kokku ligi 
600 tööstussektori ja akadeemiliste ringkondade 
juhtfiguuri ning poliitikut üle kogu Euroopa, et koos 
visandada Euroopa tööstuse tulevikku ning määrat-
leda eelisarendatavad tehnoloogiaarendussuunad 
2020–2022.

Konverents keskendub seekord kolmele põhitee-
male: energia- ja ressursitõhus tootmine, tööstuse 
arengut kiirendavad uued tehnoloogiad, tootmise di-
gitaliseerimine ja neljas tööstusrevolutsioon.

Manufuture ei ole mitte ainult konverents, vaid 
laiem arenguplatvorm, mille esmärk on arendada ja 
välja töötada soovitused, kuidas reindustrialiseerida 
Euroopa majandus ja tagada, et Euroopa tööstus 
oleks globaalsel turul konkurentsivõimeline.

Tööstus ja selle areng on oluline jätkusuutliku 
majanduskasvu ning tööhõive tagamiseks Euroopas. 
Tööstussektor on viimastel aastatel kogenud rasku-
si seoses töökohtade kadumise ja tootmismahtude 
vähenemisega. Manufuture platvorm hindab sektori 
uuringuid ja arenguid Euroopas, et võrrelda seda kon-
kurentidega üle maailma ja töötada välja soovitused 
riiklikele ning Euroopa poliitikakujundajatele. 

Euroopas on hetkel väljatöötamisel tööstuse aren-
gusuunad aastaks 2030. TTÜ tootmistehnika profes-
sori Tauno Otto sõnul on Eesti läbi Manufuture teh-
noloogiaplatvormi sinna samuti oma panust andmas. 
Valmimas on Euroopa tööstuse teekaart Manufuture 
2030, milles analüüsitakse megatrende ja tehakse et-
tepanekuid Euroopa Komisjonile strateegiliste sihtide 
seadmisel.

Läbimurdeline 2017. aasta
Manufuture Eesti platvormi missioon on teadustööl 
ja innovatsioonil põhineva tööstusstrateegia loomine, 
et kiirendada tööstuse arenguid, kindlustada kõrge 
lisaväärtusega töökohtade loomist ja võita tuleviku 
teadmistepõhises majanduses. Platvormi peamisteks 
eesmärkideks on lisaväärtust andev tootmine (näiteks 
juhtimistehnoloogiad, uued ärimudelid ja kvaliteet), 
tehnoloogiasiire (pilootprojektid, teadmusvõrgustikud 
ja kiirprototüüpimine) ning teadmiste ja kompetentsi 
omandamine (tootearendus, tööstuslikud lahendused 
ja kompetentsid).

2017. aasta on Eesti jaoks läbimurdeline – suur 
samm edasi on jõudmine Euroopa Liidu digitaalse-
te innovatsioonikeskuste kaardile (Digital Innovation 
Hubs) projektiga SmartIC Robotics – Digital Innova-
tion Hub (DIH) in Estonia.  

Sellepärast on märgilise tähtsusega ka Manu-
future 2017 konverentsi toimumine just Eestis, kus 
selle sündmuse õnnestumise nimel töötavad part-
neritena üheskoos majandus- ja kommunikatsioo-
niministeerium, haridus- ja teadusministeerium, 
Saksamaa Liitvabariigi suursaatkond Eestis, Sak-
sa-Balti kaubanduskoda, Eesti Elektroonikatööstuse 
Liit ja EAS. Konverentsi korraldavad DIMECC, EFFRA, 
IMECC, Innovate UK, Manufuture EU, Euroopa Ko-
misjon ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikat-
siooni Liit.

Manufuture konverentsi Eestis toimumise pro-
jekti juhib Tallinna tehnikaülikool. Sündmuse raa-
mes toimub ka networking ja partnerite expo. Prog-
rammi arengute ja uudistega saate ennast kursis 
hoida meie kodulehel: http://manufuture2017.eu ja 
Facebookis: /manufuture2017. ■

http://manufuture2017.eu
Facebookis: /manufuture2017
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Starship Technologies ja  
TTÜ sõlmisid tehnoloogiaalase 

koostöölepingu 

Koostöö ehitatakse üles kolmes valdkonnas: tehno-
loogiaõigus, teadus- ja arendustegevus ning õppetöö. 
Viimase näitel kaasab TTÜ enda „Tootearenduse ja ro-
bootika” programminõukoja töösse ka Starship Tech-
nologiese esindaja, mis võimaldab ettevõttel otseselt 
mõjutada TTÜ õppeprogrammi arengut ja toimimist 
ning toob nüüdisaegse tehnoloogiaettevõtluse uutele 
tudengitele ja õppejõududele oluliselt lähemale.

„Starship on suures osas Eestis tekkinud teadmis-
test, kogemusest ja kapitalist sündinud ettevõte ning 
selle koostööleppe läbi avaneb meil võimalus seda 
plahvatuslikku arengut, mida iseliikuvate ja auto-
noomsete robotite valdkond juba lähitulevikus pakub, 
rohkem Eestiga siduda, et kogu riik sellest rohkem 
osa saaks. Soovime õppida koostöös tehnikaülikooli-
ga tulevikutehnoloogiate rakendamisega kaasnevalt 
uute toodete ja teenuste head reguleerimist – see on 
teadmine, mille järele janunevad paljud riigid, kes on 
valmis uusi tehnoloogiaid ühiskonna hüvanguks kat-
setama. Mõistagi tahame arendada ka vastastikuselt 
kasulikku teadus- ja arendustööd ning lõpuks toetada 

28. veebruaril sõlmisid kullerrobotite tootja Starship Technologies ja  
Tallinna tehnikaülikooli TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory 

koostöölepingu, mis põhineb ühistel tehnoloogiaalastel huvidel. 

üksteist niivõrd maistes küsimustes nagu igapäevane 
õppetöö ülikoolis ja meie enda spetsialistide täien-
dusõpe,” ütles Starshipi asutaja ja juht Ahti Heinla.

„Tallinna tehnikaülikooli jaoks tähistab leping selget 
suunavõttu tulevikutehnoloogiate uurimisele ja arenda-
misele ning tihedamale koostööle kodu- ja välismaise 
ettevõtlusega. Loodame koostöös Starshipiga arendada 
kõige laiemal alusel robotite ja inimeste koostöökeskkon-
da, pakkudes selles valdkonnas üleilmset eeskuju,” sõnas 
tehnikaülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo.

Lepingu allkirjastasid tehnikaülikooli innovatsiooni 
ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak ning Star-
shipi tegevjuht Ahti Heinla.

Starship Technologies on tehnoloogiaettevõte, mis 
arendab täiesti uut tehnoloogiat, mille rakendamine 
toob kaasa tarbijaid ja kohalikku ettevõtlust toetava 
revolutsiooni nn viimase kilomeetri pakiveoäris. Ette-
võtte asutasid Ahti Heinla ja Janus Friis 2014. aastal. 
Varasemalt on nad uute tehnoloogiate loomisega ümber 
korraldanud kaks suurt tööstust – telekommunikatsioo-
nisektori Skype’i abil ja muusikatööstuse KaZaA toel. ■

Lepingu allkirjastasid Starshipi tegevjuht 
Ahti Heinla ja TTÜ ettevõtlussuhete 
prorektor Tea Varrak 

◀

Tekst: Liina Reinsaar  Foto: Edmond Mäll
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Selgusid parimad  
rakenduslikud teadustööd 

Konkursi eesmärgiks on väärtustada ülikooli liikmes-
konna rakendusliku suunitlusega uurimisi ja välja sel-
gitada uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, 
teenus vms).

Selle aasta ülikooli rakendusliku väljundiga tea-
dustööde konkursi parimad tööd on järgmised:
 � 1. koht – tervisetehnoloogiate instituut, professor 

Ivo Fridolini uurimisrühm, teema – „Energiasäästli-
kumad ja täpsemad algoritmid kiirendussensorite 
tootjale Bosch Sensortec rakendamiseks aktiiv-
susmonitorides”, ettevõte BOCH Sensortec GmbH;

 � 2. koht – elektroenergeetika ja mehhatroonika 
instituut, juhtivteadur Dmitri Vinnikovi uurimisrühm, 

Jaanuaris selgusid TTÜ parimad ettevõttega koostöös tehtud  
rakendusliku suunitlusega teadustööd. 

teema – „Uudne väike ja keskmistes energiasüstee-
mides päiksepaneelidega kasutatava jõupooljuht-
muunduri tehnoloogia”, ettevõte Ubik Solutions OÜ;

 � 3. koht – arvutisüsteemide instituut (arukate süs-
teemide keskus), dotsent Eduard Petlenkovi uuri-
misrühm, teema – „Tehisintellekti meetodil põhinev 
klientide klassifitseerimise ja riskigruppide määra-
mise süsteem”, ettevõte ERGO Insurance SE.

Iga-aastast konkurssi korraldab innovatsiooni- ja et-
tevõtluskeskus. Teadustöö teinud uurimisgruppi või 
isikut autasustati tänukirjaga Eesti Vabariigi aasta-
päeva pidulikul koosolekul. ■

Tekst: Liina Reinsaar

Koostööleping Prantsusmaa 
suurima ettevõtteid ühendava 

organisatsiooniga 

on, et meil on ka teadmisi ja oskusi, mida pakkuda,” 
rääkis Varrak ja lisas, et MEDEFiga jõuti koostööni 
just sellise tegevuse tulemusel.  

Sõlmitud lepingu tulemusel süvendatakse riikide-
vahelist koostööd rahvusvahelise teadus-arenduste-
gevuste, digitaliseerimise ning uusettevõtluse suunal. 
„Tööstuse digitaliseerimisest ehk Industry 4.0 teemadel 
räägitakse üha enam ning Eesti jaoks on eeskujudeks 
just Lääne-Euroopa riigid. Fakt on aga see, et uus põlv-
kond kasvab nutikatena, mistõttu on iga riigi ülesanne 
ette valmistada nutika tööstusharu edasiarendajaid 
ning tõsta sealjuures huvi ettevõtluse, sealhulgas start-
up-ettevõtluse vastu laiemalt,” toonitas Varrak.

 „Eesti ja Prantsusmaa majanduskoostöö ei vasta 
täna veel mõlema riigi võimalustele ja sellised koos-

22. veebruaril allkirjastasid TTÜ innovatsiooni ja ette-
võtlussuhete prorektor Tea Varrak ning MEDEFi pre-
sident Pierre Gattaz ning digitaalasjade saadik Olivier 
Midière koostöömemorandumi, mis avab tehnikaüli-
koolile uksed koostööks ja teadus-arendustegevuseks 
üle 750 000 Prantsusmaa ettevõttega. TTÜ on esime-
ne Eesti ülikool, kellega MEDEF on lepingu sõlminud.

Prorektor Varraku sõnul tuleb sageli teha suur 
töö selliste koostöövormide loomiseks ära just meie 
enda kodumaal. „Ei väsi kordamast, et TTÜ Mektoryt 
külastab tõepoolest igal aastal palju rahvusvahelisi 
delegatsioone, kellest igaühele peame lühikese ajaga 
tõestama enda usaldusväärsust ja võimekust mitte 
ainult innovaatilise ülikoolina, vaid riigina tervikuna. 
See teavitustöö kannab ka vilja. Aga hoopis olulisem 

Tallinna tehnikaülikool ja Prantsusmaa suurim ettevõtete katusorganisatsioon 
MEDEF asusid süvendama riikidevahelist ettevõtluskoostööd  

teadusarenduse, digitaliseerimise ja start-up-ettevõtluse valdkonnas. 

Tekst: Liina Reinsaar  Foto: TTÜ Mektory
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Satelliidiprogrammi juhti köidab 
töö ühise eesmärgi nimel

TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory kosmosekeskus käivitas  
2014. aasta sügissemestril pilootprojektina nanosatelliitide arendamisele 

suunatud programmi. Tänaseks on sellest välja kasvanud tugeva meeskonnaga 
TTÜ Mektory satelliidiprogramm, mida alates 2017. aasta algusest juhib  

Rauno Gordon (PhD). Et saada teada, kellega on tegu ja  
kuidas satelliidiprogrammil praegu läheb, uurisimegi seda otse uuelt juhilt.

Tekst: Liina Reinsaar  Foto: TTÜ Mektory

MEDEFi ja Eesti esindajad 
Prantsusmaal

◀

töölepped nagu TTÜ ja MEDEFi vahel aitavad Eestit 
Prantsusmaal paremini tutvustada,” kommenteeris 
koostöölepingu olulisust Eesti suursaadik Prantsusmaal 
hr Alar Streimann. „Kui täna on Eesti Prantsusmaal 
eelkõige tuntud oma nüüdisaegsete digilahenduste ja 
avaliku sektori e-teenuste poolest, siis loodan, et TTÜ 
ja MEDEFi abil tekib koostöövõimalusi ka teistes sekto-
rites ja teadusarenduse valdkonnas,” ütles Streimann. 

Koostöömemorandum allkirjastati Eestit tutvus-
tava konverentsi raames, kus MEDEFi, TTÜ ja saat-
konna töötajad tutvustasid ettevõtjatele, ülikoolide 
ja riiklike asutuste esindajatele ettevõtlusvaldkonna 
koostöövõimalusi Eestis. Osalejatele jättis sügava 
mulje TTÜ Mektory innovatsioonikeskkond, millest 
saavad osa kõik – lastest professorite ja ettevõtete-
ni. Enne koostöömemorandumi allkirjastamist toimus 

paneeldiskussioon innovatsiooni ja digitaalse ökosüs-
teemi arengu teemal Eestis. 

TTÜ delegatsioon, kuhu kuulusid lisaks Tea Varra-
kule ka TTÜ professorid Gunnar Klaus Prause ja Raivo 
Vilu, ettevõtluskoostöö spetsialist Allan Lahi ja TTÜ 
Mektory start-up’i programmijuht Anu Oks, külastas 
Pariisi 21.–23. veebruaril. Delegatsioon kohtus Parii-
sis mitmete ettevõtete ühenduste ja klastritega, sh 
Medicen Paris Regioni, CAP Digitali, Systematicu ning 
ülikoolide esindajatega. Kohtumistel arutati tuleviku 
koostöövõimalusi tööstuse digiteerimise, teadusaren-
duse, biotehnoloogia ja e-tervise valdkondades ning 
lepiti kokku edaspidised konkreetsed koostöösammud. 

Juba sel aastal on TTÜsse oodata mitmeid Prantsuse 
ettevõtete ja ülikoolide delegatsioone ning lähikuudel saab 
paika ka kahe organisatsiooni selgem tegevuskava. ■

Rauno, räägi palun, milline on sinu taust?
Ma alustasin kunagi TTÜs füüsikaõpingutega tehnilise 
füüsika õppekava järgi. Mind oli keskkoolis füüsika ja 
eriti astrofüüsika väga huvitama hakanud. Peale füüsi-
ka bakalaureuse kraadi kaitsmist kutsuti mind elektroo-
nikasse õpinguid jätkama. Seal olid parasjagu käimas 
meditsiinielektroonika projektid. Hakkasin tegelema 

arvutisimulatsioonidega, kus inimese keha mõõdetakse 
elektrisignaalide abil ja diagnoositakse tervislikku sei-
sundit. Seda jätkasin magistrantuuris ja doktorantuuris. 
Töötasin doktorantuuri ajal ka Soomes Tampere teh-
nikaülikoolis meditsiinitehnoloogia instituudis. Pärast 
doktorikraadi kaitsmist jätkasin elektroonikainstituudis, 
mis nimetati Thomas Johann Seebecki elektroonikains-
tituudiks. Seal juhendan ka praegu kahte õppeainet.
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tab hoopis rohkem valdkondi kui eelnevad ESA projektid. 
Mitmed neist valdkondadest on küll teoreetiliselt TTÜ tea-
duritele ja õppejõududele teada, kuid praktilise arendustöö 
kogemus avab hoopis uue dimensiooni. Töötava süsteemi 
valmisehitamine on põhimõtete teadmisest keerulisem 
ülesanne. Selle abil saavad projekti juhendajad ja tuden-
gid väga olulisi kogemusi. Samuti saab TTÜ teadlaskond 
rohkem osa võtta ESA ja muude kosmoseagentuuride pro-
jektidest, kuna on olemas näidatav kogemus.

Satelliidi ehitamise projekti käigus arendame 
välja ka maapealse kommunikatsioonisüsteemi, mis 
on võimeline suhtlema teiste satelliitidega. Seeläbi 
saame teha koostööd teiste ülikoolide arendatavate 
ja muude tudengisatelliitidega. Samuti saab võima-
likuks osaleda ka täiesti äriettevõtmistes – näiteks 
koos ettevõtetega, kes soovivad maajaama teenust.

Kui suur on satelliidiprogrammi 
meeskond ja milline on sinu roll selles?
Meil tegutseb projektis praegu 19 juhendajat, kes igaüks 
koordineerib oma valdkonnas teatud alamsüsteemi tööd. 
Samuti on kaasatud üle 50 tudengi. Mõni neist on tei-
nud sellel teemal oma lõputöö, paljud tegutsevad praegu. 
Meeskonna suurus muutub natuke kogu aeg, kuna TTÜ 
teadurid-õppejõud liiguvad vahel ühest projektist teise 
ning samuti tulevad ka tudengid kas juurde või lõpetavad 
mingi etapi oma õpingutes.

Minu roll on projekti üldine koordineerimine. Ma 
püüan leida üles ja kaasata uusi innukaid liikmeid, jälgida 
alamsüsteemide valmimise protsessi, hoida silma peal 
eelarvel. Samuti suhtlen koostööpartneritega nii Eestis 
(teised ülikoolid, EASi kosmosebüroo, kaasatud firmad) 
kui ka välismaal (samuti ülikoolid, tudengivahetusorgani-
satsioonid, Euroopa kosmoseagentuur, muud satelliitide 
orbiidile saatmise võimaldajad).

Milline on ülejäänud meeskonna roll?
Meil on projekt jagatud nelja suurde valdkonda: mehaa-
nika, elektroonika, tarkvara ja juhtimine. Väga palju tööd 
toimub iga valdkonna sees. Mehaanika tegeleb kõikide 
füüsiliste aspektidega – näiteks, kuidas satelliit kokku 
kruvitakse, kuidas erinevad alamsüsteemid ära mahu-
vad, kuidas liikuvad osad usaldusväärselt liiguvad ning-
kuidas on kinnitatud päikesepaneelid ja antennid. Elekt-
roonika valdkond tegeleb kõikide satelliidi pardal olevate 
elektriliste süsteemide omavahelise suhtlemisega – par-
daarvuti, kaamerad, toide, raadio, asendimääraja. Tark-

Kuidas sa sattusid TTÜ Mektory 
satelliidiprogrammi?
Mind kutsus satelliiditeema peale ühel hetkel selle vald-
konna eelmine juht Mart Vihmand. Me olime pool aastat 
varem töötanud ühe projektitaotluse kallal, kus eesmär-
giks oleks olnud ülipisikeste satelliitide asendi määramise 
tehnoloogia arendamine. Mart tundis mind sellest ajast 
kui suurt kosmose valdkonna entusiasti. Kui ma eelmise 
aasta lõpus sellise pakkumise sain, siis olin kohe huvitatud.

Mis sind oma töös innustab?
Mind innustab eelkõige kosmosetehnoloogia valdkond. 
Pean seda väga oluliseks. Ma arvan, et pikemas pers-
pektiivis on inimkonnal püsimajäämiseks vaja laiene-
da teistele planeetidele. Ulmekirjandus on mind alati 
köitnud – fantaasiad sellest, milline võiks olla tervet 
galaktikat läbiv kaubandus või mitmeid intelligentseid 
eluvorme ühendav tulevikuühiskond. Selleni jõudmiseks 
tuleb aga lahendada väljakutseid, mida praegu ei suu-
deta, ning avastada füüsikat, mis veel avastamata.

Mind köidab oma praeguses rollis ka teine eriti olu-
line valdkond – kuidas panna inimesed tööle ühise ees-
märgi nimel. Kõigepealt saab meeskonnaga koos tööta-
da traditsioonilisi vahendeid kasutades – koos arutades, 
eesmärke seades, rolle jagades, teineteise teadmisi ja 
oskusi täiendades. Praegused arvutisüsteemid aitavad 
inimestel keerukaid süsteeme disainida ja koostööd pla-
neerida, aga millised oleksid võimalused neid koostöö-
vorme veelgi laiendada? Kas ka tänapäeva vahenditega 
saab meeskonda piisavalt efektiivselt rakendada? Või on 
võimalik inimese meeli tehnoloogiliste liideste abil laien-
dada nii, et kõigepealt üks indiviid suudaks arendada 
kordades keerukamat süsteemi ja siis sealt edasi saak-
sid ka inimrühmad koos võtta käsile inseneriülesandeid, 
mida praegu ei suudaks keegi ettegi kujutada? Küllap 
sünnivad lahendused tulevikus arvutite ja inimeste ti-
hedas koostöös, mis saab muutuda ainult tihedamaks.

Kui sa peaksid ühe lausega ära ütlema, 
millega TTÜ Mektory satelliidiprogramm 
tegeleb, siis kuidas see kõlaks?
TTÜ Mektory satelliidiprogramm tegeleb läbi väga 
konkreetse inseneriülesande lahendamise TTÜ või-
mekuse arendamisega kosmosetehnoloogia vald-
konnas. See on siis see üks lause, kuhu ma püüdsin 
kokku panna satelliidi ehitamise ja Tallinna tehnika-
ülikooli kompetentside arengu. Läbi selle programmi 
kasvavad ülikoolis teoreetilised teadmised, kogemu-
sed, kontaktid ja ideed, mis jäävad ülikooli erinevate 
projektide jaoks. Samuti saavad ka tudengid need 
endaga kaasa, kuhu iganes nad siis ka edasi ei lähe.

Milleks on TTÜ-l oma satelliiti vaja?
Eesti on Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) liige. Selle-
ga oleme endale võtnud kohustuse ja saanud võimaluse 
arendada kosmosega seotud tehnoloogiaid. Paljut sellest 
ESA rahalisel toel. Tehnikaülikooli erinevad instituudid on 
juba osalenud ESA projektides. Nüüd satelliidi ehitamisega 
võtab tehnikaülikool ette ulatuslikuma projekti, mis puudu-
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TTÜ kübervastuluure start-up 
Silicon Valleys

on umbes viies iteratsioon esialgsest ideest, see on 
omale kuju saanud hulgalise tagasiside kogumise tule-
musena, milles on osalenud ka Fortune 500 ettevõtted.

Kuidas jõudsite TitanGridiga Silicon 
Valleysse?
TitanGridiga jõudsime Silicon Valleysse üpris oota-
matult. TTÜ Mektory start-up’i konkursile otsustasime 
kandideerida nädal enne tähtaega. Konkursi eelvoo-
rude pitch oli ka korralik väljakutse. Joseph, kellega 
koos esinema pidime, tuli just lennukilt ja jõudis minut 
enne lavaleminekut Mektorysse, nii et me ei saanud 
kordagi harjutada. Õnneks läks hästi, järgmises voo-
rus valmistusime paremini ja nüüd – siin me oleme!

Millised ootused teil reisile olid ja 
milliste kogemustega koju tulite?
Ootused olid kõrged – siiani on need ka sajaprotsen-
diliselt täitunud. Osalesime maailma suurimal küber-
kaitse konverentsil (RSA Conference 2017). Kohtusime 
seal umbes 60 firmaga (osa neist väärt üle miljardi), 
et TitanGridi lahendusest rääkida, ning pea kõik olid 
vaimustunud sellest, mida me teeme. Saime kinnitust, 
et oleme praegu turul unikaalne lahendus, mille järgi on 
tõesti nii suur nõudlus, nagu esialgu hindasime. Saime 

Hakkajad noormehed võitsid konkursi peaauhinna ja 
Aleks Koha (CEO) ning Leonardo Romanello (CTO) 
sõitsid käesoleva aasta veebruaris kümneks päevaks 
Silicon Valleysse. Intervjueerisime verivärskeid ette-
võtjaid, et saada osa nende emotsioonidest ja kuulda 
tulevikuplaanidest.

Mis on TitanGrid?
TitanGrid on kübervastuluure platvorm, mis tegeleb 
ettevõtete ja nende töötajate digitaalsete jalajälgede 
kaardistamisega. Kogume avalikku infot, mida kurja-
tegijad saavad ära kasutada, ning aitame seda vä-
hendades tõsta ettevõtete privaatsust ja turvalisust. 
Põhilisteks klientideks on suurfirmad, kus on raske kü-
berturvalisuse analüüse läbi viia. Lisaks aitame ette-
võtetel ennast Euroopa Liidu andmekaitseseadusega 
(EU GDPR) kooskõlla viia. 

Kuidas saab alguse üks tudengi start-up?
TitanGrid sai alguse juba 2015. aasta aprillis. Alusta-
sime täitsa teise nurga alt, pakkudes Eesti väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele turvateste. Saime 
ruttu aru, et see mudel meie puhul ei tööta. Praegune 
lõplik idee, milleni jõudsime möödunud aasta augustis, 

2016. aasta detsembris toimus juba seitsmendat korda TTÜ Mektory start-up’i 
konkurss, kus osales rekordiliselt üle 60 meeskonna. Teiste seas esitles oma 

ideed TTÜ tudengite arendatav kübervastuluure platvorm TitanGrid. 

Tekst: Liina Reinsaar
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vara valdkond hoolitseb maapealsete süsteemide eest. 
Need jälgivad satelliidi asukohta – millal ta meist üle pea 
lendab, et me temaga suhelda saaksime, juhivad anten-
ne, saadavad käske, laevad alla ning töötlevad fotosid.

Iga alamsüsteemi meeskond saab kord nädalas 
kokku süsteemi arendamiseks. Me kohtume igal nä-
dalal ka kogu meeskonnaga ning korraldame muid 
üritusi, mis on projekti ja valdkonna teadmiste seisu-
kohast olulised. See kõik on juhtimisvaldkonna temaa-
tika ning õnneks on mul selles osas abilisi.

Kuidas üldse selline meeskond  
kokku on saanud ja kas on veel ruumi 
huvilistele?
Meeskond on kogunenud paari viimase aasta jooksul eel-
kõige nende valdkondade kaupa, mis algul tundusid kõige 
olulisemad satelliidi ehitamiseks. Tudengite kutsumiseks 
on korraldatud ülikoolis ka avalikumaid tutvustamisüritusi. 
Samuti on iga alamsüsteemi meeskond kutsunud oma 
kampa tudengeid ja jaganud spetsiifilisemaid ülesandeid.

Projekt on suur ja lai ning ruumi millegi tegemi-
seks on küllaga. Mõned alamsüsteemid on juba val-
mis saanud mingi versiooni, mida katsetada saab, 
aga edasi võib arendada igat valdkonda. Samuti on 
vaja teha valmis ja seada üles katsetamise vahen-
deid. Igat süsteemi peab katsetama nii mehaaniliselt 
kui ka elektroonika toimimise seisukohast. Katsesüs-
teemide arendamiseks otsime kindlasti inimesi.

Tehnilistest teemadest eraldi leidub võimalusi ka 
toetavate tegevuste osas – ürituste korraldamine, 
igasugune suhtlemine, loomingulised toetavad tege-
vused, mis teevad kõigile projektis osalemise põneva-
maks ja silmi avavamaks. Visualiseerimine, maketid, 
turundus, videod, koostööotsingud jne.

Iga valdkonna inimesed on teretulnud. Ootame 
teie mõtteid ja osalust, et muuta satelliidiprojekt te-
ravamaks nii ihult kui ka hingelt.

Uuri TTÜ Mektory satelliidiprogrammi kohta lähe-
malt siit: http://bit.ly/TTÜMektorysateliit. ■

http://bit.ly/TT�Mektorysateliit
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Elektrilevi võrgulaboris arendatakse 
Eesti suurimat robotit 

TTÜ energeetika, inseneri ja infotehnoloogia teadus-
kondade õppeprogrammides.

TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi 
professori Ivo Palu sõnul näevad tudengid ja õppejõud küll 
raamatutes ja konspektides pilte juhtimiskeskusest ning 
teatakse selle tööpõhimõtteid, ent reaalsuses nähakse 
selle keerukust vaid juhtimiskeskust külastades. „Nüüd on 
ka meil olemas õppevahendid, kus saame nii reaalselt 
kui ka lausa füüsiliselt juhtida meie enda ülikoolilinnaku 
elektrivõrku. Näiteks kui maketil oleval kaablil tekitada rike, 
siis on kohe näha, millises korpuses kaob elektritoide ning 
milline loogikajada selle korral tööle rakendub,” ütles Palu.

Infosüsteemide ja tehnoloogia arenguga peab võrd-
set sammu astuma ka küberturvalisus. Nii soovib ka 
NATO küberkaitsekoostöö keskus katsetada reaalsele 
elektrivõrgule vastavas testlaboris, kui hästi kaitstud või 
rünnatav on meie elektrivarustuse tagamine kui elutähtis 
teenus. Tänapäevase tarkvõrgu seadmeid hakkab laboris 
testima Hollandi võrgutehnoloogia ettevõte Locamation.

Elektrivõrgu arenduslabor sündis TTÜ Mektorys 
Elektrilevi ja Tallinna tehnikaülikooli koostöös. Labo-
ri loomisesse panustasid Elektrilevi meeskond, TTÜ 
elektroenergeetika instituudi teadlased ja partnerid. ■

Teadus- ja arendustöö baasiks vajalik labor on mõel-
dud nii ettevõtetele kui ka ülikoolidele ning pakub 
juba täna huvi Hollandi võrgutehnoloogia ettevõttele 
ja NATO küberkaitsekoostöö keskusele.

Labor on testkeskkonnaks elektrivõrgu tervikahela-
le – alates füüsilisest elektrivõrgu mudelist kuni tehno-
loogia ja infosüsteemideni. Elektrilevi juhatuse esimehe 
Tarmo Mere sõnul on elektri jaotusvõrk oma kümnete 
tuhandete alajaamade, piltlikult 1,5 korda ümber Maa 
ulatuva liinimahu, sadade tuhandete mastide, arvestite 
ja igas sekundis liikuvate tuhandete andmeühikutega 
justkui Eesti suurim robot, millest sõltub palju inimeste 
igapäevaelu ja ettevõtete toimimine.

„Täna toimib võrk veel üsna palju lokaalselt ja füü-
siliste signaalide toel, kuid tegutseme iga päev selle 
nimel, et muuta see robot üha nutikamaks ja töökind-
lamaks. Tänu digitaliseerimisele väheneb rikete hulk ja 
mõju ning klientide elu muutub mugavamaks. Nii-öelda 
targa võrgu jaoks vajalike lahenduste ja seadmete tes-
timisel on laboril suur kasutuspotentsiaal,” lisas Mere.

Laboris plaanitakse läbi viia tehnoloogia ja ohu-
tuse teemalisi koolitusi, testimisi, küberturvalisuse 
uurin guid ja arendustegevusi ning laborit kasutatakse 

16. veebruaril avati Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses 
Mektory elektrivõrgu arenduslabor. Laboris saab täisfunktsionaalse 

võrgumudeliga reaaloludes testida ja luua lahendusi elektrivõrgu arendamiseks. 

Tekst: Kristin Rammus

hulgaliselt potentsiaalsete edasimüüjate, tehnoloo-
giapartnerite ja tulevaste suurklientide kontakte. Meid 
ootab ees veel Startup Grindi festival ja tänu EASi esin-
dajale Silicon Valleys ka kohtumised Eesti ettevõtetega 
USAs, loodame neilt saada väärt tagasisidet.

Milline oli Silicon Valley reisi kõige 
võimsam emotsioon? 
Me ei uskunud, et meie lahendus nii hästi turule sobib. 
Kui miljardilise väärtusega ettevõtte esindaja ütleb 
pärast demo: „Wow! This is amazing, you guys are 
going to be the next big thing!”, siis oleme veendunud, 
et istume millegi potentsiaalselt väga suure otsas. 
See on suurepärane emotsioon, mida kaasa võtta. 

Kuidas TTÜ ja Mektory on teie edule 
kaasa aidanud?
Ilma TTÜta ei oleks meeskonnas praegust CTOd ja ilma 
Mektoryta ei oleks me praegu Silicon Valleys. Muidugi tu-
leb ka öelda, et haridus, mille me ülikoolist oleme saanud, 
on olnud laiemate teadmiste aluseks, aga ainult koolis õp-
pimisest kindlasti ei piisa. Igal juhul soovitan TTÜ Mektory 

start-up’i programmides osaleda, sealt saab hulgaliselt 
uusi kogemusi ja teadmisi. Aga nagu ma just ütlesin, siis 
ainult õppimisest ei piisa, tuleb asju ära teha!

Kus on TitanGrid viie aasta pärast?
Olen veendunud, et viie aasta pärast on meie kontor kas 
USAs või Londonis. Meie visioon näeb ette, et oleme 
aastaks 2020 globaalselt juhtiv digitaalsete jalajälgede-
ga tegelev ettevõte. Kas TitanGrid on uus Eesti Skype? 
Seda ei tea kunagi, aga tuginedes sellele tagasisidele, 
mis me Silicon Valleyst ja Mektory start-up’i konkursilt 
saime, siis tundub, et tingimused on soodsad.

Järgmine TTÜ Mektory start-up’i konkurss toimub 
detsembris 2017. Mektory konkursi teevad eriliseks 
just kõrgtehnoloogilised riist- ja tarkvaraideed, samuti 
interdistsiplinaarsed meeskonnad ja loomulikult väga 
mainekas žürii. Konkursile eelneb kolmekuuline STAR-
TERtechi koolitusprogramm, kus on võimalik parimate 
ekspertide ja mentorite toel omandada start-up-ette-
võtte rajamise põhitõdesid. 

Rohkem infot TTÜ Mektory start-up’i programmi-
juhilt: anu.oks@ttu.ee ■
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Sõprade ühisest unistusest 
sündisid taimsed 
käsitööjäätised

Viimase aasta jooksul on Ivo ja Gert TTÜ õpingu-
test ja igapäevasest põhitööst üle jäänud vaba aja 
pühendanud oma jäätisebrändi väljaarendamisele. 
Algne plaan oli tuua esimesena Eestisse eriline 
jäätisevalmistamise viis, mida võiks eesti keeles 
nimetada rullitud jäätiseks. Selle Aasias levinud 
maiustuse valmistamiseks valatakse piim jäisele 
(–18 kuni –35 kraadi) metallpannile, lisatakse hul-
ka puuvilju ja muid koostisaineid ning hakitakse ja 
segatakse, kuni segu jäätub mõnusalt kreemjaks. 
Paraku jäi plaan katki, kuna selline jäätis vajab 
spetsiaalset masinat.

Ent nurka siiski Ivo ja Gert oma jäätiseunistust 
ei visanud, vaid mõtlesid edasi, millisele jäätunud 
magusroale oleks veel turgu. Nii liikus fookus 
võimalikult lihtsa ja puhta koostisega veganjää-
tisele ehk loomsest toorainest – piimast, koorest 
ja munast – priile maiustusele. Järgnesid kuude-
pikkused katsetused erinevate kookospiimade ja 
maitsetega.

Rohelisest teest punapeedini
Kui TTÜs toidutehnika ja tootearenduse erialal 
tudeeriva Ivo roll on jäätiste retseptid täpselt 
paika klapitada, siis Gert genereerib pigem ideid, 
milliseid maitseid võiks proovida. Tema õpingute 
eriala – tööstus- ja tsiviilehitus – ei ole küll toidu-
ga seotud, ent huvi toiduvalmistamise ja eriliste 
maitsete vastu on noormehel suur. Inspiratsioo-
niks on tal kogutud lausa sadu jäätiseretsepte ja 
ideid. Nii ongi kõikvõimalike puuviljade ja marjade 
kõrval katsetatud jäätisetegu ka rohelise ja matc-
ha teega, ingveri ja kurkumiga, isegi punapeediga. 

Aastaid tagasi kohtusid teatris saaliteenindaja ametit pidades kaks 
noormeest – Ivo Rosenberg ja Gert Lõhmus. Tööalasest tutvusest kasvas 

sõprus ning koos toideti unistust rajada kunagi oma ettevõte. Täna teavad 
Ivo ja Gert omast käest, et unistused täituvad – nende valmistatud erilaadsed 

De Lune kookospiimajäätised koguvad aina enam austajaid. 

Tekst: Agnes Männiste   Foto: Edmond Mäll

Viimane meenutas paraku maitselt rosoljet ning 
seetõttu oma kohta tootevalikus välja ei teeninud. 

Õppetunde on saanud jäätisemeistrid veelgi. 
Näiteks lisavad De Lune astelpajujäätisele vahva 
nüansi astelpajuseemned. Ent selgus, et astelpa-
jusorte on erinevaid – mõnel on rohkem ja mõnel 
hoopis vähem seemneid. Nii et esimesed jäätised 
tulid üsna seemnetäpilised ja marjasort tuli ringi 
vahetada. Jäätise valmistamine on mõjutanud ka 
noormeeste endi igapäevast toidulauda. Näiteks 
külvatakse nüüd hommikuti puder üle marjadega 
ja sageli on menüüs ka avokaadod, ananassid. Ikka 
selleks, et õppida erinevaid vilju paremini tundma 
ja katsetada, kas neid sobiks jäätisesse pista. „Mis 
me siis sellel aastal maal peenrale paneme?” päris 
Gerdi emagi hiljuti. 

Jäätiseteste korraldades selgus, et paljudele 
eestlastele on kookose maitse võõras. „Kas te 
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seda kuidagi peita ei saaks?” pärisid mitmed. Ent 
sellised küsimused ajavad Ivo ja Gerti muigama. 
Kindlasti ei kavatse nad midagi peitma hakata, sest 
just selline – kookospiima baasil – nende jäätis ongi. 
Milleks valmistada järjekordset tavalist jäätist, mille 
valik on poelettidel juba niigi rikkalik?

Tavapärasest erinev meetod
Erilaadse koostise kõrval erineb tavapärasest pisut 
ka De Lune jäätiste valmimisviis. Kui muidu segab ja 
külmutab jäätisemasin valmivat jäist maiust samal 
ajal, siis Ivo ja Gert kasutavad aeganõudvat jääpu-
rustusmeetodit. See käib nii, et kõigepealt segatakse 
kokku koostisained – kookospiim, rafineeritud roosuh-
kur ja maitselisand – marjad, puuviljad või šokolaad. 
Seejärel pistetakse segu 24 tunniks sügavkülma. Kül-
mumise järel suristatakse segu Pacojeti jääpurustus-
masinas mõnusalt kreemjaks ja pannakse topsidesse. 
Topsid suunduvad veel kuueks tunniks külma ning pä-
rast seda on jäätis nautimiseks valmis. 

De Lune jäätisebrändiga tuldi välja 2016. aasta 
detsembris. Kui praegu on veel käsil katsetamise 
ja turu testimise periood, siis tootmine nõuab juba 
ruume väljastpoolt TTÜd. Seega on noormehed oma 
ruumide otsingul ning plaanivad järgmise sammuna 
suunduda EASi jutule. Jäätisetootmise püstipanek 
nõuab paraku üsna suuri investeeringuid – jäätise-
masin maksab umbes 10 000 eurot, külmik 4000 
eurot jne. Ivo ja Gert tõdevad, et investorite huvi on 
pigem suunatud lennukate äriideedega idufirmade 
poole, mille tootega saab kiiresti turule tulla. Ent toi-
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dutööstus vajab suuri investeeringuid ja käimasaa-
mine võtab aega. Õnneks on ettevõtlikel noormeestel 
kaasaelajaid ja lootused-plaanid tootmise kasvata-
miseks suured. 

Esimese paari kuu jooksul on testijateks olnud 
peamiselt oma sõbrad ja tuttavad, kolleegid ja ülikooli 
õppejõud. Ent huvi on juba mitmel restoranilgi, kes 
soovivad De Lune jäätised oma valikusse võtta. Eesti 
turu kõrval on Gerdil ja Ivol aga kindel plaan asuda 
oma taimseid jäätiseid pakkuma ka Skandinaavias. 
Erinevate maitsete ideedest ja noormeeste peale-
hakkamisest ei paista siin igatahes puudust tulevat. 
„Kõigepealt planeet Maa ja siis edasi,” naljatleb Gert.  

Naudivad protsessi ja väljakutseid
Üks on kindel – oma jäätisebrändi arendamine on 
noormeeste jaoks olnud tohutult õpetlik kogemus. Ja 
sama kindel on seegi, et mõlemad naudivad seda kõike 
väga. Plaanida on lihtne, ent palju raskem on asjad ära 
teha, näevad nad. Detaile on palju ja probleemid tuleb 
kõik ise ära lahendada. Ent just see neid sütitabki! „Sel-
le töö käigus õpid olema loov, kogu jäätisetegemise 
protsess on üks suur looming,” tõdeb Gert. Koolis õpitu 

saab oma ettevõtet arendades käiku lasta – nüüd lä-
heb seda päriselt vaja. Toidupoes vaatavad Ivo ja Gert 
teiste väiketootjate kaupa küll hoopis teise pilguga – 
nad teavad, milline töö on selle taga tegelikult. 

Õppimise eesmärgil on nad läbi käinud mitmed 
kodumaised jäätisetootjad ning maitsnud ära väga 
palju jäätiseid. „Ega muud eriti süüa ei jõuagi,” mui-
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gab suur jäätisesõber Ivo. De Lune kogemuse vor-
mistab ta sel kevadel oma lõputööks, mille sisuks on 
toote loomine, arendamine ja turuletoomine jäätise 
näitel. Ta julgustab ka teisi toidutehnolooge oma 
toodet arendama, sest see on erialaselt ääretult 

kasulik kogemus. „Ülikool toetab seda igati. Toidu-
tehnoloogia instituut on meid palju aidanud ja ole-
me kõige eest väga tänulikud! Ülikoolis on rohkesti 
inimesi, kellelt saab abi küsida, ja õppejõud elavad 
kaasa,” tunnustab Ivo. ■
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Jäätisemeistrid

 � astelpajujäätis – kodumaine supermari 
astelpaju mestis kookospiima ja rafineeri-
mata roosuhkruga;

 � mustasõstrajäätis – mustad sõstrad ja koo-
kospiim sobivad kokku nagu valatult, magu-
sust lisab rafineerimata roosuhkur;

 � ananassijäätis – hõrgu mekiga jäätises 
sulavad ühte küps ananass, kookospiim ja 
rafineerimata roosuhkur. 

 � Ivo Rosenberg – 26-aastane, lõpetab 2017. 
aastal TTÜs toidutehnika ja tootearenduse eri-
ala bakalaureuseõppe. De Lune jäätistest on Ivo 
lemmikud must sõstar ja šokolaad. 

 � Gert Lõhmus – 26-aastane, lõpetab 2017. aastal 
TTÜs tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistri-
õppe. De Lune jäätistest on Gerdi lemmikud must 
sõstar ja vaarikas, mis on esialgu küll veel välja-
töötamise faasis, kuid lisandub peagi valikusse. 

De Lune maitsed
Ettevõtlike noormeeste jäätisevalikusse lisandub 
juba üsna pea uusi ja põnevaid maitseelamusi, kuid 
praegu on välja arendatud viis maitset: 
 � šokolaadijäätis – sametine kooslus vegan-

šokolaadist, kookospiimast ja rafineerimata 
roosuhkrust;

 � kookose-vaniljejäätis – meeldivalt vanilline 
maius, milles vanillikaun, kookospiim ja rafi-
neerimata roosuhkur;

Kuidas De Lune jäätised nime said?
Kui jäätisetegu oli omadega nii kaugel, et avalikkuse 
ette tulemiseks oli vaja maiustustele anda nimi, ei 
sündinud see sugugi ühe hetkega. Iga päev kirjutas 
Ivo üles sadu nimekandidaate, et leida just see õige 
kõla ja tähendusega nimi. 

Lõpuks inspireeris noormeest Claude Debussy kla-
veripala „Clair de Lune”, mis tähendab eesti keeles kuu-
valgust. De Lune – kuu – see ongi meie nimi, otsustasid 

jäätisemeistrid. Nende jaoks väljendab see lihtsust ja 
puhtust. Ehk sama, millised on ka nende valmistatud 
käsitööjäätised – väheste koostisainetega (ainult 
kookospiim, maitselisand ja rafineerimata roosuhkur), 
taimsest ja läbinisti looduslikust toorainest ehk mar-
jadest, mitte marjapulbrist, ning kookospiimast, mitte 
piimapulbrist. Tõelised ja ehtsad käsitööjäätised! ■
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Tenuurist ja akadeemilise 
hindamise vajalikkusest

Nõukogu määruses defineerisime tenuuri kui pro-
fessori tähtajatu akadeemilise staatuse. Aga meil 
on juba tähtajatu tööleping! Kui tenuur on lihtsalt 
võõrsõnaline vaste eestikeelsele tähtajatule töö-
lepingule, siis tekib küsimus, miks peab seni käi-
bel oleva ja kõigile arusaadava väljendi (tähtajatu 
tööleping) asendama. 

Euroopa Komisjoni ettekirjutusest tulenevalt 
muudetakse Eestis praegu järjest akadeemiliste 
töötajate tähtajalisi lepinguid tähtajatuteks, aga 
ilmselt ei ole nende kõigi puhul tegemist tenuu-
riga. Milles seisneb siis tenuuriga akadeemilise 
ametikoha erinevus tähtajatu töölepinguga aka-
deemilisest ametikohast? 

Vastuse sellele küsimusele annab LERu  
(League of European Research Universities) soo-
vitusdokument1, mis kirjeldab tenuuri ja selle ra-
kendamise praktikat Euroopa parimates teadus-
ülikoolides. Tenuur on selle käsitluse järgi püsiv 
(tähtajatu) akadeemiline ametikoht (sõltumata 
karjääri astmest ning sõltumata lepingu tüübist 
– mis mõnes riigis on näiteks avaliku teenistuse 
seaduse järgi täidetav ametikoht). Tenuurirada on 
karjäärikorraldus, milles kandidaadiga sõlmitakse 
tähtajaline leping, ning mis positiivse atesteeri-
misotsuse korral annab võimaluse liikuda sama 

Ingliskeelsed sõnad tenure ja tenure track, mis vaid aasta tagasi 
olid enamikule meist sedavõrd võõrad, et neile TTÜ arengukava koostamise 

ajal veel päris kindlat eestikeelset vastetki ei olnud, on tasapisi meile 
omasemaks saanud. Nüüd on sõnadest „tenuur” ja „tenuurirada” saanud  

TTÜ akadeemilise karjääri korralduse kesksed mõisted ning  
loodetavasti küpseb koos meie harjumusega neid mõisteid kasutada  

ka arusaamine nende tegelikust sisust. 

Tekst: Renno Veinthal, teadusprorektor  Fotod: Edmond Mäll

ametikoha sees staatuselt kõrgemale tähtajatule 
akadeemilisele positsioonile. 

Tenuuril põhinevad karjäärimudelid
Tuleb mainida, et maailmas on kasutusel mitmeid 
tenuuril põhinevaid karjäärimudeleid, mille ühisjoo-
ni äsja nimetasin, kuid milles on ka erisusi. Näiteks 
uSAs (sealt on umbes 100 aastat tagasi alguse saa-
nud klassikaline tenuurisüsteem) on võimalik abipro-
fessori staatuses liikuda tenuurirajale kohe pärast 
doktorikraadi kaitsmist või järeldoktorantuuri. Konk-
reetsed edutamisreeglid sõltuvad ülikooli rahalistest 
võimalustest ja prestiižist. Mõned ülikoolid võtavad 
tenuurirajale mitu abiprofessorit, kellest tenuuri, 
reeglina kaasprofessori ametikohale valitakse vaid 
parim. Ülejäänud peavad sellest ülikoolist küll lah-
kuma, kuid jätkavad enamasti akadeemilist karjääri 
mõnes teises uSA või maailma ülikoolis. Edutamine 
täisprofessoriks toimub reeglina pärast vähemalt 
kuue-seitsme aasta pikkust tööd kaasprofessorina. 

Erinevates Euroopa riikides on tenuuri mudeli ele-
mente erineval määral rakendatud – sõltuvalt ülikoo-
lidele seadusega antud otsustusvabaduse määrast. 
Inglismaa ülikoolidele on iseloomulik tenuuri sise-
nemine pärast prooviperioodi (tähtajaline töösuhe 

SISEVAADE

1 LERu Advice Paper No. 17. Tenure and Tenure Track at LERU Universities42
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asendub tähtajatuga), seega põhimõtteliselt sarnaselt 
TTÜs vastu võetud akadeemilise karjääri korraldusega. 

Meie akadeemilise karjääri korraldus on sarnasem 
Põhjamaade ülikoolide (sh meie võrdlusülikoolide) oma-
ga. Näiteks Aalto ülikooli tenuurirada on meile sarnaselt 
kolmeastmeline. Erinevus seisneb selles, et abiprofessori 
staatus on Aaltos tähtajaline, reeglina kestusega 8–10 
aastat, sisaldades esimese 3–5 aasta möödumisel va-
hehindamist. Kaas- ja täisprofessori staatuses profes-
sorid on Aalto ülikoolis tenuuris. Meie süsteemi erisuseks 
on asjaolu, et abiprofessori staatus jaotub kaheks: täht-
ajaliseks tenuuriraja ja tähtajatuks tenuuri staatuseks. 

Tenuuri mudeli rakendamise vajalikkus
Nagu selgitasime mõned kuud tagasi Sirbis2 aval-
datud artiklis, seisnevad senikehtinud akadeemilise 
karjääri korralduse suurimad puudused teadlaskonna 
vananemises, kasvavas konkurentsis teadusgrantide-
le, tähtajalistes töölepingutes, mis ei luba pühenduda 
tõsistele ja pikemaajalistele probleemidele, hierarhi-
listes töösuhetes, kus erinevatel akadeemilistel re-
delipulkadel seisjatel on ka erinevad akadeemilised 
õigused, õppejõudude ja teadlaste ametite lahususes, 
õppejõudude ülekoormuses ning pidevas finantsilises 
surves „teenida endale palgaraha”. 

Vajadus tenuuri mudeli rakendamiseks tuleneb 
seega asjaolust, et ülimalt konkurentsitihedas teaduse 
rahastamise tingimustes on vajalik silmapaistvate aka-
deemiliste võimetega isikute kindlustunde suurendami-
ne. Seda eriti teadlaskarjääri alguses, kui noor teadlane 
on läbinud järeldoktorantuuri ja kodumaale naasmiseks 
vajaks suuremat kindlust, kui seda suudab pakkuda 
parimal juhul kolmeks või neljaks aastaks eraldatav 
uurimistoetus. Neid probleeme ei ravi ka töölepingute 
muutmine tähtajatuteks. Oleme ju piisavalt näinud, et 
koondamiseks on piisav alus töö ümberkorraldamine 
ja töö lõppemine seoses uurimisprojekti (ja sellega 
seotud rahastamise) lõppemisega. Tsiteerin siinkohal 
akadeemik Ülo Niinemetsa3: „kõigile tähtajatu leping” on 
üllas kontsept, aga selleks rahastuse leidmine on jäetud 
asutuste mureks. Seda võiks justkui kompenseerida koon-
damise lihtsus, aga teiselt poolt muudab selline paind-
likkus tenuuri farsiks. Etteteatamistähtaeg koondamisel 
üks-kaks kuud teadlasele, kes on vähemalt 20+ aastat 
oma oskusi lihvinud, ei ole kuidagipidi väärikas, ammugi 
mitte kooskõlas edukate teadusriikide praktikaga.

Ülikoolide baasrahastamise kasv koos teiste üli-
kooli püsirahastust korraldavate riigi tasemel teh-
tavate otsustega loovad eeldused, et suudame tõe-
poolest järgmise viie aasta jooksul TTÜs kujundada 
nüüdisaegse, läbipaistva ja tulemuslikkusele orientee-
ritud karjäärisüsteemi. 

Toetudes erinevatele analüüsidele meie akadeemili-
se personali tegevuse ja tulemuslikkuse kohta, on plaa-

nis eelseisvatel aastatel luua ja täita kuni 250 tenuuriga 
professori ametikohta. Teatavasti töötab TTÜs 2017. 
aasta veebruari seisuga 112 professorit ja 24 külalispro-
fessorit, kokku 136 isikut. Lisaks professoritele töötab 
TTÜs käesoleval ajal 15 juhtivteadurit. Seega on TTÜs 
avanemas võimalus kuni 100 uue tenuuri ametikoha 
näol. Olen veendunud, et need professorid kerkivad ar-
vestatavas osas meie tänaste dotsentide, vanemteadu-
rite ja teadurite ridadest, kuid kindlasti püüame tugevda-
da oma akadeemilist taset, otsides ja värvates inimesi 
ka väljastpoolt TTÜd. Professorid on tulevikus kolmel 
tasemel: abi-, kaas- ja täisprofessorid, kusjuures nende 
taset iseloomustab senine akadeemilise tegevuse tule-
muslikkus. Ilmselt ei leidu tulevikus TTÜs igal tasemel 
professoreid võrdsel arvul ning abiprofessoreid hakkab 
olema mõnevõrra rohkem kui kaasprofessoreid, kaas-
professoreid omakorda rohkem kui täisprofessoreid. 

Tenuuri ametikoha loomise otsuse 
teeb rektor
Vastavalt TTÜ põhimäärusele on ellu kutsutud nõukogu 
juures tegutsev tenuurikomisjon. Selle komisjoni ülesan-
deks on eeskätt rektorit nõustada ning tagada, et looda-
vate tenuuri ametikohtade jaotus oleks kooskõlas TTÜ 
vastutusvaldkondadest tulenevate ülesannetega, meie 
strateegiliste arengueesmärkidega, üleilmsete arengu-
suundumustega ning et teaduskondade kitsamad huvid 
leiaksid sobiva tasakaalu ülikooli laiemate huvidega, olles 
ühtaegu kõrgete akadeemiliste standardite raamides.  

Dekaanid teevad ettepanekud konkreetse tenuuriposit-
siooni täitmisviisi kohta rektorile, kes suunab need läbivaa-
tamiseks ja seisukoha kujundamiseks tenuurikomisjonile. 
Peale tenuurikomisjoni soovitust ja rektori vastavasisulist 
otsust saab toimuda ametis olevate professorite jt aka-
deemiliste isikute asetumine uude tenuurisüsteemi kas 
atesteerimise, konkursi või ka nimetamise kaudu.

Akadeemilise hindamise maatriks
Siinkohal on asjakohane rääkida akadeemiliste isikute 
sobivuse hindamisest konkreetse ametikoha nõuetele 
ja ülikooli ootustele. Teadusvaldkondade paljusus, eri 
valdkondade teadustraditsioonide erisused ja lisaks 
konkreetsete ametikohtadega seotud ülesannete 
mitmekesisus teeb erinevates teadusvaldkondades 
tegutsevate akadeemiliste isikute tegevuse tulemus-
likkuse hindamise keeruliseks.

Mida üldse kujutab akadeemiline tulemuslikkus ja 
kas seda on võimalik hinnata? Sellele küsimusele vas-
tamisel võiks olla abiks nn akadeemilise hindamise 
maatriks4. Kõnealune maatriks on alates oma esime-
sest versioonist olnud tuliste arutelude objektiks – 2016. 
aasta novembris toimunud arendusseminaril, avalikus 
infotunnis 2017 jaanuaris, korduvalt nõukogu teadus-

2 Jaak Aaviksoo ja Renno Veinthal. Tenuur kui akadeemilise vabaduse tagatis, Sirp, 23.09.2016
3 Ülo Niinemets. Teadlase karjäärimudel. Milleks, kellele ja kuidas? Sirp, 19.06.2015
4 https://upload.ttu.ee/show/file/bJC5SE:fb787615f5ab09f5025753dc65b01746.pdf
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komisjonis, ilmselt kõige elavamalt aga spontaanselt 
erinevates akadeemilistes seltskondades, uurimisrüh-
mades ja kolleegide vahel. Akadeemilise hindamise 
maatriks on kavas vastu võtta märtsikuu nõukogus.

Akadeemilise hindamise maatriks kirjeldab aka-
deemiliste pädevuste ja akadeemiliste saavutuste 
tasemeid 9-astmelisel skaalal olulisemate akadee-
miliste tegevuste liikide lõikes. Akadeemilisi tegevusi 
on maatriksis 11 ning need jaotuvad kolme blokki: 
teadus- ja arendustegevus, õppe- ja õppearenduste-
gevus ning muu akadeemiline tegevus. 

Esimeses blokis hinnatakse akadeemilise isiku tu-
lemuslikkust, vaadeldes nii publitseerimist kui ka tsi-
teeritavust, tulemuslikkust konkurentsipõhise rahastu-
se taotlemisel, aktiivsust ja edukust nii avaliku kui ka 
erasektori rahastuse taotlemisel ning innovatsiooni- ja 
leiutustegevust. Teise bloki moodustavad õppe- ja õp-
pearenduse ning juhendamisega seotud tegevused ja 
saavutused. Kolmandas blokis on muud ülikooli seisu-
kohalt olulised tegevused ja saavutused – kutsealane 
tegevus, teadus- ja hariduskorralduslik tegevus, avalik-
kusele suunatud tegevus ja tunnustused. 

Maatriks on kujundatud nii, et iga TTÜ akadeemi-
line töötaja peaks saama enda tegevusele kõikides 
neis näitajates hinnangu anda. Maatriksi esimeses 
veerus kirjeldatud tulemused vastaksid ligikaudu ma-
gistrikraadi omava, oma akadeemilise karjääri algu-
ses oleva töötaja eeldatavale tasemele. Aste-astmelt 
tulemuslikkust kirjeldavad nõuded kasvavad, kirjelda-
des üheksandal tasemel üleilmset akadeemilist tippu. 
Kuna erinevates ametites on töö sisu ja tulemused 
erinevad, selgitatakse samas määruses erinevatele 
akadeemilistele ametikohtadele vajalikuks peetavaid 
tasemeid täiendavalt eraldi. Lektorite ja vanemlekto-
rite puhul hinnatakse eeskätt õppetöö läbiviimise ta-
set ja tulemuslikkust, teadurite puhul hinnatakse pa-
nust eeskätt teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. 
Professoreilt, keda kõnealune tabel kirjeldab viiendast 
üheksanda veeruni, eeldatakse üldiselt õppejõu ja 
teadlase rollide senisest ulatuslikumat ühitamist. 

Rõhutan, et suurem tegevuse maht ja tulemus-
likkus ühes tegevuse valdkonnas kompenseerib ta-
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gasihoidlikumat tulemuslikkust teistes valdkondades 
ning igalt töötajalt ei eeldata tegutsemist võrdse tu-
lemuslikkusega kõikides tegevusliikides. Näiteks kaas- 
või täisprofessorile esitatavad nõuded on kirjeldatud 
teatavas vahemikus. Üldiselt on tegevuse tulemus-
likkuse kirjeldamisel eeldatud (ehk TTÜ-le tervikuna 
jõukohaseks eesmärgiks võetud), et abiprofessorite 
taset iseloomustab silmapaistvus ülikooli tasemel, 
kaasprofessorite tegevust iseloomustades näeksime 
seda inimest valdkonna juhtiva asjatundjana Eestis, 
täisprofessorid aga esindavad oma valdkonna tead-
misi ja pädevusi heal rahvusvahelisel tasemel. Maat-
riksi 8. tasemele vastavate teadlaste ja õppejõudude 
tulemuslikkus lubab neid pidada oma valdkonnas üle-
ilmseteks tippudeks (kuulumine 1% parimate sekka). 

Palju on kirgi kütnud maatriksis toodud numbrili-
sed näitajad. Kas tõesti hakkame arhitektuuri ja mole-
kulaarbioloogia valdkonnas tegutsevaid akadeemilisi 
isikuid hindama sama mõõdupuuga? Kindlasti mitte, 
sest maatriksis toodud numbrilisi näitajaid korrigee-
ritakse isiku tulemuslikkuse hindamisel lähtuvalt aka-
deemiliste valdkondade keskmisest statistilisest tase-
mest. Eesmärgina näeme, et kaasprofessori tasemel 
ametisse valitavad professorid oleksid tulemuslikku-
selt ligikaudu võrdlusülikoolide keskmisel tasemel. 
Kui võrdlusülikoolide professorite keskmine h-indeks 
kõnealuses valdkonnas on näiteks 6, siis võiks TTÜ 
kaasprofessorid olla ligikaudu sama tasemega (olgu 
see siis Scopuse või mõne muu tsiteerimisandmebaa-
si järgi). Maatriks kirjeldab ülikooli üldist ootust, sest 
konkreetsele ametikohale kandideerija või konkreetse 
ametikoha täitja nõutava taseme ja tulemuslikkuse 
määrab selle konkreetse ametikoha jaoks koostatud 
spetsiifiline ametikirjeldus või personaalne ametiju-
hend. 

Otsus, mille langetas nõukogu akadeemilise kar-
jääri korraldust heaks kiites, on oluline teetähis meie 
arenguteel. Kui suudame kokku leppida karjääriot-
suste tegemise jaoks kasutatava abivahendi sisus, 
saame sellele toetuda järgmistes akadeemilisi isikuid 
puudutavates otsustes. ■
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Vilistlane Mari Vavulski 
seisab Eesti start-up-

ettevõtete hea käekäigu eest 

viidud muudatus välismaalasi puudutavas sea-
duses. See muudatus võimaldab välismaa start-
up’i meeskondadel Eestisse ümber asuda ning 
hakata siin oma start-up’i looma ja arendama. 
Eesti start-up’idel võimaldab see lihtsamalt vä-
listööjõudu värvata. See on üks väga konkreetne 
näide turu probleemidest, millele pidime lahen-
duse leidma. 

Kui keeruline see protsess oli,  
et selline seaduse erand  
saaks sisse viidud?  
Selle konkreetse juhtumi puhul oli kõik üsna kii-
re ja valutu. Ühe seaduse menetlemine võib ise-
enesest võtta väga kaua aega. Meil oli õnneks 
suurepärane koostöö siseministeeriumiga, kes oli 
valmis mõtlema välja sellist lahendust, mis so-
biks hästi ka kümne aasta perspektiivis, mitte ei 
lahendaks ainult tänaseid murekohti. Tõstatasime 
selle teema eelmise aasta 12. jaanuaril peaminist-
ri juures toimunud start-up’ide ja riskikapitalistide 
ümarlaual ja selle aasta 18. jaanuariks oli seadus 
muudetud, nii et see läks väga kiiresti. Ei saa just 
öelda, et see oli lihtne protsess, aga kindlasti andis 
hea kogemuse, kuidas tulevikus sarnaste teema-
dega edasi liikuda. 

Kas eelistad pigem ingliskeelset 
sõna „startup” või eestipärasemat 
mõistet „idufirma”?
Minul tegelikult isiklik eelistus puudub. Eesti kon-
tekstis võib „idufirma” olla suupärasem, ent rah-
vusvaheliselt on ikkagi „startup” see, millest ini-
mesed aru saavad, ka Startup Estonia nimi tuleb 
sellest. Ehkki osa inimesi mõtleb võib-olla endiselt 
kõigist alustavatest ettevõtetest kui start-up’idest, 
siis tegelikult tähendab „startup” ebamäärastes 
oludes tegutsemist ja kiiresti kasvava ärimudeli 
otsimist. 

Millega Startup Estonia tiim tegeleb 
ja milleks seda vaja on?
Startup Estonia ülesandeks on aru saada, kus 
Eesti start-up’i kogukonnal king pigistab. Ehk on 
mõned seadused ajale jalgu jäänud ja vajavad 
muutmist või on mingid tegevused turul una-
russe jäänud. Startup Estonia tegeleb eelkõige 
nende asjadega, millel ei ole omanikku, aga mis 
tulevikus võiksid potentsiaalselt suurt tulu luua 
ning aidata kogu start-up’i keskkonda soodsa-
maks muuta. Üks ettevõtmine, mida on ka päris 
palju kajastatud, on start-up-viisa nime all ellu 

Tehnikaülikooli avaliku sektori majanduse vilistlane Mari Vavulski on 
viimased kolm aastat juhtinud Startup Estonia tiimi ning seisnud hea selle 

eest, et alustavad Eesti start-up’id saaksid just sellist tuge 
nagu neil parasjagu vaja on. Kohtusime Mariga Telliskivi loomelinnakus 

asuvas start-up hub’is Lift99 ning vestlesime Eesti start-up’i kogukonnast, 
seaduste muutmisest, ülikoolide panusest ja paljust muust.

Tekst: Kristina Piliste  Fotod: erakogu

VILISTLANE
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Kas start-up-viisasid on juba 
ka küsitud ja välja antud?
Huvi on olnud suur ja praeguseks on juba kolm töö-
tajat registreeritud. Kõigepealt hindab start-up-viisat 
ekspertkomitee, mille koosseisus on erinevad start-up’i 
kogukonna turuosalised. Komiteele on praeguseks lae-
kunud üle 50 taotluse, millest 14 on saanud positiivse 
hinnangu. Peale komitee otsust peavad aga start-up-
viisa soovijad pöörduma veel politsei- ja piirivalveame-
tisse, kus tehakse kogu formaalne taustakontroll ja al-
les seejärel väljastatakse viisa või elamisluba. 

Startup Estonia kodulehel toote oma 
tegevuse eesmärgina välja „maagilise” 
numbri: 1000 start-up-ettevõtet 
aastaks 2020. Kuivõrd reaalne see 
number sulle tundub?
Meie eesmärk on, et Eestis oleks üha rohkem inno-
vaatilisi tehnoloogiaettevõtteid, mis looksid uuendus-
likke tooteid ja teenuseid ning mille poolest tulevikus 
Eestit ka paremini teataks. Aga ma usun, et isegi olu-
lisem on, et Eesti oleks nii hea keskkond, et start-up’id 
suureks kasvades siit kohe ära ei läheks. Nii et see 
1000 ettevõtet eesmärgina tähendab, et me võiks 
panna seljad kokku ja mõelda koos välja erinevaid 
viise, kuidas Eestis rohkem neid ettevõtteid sünniks 
ja millised need tingimused peaksid olema, et nad 

siin ka pikaajaliselt olla tahaksid. Start-up-viisa on 
siinkohal heaks näiteks ühisest pingutusest, et seda 
eesmärki täita.

20.–22. novembril toimub Tallinnas 
rahvusvaheline idufirmade üritus 
Startup Nations Summit, mis on 
ühtlasi Eesti Euroopa Liidu eesistumise 
perioodi kõrgetasemelisem  
ettevõtluse teemaline üritus.  
Kui oluline sellise ürituse Eestis 
toimumine meie riigi jaoks on?
Kõige suurem väärtus sellisel üritusel on rahvusva-
heline võrgustik. Startup Nation Summit on Global 
Entrepreneurship Networki korraldatav üritus, mis 
toimub käesoleval aastal juba kuuendat korda. See 
üritus toob Eestisse rohkem kui 80 riigi esindajad, 
mis tähendab, et see on ideaalne võimalus tutvuda 
start-up’i algatustega näiteks Ladina-Ameerikast või 
hoopis Aasiast. See üritus on eelkõige kohtumispaik 
ja eks meie eesmärk ongi see kohtumispaik teha mõ-
lemapoolselt kasulikuks. Et nii Eesti start-up’id kui ka 
erinevad osapooled Eesti start-up’i kogukonnas leiak-
sid kontakte, kellega tulevikus koostööd tegema ha-
kata. Ühelt poolt saame näidata, mis meil on hästi, ja 
teise poole pealt saame õppida neilt, kes mõnda asja 
hoopis teistmoodi on harjunud tegema. 
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Kuidas sina start-up’i maastikule 
sattusid?
Ma olen hästi õnnelik inimene, sest ma olen saanud teha 
just neid asju, mis mulle endale huvitavad ja põnevad on. 
Kunagi ühel konverentsil Sloveenias küsisid sealse start-
up’i maastiku eestvedajad minult: „Kuidas sa sellesse 
ametisse said?” Minu kolleeg ütles kõrvalt: „Noh, Mari 
ise võttis selle ameti endale.” See ehk iseloomustabki 
mind kõige paremini. Nendes teemades, mille vastu mul 
huvi on, olen nii piisavalt kaasas ja olemas, et ühel hetkel, 
kui tekib võimalus nendega rohkem tegeleda, siis ma ei 
karda seda välja öelda ja võimalust kasutada.

Kunagi karjääri alguses töötasin pangas, ent ühel 
hetkel mõtlesin, et tahaks midagi muud ja sattusin 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse (EAS). Olin 
22-aastane, kui sinna läksin, hindasin muuhulgas 
alustavate ettevõtete äriplaane ja mõtlesime välja 
erinevaid viise, kuidas neid ettevõtteid toetada. Ühel 
hetkel sain aru, et on mingi rühm ettevõtteid, mis on 
pisut teistmoodi kui kõik ülejäänud ja et need ongi 
start-up’id. Kui EASi toonane Startup Estonia prog-
rammijuht ära läks, siis ma haarasingi võimalusest ja 
ütlesin oma juhile, et ma tahaksin ise sellega tege-
leda. Tehnoloogia, uued lahendused – need on vald-
konnad, mis mind alati on huvitanud.

Kas oled ka ise mõne ettevõttega 
seotud või oled mõelnud start-up’i 
alustamise peale?
Lisaks Startup Estoniale olen ma ka riikliku riskikapitali 
fondi SmartCap juhatuses ja seal ma täidan tegevjuhi 
rolli, ehk kogu raamatupidamine, asjaajamine ja perso-

nalitöö on minu vastutada. Ma arvan, et kui mul tuleb 
kunagi hea idee ja mul on head kaaslased, kellega koos 
seda ellu viia, siis ühel hetkel see juhtub. Aga pigem ma 
usun sellesse, et saab olla ettevõtlik igas oma tegevu-
ses, selleks ei pea ilmtingimata ise ettevõtet looma. 

Sind valiti möödunud aastal ühena 
kolmest eestlasest New Europe 100 
hulka, ehk 100 väljapaistvat inimest 
Kesk- ja Ida-Euroopast, kes aitavad 
maailma muuta – mida selline 
tunnustus sulle tähendab? 
Eks tunnustus on ikka tore. Selline keskkonna aren-
damine on hästi pikaajaline tegevus, ehk väikeseid 
võite tuleb igapäevaselt vähe, seetõttu pead suutma 
iseennast motiveerida. Aga ma usun, et olen avalikku 
sektorisse üsna pikalt pidama jäänud just sellepä-
rast, et mul on mingi missioonitunne, mis mind tagant 
tõukab, ja ma saan sellest rohkemat kui mingit muud 
tööd tehes. See on tore tunnustus, aga eks tegelikult 
ollakse ikkagi kõige õnnelikum siis, kui meeskond sä-
rab, ja nähakse, et nad innustuvad uutest projektidest 
ja annavad igapäevaselt endast parima.

Õppisid TTÜs avaliku sektori 
majandust – kuivõrd vajalik on sinu 
arust majandusalane (kõrg)haridus 
start-up-ettevõtlusega tegelemisel?
Ma arvan, et kuna start-up-ettevõtte puhul on esimese 
ringi meeskonnaliikmete seas vaja nii tehnilist kui ka 
äriteadmist, siis majandusharidus külge mööda kind-

Startup Estonia tiim

◀
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lasti maha ei jookse. bakalaureusetase ongi selline ha-
ridus, mis loob baasi sarnase maailmast arusaamise 
kujunemiseks, seda ka teistel elualadel. Start-up-ette-
võtluse või üleüldse mingi ettevõtte loomise kontekstis 
on see kindlasti parem taust, kui üldse hariduse puu-
dumine. Reaalset kasu nähaksegi alles tulevikus, kui 
puututakse kokku näiteks ettevõtete finantsidega, ja 
siis meenub ettevõtte rahanduse aines õpitu. 

Täna pakuvad TTÜ ja teised Eesti 
ülikoolid mitmeid koolitusprogramme 
ning konkursse tudengite ja kooli-
õpilaste ettevõtlikkuse toetamiseks –  
kas mäletad ka oma õpingute ajast 
TTÜs selliseid algatusi? 
Ma usun, et midagi kindlasti oli, aga ju ma ei tundnud 
selle teema vastu tollel hetkel piisavat huvi, et rohkem 
süveneda. Aga tänasel päeval on ülikoolid kindlasti pa-
remini läbi mõelnud, mis eesmärki tahetakse nende 
programmidega saavutada. Kuna ma ise olen EduTegu 
ja STARTERi programmi juures olnud, siis tean lähemalt, 
mida ja miks tehakse. Selline metoodiline lähenemine ja 
tudengitele võimaluse loomine ning toe pakkumine tu-
leb neile tulevikus igal juhul kasuks. Kindlasti ei jää kõik 
kooli ajal loodud ettevõtted ja projektid püsima, küll aga 
on see harjutus eelseisvaks eluks, et aru saada, mis läks 
hästi ja kus peaks veel vaeva nägema. Eelmise aasta 
sügisel oli TTÜ Mektorys koolitus, kus osales väga palju 
rühmi, keda kõiki nõustati. Loodame, et see kogemus, 
isegi kui sealt kohe mingit äri ei tulnud, oli nendele ini-
mestele niivõrd kasulik, et nad teevad tulevikus midagi 
vahvat. Igal juhul ootan põnevusega. 

Kuhu ülikoolidel veel ettevõtetega 
koostöö osas areneda oleks? 
Eestis ei ole kahjuks neid eeltingimusi, mis on võib-
olla mõnes muus ettevõtluse ja teaduse mekas, kus 
kõik ülikoolid ja ettevõtted töötavad iga päev koos. 
Olles lõpetanud Stanfordi ülikooli ja soovides minna 
kuskile tööle või teha oma start-up’i, siis sind vaada-
takse maailmas hoopis teise pilguga, kui siis, mil tuled 
kuskilt Ida-Euroopast. Meil puudub see taust ning siin 

kohapeal ei ole piisavalt suuri ettevõtteid. Ent on väga 
tore, et koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel te-
hakse üha rohkem ning ma usun, et mida avatumaks 
ülikoolid muutuvad ja mida suuremat väärtust nad ise 
ettevõtetega koostöös näevad, seda paremini hakkab 
meil kõigil minema. 

Milliseid iseloomuomadusi start-up’i 
maastikul läbilöömiseks vaja on?
Ei tohi karta ebaõnnestuda ja peab olema avatud ta-
gasisidele. Paljud start-up’id on algfaasis oma ideesse 
nii armunud, et ei taha üldse kuulata, mida keegi neile 
räägib. Lisaks peab olema julgust oma ideest rääkida. 
Ideest rääkimine ei tähenda, et keegi selle kohe ära va-
rastab, sest ideid on palju. Aga kui varastabki, siis las 
varastab! Idee elluviimine on ju hoopis omaette asi. Peab 
olema väga järjepidev, isegi kui vahepeal on tunne, et 
teed tühja tööd. Oluline on, et ei visataks asja nurka, vaid 
tehakse see lõpuni, isegi kui peab vahepeal mitu korda 
suunda muutma. Samuti pead olema meeskonnamän-
gija, sest ühtegi start-up’i ei ole võimalik üksinda teha. 

Mis on sinu lähiaja suurimad 
eesmärgid? Mida tahad veel  
Eesti start-up’i kogukonna 
edendamiseks ära teha?
On mitmeid muutuseid, mida tahaksin ärikeskkonnas 
start-up’ide jaoks näha. Üks nendest on maksuerisu-
sed. Oleks äge, kui Eesti start-up’id saaksid riigilt min-
git soodustust välistöötajate siiatoomiseks, sest nad 
loovad töökohti ja selles varajases faasis, mil vahendid 
on piiratud, on kurb, kui kogu raha tuleb maksta töö-
jõumaksudeks. Üks eraldi teema, mis tegelikult on juba 
päris kaugel ja mida üldse meie töövõiduks nimetada 
ei saa, on optsioonide maksustamise muudatus. 

Isiklikuks eesmärgiks on olla ka rohkem eeskujuks 
ning jagada oma kogemust. „Tagasi Kooli” algatuse raa-
mes annan oma vanas koolis, Rapla ühisgümnaasiumis, 
loengut oma tegemistest. Lisaks löön mentorina kaasa 
programmis Superheroes, mis on noortele tüdrukutele 
suunatud liidriprogramm. Nii et ma üritan lisaks töistele 
teemadele leida aega ka teistsugusteks projektideks. ■
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Mis on 
tudengiorganisatsioonide 

arenguprogramm?

Arenguprogramm on TTÜ tudengiorganisatsioonide juhatustele suunatud  
terve õppeaasta vältel toimuv koolituste sari, mille eesmärk on  
juhatuste juhtimispädevuse tõstmine ja soodsa pinna loomine 

organisatsioonidevaheliseks koostööks. 

Tekst: Indra Tupp, arenguprogrammi projektijuht  Foto: TTÜ üliõpilasesindus

Koolituste teemad on laias laastus liikmete värba-
mine ja motiveerimine, rahastus, ajaplaneerimine, 
turundus, erinevate inimtüüpidega töötamine, ene-
sekehtestamine, avalik esinemine jne. Kõiki koolitusi 
viivad läbi oma ala spetsialistid.  

Kes korraldab ja miks korraldab?
Kuna üheks üliõpilaskonna arengukava osaks on üli-
õpilasorganisatsioonide juhtide arendamine tõstmaks 
üliõpilasorganisatsioonide liikmekogemuste pakkumi-
se taset ning eesmärgiks on see, et üliõpilasorgani-
satsioonid oleks majanduslikult jätkusuutlikud, siis on 
antud programmi üliõpilasesindus loonud just nende 
eesmärkide täitmiseks. Idee ise sai tegelikult alguse 
Tartu ülikoolist, kus see programm on juba käima lü-
katud ja töötab ka päris tulemuslikult.

Lisaks organisatsiooni enda arengule on programm 
TTÜs loodud ka selleks, et organisatsioonid, kes koos 
koolitustel osalevad, saaksid omavahel juhatustega ja 
ka üksteise tegevustega paremini tuttavaks. Üliõpila-
sesindus loodab, et see loob mugava keskkonna ka 
uute ja põnevate ühiste ideede elluviimiseks.

Mis see annab TTÜle?
Pädevate juhtidega tudengiorganisatsioonid suuda-
vad väga edukalt edendada TTÜ tudengielu viisil, mis 
toob kasu nii tudengitele, kes saavad õppetöö kõrvalt 
tegeleda ka enese arendamisega n-ö pehmete os-
kuste valdkonnas, kui ka ülikoolile, kes paistab silma 
aktiivsete tudengite ning võimsate projektidega, mida 
korraldades saavad meie oma tudengid oskusi, mida 
koolipingist leida ei pruugi. Lisaks on need oskused 
vajalikud ka tööturule sisenedes ning tööandjad hin-
davad eriti kõrgelt tudengeid, kes juba ülikooli ajal 
saavad nii vabatahtliku töö kui ka hea juhtimisko-
gemuse. 

Plaanid tulevikuks
Tulevikus on seoses arenguprogrammiga plaanis teha 
projekti suuremalt ja paremini ja seda alati koos or-
ganisatsioonidega, et pakkuda maksimaalset kasu 
kõikidele asjaosalistele. Lisaks on läbi käinud ka mõte 
muuta programm kohustuslikuks, sidudes selle tuden-
giorganisatsioonide rahastusega. ■

TuDENGIELu
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Üleülikoolilisel treeningpäeval 
püstitati Eesti rekord 

Meie koostööpartner Fittest andis võimaluse osa-
leda spinningu ja noortele suunatud FitYoungsteri 
trennides, kus personaaltreener Hans Hiiuväin suunas 
noori teadlikult treenima. Sportimisele vahelduseks 
sai kuulata Mirko Miilitsa juhendamisel mythbusters’i 
loenguid, kus purustati treening- ning toitumisalaseid 
müüte. Päeva lõpetas aga üllatustreeninguna meie 
oma treenerite N+TC Meets basketball, mis osutus 

kõige populaarse-
maks ning ühtlasi ka 
kõige pingutustnõud-
vamaks trenniks. Põ-
nevaks tegi selle 
treeningu just see, et 

tudengitele juba tuttavaks saanud Nike+ trenn seoti 
korvpalliga.

Selleks, et osalejad jaksaksid mitmest järjestiku-
sest trennist osa võtta, kestsid kõik treeningud 35 
minutit ehk siis tavapärasest lühemalt. Trennide vahel 
toimusid põnevad võistlused. Soovijad said oma osku-
si proovile panna korvpalli vigurvõistlustes, lõuatõm-
metes, rinnalt surumises ja rippes jalgade tõstmises. 
Tasus end proovile panna, kuna kõik võistluste võitjad 
said väga vinged auhinnad. Kui treeningute vahepeal 
vajas keha energiakadu taastamist, oli spordisõpradel 
võimalus külastada koostööpartnerite pop-up-esindu-
si ja soetada sporditooteid või puhata selleks mõel-

Kõik see sai alguse TTÜ spordiklubi treenerite ideest 
teha tudengitele väike spordipäev. Kahel kevadel on 
ülikooli sisehoovis toimunud tudengitele mõeldud TTÜ 
treeningpäev, kus kolme tunni jooksul on värskes õhus 
koos sõpradega trenni tehtud. Sel aastal tuli mõte, et 
miks mitte taolist üritust juba ka talvel teha. Mõeldud, 
tehtud. Siiski kasvas idee natukene suuremaks kui esi-
algselt plaanitud. Kokku toimus kuusteist treeningut 
viies erinevas saalis 
kümne tuntud tree-
neriga. 

Treeningpäeva 
uksed avati juba 
varakult kell 9 ehk 
tund enne ürituse algust, vabatahtlikud jagasid saa-
bujatele infot ja käepaelu. Käepaelu jagati sõbrapäe-
vale omase süsteemi järgi – punased käepaelad val-
lalistele ja mustad võetutele. Esimesed 250 osalejat 
said väikese kingituse sponsoritelt.

Treeningpäeva avas Nike’i esindustreener ja TTÜ 
spordivaldkonna projektijuht Sandra Raju lõbusa 
NOCCO eritrenniga Nike+ Training Club Endurance. 
Jõusaalis toimunud ring- ja näidistreeningute käigus oli 
võimalik tutvuda vastupidavustreeningutega ning saa-
da vastused juba ammu peavalu tekitanud treening-
küsimustele. Väga populaarseks osutusid YOGAFuNC 
ja AcroYoga trennid, kus saal oli puupüsti rahvast täis.

TTÜ spordihoones toimus 14. veebruaril esmakordselt suur spordisõprade pidu 
TTÜ Training Day 2017. Üritus tõi kokku üle 300 tervisest lugu pidava inimese  
nii tehnikaülikoolist kui ka väljastpoolt ning pakkus põnevaid elamusi kõigile.

Tekst: Kristi Aedma, TTÜ rühmatreeningute ja jõusaali treener  Foto: Marko Vilberg

SPORT

TTÜ Training Day korraldajad tänavad toetajaid: 
Nike, Sportland, PULS Nutrition, Tradehouse, Fittest, 
ajakiri Sport, Boost Yourself, Polar, Nutribullet, TTÜ, 
Froosh, NOCCO, Vitamin Well, SYNLAB, Batiste ja  
Valio PROfeel.



53

Loe lisaks veel ttu.ee

RubRIIK

dud lounge-alal. Kellele aga batoonidest jms väheks 
jäi, sai kehakinnitust spordikeskuse kohvikust Tomat, 
kus valmisid imemaitsvad smuutid ja salatid. 

Treeningpäeva emotsioone jäädvustas professio-
naalne fotograaf. Lisaks toimus päeva lõpus suur au-
hinnaloos treeningpäeval osalejate vahel, kus ürituse 
toetajad olid välja pannud väga palju vingeid auhindu, 
alustades Valio ProFeeli toodetest ja lõpetades Polari 
pulsikelladega.

Korraldusmeeskond tänab kõiki spordisõpru ja 
toetajaid ning kohtume juba järgmisel suurejoone-
lisel TTÜ treeningpäeval, kuhu ootame veel rohkem 

SPORT

Treeningpäeva korraldajatele esitas küsimusi Martin Malm
areng. Alati tuleb meeles pidada, et üleöö ei toimu 
ükski muutus.

Mida õpetab AcroYoga?
Liisi Siibak, joogaõpetaja:

AcroYoga õpetab kohalolu, kehatunnetust, tree-
nib tasakaalu ja korsetilihaseid, sisaldab jõutreenin-
gu elemente, akrobaatikat ja joogat. Lisaks füüsise-
le arendab AcroYoga ka vaimseid oskusi: usaldust, 
hetkes olemist, julgust, avatust ja meeskonnatöö-
oskust. See on suurepärane treening koos sõpra-
dega harrastamiseks või uute sõprade leidmiseks.

Mis on kolm tähtsamat asja enne 
jõusaalitreeningutega alustamist?
Hans Hiiuväin, personaaltreener:
 � Järjepidevus. See on edu võti. Kui näiteks 

paar kuud treenid ja seejärel kuu aega puh-
kad, ei ole treeningutest sisuliselt mingit kasu.

 � Tark treenimine. Pikemas perspektiivis ei 
tööta see, kui treenid natuke siin masinal ja 
natuke seal masinal. Peaks olema kindel kava 
ja plaan, mille järgi treenida, nii on areng kõige 
tõhusam ja seejuures saad oma arengul hästi 
silma peal hoida.

 � Toitumine. Enne jõusaalitreeninguid peaks 
tegema korrektuurid ka oma toidulaual. Toi-
tumine on väga oluline osa ning see peaks 
toetama treeningut. Lihasel on taastumiseks 
ja arenguks vaja „kütust” ehk toitu – nii on tule-
mused kõige efektiivsemad.

Kuidas ma leiaksin enda jaoks 
parima treeningu?
Jocke Salokorpi, YOGAFUNCi kontseptsiooni 
looja ja koolitaja:

Have fun! Ükskõik kui suurepärane üks tree-
ningmeetod ka ei oleks, kui sulle seda teha ei 
meeldi ja sa seda ei naudi, lõpetad sa selle tege-
vuse varem või hiljem ja siis ei ole selle tegemisel 
ka suurt väärtust. Parim treening, mida saad teha, 
on see, mille tegemist Sa armastad – treening-
tulemus selle juures on pigem lisaväärtuseks. ■

Mis on suurim treeningmüüt?
Mirko Miilits, terviseedendaja:

Suurimaid müüte on palju, aga paistab, et kõ-
hulihaste saamise legend ei taha kuidagi kaduda. 
Nimelt on tänaseni paljude arust kõhulihaste saa-
miseks (six-pack) parim viis teha istesse tõuse või 
mingeid suuri challenge’eid. Paraku ei põle rasv 
lokaalselt ja parim viis vormis kõhu saavutamiseks 
on ikkagi korralik toidulaud. Kere keskosas talletub 
rasva tavaliselt kõige rohkem ja selle vastu aitab 
eelkõige korralik dieet.

Miks on TTÜ treeningpäeva laadsed 
üritused vajalikud?
Kaisa Sööt, TTÜ spordiklubi treener ja  
korvpalliklubi füsioterapeut:

Nagu öeldakse, sport ühendab – sellised üritu-
sed pakuvad inimestele palju häid emotsioone ja 
näitavad, et treenimine ei ole kohustus ega vajalik 
ainult enda vormis hoidmiseks, vaid see ongi koht, 
kus veeta ägedalt aega koos enda sõpradega ja 
proovida ka selliseid liikumisviise, millele varem võib-
olla isegi mõelnud pole. Lisaks, inimestele meeldivad 
positiivsed üllatused ja usun, et TTÜ treeningpäev 
suutis seda kõigile treenijatele ka pakkuda.

See üks ja parim asi, kuidas leida 
motivatsiooni?
Sandra Raju, TTÜ spordivaldkonna projekti-
juht ja Nike Master Trainer:

Leia enda kõrvale keegi, kes on sinust rohkem 
motiveeritud, aga kellega on sama eesmärk.

Millest peaks lähtuma oma 
treeningkavale eesmärki pannes?
Kristi Aedma, TTÜ spordiklubi treener ja 
TTÜ tantsutüdrukute mänedžer:

Isiklikele treeningutele eesmärki seades tuleb 
mõelda eelkõige, millist tulemust soovitakse pi-
kemas perspektiivis saavutada. Eesmärk peaks 
olema kindlasti ajaliselt määratletud, mõõdetav 
ja realistlik, aga samas ka väljakutsuv, et toimuks 

Eesti pikim plangukett!
Lisaks mitmetele trennidele korraldati treening
päeval ka midagi enneolematut: Eesti pikim 
plangukett (pildil), kus osales 140 trenni sõpra. 
Plangu keti moodustamiseks loodi külg külje kõr
val seisvatest inimestest pikk rivi. Märgu ande 
peale läksid kõik osalejad toenglamangusse ja 
puudutasid käega paremal oleva ini mese õlga. 
Planguketi jäädvustas Sportland Eesti.

aktiivseid tudengeid ja tehnikaülikooli töötajaid. An-
name omalt poolt kõik, et üritus järgmisel korral veel 
paremini korraldatud saaks! ■
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TTÜ kirjastuse uued raamatud
Aleksander Klauson, 
Jaan Metsaveer, Priit 
Põdra, uusi Raukas
TuGEVuSÕPETuS
Teine, parandatud trükk

Tugevusõpetusel põhinevad 
paljude tehnikavaldkondade 
inseneriarvutused. Käesolev 
raamat on koostatud eeskätt ehitus- ja mehaanikaeri-
alade üliõpilastele, kuid võib olla kasulik ka tugevus-
probleemidega tegelevatele praktikutele. Et tehnika 
eri valdkondade vajadused ja ka traditsioonid olulisel 
määral erinevad, siis on vähendatud konkreetsete arvu-
tuseeskirjade mahtu ja keskendutud üldpõhimõtetele, 
mille järgimine on vajalik edukaks inseneritegevuseks. 
Esiplaanile on tõstetud füüsikalised mõisted nagu sise-
jõud, pinged, moonded, varda põhideformatsioonid ja 
siirded. Eelnevate õpikutega võrreldes on süvendatud 
saleda varda käsitlust ja masinate tarindamiseks va-
jalikke arvutusi tsüklilise koormuse mõjule.
618 lk.
ISbN 978-9949-83-048-0

Jakob Kübarsepp
bIbLIOGRAAFIA
bibliograafia hõlmab akadeemik 
Jakob Kübarsepa teaduspubli-
katsioone ja teisi olulisi trükiseid 
tema teadusliku ja ühiskondliku 
tegevuse algusest tänapäevani. 
Publikatsioonid on valitud koos 
Tallinna tehnikaülikooli raama-
tukogu bibliograafiaosakonnaga. bibliograafia jaguneb 
seitsmeks alajaotiseks: raamatud, autoritunnistused ja 
patendid, teadusartiklid, varia, artiklid ja kommentaarid, 
juhendatud doktoritööd ja personaalia. bibliograafias 

esitatakse publikatsioonide kirjed kronoloogiliselt ilmu-
misaastate järgi. Publikatsioonide nimekiri on varusta-
tud nimeregistriga.

Avaldatud on ka Eesti teaduste akadeemia aas-
taraamatus 2016 ilmunud artikkel „Inseneriharidus 
ja -teadused kõrgharidus- ja teadusmaastikul” ning 
teaduskonverentsi „20 aastat taasiseseisvust Eestis, 
1991…2011” ettekannete kogumikus avaldatud artikkel 
„Reformid Eesti kõrghariduses läbi kahe aastakümne”.
144 lk.
ISbN 978-9949-83-079-4

METALLIDE TEHNO-
LOOGIA KATEEDER 
1947–1992
MATERJALITEHNIKA 
INSTITuuT  
1992–2016
Materjalitehnika instituut loodi 
metallide tehnoloogia kateedri 
baasil, mille eelkäijaks omakorda tuleb lugeda me-
haanilise tehnoloogia laborit 1936. aastal asutatud 
Tallinna tehnikainstituudi struktuuris.

Metallide tehnoloogia kateeder ja materjalitehnika 
instituut on oluliselt panustanud ka TPI/TTÜ juhtimisse: 
mehaanikateaduskonna dekaanidena on töötanud dot-
sendid Juhan Masing ja Rudolf Mosberg ning professor 
Priit Kulu, TTÜ prorektoritena töötavad professorid Ja-
kob Kübarsepp ja Renno Veinthal.

Selle ajalooraamatuga saab pandud punkt mater-
jalitehnika instituudi ja selle eelkäija – metallide tehno-
loogia kateedri enam kui 70aastasele eksisteerimisele. 
TTÜ akadeemilises struktuuris ja loodavas inseneritea-
duskonnas alates 2017. aastast materjalitehnika ins-
tituuti enam ei leia.
208 lk.
ISbN 978-9949-83-070-1

TEATED
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Doktoritööd
jaanuar – veebruar 2017

Liina Kanarbik
Ecotoxicological Evaluation of Shale Fuel Oils, Me-
tal-Based Nanoparticles and Glyphosate Formula-
tions. Põlevkivikütteõlide, metalliliste nanoosakeste 
ja glüfosaadipõhiste herbitsiidide ökotoksikoloogilised 
uuringud. 
ISbN 978-9949-83-054-1 (publication), ISbN 978-
9949-83-055-8 (PDF). Thesis on Chemistry and Che-
mical Engineering. Keemia ja keemiatehnika. 146 lk. 
Kaitses 30.01.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7180

Einari Kisel
Indicators for Assessing the Quality of an Energy Po-
licy. Energiapoliitika kvaliteedi hindamise indikaatorid.
ISbN 978-9949-83-056-5 (publication), ISbN 978-
9949-83-057-2 (PDF). Thesis on Power Engineering, 
Electrical Engineering, Mining Engineering. Energee-
tika. Elektrotehnika. Mäendus. 80 lk. 
Kaitses 21.01.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7181

Maris Skudra
Features of Thermohaline Structure and Circulation 
in the Gulf of Riga. Termohaliinse struktuuri ja tsir-
kulatsiooni mustrid Liivi lahes. 
ISbN 978-9949-83-062-6 (publication), ISbN 978-
9949-83-063-3 (PDF). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 132 lk. 
Kaitses 25.01.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7182

Sirje Sildever
Influence of Physical-Chemical Factors on Commu-
nity and Populations of the Baltic Sea Spring Bloom 
Microalgae. Füüsikalis-keemiliste tegurite mõju ke-

vad-õitsengu mikrovetikate kooslustele ja populat-
sioonidele Läänemeres. 
ISbN 978-9949-83-064-0 (publication), ISbN 978-
9949-83-065-7 (PDF). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 116 lk. 
Kaitses 09.02.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7192 

Nicolae Spalatu
Development of CdTe Absorber Layer for Thin-Film 
Solar Cells. CdTe absorberkile arendamine õhukese-
kilelistele päikesepatareidele. 
ISbN 978-9949-83-068-8 (publication), ISbN 978-
9949-83-069-5 (PDF).Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 156 lk. 
Kaitses 03.02.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7230

Gert Toming
Fluid Body Interaction of Biomimetic Underwater Ro-
bots. Biomimeetiliste robotite ja vedeliku vastasmõju. 
ISbN 978-9949-83-071-8 (publication), SbN 978-9949-
83-072-5 (PDF). Thesis on Informatics and System En-
gineering. Informaatika ja süsteemitehnika. 150 lk. 
Kaitses 21.02.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7304

Zorjana Mural
Technology and Properties of Fine-grained Nd-Fe-B 
Magnets. Nd-Fe-B peenteramagnetite tehnoloogia 
ja omadused. 
ISbN 978-9949-83-073-2 (publication), ISbN 978-
9949-83-074-9 (PDF). Thesis on Mechanical Engi-
neering. Mehhanotehnika. 122 lk. 
Kaitses 17.02.2017.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7275. 

https://digi.lib.ttu.ee/i/?7180
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7181
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7182
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7192
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7230
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7304
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7275
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22. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 99. aastapäeva piduliku koosolekuga
Aastapäevakõne teemal „Terebait: kas tehnoloogiline vabadus tugevdab rahvusriiki?” pidas 
akadeemik Maarja Kruusmaa. Autasustati 2016. aasta teadlast, noorteadlast, teadusartiklite 
autoreid, rakendusliku teadustöö autoreid ja parimaid õppejõude. Kuulutati välja 2016. aasta 
tudeng ning nimetati 2016. aasta tudengi-, kultuuri- ja sporditeo laureaadid. Lisaks tänati 
ametist lahkunud dekaane ja inaugureeriti TTÜ teaduskondade uued dekaanid.

Foto autor: Edmond Mäll

Naistepäeval jagati 
roose ja komme

Naistepäeva päeva puhul 
jagasid TTÜ korvpalliklubi 
meeskonna liikmed  
ülikooli naistöötajatele  
roose ja komme.

Fotode autor: Edmond Mäll
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Sild kui majakas

On kohane meenutada, et silla üks autoritest saab 
käesoleval aastal juba 90-aastaseks! TTÜ austatud 
emeriitprofessor Valdek Kulbach on kauaaegne te-
raskonstruktsioonide õppetooli juhataja, koolkonna 
looja. Tema tööde hulka kuulub ka mandrit ja saart 
ühendav sild, mis maketina on juba aastaid ootamas. 
Teist sama väärikat ja asjasse pühendunud teadlast 
ning praktikut professor Johannes Aaret meie keskel 
enam ei ole. See aga ei vähenda tema teeneid TTÜ 
silla saamisloos.

Samal ajal kui toonast Tallinna polütehnilist instituuti 
(TPI) hakkasid lõpetama ehitusteaduskonna tööstuse- ja 
tsiviilehituse diplomandid, näiteks Nõmme Kalju või Re-
bane Raul, sündisid ideed millestki „suuremast”, millestki 
sellisest, mis oli tudengitega korduvalt läbi arutatud ja 
laboratoorsetes õpitundides kaalutud ning vaetud. Tege-
mist oli õhukeseseinalise teras- ja metallkonstruktsioon-
sillaga. Mõlemad professorid said ülesande, mille puhul 
kaasnes igakülgne abi ja toetus ka toonaselt rektorilt 
akadeemik boris Tammelt. 

Ettevalmistused TPI 50. juubeliaastaks käisid sõna 
otseses mõttes Koplist Kremlini. Tänases maailmas 
on raske mõista toonaseid ideoloogia ja reaalse elu 
seoseid. 1985. aastal ei olnud enesestmõistetavad 
sellised ettevõtmised, mille käigus riiklik kõrgkool 

Tekst: Elmo Ant, Nõmme elanik  Fotod: Elmo Ant

Eestis on teadaolevalt 160 silda, lisaks veel loendamatu arv  
purdeid ja truupidega ülesõite. Nõmme ja Mustamäe vaheline maamärk,  

tänavu 31-aastaseks saav sild on tekkinud samuti  
kui tuhanded tema nimekaimud – vajaduspõhiselt.  

MEENuTuSED

viisaastakuplaaniväliselt, ilma ENSV ja Nõukogude 
Liidu vastavate organite heakskiiduta otsustab kin-
kida enda 50. sünnipäevaks kodulinnale silla! Viimane 
taoline kingitus alma mater’ilt linnale toimus Kaiser-
liche universität zu Dorpati 15. aastapäeva künnisel 
1816. aastal!

Neis kahes „tudengisillas” on mõndagi sarnast. 
Näiteks on mõlemal sillal deviisid. Tõsi, Tartu Ingli-
sillalt loetav ei kajastu mujal alma mater’iga seon-
duvalt. Siinkohal kasutab ridade autor võimalust ja 
pakub mõlema silla tekstide osas välja omapoolsed 
eestindused. Ladina keele kui „surnud” keele puhuks 
on akadeemiline maailm kõikjal leidnud, et tähtsam 
kui sõna-sõnalt tõlked on siiski mõtte edasi andmine. 
Kui Emajõe Ateenas on „Otium reficit vires” tõlkes 
„puhkus kosutab jõudu”, aga ka „puhkus taastab jõu”, 
siis meie sillalt loetav „Mente et manu” võiks olla 
„mõttest teoks”, mitte vaid „mõistuse ja käega”.

Ühte sarnast silda tahaksin siiski veel mainida. Mi-
dagi sarnast ehitas Tallinna sõjatehas Dvigatel 1990. 
aastal tänaseks juba pea kümnendi Tartu Supilinna 
jõekaldal lebava „raudsilla” näol. Seda kingitusena 
tehtud silda püüti seostada nii lahkuva Nõukogude 
lennuväe Tartu garnisoni ülema, kindrali ja hilisema 
Itškeeria Vabariigi presidendi Džohhar Dudajeviga 
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kui ka kohe-kohe lõppeva okupatsiooni ja võõrväge-
de lahkumisega Eestimaalt. Oli ju Tartus enne seda 
musta raudsilda, täpselt samas kohas Vabaduse sild, 
mille õhkisid lahkuvad 
Saksa sõjaväelased.

Aga tagasi Nõmme-
le! TTÜ silla avamine 
toimus 10. juulil 1986. 
aastal. TTÜ legendaarne 
kultuurisündmuste „kuld-
leksikon” Olavi Pihlamägi 
meenutab, et silla amet-
likud avamispidustused 
toimusid hoopis ülikooli 
sünnipäeval 17. sep-
tembril Tallinna linna-
hallis. Oleks ülekohtune 
jätta mainimata, et „TPI 
silla” (nii hakkasid kohali-
kud seda silda kutsuma) 
avasid rektor akadeemik 
boris Tamm ja Tallinna 
rahvasaadikute nõukogu 
täitevkomitee toonane esimees, samuti TPI ehitustea-
duskonna vilistlane aastast 1957, Harri Lumi.

TTÜ sild on taas ülikooli lipuvärvides
2018 on juubelite ja tähtpäevade aasta. Sajand Eesti 
Vabariiki ja sama palju inseneride ning „rauakoolide” 
teadustemplit! 2016. aasta viimased sügiskuud möö-
dusid uudistega, mis lubasid Nõmmele uuenenud silda 
ja igapäevaselt selle alt läbi sõitjad nägid hoolikat ja 
põhjalikku ettevalmistust, vaatamata saabuvale talve-
le ja ebasoodsatele töötingimustele. Sild kaeti kilega 
ja uudishimulikele jäid tegemised varjatuks.

Juba 2016. aasta augustis pöördus käesoleva loo 
autor Nõmme linnaosavalitsuse poole ettepanekuga, 
et sild võiks saada TTÜ kui kunagise TPI õigusjärglase 
lipuvärvid. Isegi ajalehes Nõmme Sõnumid mainiti, et 

sild saab oma algse väljanägemise. Aeg läks. Kuni ühel 
detsembrikuu alguspäeval jäi pilk peatuma tuulest va-
banenud kilekatte all toimunud muutusel – sild oli taas 

munakollane! Meenus, et 
TTÜ haldusdirektor Mar-
gus Leivo oli ju samuti 
selle korporatiivvärvide 
kasutamise idee heaks 
kiitnud ja palunud isegi 
vastavad eskiisid kujun-
dada. Kuid sellegipoolest 
värvus sild vanast har-
jumusest ning erinevate 
asutuste ja ettevõtete 
möödarääkimiste tulemu-
sena taas kollaseks.

Nii pöörduski Tallinna 
tehnikaülikool möödu-
nud aasta detsembrikuu 
alguses uuesti Tallinna 
kommunaalameti poo-
le ettepanekuga muuta 
jalakäijate silla värvila-

hendust ning taastada sillal ülikooli korporatiivvärvid. 
Ettepaneku realiseerimiseks sõlmisid Tallinna kommu-
naalamet ja Tallinna tehnikaülikool 22. detsembril vas-
tava koostöökokkuleppe, mille alusel muudetakse silla 
värvilahendus ning töövõtja teeb silla värvimistööd so-
bivate ilmastikutingimuste olemasolul veel käesoleval 
aastal. Lisaks lubati ajakohastada sillal olevad tekstid.

Viimasteks ridadeks sobivadki ehk veel kord suu-
rimad tänud kõigile, kel selle kunagise TPI, tänase 
TTÜ ja paljudele lihtsalt Nõmme silla uueks saamisele 
aega, silma ja südant jätkus.

Paljud on selle värvisaagaga seonduvalt arvanud, 
et polevat vahet, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri 
püüab. Sellegipoolest ütlen, et sild ei ole kass, vaid 
pigem majakas. Ja majakatuli on justkui foorituli – 
vägagi tähtis, mis värvi.

Alaku TTÜ ikka juba sealt, „Vanaka mäelt”! ■

Maailma esimeseks sillaehitajaks võib 
pidada loodust ennast. Kindlasti leidus 
metsades puuhiiglasi, kes loomulikus või 
sunnitud asendis jäid lebama üle kalju
kuristiku või kärestikulise jõevoo. Nii said 
alguse esmased ületusteed ja rajad. Oleme 
homo sapiens’itena viimased aastatuhan
ded üha rohkem ja rohkem „suurest silla
loojast” eemaldunud. Olenemata sellest, 
kas meie keeled on teineteisele mõiste
tavad ja kas meie meeled on võimelised 
ühendama kunagise hiidpalgi ja tänased 
miilide pikkused betoonkaared üle kaljude 
ja merelahtede, tuleb ikka ja jälle nautida 
kõike seda, mis meid ajas ja ruumis ühen
dab, sageli on selleks sõna „sild”.
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Loe lisaks veel ttu.ee

Heal lapsel mitu nime
Igapäevaselt on TTÜ juubelisilla kohta 
kasutuses mitmeid nimesid:
 � Ehitajate tee jalakäigusild
 � Mustamäe suusasild
 � Nõmme suusasild
 � Jalakäijate ja suusatajate sild
 � TPI sild

MEENuTuSED
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RubRIIK

Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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

www.ttu.ee

