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Diplomeeritud  
vabaduse maitse

Austraaliasse mangosid korjama. 
Seda teavad kõik, kes ei ole öösel 
saanud und, sest ei saa aru, mil
lised peatükid veel puudu on või 
miks see õppejõud, kellele mullu 
viimane eksam võlgu jäädi, kirjale 
juba ei vasta. 

Sõltumata erialast, mida kee
gi õppis, lõputöö teemast, lõpetaja 
vanusest või edasistest plaanidest 
– minu meelest on ülikoolidiplom 
vajalik juba ainult sellepärast, et 
sa saaksid endale öelda: ma sain 
sellega hakkama, ma ei jätnud 
pooleli ja ma võin nüüd minna 
mootorrattaga sõitma või [nime
ta oma lemmikhobi], sest ma olen 
selle ära teeninud.

Ja alles siis võtad sa ülikoolist 
saadud teadmised, sõbrad, os
kused ja kogemused ning lähed 
näitad neile, milleks sa kõik VEEL 
võimeline oled, kui juba kord pihta 
hakkad. ■

Tol talvel olin ma endale just ost
nud mootorratta. Aga kui lumi 
kevadel ära sulas ja päike välja 
tuli, seisis tsikkel garaažis ja mina 
veetsin kõik tööst ja unest vabad 
hetked raamatukogus või arvuti 
taga. Bakalaureusetöö ei küsinud 
ilmast ega mootorratastest.

See oli 14 kevadet tagasi, aga 
mäletan neid nädalaid väga hästi. 
Jälle on ilus nädalavahetus, aga 
minu plaanis on viimistleda teo
reetiline osa. Sõprade juures on 
tore grillipidu, aga minu plaanis 
on kirjutada kokku intervjuude 
analüüs. Ühel ööl ei teinud ma 
enam vahet oma teadustöö teoo
rial ja uurival osal, analüüsil ja 
sissejuhatusel, ja saatsin juhen
dajale pika südantlõhestava kirja, 
mis algas sõnadega „Teate, mina 
ei saa enam mitte millestki aru!“. 
Hommikuks oli mu postkastis pro
fessor Vihalemmalt sama pikk kiri, 

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja

mis algas sõnadega „Rahu, ainult 
rahu!“. Ja rahu tuli.

Töö esitamise tähtaeg eel
kaitsmiseks oli pühapäevane päev. 
Arvestuslikult pidi töö minema 
teele päeva viimastel minutitel, 
nagu see ikka juhtub. Aga kõik sai 
valmis 25 tundi varem. Saatsin 
töö laupäeva hilisõhtul rahuliku sü
damega ära ja vajusin voodisse. Ja 
tol päikeselisel pühapäeva hommi
kul ärgates oli maailm minu päralt. 
Ujuma? Grillima? Mootorrattaga 
sõitma? Lase käia, Mari! 

See vabadus pärast ühe suure 
asja ärategemist on hoopis teine 
kui vabadus ilma millegagi valmis 
saamata, lihtsalt logelemise va
badus. Seda teavad ilmselt kõik, 
kes juunikuus rektorilt diplomi 
saavad. Seda teab igaüks, kes 
on öösel kell kolm oma lõputööd 
põrnitsenud ja endalt küsinud, 
miks ta ometi ei läinud lihtsalt 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
aadress: Ehitajate tee 5 (U01130), 19086 Tallinn 
Tel 620 3615, e-post: ajaleht@ttu.ee, www.ttu.ee/ajaleht
peatoimetaja: Mari Öö Sarv
Toimetus: Erki Varma, Krõõt Nõges
Korrektor: Kristel Klesmann
Maketi põhiplaan ja küljendus: Anu Teder
Kaanefoto: KarlKristjan Nigesen
Kolleegium: Renno Veinthal, Tauno Otto, Reijo Karu, 
Kristina Piliste, Tiia Vihand, Ija Stõun, Reimo Ärm,  
Maria Britikovski, Kersti Vähi
Ajakiri ilmub 6 korda aastas. Järgmine number ilmub septembris 2017.

MENTE ET MANU

www.ttu.ee/ajaleht
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RUBRIIK

Digirevolutsioon ülikoolis
sunnib uuesti läbi mõtlema ja mõtestama kõike, 
mida me teeme. 

TalTechDigital toetub neljale sambale:
 � digitaristu kaasajastamisele, mis võimaldab 

ideedel teostuda;
 � õppetöö digistamisele – õpikeskkondade ja 

mõtteviisi loomisele, mis tõstaks õppimise tule
muslikkust ja tagaks ühtlasi kõigile üliõpilastele 
digiühiskonnas nõutavate pädevuste väljaaren
damise;

 � digimajakate ehitamisele – paarikolme üleilm
selt tuntud teadus ja arendustegevuse ülesehi
tamist digitehnoloogiate valdkonnas, olemaks 
võrdväärne partner rahvusvahelises koostöös;

 � digifoorumi edendamisele, mis oleks laiemaks 
arutlusruumiks digivaldkonna arengute üle Ees
tis ja laiemalt.

Ülikooli digireformi esimesteks sammudeks on IT 
taristu analüüs ja plaanimine ning õppetöö digis
tamine. Koostöös ülikooli strateegiliste partneri
tega akadeemiast ning era ja avalikust sektorist 
Eestis ja välismaal defineeritakse uurimissuunad 
ning organisatsioonide vajadused. Loodavast di
gifoorumist saab koostööplatvorm digiarengute 
toetamiseks üle Eesti.

Oleme otsustanud luua selleks rektoraadi koos
seisus uue, digijuhi (Chief Digital Officer, CDO) ame
ti, kes asuks kõiki neid ettevõtmisi ülikoolisiseselt 
ja väliselt koordineerima. Digijuht juhib reformi nii 
ettevalmistavas kui elluviimise faasis ning kaasab 
sellesse ülikooli tippteadlased, 12 000 tudengit, 700 
õppejõudu ja rohkem kui pool tuhat teadustöötajat. 
See ametikoht võiks olla väärikas väljakutse inime
sele, kes jagab ülaltoodud visiooni ja soovib seda vi
siooni tegude ja tulemusteni viia, olles samas oma 
tegudega tõestanud suutlikkust suuri muutusi juhtida. 
Sooviavaldused ja ettepanekud on oodatud.

Tallinna Tehnikaülikooli potentsiaal võimaldab 
enam, kui oleme seni suutnud. Üheks võimaluseks 
on kasutada ära kakskümmend aastat tagasi 
käivitatud Tiigrihüppe viljad, mis on meid toonud 
tänasesse eEestisse, ja muuta need läbi TalTech
Digitali kujundatud tehnoloogiahariduse laiemaks 
majanduslikuks ja ühiskondlikuks eduks. 

Praegu on meil visioon ja soov seda teostada. 
Sügiseks saavad kuju konkreetsemad sammud. 
Neist esimese osas – ühe miljoni lisaeuro suuna
mine digitaristusse – on otsus langenud. TalTech
Digital jõuab oma esimese kokkuvõtteni TTÜ 100. 
sünnipäeval 2018. aasta septembris ning võiks ku
juneda meid iseloomustavaks kaubamärgiks kolme 
aasta pärast. ■

Usun, et oleme kõik tajunud, kuidas maa
ilm meie ümber muutub – eelkõige tänu 
tehnoloogiliselt võimestatud suhtluse 
mahu ja võimaluste kasvule. Kohati ehma
tavalt ja tundmatuseni, ent pöördumatult. 
See ei ole oht, see on meie võimalus.

5. juunil käivitas tehnikaülikool algatuse, 
millele oleme andnud nime TalTechDigital. 
See peaks ühendama ülikooli ehk üliõpilaste 
ja teadlaste võimed ja unistused kaasaeg
sete digitehnoloogiliste võimalustega ja ku
jundama vastavalt ümber ülikooli toimimise 
kõikides selle aspektides. 

Oma olemuselt on see eelkõige mõtteviis, 
mis koondab inimesi ja ideid ühiselt tegutse
ma, uskudes tehnoloogia võimalustesse pa
rema tuleviku kujundamisel. See märk liidab 
Tallinna kui Eesti pealinna ja majanduskeskuse 
nime tehnoloogiaülikooli võimalustega, andes 
kokku TalTechi hüüdnime, mida üha enam kuu
leme TTÜ kohta kasutatavat rahvusvahelises 
suhtluses. Digital tähendab digipööret, eelkõige 
info ja kommunikatsioonitehnoloogiate aren
gust tingitud muutust kõiges, mida me teeme 
ja kavandame nii ülikoolis kui ka ühiskonnas 
laiemalt.

Algatuse aluseks on tõdemus, et tehnikaüli
koolis on peidus tohutu potentsiaal noorte ja 
väga motiveeritud üliõpilaste ja õppejõudude 
näol. Vähe on teadvustatud tõsiasja, et suurem 
osa Eesti majandusest seisab TTÜ vilistlastest 
inseneride ja ettevõtjate najal ning suurem osa 
igapäevasest tehnoloogilisest arendustegevu
sest ja innovatsioonist sünnib samuti seoses 
Tallinna Tehnikaülikooliga. Pole juhus, et TTÜ 
on kõige rahvusvahelisem ülikool Eestis ja 
meie lõpetajatel on tõeliselt rahvusvaheline 
haare. Seda võimekust saab ja tuleb pöörata 
lisaks säravate teadustippude vallutamisele 
veelgi enam Eesti ühiskonna ja majanduse 
väljakutsete lahendamisele.

TalTechDigital on üks sellest potentsiaalist 
sündinud visioon. TalTechDigitali eesmärk on 
muuta ülikoolis õpetamist, õppimist, teadus
töö tegemist ning igapäevaelu. See tugineb 
ülikooli ambitsioonil ja otsusekindlusel kasu
tada ning arendada nüüdistehnoloogiaid pari
mal moel ning olla strateegiliste partnerluste 
loomise eestvedaja nii kodus kui ka piiri taga. 
Digipöördest peab kasu tõusma mitte üksnes 
ülikooli akadeemilisele kogukonnale, vaid kogu 
ümbritsevale ühiskonnale.

TalTechDigital on Tiigrihüpe, mis on jõud
nud ülikooli, muudab selle tänapäevasemaks ja 

TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo  Foto: KarlKristjan Nigesen

ARVAMUS
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TTÜ ettevõtluskoostöö prantslastega algas 
kõrgetasemelisest visiidist

Kolme saja juubel tõi Mektorysse  
SuomiSauna Mõttekoja
2. juunil avas Soome välisminister Timo Soini TTÜ Mek
torys SuomiSauna Mõttekoja, kus tutvustatakse Soome 
olustikku ja disaini, kaalutakse Eesti ja Soome koostöö
kohti majanduses ja pakutakse innovaatilisi lahendusi.

Soome suursaatkonna, kahe riigi ülikoolide ja et
tevõtete koostöös valminud SuomiSauna Mõttekoja 
rajamisega tähistatakse kolme olulist verstaposti: 
Soome 100, Eesti 100 ja TTÜ 100. 

Soome suursaadik Kirsti Narinen tõdes mõttekoja 
avamisel: „See saun pole lihtsalt saun, see on „väike 
Soome“ siin Tallinnas. See, et tulevikuideede inkubaa

toriks on just saun, pole juhus. Aalto ülikoolis on ka 
Startup Sauna ja mul on väga hea meel, et saame siin 
ehitada uut tulevikku, lähtudes meie ühistest juurtest.“

SuomiSauna Mõttekoja valmimisse olid kaasatud 
TTÜ disaini ja tootearenduse professor Tauno Otto ja 
dotsent Kati Kõrbe ning Aalto ülikooli Design Factory 
tudengid professor Kalevi Ekmani juhendamisel. Esi
meste toetajate seas oli neli põhjanaabrist partnerit 
– Adven Eesti AS, Aku Sorainen, Indoor Grupp AS ja 
Finesta Baltic OÜ; lisandusid FECC, SEKY, Ensto Ensek 
AS , Harvia OY, Stockmann AS ning SITRA. ■

RUBRIIKUUDISED

Maikuus külastas tehnikaülikooli kõrgetasemeline 
Prantsuse IHEE delegatsioon, kus oli esindajad nii 
Prantsuse meediaväljaannetest (Le Monde, Le Pa
risien, Challenge), ettevõtetest (IBM, BNP Paribas, 
Orange, Carrefour), avalikust sektorist (erinevad 
ministeeriumid) kui ka ülikoolidest ja mitmetest 
ühendustest. IHEE (l'Institut des Hautes Études de 
l'Entreprise) keskseks uurimisfookuseks on organisat
sioonide muutumine digitaalses ja globaliseerunud 
maailmas. 

TTÜ poolt avasid visiidi rektor Jaak Aaviksoo ja 
infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan. 
Külalised tutvusid Mektory innovaatilise ökosüs
teemi ning start-up ettevõtete edulugudega. Neil 
teemadel andsid ülevaate Smart Load Solutionsi 

esindaja Madis Uuemaa ning Fusion Pedali esinda
ja Jüri Bogatkin. 

Ettekande tegid ka R. Nurkse innovatsiooni ja 
valitsemise instituudi direktor Erkki Karo, terviseteh
noloogiate instituudi professor Peeter Ross, tarkva
rateaduse instituudi doktorantnooremteadur Jaan 
Priisalu ning Thomas Johann Seebecki elektroonika
instituudi professor Yannick Le Moullec.

Delegatsiooni Eesti visiidile pandi alus veebruaris, 
kui Tallinna tehnikaülikool allkirjastas koostöölepin
gu suurima Prantsusmaa ettevõtteid ühendava ka
tuseorganisatsiooniga MEDEF. Lepingu alusel asusid 
pooled süvendama riikidevahelist ettevõtluskoostööd 
nii teadusarenduse, digitaliseerimise kui ka start-up 
ettevõtluse valdkonnas. ■
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Mereakadeemia purjekas ja tudengid osalevad 
rahvusvahelisel avamereregatil
TTÜ Eesti mereakadeemia osaleb oma uue avamere
jahiga Tuulelind Läänemerel toimuval The Tall Ships 
Races avamereregatil. Kaptenitena sõidavad regatil 
Tuulelinnu kapten ning õppejõud Ringo Liepkalns ja 
meie vilistlane ning tänane laevaohvitser Andrei Matju
kov. 22. juunil saadetakse meeskond Pirita sadamast pi
dulikult võistlusele, sinna on oodatud meeskond, sõbrad 
ja perekonnaliikmed ning meedia koos fotograafidega.

Pirita sadamast purjetatakse koos Eesti Noorte Pur
jeõppe Seltsi meeskonna ja nende Eesti purjeõppejahi 
St. Iviga Rootsi poole, et seal 2. juulil stardivalmis olla ja 
hea positsioon sisse saada. Tallinnast Rootsi minek ongi 
osalejatele kui soojendus või purjeõppesõit enne regatti.

Tuulelinnu meeskonnas on kokku kümme liiget: 
kaheksa õpilast, üks kapten ja üks abikapten. Osad 
tudengid sõidavad mitu etappi (järjest): nt Tuulelinnu 
ristiema, laevajuhtimise tudeng Marii Metsmaa sõidab 
neljandal etapil Turkust Klaipedasse ning sealt edasi 
viiendal etapil Klaipedast Szczecini, olles väikeste va
hedega merel 22. juulist kuni 7. augustini. Ühtekokku 
osaleb regatil 33 üliõpilast. Kandideerida võisid kõik, 
kuna eelnevaid purjetamiskogemusi ei nõutud ning 
osalemiskulud katab ülikool.

The Tall Ships Races (TSR) on pika ajalooga rah
vusvaheline avamereregatt ja maailma suurim õppe
purjekate võidusõit, mille peamine eesmärk on eden
dada noorte purjeõppe võimalusi. Igal aastal toimub 
võistlus eri Euroopa piirkonnas: 2016. aasta suvel 
purjetati Antwerpenist (Belgia) Cadizi (Hispaania), tä
navu suvel toimub regatt siinsamas Läänemerel ning 
laevastik purjetab kokku läbi Rootsi, Soome, Leedu ja 
Poola, tehes vahepeatuse ka Tallinnas.

Tavapäraselt osaleb The Tall Ships Races igaaas
tastel regattidel vähemalt sadakond purjelaeva ja pur
jekat, mis jagunevad nelja klassi: 
 � A klass ehk purjelaevad kogupikkusega  

üle 40 meetri;
 � B klass ehk vanaaegsed purjekad;
 � C klass ehk moodsad jahid;
 � D klass ehk moodsad jahid spinnakeriga.  

(Tuulelind võistleb D klassis.) ■

TTÜ värskes meenevalikus on loomingut ka 
tudengeilt ja vilistlastelt
Tehnikaülikooli uuendatud meenevalikus on nii ülikooli 
logode ja värvidega rõivaid kui meie tudengite või 
vilistlaste loodud ja arendatud vidinaid, mis kooli vai
mu loodus, täppis, tehnoloogia ja inseneriteaduste 
vallas teie taskusse poetab või koju toob.

Muidugi on jätkuvalt valikus klassikalised logoga 
igapäevakaubad pastakatest ja märkmikest vihma
varjude ja pusadeni, kuid nüüd kannavad TTÜ süm
boolikat ka mitmed Eesti disainerite loodud eksklu
siivsemad kingitused puidust, klaasist ja metallist. 
Valikus on ainulaadsed võtmehoidjad, liivakellad ja 
TTÜ logo kujulised puidust kellad, puuvillased pleedid, 
päikesepaneelidega akupangad ja muud põnevat. ■

Meenepoe leiad ülikooli kantseleist või 
veebilehelt www.ttu.ee/pood

www.ttu.ee/pood
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1. augustil ühineb Tallinna tehnikaülikooliga IT kolledž
Tallinna tehnikaülikooli rektor akadeemik Jaak 

Aaviksoo ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 
(HITSA) juhatuse esimees Erki Urva sõlmisid TTÜ ja 
IT kolledži ühinemisleppe 16. novembril 2016.

Kolledži praegused tudengid saavad lõpetada 
oma õpingud seniste õppekavade alusel. IT kolled
ži kaubamärk säilib, kolledž hakkab kuuluma TTÜ IT 
teaduskonna koosseisu. IT kolledž jätkab täiendus ja 
ümberõpet. ■

Alates 1. augustist on IT kolledž tehnikaülikooli IT tea
duskonna osa. Ühinemise eesmärk on tõsta õppetöö 
kvaliteeti ning suurendada IKT erialadel lõpetajate arvu. 

Ühiselt arendatakse välja õppekavad, kus on 
ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TTÜ 
teadusliku võimekusega, õppekavade arendusse kaa
satakse ka erasektor, et ülikoolis õpetatav vastaks 
tööturu vajadustele. See kõik võiks leevendada Eesti 
IKT sektoris kummitavat haritud ja kõrgel tasemel 
praktliste oskustega spetsialistide defitsiiti.

TTÜ ja Silberauto koostöös ehitatakse  
ülikooli 100. juubeliks isejuhtiv sõiduk 

üliõpilastel on rõõm vastu võtta koos vilistlastest et
tevõtjatega,“ rõhutab rektor Aaviksoo.

Silberauto juhatuse esimees ja TTÜ kuratooriumi 
liige Väino Kaldoja lisas: „Eesti on väike riik, sestap 
on oluline leida uudseid ja nutikaid lahendusi, et teist
moodi suureks saada. Silberauto soovib tehnoloogia 
arengus aktiivselt osaleda ja kutsuda üles ka teisi, et 
Eesti tulevikus kõrvaltvaatajaks ei jääks. Tõestada nii 
endale kui maailmale, et tõsine tahtmine ja oskused 
võivad tuleviku kujundamises olla isegi olulisemad kui 
suuremad materiaalsed võimalused.“

Isejuhtiv sõiduk valmib 2018. aasta sügiseks, kui 
tehnikaülikool tähistab oma 100. juubelit. Sõiduk 
hakkab liikuma TTÜ linnakus, kus on 50 hektaril 72 
ehitist. ■

31. mail algas tehnikaülikooli ja Silberauto koostöös 
isejuhtiva sõiduki projekteerimine ja ehitamine. Üli
koolilinnakusse rajatakse ka nutika linna testlahendus 
koos autonoomse laadimisjaama, tõkkepuude, valgus
tuse ja avatud teenusteplatvormiga.

Isejuhtiva sõiduki valmimiseks sõlmisid TTÜ rek
tor akadeemik Jaak Aaviksoo ja Silberauto juhatuse 
esimees Väino Kaldoja koostööleppe. Jaak Aaviksoo 
märkis, et mootorvankreid, mis 130 aasta eest Eu
roopa teedele jõudsid, nimetati automobiilideks ehk 
iseliikuriteks: „Tallinna tehnikaülikool astub täna koos 
auto leiutaja Karl Benzi sümboolse Eesti esindaja Sil
berautoga sammu tulevikku ja asub ehitama isejuh
tivat automobiili ehk iseautot. See on alma mater’i 
100. juubeliks väärikas väljakutse, mida teadlastel ja 

Foto: Edmond Mäll

Tallinna tehnikaülikool on kaasaegne tehnoloogia
ülikool, mille tugevus peitub tehnika, loodus,  
täppis, sotsiaal ja tervise teaduste sünergias.  
Ülikoolis on 700 õppe jõudu ja rohkem kui pool 
tuhat teadus töötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub  
70 000. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak 
hõlmab 72 ehitist. Üliõpilastele pakutakse suure
pärast tudengi ja kultuurielu, ülikooli majutus  
ja sportimisvõimalused on ühed paremad  
PõhjaEuroopas. TTÜ loodi 1918. aastal.

Eesti Infotehnoloogia kolledž on 2000. aastal 
loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse  
Infotehnoloogia Sihtasutus. IT kolledž annab 
rakenduslikku kõrgharidust järgmistel õppekavadel: 
ITsüsteemide administreerimine, ITsüsteemide 
arendus, infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel 
õppekaval cyber security engineering 
(küberturbe tehno loogiad). IT kolledži kaasaegses 
õppehoones jagavad teadmisi oma ala parimad 
professionaalid.

ÕPPuREId kÕIgIl aSTMETEl
TTÜ IT teaduskond 2200
VaSTuVÕTT 2016
TTÜ 750

ÕPPuREId kÕIgIl aSTMETEl
IT kolledž 1040
VaSTuVÕTT 2016
IT kolledž 330
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31. mail sai 28 TTÜ üliõpilast kätte TTÜ arengufondi 
vahendusel jagatavad stipendiumid, kokku 45 840 
eurot. Fondi koostööpartneriteks on praegu üle 60 
eraisiku, organisatsiooni ja ettevõtte.

Kokku laekus kõikide tasemete üliõpilastelt kevad
semestril 30 stipendiumile (kaks antakse kätte juunis) 
223 avaldust. Otsused teeb stipendiumi väljapanija 
lähtuvalt selle statuudist, need on leitavad kodulehelt.

Arengufondi eesmärk on koguda ja vahendada 
toetusi Tallinna tehnikaülikoolile ning kaasata Eesti 
ettevõtjaid koostöösse tehnikaülikooliga. Seda juba 
alates 1991. aastast. Alates 2000. aastast on TTÜ 

TTÜ teadlased arutlevad suvisel Arvamusfestivalil
11.–12. augustil Paide Vallimäel toimuva Arvamus
festivali teadusalal saab kuulata kahte Tallinna teh
nikaülikooli algatatud arutelu.

Reedel, 11. augustil kell 12–13.30 toimub arutelu 
„Energiasäästlik ehitus, majanduskasvu mootor või um
mikugeneraator?“. Osalejad: teaduse tippkeskuse ZEBE 
juht, TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Ja
rek Kurnitski, Karin Silman (Majandus ja Kommunikat
siooniministeerium), Triin Reinsalu (Kredexi elamuma
janduse osakond); moderaator Andres Jaadla (EKÜL).

Samal päeval kell 16–17.30 oodatakse kõiki kaasa 
mõtlema arutelule „Neljas tehnikarevolutsioon – kas 
Eesti on rongist maha jäänud?“. Osalejad TTÜ me
haanika ja tööstustehnika instituudi professor Tau
no Otto, moderaator Jüri Riives (kompetentsikeskus 
Imecc), Kaupo Reede (Majandus ja Kommunikatsioo
niministeerium), Frid Kaljas (FESTO), Anneli Heinsoo 
ja Seth Luckman (Eesti Infotehnoloogia ja Telekom
munikatsiooni Liit).

Teadusala täpsemat asukohta festivalil juhatavad 
juba viidad Paide Vallimäel. ■

Üritus on tasuta, täpsem ajakava arvamus  
festivali kodulehel www.arvamusfestival.ee
kõik on oodatud!

UUDISED

TTÜ arengufond andis üle  
45 000 euro eest stipendiume

arengufond vahendanud üliõpilastele stipendiume 
enam kui 1,8 miljoni euro eest.

SA Tallinna Tehnikaülikooli arengufond kuulutab 
igal aastal välja stipendiumide konkursse kõikide õp
petasemete üliõpilastele ning noortele teadlastele ja 
õppejõududele, eesmärgiga aidata kaasa üliõpilaste 
õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali jä
relkasvule Tallinna tehnikaülikoolis.

Järgmine konkurss käivitub juba septembris. ■

Vaata lisa www.ttu.ee/arengufond

Foto: Edmond Mäll

www.arvamusfestival.ee
www.ttu.ee/arengufond
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Martin Johannes Talu: 
„Öelge kõigele „Jah!““ 

väga vaikne, aga siis tekkis üks projekt, millele 
polnud tegijat, võtsin ette ja tegin ise ära.

Ja nii ta läks. Loodusteaduskonna üliõpilasnõu
kogu oli üsna uppuv paat, mis päris vee all ei ol
nud, aga vaevu veel hulpis pinnal. Esimese kursuse 
kevadel sain ma esimeheks ja kahe aastaga olen 
laeva uuesti sõitma saanud. Tegime struktuuri 
ümber ja koostasime igasugu malle ja juhiseid, 
et uutel tulijatel oleks näiteks ürituste korralda
mine lihtsam, areneme kogu aeg ja suhtleme ka 
teiste teaduskondadega. Nüüd on hea baas ja uus 
juhatus, kes tegevust jätkaks – enam pole see up
puv paat, vaid teistega samal tasemel tubli alus. 
Kandideerisin ka üliõpilasesinduse juhatusse, kuid 
pidin end taandama, kuna sain stipendiumi edasi
õppimiseks Rootsis.

Raha sellise töö eest ei saa, aga saad tänu, ja 
mis eriti väärtuslik, saad kohtuda väga erinevate 
inimestega nii oma teaduskonnast kui ülikoolist, 
sh kolledžitest. Igal inimesel on sulle väga palju 
õpetada, igaühelt saab „paremad palad“ endale 
kaasa noppida ja seeläbi ise areneda. Projekti
juhtimine, eelarve koostamine, avalik esinemine 
on samuti kõik väga tähtsad kogemused, mida 
TTÜs muidu nii palju ei õpi. Kasvõi Trello, Doodle, 
Google Calendar ja Gmail ise, selliste projektijuh
timise töövahendite kasutamine – ma ei oleks 
muidu üldse osanud selliseid asju teha. Majan
dusõppes mängisime küll mingeid olukordi läbi ja 
tegime kujuteldava firma, kuid on suur vahe, kas 
asja tehakse mängult ja ainepunktide nimel või 
päriselt ja sellepärast, et tahetakse saada tule
must ja ollakse ise sellest tegemisest huvitatud, 
hingega asja juures.

Kui küsisin enne intervjuud pildistamise kohta, 
pakkus ta kohe, et võib enda käe põlema panna. 
„Põleb mitte käsi, vaid pind sellel,“ täpsustas ta ja 
märkis katse käigus, et keemikuil aegajalt tuleb 
ikka ette, et pükstele valgub söövitavat ainet või 
katseklaasist purskub miski ootamatult, kuid seni 
on kogu tema kursusel silmad peas ja jäsemed 
terved. Ka selle ajakirjanumbri kaanefoto tege
mise käigus ei juhtunud hullemat, kui et natuke 
kõrbesid Martin Johannese käekarvad.

Kuidas sa TTÜ keemikute ridadesse  
jõudsid?
Tartu ülikooli ei saanud ma kandideerida, sest rii
gieksamitel jäi 0,2 punkti puudu. Mõtlesin TTÜle 
aga juba enne, lootuses, et siin on praktiline pool 
parem, lisaks oli see tallinlasena kodusem valik.

Gümnaasiumis hakkas orgaaniline keemia 
mulle meeldima, nii et pärast kooli tahtsin kind
lasti tulla loodusteaduskonda, valikus oli kas tehni
line füüsika või rakenduskeemia ja biotehnoloogia. 
Olen huvitatud kosmosest ja mõtlesin, et hakkan 
satelliite ehitama, kuid kuna mul on käevärin ja 
seetõttu peenmehaanikat ei saa väga teha, jäi 
sõelale keemia. Olen oma valiku üle väga õnnelik.

Sa oled päris aktiivne olnud ka  
väljaspool õppetööd.
Kui ülikooli tulin, läks üks mu kursusekaaslane üli
õpilasnõukogu koosolekule – mõtles, et on tore 
koht, ta oli varem õpilasaktivismiga juba tegele
nud. Mina ei olnud ega jõudnud ka tollele esime
sele koosolekule, aga ta pani mu nime kirja, nii et 
hakkasin käima. Esimesed kolm koosolekut olin 

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala lõpetaja Martin Johannes Talu (22) 
peab 28. juunil loodusteaduskonna bakalaureuseõppe lõpuaktusel kõne.  
Pärast tema lõputöö kaitsmist kohtusime biokeemia laboris ja rääkisime 
koolist, haridusest, minemistest ja tulemistest, ja siis ta süütas oma käe.

Mari Öö Sarv  Fotod: KarlKristjan Nigesen

PERSOON
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Milliste tunnetega TTÜ ukse  
seljataga kinni lased?
Otsus minna välismaale tehti minu eest ära, kui öeldi, 
et saan stipendiumi. Kahtlemisruumi ei olnud. Aga siit 
on väga raske ära minna, sest olen olnud kõikide TTÜ 
tudengitega palju seotud, sõpru on siit ikka väga palju 
saadud – ja nüüd minna teise riiki üksinda elama on 
ikka väga raske. Sisimas olen patrioot ja tahan kunagi 
tagasi tulla. Kahtlen, kas see võib juba olla doktoran
tuuriks, kuid teed toovad ikka tagasi TTÜsse.

Mis olid kõige ägedamad asjad,  
mis ülikooli ajal sinu elus juhtusid?
Üks on kindlasti organisatsioonis osalemise kogemus. 
Olen saanud õppida, kuidas juhtida, kuidas meeskonna
tööd arendada ja sedagi, millal suu vait pidada. Sõpru 
olen ka väga häid saanud. Olen isegi ülikoolis ööbinud, 
kui õhtused õppimised on pikaks veninud või viimane 
buss on ära läinud. Biokeemia laboris olen saanud väga 
head õpet nii eriala kui labori töökeskkonna kohta. TTÜ 
juures midagi sellist ei olegi, mida ei oleks tahtnud õp
pida, kõik on ainult kasuks.

Lastelt alati küsitakse, kelleks nad saada 
tahavad. Kes sinust nüüd saanud on?
Mina tahtsin väiksena saada loomakaitsjaks, tahtsin 
minna Aafrikasse gaselle kurjade lõvide käest pääst
ma, aga nüüd on minust saanud rakenduskeemik, me
ditsiinikeemia pooldaja, teadlane. See eriala on väga 
lai, aga peamiselt proovime inimeste elusid päästa, 
tegeleme nii ravimite arendamise kui uute võimaluste 
leidmisega, orgaanikud püüavad alati ka vähiravimeid 
leiutada. 

Üks mu kursusekaaslane näiteks näitas, et putu
katest saab väga head jahu teha, millega küpsetistes 
proteiinisisaldust tõsta. Päris hästi maitses isegi, ta 
andis kaitsmisel neid proovida, kuid kaitsmiskomis
jon ei olnud huvitatud... Teine mu kursusekaaslane 
tegeles arvutuskeemiaga, meie laborites tegeldakse 
valkude ekspresseerimisega, füüsikat juurde õppides 
saab minna ka nanorobotite peale üle – väga palju 
erinevat saab selle erialaga saavutada.

Minu armastus keemia vastu tuligi alles TTÜs, 
sest nädal enne esimest koolipäeva polnud ma veel 
päris kindel, kas see on minu eriala. Aga õnneks on!

Aga sa pole ju valmis, nagu ka oma kõnes 
viitad – ülikooli lõpetamine on alles algus. 
Kelleks sa järgmiseks tahad saada?
Unistada tuleb suurelt. Tahaks maja ja head autot, 
aga tahaks teha edasi seda, mis mulle meeldib: la
boris töötada. Tahaks Nobeli preemiat saada. Tahaks 
ikkagi maailma muuta!

Kui palju julged oma tulevikku ette ennusta
da? Kus sa 10 aasta pärast oled?
Kui kandideerisime Alfred Otsa stipendiumile, küsiti 
30 aasta kohta. See oli lihtsam, sest siis oled 50, 

selleks ajaks oled ikka leidnud tee tagasi Tallinnasse. 
Aga 10 aasta pärast, ma ei oska tõesti öelda. Nii vähe 
ma ka ette ei mõtle, et elan üks päev korraga, aga 
väga kindlaid plaane ette ei tee, parem ootan, mis elu 
mulle ette viskab, siis on põnevam. Kindlate plaanide 
asemel näen vaeva ja vaatan, kuhu ma suudan välja 
pürgida. Aga ma usun, et ikka väga kõrgele.

Oma tulevikule mõeldes on sul  
silme ees pigem Eesti või elu mujal?
Pigem Eesti. Probleeme siin on, palgad on väiksed ja 
keemikuna ei olegi väga palju kohti, kus töötada – li
saks ülikoolidele näiteks Saku õlletehas või Viru Kee
mia Grupp. Kuid siin laboris saab endale valida teema, 
millega tahad tegeleda, ja sellega süvitsi edasi minna.

Välismaal töötamisel on kindlasti keelebarjäär 
miinuseks.

Töö Tallinnas laboris võib ju samal ajal olla 
ka rahvusvaheline?
Jaa, meiegi labor teeb tihti koostööd välisülikoolide 
ja asutustega, vahetatakse märkmeid ja eesmärk on 
ühine.

Kes on sinu jaoks haritud inimene?
Keegi, kes teab, mida teeb, kuid julgeb tunnistada, kui 
on teinud vigu. Pean haritud inimeseks neid, kes julge
vad ka piire kompida ja ümber nurga lähenedes ikka 
eesmärgini jõuavad. Inimesed, kes naudivad ka prot
sessi ja teekonda, mitte ainult eesmärki. Haritud ini
mene on see, kes oskab eri asju seostada, kes tahab 
kõrgele pürgida, kes seab eesmärgid ja tahab neid 
alati ületada. Oma ema pean väga haritud inimeseks. 

Kuid sa ei ole ainult sinu eriala ja sinu koo
liharidus, sa oled ka ühiskonna liige. Kuidas 
sina saad ja tahad elu Eestis paremaks teha?
Kerge on alustada oma sõpradega ja olla heaks ees
kujuks. Minu sünnipäeva paiku toimub alati „Teeme 
ära!“ talgupäev, seal saab anda oma osa, kui lähed 
sinna koristama ja kutsud sõbrad kaasa. Kui käid koe
raga väljas, korja koera järelt, ning kui näed maas pa
beritükki ja koristaja on kaugel, korista see ise ära. Sa 
suudad seda! Aita inimesi ja naerata väga palju, see 
teeb alati maailma paremaks! Kui sina teed neid asju, 
mis aitavad inimesi sinu ümber, siis need inimesed 
tahavad ka seda teha, ning heateod ja naeratused 
nakatavad ja lähevad liikvele.

Üliõpilaskoguga korraldame motivatsiooniüritusi, 
kus kutsume inimesi rääkima oma erialast, eluteest 
ja saavutustest ja see innustab noori, kuid lisaks saa
vad need noored tegutsemispisiku külge, kui küsime 
neilt ürituse kohta tagasisidet ja nad tahavad aidata 
järgmisel aastal seda üritust korraldada. 

Mida sa järgmiseks oma eluga teed ja  
mida ootad?
Minu magistrieriala nimetus Rootsis on biotehnoloo
gia, lähen oma uurimisteemaga edasi. Oma lõputöös 
uurisin võimalust inimese vereplasmast mõõta pank
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Lõpetaja peab kõnet
Lugupeetud kohalviibijad: akadeemiline personal, kaas
tudengid, vanemad, sõbrad ja külalised. Suur tänu teile 
kõigile, et te tulite vaatama, kuidas järjekordne lend 
loodusteadlasi saavad auga välja teenitud bakalaure
usekraadi. Ja suurimad õnnitlused kõigile kaastudengi
tele, kellele see akadeemiline kraad täna omistatakse.

Minu nimi on Martin Johannes Talu ning mul on 
suur au seista täna siin, teie ees, et öelda mõned sõnad 
kallite kaastudengite nimel.

Kolme ülikooliaastaga olen ma õppinud, et Tallin
na tehnikaülikoolist saab suurepärased erialased tead
mised ja et keegi ei lõpeta seda kooli üksi – see on 
üliõpilaste ja õppejõudude meeskonnatöö tulemus. Ja 
mitte ainult. Seda poleks saanud teha meie vanemate, 
lähedaste ja sõpradeta. Suur tänu teile kõigile inspirat
siooni, toetuse ja mõistva suhtumise eest!

1995. aastal, umbes sel ajal, kui paljud täna saalis 
istuvad kaastudengid sündisid, röövis üks USAs Pitts
burghis elav mees panka. Ta tegi seda uskumatu ene
sekindlusega päevavalges ja tema ainsaks maskeerin
guks oli sidrunimahl, mida ta oli määrinud oma näole. 
Tema hämminguks tabati ta kiirelt.

Nagu paljud meist teavad, siis saab sidrunimahla 
kasutada nähtamatu tindina. Selle nähtamatuks tege
vasse võimesse uskus ka turvakaamerasse naeratav 
mees, kes hiljem oli siiralt üllatunud, et vahele jäi. Ta 
ülehindas oma teadmisi.

Oskuste ja teadmisteta inimese illusoorset üleolekut 
uurinud Cornelli ülikooli teadlane David Dunner ja tema 
üliõpilane Justin Kruger leidsid, et heade teadmistega 
pädevad inimesed kipuvad alahindama, ja vastupidi, vä
heste teadmistega inimesed aga ülehindama oma tead
misi. Seda fenomeni tuntakse DunningiKrugeri efektina. 

Kallid saalisviibijad! Ärge alahinnake ennast, sest te 
olete nii paljuks rohkemaks võimelised! Meie teadmi
sed ja uute teadmiste omandamine on võimas vahend.

Kuid ärge ka ülehinnake ennast! Mõnikord me üri
tame teha asju, mis edendavad meid, kuid mõnikord 
on meie lähenemine nendele asjadele ebaloogiline ja 
läbimõtlemata. Sel puhul peitubki trikk selles, et tuleb 
osata oma oskuseid ja teadmisi õigesti hinnata ning 
mitte kaotada janu uute teadmiste järele.

Martin Johannes Talu

Neid kolme aastat Tallinna tehnikaülikoolis jäävad 
meenutama eelkõige meeldivad kursusekaaslased, 
kaastudengid ja väga head õppejõud. Need tunnid la
boris, loengus ja praktikumis, õpigrupid, vaidlused ning 
lõputud tunnid iseseisvat tööd. Kaastudengi haigutus 
varahommikuses loengus, julgustav õlalepatsutamine 
ja hea nali, mis aitasid päeva paremaks teha. Ühine 
eksamieelne palavik ja kindel teadmine, et ka seekord 
on jäänud eksamini nii vähe aega, kuid nii palju on 
veel omandada. Rõõmujoovastus, kui esimene, kõik 
vahepealsed ja viimane eksamisessioon sai tehtud. 
Ja kurbus, et nüüd siis ongi kõik.

Aga see ei ole veel kõik. 
Me teame, et need uskumatult kiirelt möödunud 

aastad õppimist Tallinna tehnikaülikoolis ei ole kau
geltki meie parimad aastad. Ärge saage minust valesti 
aru, õppida oli siin suurepärane, lihtsalt meie parimad 
aastad on alles ees. Elu läheb edasi, magistrantuur 
ning täiskasvanuelu on ees. Osad meist jätkavad TTÜs 
magistriõppes, osasid viib magistriõpe välismaale, 
osad lähevad tööle, osadel on teisedki plaanid. Kuid 
meid kõiki seob üks: ühised õpinguaastad.

Nii palju ootab veel ees ja nii palju on veel teha, 
et muuta Eesti ja ühtlasi maailm paremaks tänu siin 
omandatud teadmistele. 

Nii et minge ja näidake, miks tipptegijad tulevad 
just Tallinna tehnikaülikoolist! ■

rease lipaasi, see on väike ensüüm, mis lagundab rasvu 
rasvhapeteks. Kui selle aktiivsust saaks vereplasmast 
mõõta, aitaks see kergesti diagnoosida pankreatiiti. 
Pankrease lipaasi inhibiitoreid kasutatakse ka ülekaa
lulisuse ravis. Praegu need aktiivsuskatsed tulemust ei 
andnud, kuid tahan selle võimaluse uurimisega jätkata.

Anna üks hea soovitus  
tänastele gümnaasiumilõpetajatele.
Valige TTÜ?

Korporatiivselt eeskujulik!  
Aga eluks kaasa midagi ka neile,  
kelle eriala meil ei õpetatagi?
Kui sa istud kodus ja sõbrad kutsuvad välja, aga sa 
ei taha minna; või kui kellelgi on midagi vaja ära kor
raldada ja sul tegelikult on selleks aega, aga kardad, 
et ei oska: alati mine ja tee! Ära karda tundmatut! 
Enamasti ütlen mina asjadele „Jah!“, karta pole midagi 
ja lõpuks kogeb inimene elu jooksul ikka kõike. ■
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Armsad lõpetajad!
Palju õnne teile diplomini jõudmise puhul! 

Teravat mõistust, tegusaid käsi ning väsimatut 
püüdu uute teadmiste järele soovin ma ka teile. TTÜ 
vilistlased on alati olnud ülikooli parimad partnerid 
ja tugevaim tugi. Usun, et teidki toovad siia tagasi 
ja meid omakorda teie juurde tulevased ühised tea
dustööd, rakendusuuringud ja täienduskoolitused. 
Suuresti aga jääme teiega otseselt seotuks oma 
arengufondi ja vilistlasliikumise kaudu.

Tallinna Tehnikaülikool on ja jääb teie alma 
mater’iks. Kuigi üks oluline eluetapp saab teil tänasega 
läbi, loodan, et leiate ka edaspidi põhjuse ülikooli taga
si pöörduda. Olete alati oodatud – tulge meile tagasi 
õppima, õpetama, töötama või partneritena ühist asja 
ajama. Tulge lihtsalt vilistlastena endiste õpingukaas
lastega kokku saama ja ülikoolielus kaasa lööma.

Teile kõigile kõrget lendu soovides ütlen juba ette: 
tere tulemast taas! Ülikooli uks sulgub teie seljataga 
üksnes sümboolselt, jäädes tegelikult ikka avatuks. 
Mingu teil hästi!

Tallinna Tehnikaülikooli rektor  
akadeemik Jaak Aaviksoo

Täna on teil põhjust saavutatu üle uhkust tunda – 
Tallinna Tehnikaülikooli vastsete vilistlastena kuulu
te vaieldamatult Eesti ühiskonna koorekihti. Te ole
te teinud elus õigeid valikuid ja loonud suurepärase 
eelduse edasiseks edukaks teadus või töökarjääriks. 
Tööandjad hindavad kõrgelt TTÜ lõpetajaid ning sta
tistiliselt on teil kõigist Eesti ülikoolide lõpetajatest 
kõige kõrgem tõenäosus saada oma töö eest vääri
liselt tasutud.

Tuleval aastal 100. juubelit tähistav ülikool tunneb 
uhkust oma vilistlaste üle. Just Tallinna Tehnikaülikooli 
ligi 70 000 vilistlast on suuresti kujundanud tänase 
Eesti majandusmaastiku. Olen kindel, et teie tänaste 
lõpetajatena hoiate ülikooli lippu kõrgel. Pidage mee
les, et ükskõik, kuhu te siit ülikoolist lähete ja mida 
oma edasises elus teete – te esindate alati Tallinna 
Tehnikaülikooli. Ja ülikool omalt poolt annab endast 
parima, et olla nii täna kui ka tulevikus teie vääriline. 
Ülikool on pidevas uuenemises, et saavutada enda
le seatud kõrged sihid – me soovime olla võrdsed 
parimate hulgas. Mõistuse ja käega teeme me selle 
eesmärgi teoks.

LÕPETAJAD

Foto: Edmond Mäll◀
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INFOTEHNOLOOGIA 
TEADUSKOND
MagISTRIÕPE
arvutisüsteemid
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Nevin George
Oliver Kalmend
Madis Kerner 
Emmanuel Ovie Osimiry
Jan Toodre 
Gülçin Yıldırım 
Tehnikateaduse magister
Mariam Bokeria
Eyyüp Direk
Ahmed Abdelsattar Aly Elkhouly
Nikolai Jefimov
Voldemar Lazarev
Mari Maisuradze
Serkan Ongan
Artjom Smolov
Sergii Spivakov
Iurii Zvieriev

Biomeditsiinitehnika ja  
meditsiinifüüsika
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Kaspar Eigi
Talvi Pihl
Silver Savi
Kätlin Tiigi
Tehnikateaduse magister
Alvar Aasna
Mart Adler
Rait Käpp
Viktor Tälli

Biomeditsiinitehnoloogia
Tehnikateaduse magister
Elja Bischler
HeleTea Riik
Olga Turgeneva

Elektroonika ja kommunikatsioon
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Aivar Koodi
Aleksandr Nikolajev
Karel Pärlin
Tehnikateaduse magister
Shuaibu Ali Gombe
Denry Andrean Aron
Chukwuebuka Ikemefuna Chigbogu
Eren Cizmecioglu
Ali Tunahan Dabak
Cihan Erol
Abdalla Samir Mahmoud Ibrahim
Dmitri Ivanov
Gaspar Karm
Taavi Karu
Marko Kleinberg
Ubong Camilus Michael
Jüri Pino
Hendrik Raudik
Arbind Kumar Rimal
Armen Sahakyan
Shivank Sharma
Sander Kaleva Sinijärv
Oleksandr Veher
Henri Vennikas

Eriigi tehnoloogiad ja teenused
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Maris Järvsoo
Anders Røsten Mærøe
Keegan David Braun Mcbride
Maarja Männik
Karoline Paide
Shobhit Shakya
Triin Tartes
Lőrinc Thurnay
Chibuzor Joseph Udokwu
Tehnikateaduse magister
Yasith Navoda Abeysinghe
Thomas Olusola Ajayi
Maria Inês Da Silva Boski
Iaroslav Denysenko
Anastasiia Dudko
Achiko Gobejishvili
Protasius Ipinge
Nina Khomeriki
Natia Khutsishvili
Margarita Kimmo
Krõõt Kroonmäe
Nikita Morozov
Anne Muldme
Iana Nezdemovska
Elizabeth Oluwatosin Olaniyi
Anhelina Prokopenko
Beka Rogava
Valeriia Rusakova
Syed Naweed Shah
Volodymyr Shyshla
Roksolana Sliusar
Sihou Zhang
David Tsanava
Valentyna Tsap
Kedi Välba

Informaatika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Darja Beljassova
Vladimir Lazarev
Madis Taimre
Marten Tall
Tõnn Talvik
Jaanus Varus
AleksandraSalome Vellemaa
Igor Volkov
Tehnikateaduse magister
Igor Anohhin
Dmitri Batõrjev
Anete Jalakas
Mihkel Kasepuu
Jaroslav Kulikov
Karmo Kuurberg
Caroliina Laantee
Marina Lavrentjeva
Ilja Lebedev
Elgar Lepp
UkuRasmus Lind
Reelika Lõhmus
Ilja Mašarov
Jevgeni Menšenin
Sarah Marion Mikk
Elina Muhhamedjanova
Andrei Orehhov
Asko Oruste
Dan Rodionov
Siim Romanov
Kristof Mikael Rosenberg
Sander Ruul
Siim Somma
Fjodor Ševtšenko
Keir Volas

küberkaitse
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Sander Arnus
Gema Fernández Bascuñana
Jens Getreu
Kaie Maennel
Tehnikateaduse magister
Wael Mohamed Fathi Ahmed  

Abuseada
Seifollah Akbari
Zaghum Wahab Awan
Mobolarinwa Taofeek Balogun
Iryna Bondar
Guillaume Brodar
Neslişah Çelik
Vsevolod Djagilev
Gvantsa Grigolia
Martin Jõgi
Mohit Kinger
Katrin Kukk
Bolaji Ayoola Ladokun
Priit Lahesoo
Dineta Mahno
Terézia Mézešová
Danielle Melissa Morgan
Ahmed Nafies Okasha Mohamed
Kristjan Oja
Stefanos Pappas
Christian Ponti
Kaspar Prei
Christopher David Raastad
Sophio Sakhokia
Safak Tarazan
Deivis Treier
Christian Tschida
Allar Vallaots
Chengxiang Wang

Tarkvaratehnika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Priit Danelson
Andreas Ellervee
Arne Lapõnin
Eerik Potter
Tehnikateaduse magister
Ahmed Mohamed Said Mahmoud 

Abdelhady
Khasanboy Akbarov
Ilia Aphtsiauri
Vostan Azatyan
Ali Belakehal
Shubham Bhardwaj
Dmytro Chasovskyi
Vishal Desai
Taavi Gilden
Etibar Hasanov
Ijlal Hussain
Tatevik Ishikyan
Jaan Janno
Vinod Infant Dass John Rozario
Kerwin Jorbina
Bolot Kasybekov
Gabriel Oluwasegun Kolawole
Daniil Kutsyna
Marko Laane
Salman Lashkarara
Volodymyr Leno
Md Ashek Mahmud
Michael Ngugi Michuki
Fortunat Lufunda Mutunda
Eerik Muuli
Rustam Nadrshin
Rain Oksvort
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Vitalii Peretiatko
Andrei Proskurin
Yevhenii Sabanin
Jevgeni Savostkin
Allar Soo
Jaagup Viil
Vladimir Visbek
Mihkel Vunk
Anton Yeshchenko

Telekommunikatsioon
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Taavi Laadung
Tehnikateaduse magister
Joan Kristjan Kaev
Priit Kukumägi
Marianne Nugis
Taavi Põldsam
Mihkel Tommingas
Uhur Visk

Tervishoiutehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Hala Fakhro
Piret Hirv
AnnaLiisa Raid
Grete Talviste
Riste Tamm
Heilike Toming
Tehnikateaduse magister
Mohammad Naser Akhand
Sodiq Olusegun Anifowoshe
Vitalii Ditiashov
Andrii Gorbenko
Tarmo Koppel
Mari Kurashvili
Elina Laur
Satish Kumar Meerolla
Aleksandra Moškina
Grenilda Osiris Otero Hernandez
Giorgi Pkhaladze
Alexis Alfonso Quinones Carrion
Tauri Roots
Amandeep Singh
Vijayamma Surya Prasanna  

Vishnumolakala Ramakrishna

Äriinfotehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Indrek Arandi
Greta Kalvi
Eve Kitvel
Julia Labunets
Rasmus Lelumees
Liis Mironova
Ron Ojava
Helen Vene
Tehnikateaduse magister
Julia Agerova
Arvi Alamaa
Margus Hanni
Astrid Hergauk
Mihhail Jermišin
Hannes Karask
Martin Karu
Lars Laanep
Mario Maisto
Siim Medijainen
Aili Mitt
Hallar Mölder
Ragnar Paide
Rauno Pihlak

Piia Ploovits
Luise Puu
Tarmo Põldme
Maarja Raud
Janek Rozov
Riti Ruul
Mirjam Rätsep
Reili Rüga
Jaak Tamre
Hedi Uustalu
Rauno Veberson
Siim Vene
Lauri Ülper

BakalauREuSEÕPE
arvutisüsteemid
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Raul Daniel
Marek Grencštein
Tehnikateaduse bakalaureus 
Mihkel Abel
Lev Avdejev
Mark Begišev
Kirill Belov
Helmet Ehrenbusch
Anna Guljanskaja
Georg Haud
Risto Heinsar
Anastassia Jakovleva
Henry Juhanson
Reemet Kampus
Karl Kangur
Filipp Kanov
Reijo Olavi Komu
Mihhail Kononov
Arseni Kotšetov
Rait Kurg
Karl Laanemets
Aleksander Lapin
Kristjan Harri Laur
Raul Leemet
Karin Lehtsaar
Madis Sander Maddison
Rauf Mindubajev
Mihhail Mitrofanov
Aleksei Obuhov
Jevgeni Pakin
Helen Pelju
Martin Perman
Erko Peterson
Ivan Petrovski
Petr Pribytkov
Tarmo Prillop
Markus Põldmäe
Eero Rahamägi
Üllar Raud
Karl Sobak
Jürgen Soom
Alexander Suchkov
Marvin Uku
Madis Vahtrik
Lembitu Valdmets
Jörgen Vedom
Vladimir Volotšajev

Elektroonika ja bioonika
Tehnikateaduse bakalaureus 
Taivo Aus
Rauno Lainemäe
Edward Salmus
Aleksei Fjodorov
Carmen Isop

Miina Kannel
Kaarel Koppel
Maria Kroon
Andrei Krotov
Sander Mikkov
Jaan Hendrik Murumets
Kertu Pikk
Anton Popov
Ragnar Pärnamäe
Kristjan Tozen
Kaarel Vandler

Informaatika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Rasmus Iila
Hans Joosep Lahe
Pärlin Luhila
Tanel Sirp
Vladislav Zakharenkov
Brenda Uga
Tehnikateaduse bakalaureus 
KrisGerhard Aabrams
Sander Aasaväli
Joosep Franz Moorits Alviste
Olga Andrejeva
Tõnis Bender
JanJoonas Bernstein
Žuljen Dedegkajev
Varvara Doilova
Anton Dorofejev
Tanel Dunaiski
Kaspar Eensalu
Janno Esko
Stanislav Frolov
Maxim Gromov
Ksenia Gulova
MaarjaLiis Helü
Eliis Hövel
Kenn Jaakson
Johann Juhanson
Andreas Jürimäe
Kevin Kaar
Sven Kadak
Maria Kert
Anna Krajuškina
Tatjana Kruglova
Heigo Kruusimaa
Ilja Kudrjavtsev
Henry Kukk
Siim Kurvet
Hendrik Laas
Hannes Liik
Viktoria Majerovitš
Karl Mäe
Kristina Nassonenko
Martin Nurmsaar
Toomas Oosalu
StenHendrik Pihlak
Helen Pikkaro
Kristi Pillet
Sander Puntso
Risto Põldsalu
Richard Raadi
Roman Radionov
Valeri Randalainen
Kaarel Randorg
Siim Rebane
Katrin Ruusalep
Kalli Rüis
Margus Salk
Siret Sarv
Silver Saul
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Genet Schneider
Valeriia Shpychka
Alvar Sokk
Birgit Suuder
Eljus Šipovski
Uku Markus Tammet
AinJoonas Toose
Mario Tosso
Marten Truu
Sten Uduste
Vootele Verrev
Raigo Vilur
Rain Vink
Pjotr Volostnõh
Sten Väljako
Tanel Õunas

Telekommunikatsioon
Tehnikateaduse bakalaureus 
Evgeny Gribovskiy
Anastasia Panibratova

Äriinfotehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Kaarel Allemann
Annika Avingu
Annika Kluge
Mariana Lepassar
Ilmar Lõhmus
MariEll Mets
Tehnikateaduse bakalaureus 
Heleri Aitsam
ReinOliver Alasoo
Hendrik Ekke Altnurme
Maksim Andrejev
Hanna Anton
Taavi Aun
Oleksandra Chmil
Roman Dranov
Reenika East
Dmitry Fisun
Valeria Furmanets
Eduard Gorodnjov
Osvald Griffel
Viljar Hallik
Anett Hollas
Rain Jansen
Kristi Jõgeva
Karl Taivo Kama
Inga Karašk
Johannes Kauksi
Getter Keerd
Kärolin Kivisikk
Eerik Kompus
Erol Kunman
Lauri Kurel
Ege Käosaar
AapEerik Lai
Jevgeni Lazartšuk
Kevin Lehtsalu
Raiko Limmart
Sander Lootus
Mathias Luik
Andres Lüiste
Erki Maling
Sergei Malõšev
Marek Meiesaar
Airi Miilits
Savva Mirošnikov
Aikul Mirzayeva
Marten Niinepuu
Oliver Orav

Andris Pajula
Tanel Pappel
Heiko Parmas
Magnus Mihkel Peterson
Mait Piir
Sigrit Pikkar
Julia Poljuhovitš
Kirke Pralla
Anna Prokofjeva
Kalmer Päts
Rauno Pügi
Kaspar Püüding
Kätlin Raja
Janita Raudsepp
Ingmar Roos
Siim Salin
Aksel Salmistu
Kethmar Salumets
Alla Sedneva
Sander Sepp
Alina Shchipacheva
Ergo Siht
Diana Siimson
Uku Sildoja
JaanSander Sillar
Sten Sistok
Kerttu Soom
Jekaterina Steinberg
Miina Strom
Gert Juhan Sumeri
Ksenia Šljapnikova
Julia Švedova
Roland Talvar
Viktoria Tamm
MariiHeleen Tammepõld
Kai Tibar
Aljona Trofimova
Aleksandr Tsõganov
Sandra Tõnts
Betti Vainküla
PilleRiin Valdur
Lenar Valk
Vahur Varris
Priit Veges
Keili Veinberg
Ane Võlma
Annely Vällik
Annabell Õunväärt

INSENERiTEADUSKOND
BakalauREuSE- Ja MagISTRI-
ÕPPE INTEgREERITud ÕPE
arhitektuur
Arhitektuurimagister (cum laude)
Katerina Veerde
Arhitektuurimagister
Viire Ernesaks
Frederick Kalmberg
Irina Kazantseva
Kersti Kernumees
Kiur Lootus
Kaiti Maasikmäe
Kristjan Naaris
Silver Soe
Lea Teeääre

keskkonnatehnika 
Tehnikateaduste magister
Stanislav Jemeljanov
Laura Kurg
Jaanika Loomus

Kairi Nõulik
TanhelMaria Rozenbaum
Ivar Ruubel
EvaLiisa Saag
Kaire Taidre
Kristel Tamm
ElsiMarie Teder
Riho Tiit
Siim Täkker
Madis Upan
Kristi Vaimel
Mihkel Vingal

keskkonnatehnika (Tartu)
Tehnikateaduste magister
Kaspar Kala
Kristjan Kaljurand
Mehis Liblik
Verner Mägi
Liina Oja
Marlen Paabor
Tiina Raide
Kerti Saega
Ragne Sauman
Signe Siil
Evert Soonberg
Hannes Soosaar
Hedvig Vaht
Laura Vals

Teedeehitus ja geodeesia
Tehnikateaduste magister
Andrei Bogdanov
Madis Järvpõld
Kaimar Kukk
Artjom Požarski
PriiduEvert Pärna
Sander Püüa
Romet Raun
Marko Rentik
Alvar Siilbaum
Nikita Tšernei
Tauri Valk
Kristen Veibri
Andri Veskimets

Tööstus ja tsiviilehitus
Tehnikateaduste magister  
(cum laude)
Merli Aron
Tehnikateaduste magister
Triin Adamson
Lauri Alamets
Anna Antonova
Kadri Aruoja
Daniel Belov
Olga Dernovaja
Egon Eelmets
Toomas Heinsalu
Helen Hõbejõgi
Alar Härmik
Taavi Ilu
Anton Ivanov
Jürgen Jõgeva
Morten Kaasik
Kaspar Karus
Kaspar Kasemaa
Marina Kirejeva
Marek Kivi
Mihkel Kukk
Mairo Kullisaar
Gerttu Kupp
Artjom Kurotškin
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Miia Maarja Kuslap
Ergo Käesel
Marten Kääp
Katrin Kütt
Merilyn Laid
German Leiman
Alex Liivamäe
Taavi Lindeberg
Eno Lints
Marleen Lobjakas
Pjotr Maistruk
Aleksandr Mihhailenko
Artem Morozov
Helari Muld
Elari Murd
Raili Mõim
Tarmo Niinas
Andrei Noskov
Rauno Nõmmiko
Kristjan Oinus
Simo Olesk
Margo Padar
Märt Pakats
Kerli Paltsmar
Gerda Pikkur
Marek Pruuli
Andreas Pungar
Märt Pärnala
Rasmus Raamat
Asso Reiljan
Uku Reinhold
Harry Rööpson
Roger Rööpson
Andres Sokk
Tanel Sults
Erik Sumeri
Kristiina Štõkova
Martin Talvari
Tanel Tilk
Gert Tomingas
Kristjan Tüvi
Jevgenia Uusväli
Marten Uusväli
Silvar Vahkal
Kadi Varda
Kristel Väin

Tööstus ja tsiviilehitus  
(Tartu)
Tehnikateaduste magister  
(cum laude)
Kristin Kartsep
Viktoria Koppel
Kristiina Kruup
Margus Laiverik
Tehnikateaduste magister
Olari Aas
Kadri Aia
Erik Altmäe
Kaspar Grigorjev
Triin Haagen
Kerly Kodasma
Indrek Neeme
Siiri Paap
Kätlin Palatu
Ingrid Põder
Indrek Põhjatu
Siim Raudsepp
Katre Sapp
Eerik Staškevitš
DelisHeleri Taavet
Liis Tiirmaa
Gerda Tomson

MagISTRIÕPE
disain ja tootearendus
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Hafiz Abdul Manan
Tehnikateaduse magister
Seyed Hadi Alavi Lafmejani
Pranay Vishwas Kenkre
Andres Labi
Maret Martsepp
Hadi Osali
Merle Randmäe
Karel Reisko
Anette Sepp
Salome Todria
Tea Tüür
Tõnis Voitka

Elektriajamid ja jõuelektroonika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Vahur Maask
Tehnikateaduse magister
Hergo Andruse
Hindrek Kaeval
Lauri Kalm
Tambet Land
Jaan Reinok
Risto Rosin
Aleksandr Serbin
Tauri Tammesson
Rait Udumäe
Filipp Šubin

Elektroenergeetika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Roman Ivantsov
Ivar Kiitam
Uku Salumäe
Pärtel Tani
Tehnikateaduse magister
Rasmus Aavik
Ekaterina Fedorova
Enn Karin
Allar Keerme
Aleksandr Koskin
Mark Kurzin
Sten Laurit
Karel Mägi
Jan Niilo
Tatjana Puškarjova
Jaan Raudsepp
Sander Sorts
Karl Valge
Gerd Herman Veeber

Hajaenergeetika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Karl Kull
Tehnikateaduse magister
Sven Kask
Aleksandra Krivoglazova
Marten Lillemäe
Anton Nõomaa
Kati Ojaloo
Sander Orasi
Peep Reidolf
Jevgeni Zabegajev
Aleksandra Šabli

Hooned ja rajatised
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Marko Mets

Andre Mägi
Andres Nurja
Ain Pähkel
Tehnikateaduse magister
Hurmet Heinmaa
Mihkel Kaesveld
Martin Kiil
Mihhail Kravtšenko
Andrus Kullamaa
Kai Mändmets
Ott Ojaperv
Taavi Ränk
Janno Sammul
Kristjan Toome
Tea Tõnts

Hoonete energiatõhusus
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Martin Kiil
Tehnikateaduse magister
Konstantin Gruuber
Virgo Kadastik
Merilin Kütt
Mari Muhel
Henrik Tartlan

keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Jako Siim Eensalu
Paula Kristel Kaljula
Maarja Kask
Riina Maruštšak
Angelina Prokofjeva
Tehnikateaduse magister
Kristi Auger
Valeria Budarova
Silvia Kimmel
Merylin Kurst
Jaagup Pihu
Pamela Puidak
Maarja Sammelselg
Marvin Üürike

keskkonnatehnika ja juhtimine
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Balpreet Kaur
Merit Kaal
Yuan Liang
Olufemi Abraham Ojedokun
Tehnikateaduse magister
Ayankoya Yemi Ayankunle
Janette Erica Baarman
Mohammad Hemel Bhuiya
Yongchang Chang
Ukeme Bassey Ekpenyong
Rebeka HansenVera
Hendrik Hundt
Mihkel Jugaste
Ketre Kirs
Selina Lind
Kairi Merilai
Svetlana Remelgas
Nikoloz Tsirghiladze

logistika
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Andri Antson
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AnetteMarie Arula
Ardo Kubjas
Kristel Käärik
Liisa Metsla
Andres Ojalt
Maarja Roomet
Küllike Saviauk
Kadri Siitsman
Tehnikateaduse magister
Kaili Arnus
Maria Grigorjeva
Martin Järve
Kaarel Järveots
Viive Kirsipuu
Aleksandr Kravtšuk
Kaur Piho
Marko Proover
Martin Udusalu
Christina Vallimäe
Lauri Vigla
Indrek Viirpalu
Kauri Ääremann

Materjalid ja protsessid  
jätkusuutlikus energeetikas 
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Denisa Dosenovicova
Jeffrey Raymond Johnson
Le Liu
Ali Saffar Shamshirgar
Serkan Sener
Dmytro Yakobiuk
Tehnikateaduse magister
Hosein Afshari
Omar Asaad Ragab Mahmoud Anan
Freddy Kukk
Adekunle Idris Lasisi
Sushruth Gomedic Ramachandra
Ge Xin
Iryna Yakobiuk
Dmirty Zhilyaev
Kang Zhong

Maastikuarhitektuur
Tehnikateaduse magister
Marge Kõrgekuhi
Maria Mironova
Külli Sepp
Madis Vaikmaa
Teele Vänto

Mehhatroonika
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Donatas Braziulis
Olaide Felix Olabode
Aleksei Safonov
Even Sekhri
Lei Shi
Tehnikateaduse magister
Eva Aasmäe
Artur Baišev
Divya Dihuliya
Ahti Eistre
Balaji Gunasekaran
Modith Hadya Leelananda
Admir Hoxha
Anton Isakov
Nagarjuna Kandarapu
Chandra Kiran Kestwal
Kristjan Kikkas

Reza Moezzi
Anilkumar Nagavelli
Nima Sajedi Sabegh
Sarfaraz
Ishan Sharma
Nikita Shmakov
Naveen Soni
Eduard Tiganik
Dmytro Tkachivskyi
Olev Vaher

Puidu ja plastitehnoloogia
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Janette Jaana Honka
KaiaKristiina Kirikal
Kristel Kiris
Giovanni Luciani
Siret Malmberg
Nele Mandre
Kadri Räis
Paula Veske
LeenaMaria Väli
Tehnikateaduse magister
Vinay Kumar Chikka Mahadeva Nayaka
Kristiina Loit
Mihkel Martin
Merili Närep
Martin Püssa
Chethan Savandaiah
Peeter Tubli
Jaan Uudelt
Kertu Võrk

Tööstusökoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
Jane Lees
Liina Nemvalts
Riina Titova
Loodusteaduse magister
Janar Aleksandrov
Janno Jegers
Mare Maran
Terje Riisberg
Erika Sulg
Margit Tennokene

Tööstustehnika ja juhtimine
Tehnikateaduse magister
Mohammad Abdullah Al Maruf
Ahmed Nour Eldaim Ahmed Elnour
Fabiola Garcia Vargas
Md Sazzad Hossain
Hasan Ali Hasan Ali Khedr
Egert Killing
Anu Koppel
Laas Mahl
Annika Pärt
Ashish Rana
Iren Saava
Oleksii Sazonov
Julia Semtšenko
Jako Stein
Jaana Tõnisson

Soojusenergeetika
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Enar Kraav
Jan Mustjõgi
Viljar Stalkov
Andre Tammik

Tehnikateaduse magister
Urmo Ariva
Jörgen Lagemaa
Jaanus Rattur
Alexey Shkryabin

Teedeehitus ja geodeesia
Tehnikateaduse magister
MariAnn Erm
Markus Mänd
Andres Raev
Tauri Tamkivi
Kees Vanamölder

Tootearendus ja tootmistehnika
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
Kati Kadakas
Marko Kask
Sten Krüüner
Karl Laasik
Vahur Leinberg
Sander Parts
Timo Tolmusk
Tehnikateaduse magister
Henrik Heinmets
Rene Kiil
Jan Koort
Ivan Kovba
Kristjan Kulbert
Kevin Kuusik
Ingrid Kõks
Oliver Laats
Madis Mätas
Tarmo Napa
Raido Pajussaar
Mati Pehlak
Henry Raag
Raido Randoja
Rait Randrüüt
Silver Reinart
Liina Roomet
HeliMari Sakala
Veljo Sepp
Sergei Štšetina
Mehis Tamm
Märt Uuemaa
Ragnar Valling
Vahur Veelaid
Andreas Velling
Holger Viilmaa

Tööstus ja tsiviilehitus
Tehnikateaduse magister
Talvar Anijärv
Ingvar Ehala
Anu Reemer
Maksim Zelenski
Ingrid Viskus
Jekaterina Vorobjova

BakalauREuSEÕPE
Elektroenergeetika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Alari Heinla
Henry Kapp
Tehnikateaduse bakalaureus
Jano Aunbaum
Taavi Hiir
Armin Ilisson
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Erkki Kink
Mihkel Laan
Remo Lillepõld
Kirill Logvinjuk
Raim Maurer
Robert Mets
Marko Moor
Ott Ollino
Risto Pajust
Harri Pihlamägi
Dabrel Prits 
Rauno Puhke
Hardi Puusepp 
Jonas Põlluveer
Lauri Pöör
Saamuel Rõigas
Kert Saaver 
Aleksei Tsikin
Priit Sirel
Emma Urb
Erki Varandi
Aleksei Vardugin
Anton Verner
Nikon Vidjajev

Elektrotehnika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Tõnis Lilleoja
Heigo Pikkor
Tehnikateaduse bakalaureus
Jaanus Aas
Rauno Merila
Peep Randviir
Karl Henry Thomson
Artjom Tšužas

Integreeritud tehnoloogiad
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Kermen Makarova
Aleksei Tanjuhhin
Tehnikateaduse bakalaureus 
Giresse AshuBob
Khuldoon Bukhari
Anthony Okechukwu Ihemadu
Nikita Kuznietsov
Oliver Liiv
Taras Maslych
Vladislav Minakov
Arvo Nikolai Niini
Ilja Novaševski
Tengiz Pataraia
Oluwafemi Emmanuel Peleyeju
James En Wei Tammila

keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia 
Tehnikateaduse bakalaureus
Nikita Filatov
Daniil Gornov
Marten Jaanimets
Zoja Krasina
Jüri Kristjan Käen
MariLiis Kõiv
Martin Laius
Alo Landberg
MariLiis Leinus
Dmitri Nikitin
Kätlin Otto
Ilja Ovsjannikov
Irina Petrotšenko

Indrek Piir
Rihhard Rosin
Anna Setskaja
Jekaterina Tšerneštšuk
Anastassia Žuravljova

keskkonnajuhtimine
Loodusteaduse bakalaureus
Jane Kukk
Evelin Laks
Beata Nei
Rihard Rohtla
Romario Siimer
Kleiri Vahtra
Tero Villik

Maastikuarhitektuur
Tehnikateaduse bakalaureus
Anastasia Bõstrova
Kristiine Herkel
AnnaAlore Landra
Carmen Mäe
Britt Mäekuusk
Birgit Pukk
Anete Tammeveski
Enel Valli
Hanna Veske

Mehhatroonika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Artur Loorpuu
Henri Sink
Mikk Vachtmeister
Tehnikateaduse bakalaureus
Mait Aruste
Roland Engel
Kimmo Epler
Aivo Joost
Kristian Kajak
Andres Kirsipuu
Andres Kruglov
Silver Kuld
AlanSkiip Küttim
Kaspar Adam Laht
Martin Lahtein
Karl Leibur
Leho Lepler
Steven Marga
Sander Mitendorf
Jaan Moos
Kristjan Möller
Siim Paluoja
Erko Pettai
Rene Pihlak
Sten Pihor
Freddy Plaum
Tõnis Soodla
Talis Tamm
Roman Tarassov
Kristi Treier
Alexander Tsupsman
Allan Tuvikene
Denis Tšepikov
Lauri Valdmann
Vaiko Vare
Tanel Ärm

Puidu ja tekstiilitehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus 
Alice Andressoo
Jekaterina Bahmat

Kristofer Jermolov
Jana Korsakova
Daniel Juhani Bert Laamanen
Almer Linnasaar
Aivo Närep
Kristjan Ostov
Kert Randla
Juhan Riistop
Maarja Soolo
Marit Soomets
Tanel Tumanov
Kevin Visnapuu

Soojusenergeetika
Tehnikateaduse bakalaureus 
Martin Keltman
Karl Koppel
Kristjan Kruus
Jarmo Ling
Anna Mikityuk
Oksana Pavlenko
Erik Petermann
Anna Podgurskaja
Mikk Prätz
Elise Johanna Raja
Kristjan Suurorg
Kaspar Tammearu
Boriss Timošenko
Kaspar Trankmann

Tootearendus ja tootmistehnika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
MikkMarkus Imala
Tehnikateaduse bakalaureus 
Kaspar Admann
Ingmar Aru
Mihkel Henk
Jorma Hiie
Henri Hommuk
Georg Huban
Jonas Jaansoo
Gert Kaasik
Kalev Karp
Martin Kohv
Kristjan Kuningas
Gert Kuuskmäe
Hardo Käänik
Raimond Makara
Kewin Mataloja
Mario Mumm
Egert Paadimeister
Kevin Pajula 
Artur Part
Rainer Parve
Kristofer Penu
Indrek Petjärv
Allan Posatetski
Agnus Põlder
Kaarel Repän
Markus Ritson
Gert Sarv
Merilin Serg
Mihkel Siinmaa
Keiu Simm
Artur Šagarov
Kerhard Talvite
Janar Tiitus
Mihkel Tomson
Ronald Toome
Siim Ustav
Sander Veskilt
Rainer Viilveer
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Merlis Voitk
johanna kristina Väät

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Energiatehnika
aneta Gasinska 
jelena Goncharova
anastassia jakovleva
Natalja kopõlova
Sergei Lušin
dmitri Nikkar
kirill Raagel
argo Saar
igor Sahharov
alexander Stepanov
Sergei Zverev
andrei tatartšuk
Oleg tee
aleksandr tihhonov
anton tipakov 
allan Verev

Hoonete ehitus
Cum laude 
aleksandr bažutin 
Maxim Voskresenskiy 

jevgeni babilo 
eduard kriina 
tatjana kriina 
Gennadi izmestjev 
anastassia prokofjeva
anton Roor 

Kinnisvara haldamine
Ronald jurson
elisa kivila
Marten peiel

Kinnisvara korrashoid
Georgi Gratšov
angelina ilizina
Mairo kirss
anton Litvin
Monika Lõuke
ewa Metsis
eve pärna
johannes Rammo
Maria Rožinova
jana Rutaite
Sten uritam
jaanika Veldre

Kütuste tehnoloogia
Cum laude 
Svetlana Fedorova 

Natalja aleksejeva
tamara andreeva
Svetlana avdejeva
kristina blum 
Yulia bystrova 
artur evert
Marta Hruškova
julia iljina
aleksandra javorskaja
Oksana korbut-Fedulova
irina Lõssenko
Ruff Makušina
Ruslan Sadekov
jevgeni Sekissov
tatjana Soldatenko
Liudmyla timofieieva

Stanislav togidnõi
david tsaplin

Masinaehitustehnoloogia
Sergei antonov
Mihhail bahmatov
Oleg baranov
evgeny Filatov
Mark Fjodorov
andrei Fomin
aleksei Gussev
edgar kaljusaar
Sergey kamenev
Veronika kaširina
jevgeni korniltsev
ats kuustik
aleksei Mihhailovski
dmitri Olimpov
kirill pipujev
dmitri Rostok
juri Rozanov
andrei Rublenkov
andrei Salamatov
Svetlana Skorobogatova
anatoli Štšekin
Maksim Štšerbakov
Marina Vaino
Svetlana Vladimirova
aleksei Volodtšenkov

Rakendusinfotehnoloogia
igor Golm
Olga Guseva
Valentina knjazeva
dmitri kozlov
deniss kulakov
aleksandr Ots
ilja Sild
Vladimir Sokolov
aleksei Surkov
jegor Šalajev
Vasily Zaretskiy
Grigory tureev

Tootmise automatiseerimine
Maxim andreev
pavel Churakov
Vladimir dementjev
kirill dovženko
jevgeni Fjodorov
Sergei Gontšarov
Nikita Harlamov
Vladimir koragodin
aleksandr Nefjodov
albert Rozenštrauch
alexey Shirokov
Makar Šokarev
konstantin Zverev
jevgeni Židkovets
Vitalii tribelgorn

LOOduSteaduSkONd
MAGISTRIÕPE
Geenitehnoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
eli-eelika esvald
anna-Maria Himma
Mariliis jaago
agnes kivistik
Marianna köster 
kristel Metsla
karl Märka
kaisa Roots

Loodusteaduse magister
ekaterina Golendukhina
jelena knjazeva
Viivika Lai
doris pooga

Geotehnoloogia 
Tehnikateaduse magister
ain anepaio
peeter koll

Maa-teadused ja geotehnoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
age arikas
Laura eiber
Sirle kangur
kaari Laanemäe
kaidi Sulp
eneli toodu
bärbel Vandel
Loodusteaduse magister
tuuli jurtom
Sander kanter
Valeria Lukaševitš
janno Lumiste
joosep Makke
Carl-Richard Saks
jelena Šihhaleva
Liis Vähejaus

Rakenduskeemia ja  
biotehnoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
Mariliis kimm
ann Lakspere
kristiina Leiman
Robert Risti
andre Roden
Siimu Rom
Mari Sulg
anastassia tretjakova
dmitri trubitsõn
Loodusteaduse magister
Valter aro
Mari-Liis eha
ilona juhanson
Silvester jürjo
eleana Lopušanskaja
kati Muldma
Lauri Mölder
Loore paist
Liisa perejainen
Marko Rõõmusoks
Gerle Valgenberg

Tehniline füüsika
Loodusteaduse magister (cum laude)
Reelika kaupmees
Loodusteaduse magister
Maksim budnitski
Maria kesa
Matt Rammo

Toidutehnika ja tootearendus
Tehnikateaduse magister  
(cum laude)
anastassia bljahhina
Merlin Holter
triinu kapp
kelly Laane
Silvia Liimand
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kerttu Luus
britta Nurme
Meelika Raup
kristin Salupuu
Sten Sild
Neily tiidermann
Merete tõnutare
Tehnikateaduse magister
Marion Haaremäe
kreete järv
elina kaljumäe
dmitri krõlenkov
Lisanne Liiv
Melissa Mazurtšak
kadri Nokkur
ketlin Saksakulm
julia tšernikova
kristi unt
Riin Vent
kristin Võsujalg
Laura õispuu

BAKALAUREUSEÕPE
Geenitehnoloogia
Loodusteaduse bakalaureus
anastassia baškir
Vanessa jalakas
kertu kadastik
Sebastian keinast
Getter kukk
triinu Lember
kristine diane Liive
Martin Metsoja
Mikk Mosona
Mariliis Raud
annika Rähni
kersti Sadul
taavi Salo
anastassia Sikerina
Vladlena Šipoša
eda türi
ingrid uuselu
kaie uustalu
kristi-Liis Volkov

Geotehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus
Mihkel aasrand
Mattias einstein
Sander kahk
Oskar-aleksander Lesment
daniel Libman
Meelis Lust
Roman Malõšev
dagmar teppe
kristel Veersalu

Maa-teadused
Loodusteaduse bakalaureus
Sander ahi
anneli antsmaa
kati Miller
Natalia Novak
Violetta platonova
kai Salm
Oliver Samlas

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia
Loodusteaduse bakalaureus (cum laude)
triin Narva
Reelika Sultson
Mariann Vendelin

Loodusteaduse bakalaureus
Merilin eerma 
Marko jaaksaar
karin kabral
Grete kask
anna kattel
Nele konrad
Mari-Liis Ludvig
Malle Mihkelsoo
andrea Schmied
Mati Sild
Oliver Simpson
Martin johannes talu
Relika toome
Roosi triin tõnov
Maret Viirma

Tehniline füüsika
Loodusteaduse bakalaureus 
joann Gustav arro
kristi jõemets
Liisa kern
Sale-iti kroon
Vladislav Ogorodnik
Laurits tani
Mart tiisaar

Toidutehnika ja tootearendus
Tehnikateaduse bakalaureus
karl adra
Valeria antonova
Maria berezina
julija Gosteva
Olga Hramtsova
kaivi järvela
Maria kopa
anette kõiv
kärt Leppik
elisabeth Lomp
anastassia Muromskaja
Mari-Liis Must
katariina peksar
irina poznyakova
Maarja prätz
Liina Reimann
ivo Rosenberg
Liina Sala
brigitte Salmus
elena Shestakova
diana tihhon
Gerli traus
Mari-Liis tulev
Robert uibu
tessa Valgepea
Marianne Äkke

MajaNduS-
teaduSkONd
MAGISTRIÕPE
Avalik haldus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Lehto-tarmo Nuut
piret ploom
eva Liisa Vahtramaa
Sotsiaalteaduse magister 
andres abel
Ruth karolin
Liina Lepik
kristiane Liivoja

Haldusjuhtimine
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
kaidi kaljula
Mariann kirsipuu
Sotsiaalteaduse magister
Sigmar Meus

Juhtimine ja turundus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
kristin diener
Matis joab
Oliver Lehtmets
Oivi Lilloja
piret pert
Marleen Reemann
Rauno Sigur
Hannes Virkus
Sotsiaalteaduse magister
andra aedma
Maris aljaste
Madina baranova
tiiu endrikson
tiina Hagen
triinu Haki
tõnis ilves
Nele jõemaa
kerli kaasik
kristian kask
kaidi keidla
Martin kirk
kristi klaus
Reti Liblik
Mario Lõhmus
Maarja-Liis Merimetsa
Merili Milber
erle paglant
kadi pihlak
kairi pops
jaanika priimägi
Natalia pustovaya
anne Rooväli
aet Seil
Gerli Selge
teele tamm
Raido tisler
Merili turja
kaia Vester
Ragne Visnapuu
Marge Ööbik

Personalitöö ja -arendus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Heleen anderson
Marika Hass
kadri Hunt
Riin kiik
evrika Lepik
Marju põld
Liina Sooäär
berit tilk
aet urvast
Sotsiaalteaduse magister
ain anslan
Signe anton
andre austa
anton dijev
Helen ebral
elizabeth Grünbaum
Leila Haas
triin Hartikainen
ave jürvetson
katri karjane
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annika kaus
kerstin kiigemaa
kristel kraam
Helje kruusmaa
kersti kuusalu
Lilian kuuslap
teet kuusmik
Liis Laugasson
kristel Lillepalu
ele Linder
Gerda Luist
evelin Mäetaga
kaupo Mägi
igor Novitski
Laima parik
kaisa pelt
Helen pärli
andra pärnpuu
triin Ressar
Marion-Liis Saar 
kaire Saarep
karina Selistemägi
Caisa Sell
epp Sepri
Mailis talu
aivi tamm
katre trei
elo Viljus
diana Visnu

Rahandus ja majandusanalüüs
Sotsiaalteaduse magister
Linda ajaots
emad attia Mohamed Omran
Zehua Zhai

Rahvusvaheline ärikorraldus
Ärijuhtimise magister (cum laude)
andrey ponyakov
Ärijuhtimise magister
Raza ur Rehman
Sina atari jabar Zadeh
batuhan avucan
aleksei boris
Wenpei Chen
Gaganmeet Singh dhir
tetiana dmytriieva
Suvi elena eräkorpi
Nery andrea Michelle escobar Sandoval
tuomas akseli Hirvonen
Lushan jia
alireza keshmiry 
Mukhammed amr kharaba
Henri Mikael Levo
Nino Mazanashvili
barbarah akosuah Nyampong
ernest pall
karl thomas puputti
Sarvesh prakash Rao
Olga Sorokina
pavani Vemuri

Rahvusvahelised suhted ja  
Euroopa-Aasia uuringud
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
terje braun
Lile Gvelesiani
Mark anderson ingerjas
Margot Möslinger
Maria Repina
Sotsiaalteaduse magister
George idikwu ahulo

Heloisa Helena Leal Mendes 
Magalhães

andreas Hubert Meyndt
Heidi Marika Nihtilä
toomas Oja
Sönnich Nils Ott
Margo palloson
andreea Cristina prasacu
tural Salamzade
Olabode Makanjuola Shadare
Heiju Mariia Simola
Svetlana Žehtunova
uğur Vurmaz

Rakenduslik majandusteadus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
epp Rohtla
Sotsiaalteaduse magister
tanel aamer
diana aus
piret ehrbach
birgit Hänilane
anna-Liisa koik
jekaterina Markus
elo Reitalu
Helery tasane
triin tillart
Getriin tõll

Tehnoloogia valitsemine
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Mario Laul
jaanus Müür
alexandros pazaitis
Sotsiaalteaduse magister
elinda dobrovoda
di Lu
archil Mamporia 
Maarja tamm
Mariam tartarashvili
Merilin truuväärt 

Tehnoloogiaõigus
Õigusteaduse magister (cum laude)
Rudolf penu
Õigusteaduse magister
ahmad Salah Musa aleses
Cady kaisa Rivera

Töö- ja organisatsiooni-
psühholoogia
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
anastasia juc
Sotsiaalteaduse magister
Giedrius paulius januškevičius
agnė klebauskaitė
polina Lutsevitš
pia pedanik
Rodolfo Carlos perez Hernandez
Sotsiaalteaduse magister
urtė Račytė
Šarūnas Vaitkus
joy josue Verano izaguirre
daniel james Wright

Õigusteadus
Õigusteaduse magister (cum laude)
julia kozik
Somaly Nguon
tarvo peterson

anna poots
Helen tonkson-koit
Õigusteaduse magister
Rainer aalberg
katrin aasmann
kertu altin
Häli altmets
karl-erik ansmann
Natalija avdenja
Sandra Fuoad imran alsouse
Shafi Murad jafri
teele jürjer
kateryna Gorbanova
Harold kaha
Mikk kangro
Monika karolin
kätlin koidumäe
kätlin kukk
Melissa külaots
elizabeth Laaneväli
Martin Levol
david Makhatadze
Maria Nooni
Liis põder
janno Reinkort
eva Rückenberg
angela Saar
Maie Salk
Henna teija Marika Salo
kadri Saukas
aleksandra Smirnova
amit Zagirbekov
eva-Maria uusman

Ärikorraldus
Ärijuhtimise magister (cum laude)
Olari berlokko
Villu tammer
Ärijuhtimise magister
karel aasrand
Reelika eerik
Margot järvsoo
René kaur
evald-Hannes kree
Marko krusberg
priit kuldsaar
jelena Laudver
andre Lindvest
indrek Nõu
kersti Odras
Maia peterson
kristina piliste
toomas Raadik
piret Remmelgas
kuldar õunapuu

Ärirahandus ja majandusarvestus
Sotsiaalteaduse magister  
(cum laude)
doris egel
kea kullerkann
pille Liik
Olga pliškina
Sander Salurand
triinu tapver
Hartti tomson
Sotsiaalteaduse magister
Marko aasa
Regina albogatšijeva
Natalja aleškevitš
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Marek berkman
janek birnbaum
Roman budarov
Liis danelson
Raik eek
irina Gluškova
anna Grigorjan
irina issajeva
triin kalekin
karl kaljumäe
Grete kirs
Matis kivila
kerttu klaarman
Marten kütt
Rain Laineste
kaidi Liivak
anna Marhel
Chrislin Nestra
Rivo Nurklik
Liina Oja
kaspar päit
teivi pärna
Viktoria pääslane
eliisabet Rehepapp
kadri Rehkli
Mari Reisman
Raili Romanovski
Liisi Saar
Seidi Saarna
Laura Sults
aleksandra Sutõrina
Maarja-Liis Špol
irina Zahharova
Mariana taal
daria trikhno
jana tšerkašina
esta uudeküll
Hannes Vahemäe
Riina Vainola
toomas Vaks
Marko Varlashev
Snežana Vedernykova
Martin Vikat

BAKALAUREUSEÕPE
Avalik haldus ja riigiteadused
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
karet kõverjalg 
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Gerdu borodkina 
Silja eigi 
birgit Hermann 
Marian Holmberg 
aleksandr irbe 
karin kallas 
karl-kristjan kivisto 
anton Lissov 
Meelia Muld 
Marten Mänd 
Harri Mäepere 
kaisa Nõmm 
dmitri pajusov 
Madis pentikäinen 
karmen pääso 
Hanna Reinola 
Sandra Soidla 
Monika Soodla 
kristjan tamlak 
kevin tammearu 
Roger tibar 

Halduskorraldus
Sotsiaalteaduse bakalaureus
daisy koorits 
enriko Laanemäe 
kaie Leidsaar 
janika Luts 
Marina Mamutova 
Maiken Mägi 
Marion Mägi 
Maria poom 
annika põldäär 
Mariana Raudsepp 
kadri Remmelgas 
Merilyn Saulep 
berit Vals 

Logistika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
brit Vaga 
priidik Vilumaa 
Tehnikateaduse bakalaureus
Melissa alamaa 
agnes anderson 
anton aun 
julia barinova 
jekaterina belozjorova 
karmen benno 
aleksander eerma 
Mark Galanin 
Olari karu 
katrin kazakova 
aleksandra kotseva 
julia kuhi 
kennet käos 
Hannes käsper 
aleksandr Lilišentsev 
Rene Lõhmus 
elina Muravjova 
elen Mägi 
karl Mööl 
Marek Nugis 
Merili Nõmmisto 
Maris pihu 
jekaterina poršneva 
tanel praakli 
karin Raudsalu 
Marite Rõõm 
bosse Sool 
jana Suikanen 
Geir Suursild 
Riivo tarkiainen 
Qahdit toomsoo 
andre treial 
karina troškina 
kristi turja 
aleksandra uyazina 
peeter Vahar 
tanel Vaher 
Margot Vahtra 
taavi Valgerist 
Matis Vunk 

Rahvusvaheline ärikorraldus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Matias juhani kallio 
anja Linnea Lappi 
Yurii Zhatkin 
aleksandr Životov
eva emilia toppari 
Sotsiaalteaduse bakalaureus
paavo juhani aaltonen 

atso ilari aheristo 
antoni Mikael ahlstedt 
karoliina inkeri ahtiainen 
Olaide tinuola ayodele 
Roman balandin 
bahri beyhan 
Huizeng Cai 
peter patrick euler 
Nino Gabunia 
Sakari Markus Heikkinen 
karri-petteri Heinonen 
jyri Mikael Hiltunen 
Riina elise Huolman 
Mikheili isakadze 
joel Lauri johannes isopahkala 
Coady jensen joseph 
Mikko erik johannes jussila 
Milla Marianna jylhä 
Nikoloz kankava 
juha pekka kautto 
aleksi Frans Hermanni kekkonen 
Henri petteri tuomonpoika keskinen 
eemeli kristian kiuru 
david koiava 
jaan kokk 
kati Mikaela kokkonen 
dzhuletta kornysheva 
ekaterina kozuseva 
joel aleksanteri kotivuori 
antti petteri kotro 
deniss kurjakov 
emmi karoliina Lajunen 
Vladislav Lashkin 
Mona Maria aleksandra Leino 
tomi antti Oskari Leskinen 
Verna Vilhelmiina Leskinen 
Giuseppina Li Causi 
Xin Liu 
Henna-erika Luukkanen 
Matias ilari Majamäki 
teemu juhani Mäkiaho 
Maija Helena Niskanen 
Roope Matias kasimir Nurmikumpu 
anifat Olajumoke Oladipupo 
darja petuhhova 
Lela phiphia-bokuchava 
Md. Mahfuzur Rahaman 
aleksi karl Olavi Rautamaa 
Fangyi Ren 
Minghui Ren 
Viacheslav Repetckii 
Oleg Ridal 
debora Rodrigo Caldeira 
Romy juliana Venus eva Rühle 
Moona juulia Saloranta 
Rezo Samushia 
daria Sergeeva 
janne juhani Sihvonen 
ekaterina Spiridonova 
Rosa Vanilla eugenia Svahn 
teemu Matias terttunen 
Gega tophuridze 
julia karoliina tuomi 
Giorgi ubilava 
Riku Matias Vaajanen 
Ville Samuel Viitala 
Lingli Wang 
peng Wang 

Rahvusvahelised suhted
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
anni pauliina pekantytär boiro 
Sarah Chen Ling 
Laura kirsi Maria Saukkonen 
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RubRiikLõpetajad

Sotsiaalteaduse bakalaureus
ata Oguz akgün 
Sini anniina anttila 
antonella emanuela Cuomo 
Roland jaamu 
Markus kadastu 
anastassia karu 
Rasmus kork 
Leni katariina koskinen 
kaire Laidna 
ken-Glaid Nool 
Onoitem udowa Nsehe 
Mirjam Nugis 
Minja julia Orava 
kristjan Raid 
Helina Sildvee 
anastasiia Smirnova 
Sander Sonnberg 
dmitrii Stepanenko 
tanja anniina tannerkoski 
Camilla Mall themas 
Mikk uusmäe 

Rakenduslik majandusteadus 
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Gete Grahv 
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Maria barinova 
Sergei bogdanov 
evelin kaarma 
Liisa koreinik 
Victoria kosk 
kristin kõva 
Merilin Linsi 
diana Ljubimova 
karl ivar Maar 
everin padari 
johanna Linda pihlak 
darja Sapron 
kätlin tammesoo 
arina tsetlina 
diana Vaarmaa 
Siim Valdin 
jaagup Valma 
thomas Vee 
Lala Velieva 
Helina Vesilind 
kristina Vorobjova 

Õigusteadus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
j’Moul akeem Francis 
aleksi Oskar johannes kajander 
tommi Roope Niklas keränen 
katrin Lillemäe 
anna-kaisa katariina Mäenpää 
Sotsiaalteaduse bakalaureus
abu etin Concord errib 
uchenna paul ezeani 
eeva Maria Halonen 
tiia-Helinä emilia Heikkinen 
jesse-Richard jaakko Sakari Honkasalo 
Märten Hunt 
anu Hilary Härmä 
jelena ištšenko 
Heiko jets 
deqa abdullahi kahiye 
Maria johanna kivi-Mannila 
tuulia anna emilia komi 
anna katariina koskela 

anna krutik 
Sami emil kultalahti 
piia pauliina kuoksa 
teemu tapio kärki 
Marko künnapas 
Sara Marjukka Laine 
iiro aleksi Lehtonen 
jonna kaarina Lepistö 
iina Matilda Lohvansuu 
iida karoliina Löyttyniemi 
alexei Malovitchko 
anna-Maria Metsis 
Otto Henrik Michelsen 
Merilin Mõttus 
jyrki erik antero Niemi 
atte Felix Oka 
Heta johanna peltola 
Outi elina piiparinen 
anastassiya platonova 
janita johanna päivämaa 
amanda Natalia pöykkö 
Njomza Rama 
karel Raudmann 
Salla Marisa Rautiola 
essi emilia Savonen 
aleksandr Stempitskii 
juhana atte elias tuhkanen 
Martin ugaste 
krista Valli 
aet Veges 
Viivi Wilhelmiina Väisänen 
Sina Helena Widing 

Ärikorraldus
Sotsiaalteaduse bakalaureus
keijo borikov 
Victoria dikun 
Monika Haljaste 
katre karotam 

Ärindus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Mirjam arrak 
Laura kiiroja 
katre kluust 
jaana külim 
kristin Reinsoo 
alina Zahharova
Sotsiaalteaduse bakalaureus
jelisaveta agejeva 
Maia-Liisa aleksandrov 
aliis andersohn 
Siim aru 
anastassia bagnetova 
jelizaveta birjukova 
Hermann eensaar 
Helen einama 
Valeria Fjodorova 
Valeria Gavrilova 
katre Grass 
anastasia Grigorieva 
ando Heilmann 
johann andreas Härma 
Ragnar jaasma 
kelly jersman 
Liisa-Carmen karama 
karl-erik karelson 
eleri kliimask 
anastassia klišina 
tanel kobrusepp 
anastassija kolesnikova 
aleksei komarov 

Sander kondratjev 
aljona kopossova 
Mari-Liis kullamaa 
Natalja kupavõh 
Nikita kuznetsov 
kristiina kuusemets 
Margus kärt 
Martin Larin 
tuuli Merit Leiumaa 
jorma Liivalaid 
karolin Maasik 
polina Magdina 
Liis Maidla 
anna Maior 
kaida Matkevicius 
Merili Muru 
Martin Murumägi 
anna Nazarova 
Laura Nedzelskyte 
Helena Nurkse 
arnold Oliinik 
Markus peetris 
kairi perk 
andres pillart 
Signe ploom 
Margarita prometnaja 
jael põldnurk 
Robert Raap 
kristjan-artur Reek 
Marleen Reimets 
anett Resik 
Grete Riive 
aleksandra Rževskaja 
anna Saprõkina 
Christine Savisaar 
kelly Seinpere 
ekaterina Selezneva 
karolin Sepp 
ilja Sokolov 
Meiliin Soome 
kristo Sui 
kristina Sõromjatnikova 
eveliin Sõsa 
jekaterina Šermolajeva 
aavo talvar 
Cätlyn tamm 
alissa turevskaja 
Martin ustaal 
Helen urbel 
evelin Varblane 
indrek Viires 
Henri Viirok 
kerttu Virak 
kristi Vitkar 
Martin Vomm 
kristo Sui 
kristina Sõromjatnikova 
eveliin Sõsa 
jekaterina Šermolajeva 
alina Zahharova 
aavo talvar 
Cätlyn tamm 
alissa turevskaja 
Helen urbel 
Martin ustaal 
evelin Varblane 
indrek Viires 
Henri Viirok 
kerttu Virak 
kristi Vitkar 
Martin Vomm 
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Lõpetajad

RAKENDUSKÕRG HARIDUSÕPE
Majandusarvestus ja  
ettevõtluse juhtimine
Cum laude
Veiko iliste
kädy jefanov
kristel kesner
kati kuustik
alice Mikk
Maret Niitla
teele Sikk
Viktoria Suhhonenko
kristiin-Marleen Sulg
tiina Veersalu

katrin agejeva 
Marika ahven 
elisabeth arnus 
Siiri Hanson 
Susanne Holdt 
Helen ibrus 
krista iozenas 
Riin Marii jõgis 
Raili jürgens 
johanna kamarinen 
eleri kask 
Marit kilk 
Madleen kivila 
Relje kivimäe 
Marija kolossova 
Haldi küla 
eha Lamp 
Helen Madalvee 
Sven Martins 
katre Migur 
johanna Neostus 
Meri-Ly Nikinen 
kadri Orro 
Liivia pihelgas 
keit putrolainen 
janika pärn 
Luise Risthein 
Martin Ruuto 
kaisa Saarmann 
kaie Sahtel 
Maris Salk 
eli Simson 
Reini-Ly Sukk 
Siiri taal 
Marge treimann 
kätlin tänak 
birgit Vilks 
katrin Virgebau 
Reilika Viru 

Rahvusvaheline majandus ja 
ärikorraldus
Cum laude
artur kohv 

Siim adamson 
Riina aume 
Valentina badalova 
tatjana bauer 
ksenia beljajeva 
diana boldina 
alina Filippova 
jonas Grauberg 
Hedy Heinmets 
janek Hintsov 
anželika ignatovitš 
karina jagupova 
anton jeremejev 

taavi kaarlõp 
Riin kadarik 
Riko kivimägi 
anastassia korenkova 
Mark korotin 
Martin kristerson 
kadi köst 
Sandra Lainemurd 
Merlyn-Mai Leiaru 
annikky Lepik 
barbara Lichtfeldt 
Risto Lindeburg 
Mikk Maal 
anastassia Maksimenko 
Gerda Mardi 
kristel Napritson 
Griss Nõmme 
karmela palgi 
Ly pani 
Nikita pokatilo 
karina putrina 
Vladimir Radtšenko 
dolores Rang 
eliise Rebane 
Neeme Rohtjärv 
Olga Rytkönen 
Grete-Marie Sepp 
kadri Sepp 
eveli Seppi 
Natalja Spirko 
allan Süld 
anu Sünd 
jevgeni Šibinski 
Sergei Žakin 
džein timofejeva 
Helena tomson 
Heleri toomsalu 
janno toomsalu 
Ljubov tšetšetova 
katrin türk 
Siret Vaher-torni 
Randy Villmann 
kristina Volmer 
Laura Võrk 
albina Waren 

eeSti MeReakadeeMia
MAGISTRIÕPE
Merendus
Tehnikateaduse magister (cum laude)
pavlo Lukash
tiit toomits

Tehnikateaduse magister
Gerli kulm
daria Minakova
Robert Murga
igor Roštšinski

Merendus
Tehnikateaduse magister
dan Heering
Leonid Stempen

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Elektroonsed süsteemid
Maario Viherpuu

Külmutusseadmed
Stanislav dolmatov
kaarel Mai
deniss Mitrofanov

Laevajuhtimine
Cum laude
Martin Vainu

jüri burkov
Gennadi jurkevitš
jörgen kaare
Getter kaevandes
kristofer kõrge
Mihkel Ladvik
Sander Laus
keit Marjamaa
Henrik Mägi
Markus Niinemets
artjom popov
Sander pruul
andrei puzakov
priit pärnaku
kristjan Raja
kristen Raska
Vairis Roosileht
Olar Songi
Luis Stranberg
Sven Suija
Renald tamme
kristjan tammeorg
Martin teras
Marek toompuu
Martin treumann
Sander Velve
andrei Šatalov
kirill Šeršnjov
Liana Šestak

Laeva jõuseadmed
Martin ammer
priit aavik
Roman Gorban
pavel jegorov
Ruslan jermakov
indrek joonas
Oleksii kokosha
kaido koorits
juri kopa
Vadim kravtšenko
Semjon kurõšev
Vyacheslav Loychits
Marko Mets
allan Ojasu
karli Roosileht
aleksandr Saveljev
ivari tall
konstantin teppan
artur Žernak

Meretehnika ja  
väikelaevaehitus
Mihhail afanasjev
Robert Mauer
Oliver Metsatsirk
kaido Reede
Meelis Reede
tarmo Sahk
Rainis türkel

Mereveonduse ja  
sadamatöö korraldamine
Valeria blagodatskaja
jevgeni devoino
Oliver einmann
Vladimir Gorbatjuk
anna Gorelova
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Lõpetajad

Vsevolod iljin
Stella jašina
juri korovjonkov
ksenia Loban
Reimo Lõokene
ksenia Mund
bogdan Omeltšuk
krister Orgusaar
Nikita Ovsjannikov
Viktoria Ošomkova
Vitalina pevnitskaja
Martin Rudak
edgar Rudkovski
Regina temnikova
eliise toomistu
Maria Yusupova

Turismi- ja toitlustuskorraldus
Leila aleskerova
Merli jõeveer
jaanika Lehenurm
Raili Maripuu
Maarja-Liis Rohi
Grete Vahar

Veeteede haldamine ja  
ohutuse korraldamine
anne kask
Loore Magus

Väikeettevõtlus
kristen kannik
eve kombe

airi Laurits-Mets
triin Lepik
angela Leppik
Gerli Merivald
Ülle Nelis
kerli Nõgu
kristel pruul
kalvi trei
brita uussaar
pille Valdmets
ivi Veskimäe
Madis Väli
kristin Värno
Merita õigemeel
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elu pärast lõpetamist:  
kolme vilistlase vaade
Ülikooli lõpetamine on iga tudengi jaoks oluline verstapost,  

ümbritsetud elevuse ja pidulikkusega. Mis aga saab peale lõpetamist?  
kus oleme kahe, seitsme või tosina aasta pärast? 

Vilistlasliikumise juht kristina piliste palus jagada oma lugusid elust pärast lõpeta-
mist eri valdkondades ja sektorites tegutsevail ttÜ vilistlasil.

küsimusi oli neli.

1. Mis on Sinu eredaim mälestus õpingute ajast?
2. Millega täna tegeled, kus töötad?
3. Millised on olnud suurimad väljakutsed ja saavutused  

pärast ülikooli lõpetamist?
4. Mida soovitad tänavustele lõpetajatele?

ViLiStLaNe

Fotod: erakogud 

ttÜ fotoarhiiv
◀
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MaRiS pRii
avalik haldus, 6 aastat lõpetamisest

1. eredaid mälestusi on palju, eelkõige õpingute-
välisest ajast, kas üliõpilasaktivistina esinduse 
päevilt, või veelgi enam legendaarsest ühikaelust. 
Näiteks kursaõdedega kontsaklõbinal viimasele 
trollile jooksmised, et ikka jõuaks kolmapäeva õhtul 
Hollywoodi peole :). Varahommikused trollisõidud 
koplisse majandusteaduskonda olid tol ajal tõsine 
väljakutse, et kas ikka jõuab esimesse loengusse.

2. Olen rahvusvahelise ettevõtluskiirendi Startup 
Wise Guys juhatuse liige, vastutan ettevõtte 
igapäevase tegevuse, investeeringute ja portfelli 
juriidilise haldamise eest. kiirendi põhisisuks on 
võimaldada erainvestoritel investeeringute tege-
mist kõrge kasvupotentsiaaliga alustavatesse 
b2b (ärilt-ärile) tehnoloogiaettevõtetesse. Sel-

leks korraldame kaks korda aastas kuni 10 väl-
javalitud iduettevõttele kolmekuulise intensiivse 
koolituse koos rahvusvaheliste mentoritega.

3. kuigi mu õpingud olid seotud avaliku haldusega, 
olen tööalaselt tegev olnud vaid erasektoris. töö 
mõttes olen olnud n-ö pea ees vette hüppaja 
ning mitte peljanud kardinaalseid valdkonna-
muutusi. See on olnud samaaegselt pidev välja-
kutse ning arengu ja rahulolu allikas.

4. Reisige palju ja võimalikult erinevatesse riikidesse, 
et õppida tundma iseennast, ümbritsevat maailma 
ja kultuurilist mitmekesisust, sest kodu turvalises 
mugavustsoonis on seda keeruline saavutada. kiire 
kohanemine ja vastavalt tööpositsiooni vajadustele 
uute oskuste õppimine on edu võti. Ärge kartke 
riske ning raskeid valikuid – isegi kui need osutuvad 
valedeks, on need siiski väärtuslikuks õppimisko-
haks ja enesearengus samm edasi. ■

ViLiStLaNe
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ViLiStLaNe

iNdRek HiOVÄiN
tootearendus ja tootmistehnika, 2 aastat lõpetamisest

1. eredaimaks mälestuseks on tudengivormelis 
veedetud neli aastat. Selle meeskonnaga liitu-
mine on olnud üks õigemaid otsuseid minu elus. 
Meenutan rõõmuga unetuid öid tehnikakõrgkooli 
ja ttÜ garaažides, kui sõbrad helistasid ja ma 
ei saanud nendega koos peole minna, sest soov 
luua midagi oma kätega ning võita suuremate 
ja tunnustatumate ülikoolide võistkondi oli kordi 
tugevam. just tudengivormelist omandatud 
praktilised kogemused komposiitmaterjalidest 
ning teadmised teistest vormeliga seonduvatest 
valdkondadest on teinud minust inseneri, kes ma 
täna olen.

2. kaks nädalat enne lõpuaktust pakuti mulle 
võimalust minna tööle Rootsi ettevõttesse koe-
nigsegg automotive ab. autohuvilistele inimes-
tele see pikka selgitamist ei vaja, aga tegu on 
Christian von koenigseggi rajatud ettevõttega, 
mis toodab väikeseeria superautosid. kaks 
kuud hiljem istusingi Lõuna-Rootsis, endises 
õhuväe angaaris paikneva tehase inseneride 
osakonnas. tudengivormelis veedetud aeg 
ja inimesed, kellega meeskonnas tuttavaks 
sain, olid võtmeks koenigseggi tööle pääse-
misele. tervitused siinkohal kõikidele FeSt12 
dreamteam’i liikmetele.

3. elu pärast ülikooli on lihtsalt öeldes olnud kiire, 
põnev, lõbus, hariv. töö rahvusvahelises kollek-
tiivis on mitmekesine, oma teadmisi ja nutikust 
saab proovile panna erinevates valdkondades. 
Suureks väljakutseks oli 2016. aasta suvel 
Göteborgis veedetud aeg, kui osalesin uue Volvo 
mudeli arendustöös. Lisaks sooritasin hiljuti rootsi 
keele algtaseme eksami. uue keele õppimine ja 
kasutamine on omamoodi proovikiviks. Suurimaks 
saavutuseks isiklikus plaanis pean seda, et minu 
tehtud tööga ollakse rahul ning saan jätkuvalt olla 
osaks millegi ainulaadse loomisel.

4. igas inimeses elab oma iseloom, mis erinevate 
emotsioonide najal paneb meid tegema häid ja 
mitte nii häid valikuid. tehtud otsuste resultaati 
saame küll alles tagantjärgi hinnata, ent pea-
mine on mitte karta neid valikuid teha. Võtke 
riske ja teadke, et on kordi, kus te õnnestute, 
ja hetki, kus põrute, kuid mõlemad on olulised. 
Nii nagu teiegi, värsked lõpetajad, sain ülikoolis 
käidud aastate jooksul omale töövahendid, mis 
aitavad mul täna teha asju, millest rõõmu tun-
nen. püüelge selle poole, mida teile südamest 
teha meeldib ning ärge tundke liigset muret 
sellepärast, et keegi võib teie valikuid hukka 
mõista – elage iseendale! ■
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ReiGO kiMMeL
Haldusjuhtimine,13 aastat lõpetamisest

1. ttÜ muutis minu elu – sain siit tänaseni head 
sõbrad, kolleegid ning kliendid. Lisaks ka abi-
kaasa. ilmselt ei lähe kunagi meelest kõikvõi-
malikud tudengiüritused, korvpallivõistlused ning 
võitlused üliõpilasrindel.

2. täna tegelen mitmel rindel – viin spordiürituste 
korraldajana 3x3 tänavakorvpalli olümpiamän-
gudele; koolitan ettevõtteid, kuidas internetis 
videoturundada. Lisaks majandan start-up’i 
Finisher.tV tegemisi, mis on seotud nii spordi- 
kui videovaldkonnaga.

3. pärast ülikooli lõpetamist töötasin mõnda aega 
produtsendina, vastutades mitme tuntud ette-
võtte turundusürituste korraldamise eest kogu 
baltikumis. tuli ette, et töövestlusel sain pärast 
mõneminutilist vestlemist ülesandeks teistele 
kandideerijatele öelda, et põhimõtteliselt võivad 
nad koju minna. See ei tulnud ainult minu lõpu-
diplomist, vaid sellest, et ülikooli ajal oli piisavalt 
palju erinevaid tuttavaid tekkinud.

4. kindlasti keskenduge sellele, et kool saaks 
läbitud, kuid selle kõrval on veelgi olulisem saada 
sõpru ja tuttavaid ülikooli koridoridest. kõige 
lihtsam viis selleks on osaleda erinevate üli-
õpilasorganisatsioonide tegevuses. ■

ViLiStLaNe
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RubRiik

õpirändur Natalja pronina:  
sain väliskogemusest rohkem,  

kui oskasin oodata 
interjuu ja foto: Mari Öö Sarv 

VÄLiSpiLk
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RubRiikVÄLiSpiLk

Ma pole veel kohanud õpirändurit, kes kahetseks, et nägi õpingute käigus 
piiritaguseid ülikoole ja eluolu ning rohkem maid, rahvaid ja kultuure kui 

koduse ülikooli seinte vahel. ttÜ doktorant Natalja pronina veetis seitse kuud 
Saksamaal ning tuli tagasi just doktoritöö kaitsmise ajaks.  

palusin tal heita värske pilk alma mater’ile.

kus ja kuidas sa käisid?
käisin programmi dORa+ kaudu Saksamaal Claust-
hali tehnilises ülikoolis, olin seal seitse kuud. dokto-
ritööga tegelesin vaid vabal ajal. Läksin laiendama 
oma oskusi ja õppima midagi uut. Mul oli võimalus 
liituda klaas & klaastehnoloogia uurimisrühmaga tu 
Clausthali ülikoolis, kasutada ülikooli laboreid ja mõõ-
teriistu, sealsed uurijad andsid nõu ja jagasid oma 
teadmisi.

Mis eesmärgid sul minnes olid?
kasutasin oma doktoritöös üht tehnoloogiat ja 
tahtsin sellest rohkem teada saada, Saksamaal oli 
võimalus seda proovida ja teiste spetsialistide nõu 
saada. Soovisin ja ka sain tehnoloogiale kitsama ja 
sügavama vaate.

Mida sa sealt said,  
mida tallinnasse jäädes  
poleks saanud?
tegelikult on meilgi ülikoolis uurimisrühmad, mis 
selle tehnoloogiaga tegelevad. kuid välismaalt 
saad alati teise kogemuse ja laiema silmaringi, seal 
on teised meetodid. Sain ka väärt kontakte ja lä-
hengi sinna tagasi järeldoktorantuuri. igas ülikoolis 
ja riigis tehakse asju pisut erinevalt ja tasub min-
na juba seepärast, et näha, kuidas teised mingeid 
probleeme lahendavad.

Mul oli ka aega saksa keelt õppida – eeldasin 
tegelikult, et rohkem inimesi räägib inglise keelt, 
see oli väike ülikoolilinn, kus väga palju välistuden-
geid, kuid sellegipoolest oli linnas kohti, kus inime-
sed üldse inglise keelt ei rääkinud. Ma ei olnud sel-
leks valmis. Vahel oli päris keeruline, kuna elu käib 
teistmoodi kui kodumaal ja et saada midagi tehtud, 
tuli inimestega suhelda teises keeles. Näiteks olid 
keeleprobleemid suured seoses korteri otsimisega 
ja kui internet kodus ära kadus, tuli suhelda neti-
firma ja korteriomanikuga, kuid keegi peale saksa 
keele midagi ei räägi, sulle saadetakse pikk meil…

kas midagi jäi ka tegemata-
kogemata?
ei, ma saavutasin rohkem, kui oskasin oodata! 
inimesed olid väga abivalmid ja kui mul tuli mõte 
midagi proovida, olid nad alati valmis aitama ja 
näitama, kuidas mingit tehnoloogiat rakendada 

minu proovide analüüsimiseks. kuna minu proo-
vid ei ole lihtsasti analüüsitavad, oli neilgi huvitav 
jälgida, mis välja tuleb. alati ei tulnud välja, aga 
ma vähemalt proovisin ja sain teada, mis raskused 
analüüsimisel on.

kuidas ttÜ tagasi tulles paistab?
parem kui varem. Mulle meeldis ttÜs algusest peale 
väga, see oli palju arusaadavam ja õppimiseks pal-
ju parem koht kui tallinna ülikool, kus ma ka käisin. 
pärast välismaalt tulemist olen aga kindel, et minu 
ülikool on ttÜ.

Seal on ülikooli juures international Center, mis 
vahendab õpirännet. keskuse töötajate sõnul ei ole 
sealsed tudengid siia õppima tulemisest kuigi huvi-
tatud, sest eestimaa on ju päris väike ja inimesed 
ei tea sellest riigist palju, sellepärast see pole tava-
liselt nende esimene valik. kuid kui siin käidud, on 
üliõpilased väga õnnelikud. kui aga sattusin suhtlema 
it-tudengitega ja nemad kuulsid, kust ma pärit olen, 
hakkasid nad rääkima, mis e-võimalused meil siin kõik 
on. it-tugengid teavad eestit hästi!

See ehk oli väikelinna spetsiifika, aga mulle tun-
dus, et kõik oli väga aeglane. See oli esimene üllatus 
nii linnas kui laboris, et inimesed ei kiirusta. Meil on 
siin rohkem stressi ja kiirustamist. Minu jaoks oli see 
siiski natuke pingerohke, sest olen harjunud teise 
tempoga.

Soovita midagi doktorandile,  
kes kaalub õpirännet.  
Mida otsida, millest alustada,  
mida tagasi tuua?
dORa+ on hea algus. ja archimedese leheküljelt saab 
oma meilile tellida infokirju stipendiumide kohta.

õppimisaastad on kõige huvitavamad elus. pärast 
tuleb midagi muud, aga just õppimisaastatel kohtud 
paljude inimestega, külastad uusi kohti, saad uusi ela-
musi. kindlasti tasub õppimise käigus käia välismaal, 
sest seal kohtud ka erinevate kultuuridega, mis teeb 
kõik veelgi põnevamaks. ausalt öeldes mina kahetsen, 
et bakalaureuse- ja magistriõppes seda võimalust ei 
kasutanud, alles nüüd käisin ja nägin, kui vägev see 
kogemus on. tuled tagasi natuke teise inimesena, 
näed oma riiki teistmoodi, teisi riike teistmoodi. Olen 
väga õnnelik, et lõpuks läksin.

Olge oma tegemistes kirglikud. ja õppida, õp-
pida! ■



34

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e

VÄLiSpiLk

Tallinna Tehnikaülikool  
otsib oma meeskonda võimekat

TTÜ DIGIJUHTI
CHIEF DIGITAL OFFICER, CDO
ttÜ käivitab strateegilise ettevõtmise taltechdigital, mis ajendatud globaalsetest, eelkõige digitaal-
sete tehnoloogiate arengust tingitud muutustest ja mis peaks lähiaastatel oluliselt uuendama ülikooli 
ja tema toimimist ühiskonnas.

Digijuht on selle algatuse juhtisik, kes:

 � suunab algatuse väljatöötamist ja arengut, sh ressursside planeerimist;
 � koordineerib algatuse raames toimuvaid tegevusi;
 � esindab ülikooli algatusest tulenevates suhetes;
 � nõustab rektorit, kuratooriumi ja vastutusalade juhte digistamisega haakuvates küsimustes;
 � juhib diginõukogu.

TalTechDigital algatuse tegevussuundadeks on:

1. Organisatsiooni (füüsilise, administratiivse ja sisulise) toimimise ja tööprotsesside ümberkujunda-
mine, kasutades uusi, arenevaid ja murrangulisi tehnoloogiaid.

2. uute tehnoloogiate lõimimine ülikooli õppetöösse ja muusse akadeemilisse tegevusse.
3. akadeemilise tippkompetentsi väljaarendamine strateegilistes tehnoloogilistes suundades ning 

koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.
4. koostööplatvormi loomine digitaaliseerimise vallas toimuvate arengute toetamiseks ja eestvedamiseks. 

Pakume vaheldusrikast tööd rahvusvahelises akadeemilises keskkonnas, konkurentsivõimelist töötasu, 
arengu- ja eneseteostusvõimalusi ning võimalust panustada uueneva ülikooli eesmärkide saavutamisse.

Kandideerima ootame it ja digivaldkonna tunnustatud liidreid, kellel on tulemuslik juhtimiskogemus 
suurorganisatsiooni (arendus)protsesside ning meeskondade juhtimisel. Lisaks ootame julgust uuen-
duste eestvedamisel, lahenduste leidmisel ja tulemuste saavutamisel.

kandideerimiseks palun saata oma CV aadressil eneli.oksar@ttu.ee.  
Lisaks CV-le ootame analüüsivat kaaskirja (kuni 2 lk)  
põhjendamaks oma kandidatuuri sobivust ja motivatsiooni  
ttÜ digijuhi ametikohale.

Lisainfot konkursi kohta saab aadressil  
eneli.oksar@ttu.ee või helistades numbril 620 2056.
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põlevkivi kompetentsikeskus 
panustas edukalt eesti energia 

jordaania põlevkiviprojekti

projekti geoloogiliste uuringute käigus el Lajjuni ja 
attarati maardlatest kogutud proovide tehnoloogiliste 
omaduste analüüsid (sh energia- ja õlisisaldus) tehti 
kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja 
katselaboratooriumis. kokku analüüsisid keemiainse-
nerid aastatel 2008–2013 kohtla-järve laboris ligi-
kaudu 3000 proovi. 

põlevkivi kompetentsikeskus loodi 2011. aastal 
Virumaa kolledži juurde. kompetentsikeskus on tea-
dus- ja arenduskeskus, mis pakub uuringu- ja analüü-

põlevkivi kompetentsikeskusel oli au panustada eesti energia aSi juhtimisel  
ellu viidud jordaania põlevkiviprojekti. tegemist oli läbi aegade suurima 

ühekordse investeeringuga põlevkivitööstusesse. 

siteenuseid ettevõtetele ja avalikule sektorile põhiliselt 
põlevkivi ning keemiavaldkonnas, kuid vajadusel ja või-
malusel ka teistes tehnika ja tehnoloogia valdkonda-
des. Lisaks tegeletakse alusuuringutega, intellektuaal-
omandi ja standardimise küsimustega, ettevõtlusalase 
nõustamise ja inkubatsiooniteenuse pakkumisega, koo-
litatakse õpilasi, korraldatakse seminare, antakse välja 
põlevkivi uudiskirja ja põlevkivitööstuse aastaraamatut 
ning aasta suursündmuseks on igal aastal novembris 
korraldatav põlevkivikonverents. ■

Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse kommunikatsioonispetsialist annely Oone

IX põlevkivikonverentsi peateema on ringmajandus ning 
innovaatilised lahendused põlevkivitööstuses.

konverentsi külastajatele pakutakse võimalust tutvuda piirkonna põlevkivitööstusega –  
Viru keemia Grupp aS õlitootmine ja allmaakaevandamine,  

eesti energia aS energia- ja õlitootmine ning  
kiviõli keemiatööstuse OÜ avakaevandamine.

Konverentsi korraldajad kutsuvad esitama 
suulisi paneelettekandeid voi posterettekandeid.

ettekannete teemade esitamise periood on 1. juuni – 30. juuni 2017.
esitatud ettekannete teemad kinnitatakse 18. juulil 2017.

konverentsile valitud ettekannete teeside esitamise tähtaeg on 15. september 2017.
konverentsi lõplik programm kinnitatakse ja avaldatakse 5. oktoobril 2017.

täpsem info konverentsi kodulehe conference2017.pkk.ee

conference2017.pkk.ee
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ttÜ Virumaa kolledž käib ühte 
jalga tehnoloogia arengu ning 

eesti ja ettevõtete vajadustega 

ttÜ Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline 
õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konku-
rentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse 
andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse.

ettevõtted panustavad  
õppekavade arendusse ...
Virumaa kolledž asub tööstuspiirkonnas, kus on üha 
kasvav vajadus tehnikaharidusega spetsialistide järele. 
kõik erialad on arendatud välja koostöös ettevõtetega 
ning kolledžis antav rakenduskõrgharidus pakub tööjõu-
turule kõige nõutavamaid spetsialiste: automaatikuid, 
mehaanikuid, keemikuid ja infotehnolooge. tulevaste 
spetsialistide ettevalmistus käib tihedas koostöös et-
tevõtete inseneride ja personalijuhtidega.

Lisaks suurimatele koostööpartneritele eesti ener-
gia ja Viru keemia Grupile (VkG), kellega on olnud pi-
dev ja pikaajaline koostöö, külastasid uute õppekavade 
programmijuhid sel kevadel aktiivselt ka teisi Virumaa 
ettevõtteid: Westaqua-investi, eVR Cargot, Novotra-
de invest aSi, kunda tselluloosivabrikut, aS kunda 
Nordic tsementi, kiviõli keemiatööstuse OÜd, tNC 
Componentsi, eastman Specialties OÜd, jt. kohtumis-
te eesmärk oli tutvustada kolledži uusi õppekavasid 
ning arutada erinevaid koostöövõimalusi: õppejõudude 
stažeerimine, üliõpilaste praktika, lõputööde teemad ja 
juhendamine, loengute lugemine, täienduskoolituste ja 
rakendusuuringute pakkumine jpm. kohtumistelt tulid 
programmijuhid tagasi otsekontaktidega ja konkreetse 
tegevusplaaniga, millises suunas arendada õppekava 
ning kuidas tõsta õpetamise kvaliteeti.

... ja tööjõu järelkasvu
Sel kevadel viisid VkG personalijuht tea allikmäe ja 
kauaaegne eesti energia kaevandused aSi personali-
juht, praegune eesti töötukassa ida-Virumaa osakon-
na juhataja anneki teelahk kolledži tudengitele läbi 
tööintervjuud, et valmistada lõpetajaid ette ning anda 
neile väärtuslikke nõuandeid tööjõuturule sisenemiseks. 

tugev koostöö ettevõtetega tagab ttÜ Virumaa kolledži arengu,  
õppekavade jätkusuutlikkuse, motiveeritud tudengid ja  

lõpetajate konkurentsivõime tööjõuturul.  
kuidas täpsemalt koostöö käib ja kuhu see viib? 

kuigi suurem osa kolledži lõpetajaid juba töötavad, said 
nii mõnedki neist tänu kohtumistele uusi väljakutseid 
ja tööpakkumisi ning ettevõtted leidsid noori spetsia-
liste. tulevikus on plaanis kaasata ka teiste ettevõtete 
personalijuhte.

uued õppekavad vastavad  
ettevõtete ootustele
Sel sügisel toimub varasema seitsme eriala asemel vas-
tuvõtt kolmele uuele – telemaatika ja arukad süsteemid, 
keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloo-
gia protsesside juhtimine – ja ühele muudetud rakendus-
kõrghariduse õppekavale: tootmise automatiseerimine. 
Lisaks on oodata suurt huvi kolledži ainsa magistriõppe-
kava vastu – kütuste keemia ja tehnoloogia.

kolledži erialade uuendamisel lähtuti eeldusest, et 
tehnoloogia areng ja automatiseerimine suurendab tu-
levikus vajadust tööstusseadmete ja -masinate mehaa-
nikute ning seadistajate (mehhatroonikud, automaati-
kud, infotehnoloogid) järele. Võeti arvesse, et üha enam 
vajatakse spetsialiste, kes on tugevate it valdkonna 
teadmistega ning tunnevad tootmis- ja äriprotsesse.

ettevõtted ja asutused, mis loovad ja/või rakenda-
vad telemaatika tarkvara ja küberfüüsikalisi süsteeme, 
on sobiva tööjõu leidmisel raskustes. ilmekalt toob selle 
vajaduse esile ka kutsekoja OSka põhjaliku ikt analüü-
si peamine sõnum – eesti majandus vajab igas vald-
konnas professionaale, kes oskavad näha, kavandada 
ja rakendada uusi ikt lahendusi. Selles kontekstis on 
koostöös ttÜ tartu kolledžiga loodud kolme ja poole 
aastane interdistsiplinaarne õppekava telemaatika ja 
arukad süsteemid aktuaalne ja oluline.

konsolideeritud õppekava – masinaehitus- ja ener-
giatehnoloogia protsesside juhtimine – ühendab endas 
mäenduse, energeetika ja masinaehitustehnoloogia. te-
gemist on eesti traditsiooniliste tööstusharudega, mille 
lõpetajaid on tööturul nõutud eelkõige uute tehnoloogia-
te kasutuselevõtu ja kaadri vananemise tõttu. tänapäe-
va spetsialistidelt eeldatakse oskust suhelda kliendiga, 
pidada läbirääkimisi, luua uusi tootmislahendusi ja koos-

ttÜ Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht
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tada dokumentatsiooni nii toote kavandamiseks kui ka 
tootmiseks. energeetika ja mäenduse valdkonnas prog-
noositakse kümne aasta perspektiivis tööstusinseneride 
ja keskastme spetsialistide kasvu 13–18%, kusjuures 
tööjõuvajadus ületab koolituspakkumise.

keemiatehnoloogia eriala arendati välja kolledži 
endise õppekava, kütuste tehnoloogia baasil. See 
muudeti laiapõhjalisemaks ning lähtuti keemia- ja 

materjalitehnoloogia valdkonna kiirest arengust, mil-
le tulemusena luuakse lähitulevikus valdkonda palju 
nutikaid ja põnevaid töökohti, ning trendist, et 5–10 
aasta perspektiivis kasvab selles valdkonnas (tipp)
spetsialistide osakaal.

kolledži kõik erialad on seotud eesti riigile priori-
teetsete valdkondadega, seetõttu saavad õppurid 
taotleda erialastipendiumi 160 eurot kuus. ■

Virumaa kolledži lõpetab 
rekordarv üliõpilasi

Sel kevadel lõpetab Virumaa kolledži 90 üliõpilast ja 
kui lisada neile jaanuaris lõpetanud, saame kokku re-
kordilise arvu – 95. kõige rohkem lõpetajaid (25) oli 
sel aastal masinaehitustehnoloogia erialal. kahjuks 
ei ole see õppekava olnud populaarne gümnaasiumi-
lõpetajate hulgas, vaid rohkem hinnatud juba tööta-
vate sisseastujate seas.

kui kolledž avas 2008. aastal Narva elektrijaamade 
palvel esimese kaugõppe rühma, ei osanud keegi arva-
ta, et kunagi on kaugeõppe vormis õppivaid üliõpilasi 
rohkem kui statsionaarõppes. juba paar aastat on see 
aga tõesti nii, kuna inimestel, kes on igapäevaselt hõi-
vatud tööstuses, ei ole võimalik õppida muul ajal kui 
ainult puhkepäevadel. kaugõppes on õppureid üle eesti 
– tallinnast tartuni, aga ka Haapsalust. Selline õppetöö 
korraldus nõuab õppejõududelt väga põhjalikku tundide 
ettevalmistust, et üliõpilased saaksid õppe materjalidest 
suurema osa iseseisvalt omandada. Samas toovad 
kaugõppijad loengutesse-seminaridesse kaasa oma 

kogemused ning teadmisi vahetatakse kahepoolselt. 
kolledži õppejõud saavad sel moel teada, millised prob-
leemid ja muudatused on ettevõtetes aktuaalsed. 

Sel kevadel kaitses lõputöö 63 kaugõppe üliõpilast. 
kuna rakenduskõrghariduse õppekavades peab vähe-
malt 15% kavast olema täidetud praktikaga, siis on 
ka kolledži tudengitel võimalik juba kahe erialaprakti-
ka käigus mõelda ja otsida omale lõputöö teema. Nii 
ongi kõik lõputööd kolledžis praktilise iseloomuga ning 
20% kaasjuhendajatest ja 75% retsensentidest pärit 
väljastpoolt kolledžit.

kaitsmiskomisjonides on alati mõne ettevõtte esin-
daja, kes ka sel aastal märkisid, et lõputööd olid väga 
huvitavad ning valdavalt kõrgel tasemel. Lõputööde 
praktilisust ja taset iseloomustab ka see, et igal aastal 
kuulutatakse mõned kaitsmised ettevõtete nõudmisel 
kinnisteks. Sellelgi aastal oli neli kinnist kaitsmist – 
kaks kütuste tehnoloogia, üks masinaehitustehnoloogia 
ja üks tootmise automatiseerimise õppekaval. ■

anu piirimaar  Foto: Mihhail pavlov
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StaRteRtechi äriarendus prog rammi 
võitja toodab innovaatilist taimetoitu

ethico Foodsi asutajad anu Menon ja Romanozzy beria 
tunnustasid läbitud äriarendusprogrammi ja ütlesid, et 
selleta poleks nad oma idee arendamisega kindlasti 
nii kaugele jõudnud. „StaRteRtech programmi juures 
hindan kõige enam teisi meeskondi, kes olid väga toe-
tavad ja inspireerivad, aga ka korraldajaid, kes olid alati 
nõuga abiks ning viisid meid, võistlejaid kokku õigete 
inimeste ja äripartneritega,“ sõnas Menon.

25. mail Latitude59 konverentsi raames toimunud 
demopäev oli ühtlasi programmi StaRteRtech finaa-
lüritus, lõppakordiks neljakuulisele koolituste, töötubade 
ja mentorsündmuste sarjale. peaauhinnana sai ethico 
Foodsi meeskond kutse 25 000 eurose auhinnafondiga 
the university Startup World Cup 2017 konkursile taani.

programmi StaRteRtech advanced toetajad ja 
koostööpartnerid andsid lõppüritusel välja mitmeid 
eriauhindu: advokaadibüroolt teder sai juriidilise abi-
paketi meeskond elcons, kes toodab elektroonilisi 
konstruktoreid lastele; Head Capital andis välja men-
tornõustamise auhinna samuti elconsile ja meeskon-
nale Fusionpedal, kes arendab innovaatilist kitarripe-
daalide riist- ja tarkvara. Osalemise järgmise hooaja 
saates „ajujaht top 100“ võitis õpilasfirma Laps kooli, 
kelle ideeks on laste sõidutamis-jagamisteenus; osa-
lemise prototron tOp 40 programmis võitis Morh-
poVR, kes arendab virtuaalreaalsuse tehnoloogial põ-
hinevat keelte õppimise tarkvara. Wave Ventures pani 
auhinnaks välja õhtusöögi Soome investoritega, seal 
saavad osaleda MoleQLi liikmed, et tutvustada oma 

ttÜ Mektory StaRteRtechi äriarendusprogrammi võitis ethico Foods,  
kes arendab innovaatilist taimetoitlastele mõeldud kõrge valgusisaldusega ning 

liha maitse ja tekstuuriga burgeripihve ning hakk- ja vorstitooteid. 

haridusalast liitreaalsuse rakendust. tallinna ettevõt-
lusameti ja Veebimajutus.ee välja pandud auhinnara-
ha (1000 euR) saab oma ideega edasitöötamiseks ja 
arendamiseks kasutada õpilasfirma Laps kooli. 

ttÜ Mektory start-up’i programmijuht anu Oksa 
sõnul oli programm StaRteRtech advanced ja demo 
day väga edukad: „Olen uhke ja rõõmus, et ttÜ Mek-
toryst sirgub järjest enam edukaid start-up meeskon-
di. kõikidel ideedel on taga tugevad meeskonnad, 
valminud prototüübid ning võimekus ja tahe muuta 
maailma. Motivatsioon muuta maailma on edu võti!“ 

StaRteRtechi äriarendusprogramm on start-
up’idele lävepakuks ettevõtlusmaailma ning turvaliseks 
keskkonnaks, kus võib oma ideed katsetada, läbi kuk-
kuda, õppida ja uuesti alustada. programmis osalevad 
tehnoloogiavaldkonna ettevõtlusest huvitatud noored 
ülikoolidest, rakenduslikest kõrg- ja kutsekoolidest ning 
gümnaasiumidest. Nelja kuu jooksul läbitakse startu-
pindusega seotud koolitusi ja loenguid. 

järgmine StaRteRtechi äriideede arenguprog-
ramm algab ttÜ Mektorys 18. septembril 2017. kõik 
uued ideed ja meeskonnad on väga oodatud! 

StaRteR kuulub ülikoolide ülesesse ettevõtlusõp-
pe programmi edu ja tegu, mida toetavad Haridus- ja 
teadusministeerium ning euroopa Sotsiaalfond. ■

Rohkem infot:
Anu oks, anu.oks@ttu.ee
www.ttu.ee/ttustartup

innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse peaspetsialist anu Oks 

ethico Foods’i meeskond (vasakult paremale) 
Nishaant Verma, anu Menon ja Roma beria

◀

www.ttu.ee/ttustartup
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ttÜ100 Satelliidiga  
läheb kosmosesse  

„ta lendab mesipuu poole“ 

Seoses eesti Vabariigi 100. aastapäevaga teevad ttÜ100 satelliit ning  
eStCube eesti rahvale kingituse, saates kosmosesse laulupeo laulu.  

Maikuus toimunud hääletus otsustas, et kosmosesse läheb peep Sarapiku  
üleva viisiga 1999. aastast kõigil üldlaulupidudel ja enamikul noorte laulupidudest 

kõlanud „ta lendab mesipuu poole“. 

Mektory kosmosekeskuse juht Rauno Gordon  Foto: ilmars Znotins

satelliitide eStCube 2 ja ttÜ100 mällu ning lennu-
tatakse järgmisel ja ülejärgmisel aastal avakosmo-
sesse. ttÜ Mektory satelliidiprogrammi juhi Rauno 
Gordoni sõnul avastati satelliiti ehitades, et laulu kos-
mosesse kaasavõtmine on võimalik ning see oleks 
tore kingitus eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

ttÜ Mektory satelliidiprogramm on üleülikoolili-
ne ja rahvusvaheline initsiatiiv, mida viiakse ellu koos 
teadus- ja ettevõtluspartneritega. tegemist on tuden-
gisatelliidi programmiga, kus praktilise õppega oman-
davad tudengid teadmisi ja kogemusi inseneeria ning 
kosmosetehnoloogia valdkondades. programmi juhib 
Mektory kosmosekeskus ja selles osaleb seitse ttÜ 
instituuti, 15 akadeemilist juhendajat ning 50 tuden-
git kaheksast erinevast riigist. Satelliidiprogramm 
pakub teemasid ainetöödeks, projektideks, uurimis-
töödeks ning lõputöödeks. ■

Huvi korral võtta ühendust:  
rauno.gordon@ttu.ee

Xii noorte laulupeo „Mina jään“ kunstiline toimkond 
valis hääletuseks välja kaheksa suvisel peol kõlavat 
laulu, millest avalik hääletus valiski välja „Mesipuu“. 
kokku vaadati hääletusel osalenud lugusid ligi 10 000 
korda ning oma hääle andis ligi 2000 inimest. „kos-
moselauluks pürgides said rahvalt enim hääli laulu-
pidude klassikasse kuuluvad teosed,“ ütles Xii noorte 
laulupeo peadirigent Heli jürgenson. Xii noortepeol 
kõlab kosmoselaul lõpuühendkoori esituses.

Vaid 45-aastaselt meie hulgast lahkunud peep Sa-
rapik kirjutas selle laulu algselt juhan Liivi ühele teisele 
luuletusele, „Ma lillesideme võtaks“. töö käigus vahetus 
ka tekst. Liivi tekst „ta lendab mesipuu poole“ ilmus 
esimest korda 1905. aasta pereajakirjas Linda ning sel-
lele tekstile on koorilaule loonud ka Miina Härma, juhan 
Simm ja Riho päts. Sarapiku laul kõlas laulupeol esma-
kordselt 1993. aasta noortepeol segakooride esituses, 
lõpuühendkoorid on laulnud laulu alates 1999. aastast.

kosmosesse saadetav lugu lindistatakse üles sel 
suvel Xii noorte laulupeol. Seejärel salvestatakse see 
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MektORY

Novembris saavad Mektorys 
kokku teadlased ja ettevõtjad

Sündmusele on plaanitud ka nn messiala, kus ettevõt-
ja saab ülevaate ülikoolide teenustest ning uutest ja 
põnevatest koostööideedest. toimuvad arutelusemi-
narid ja isiklikud kohtumised, kus pakutakse praktilisi 
lahendusi ettevõtete küsimustele.

tänavuse koostööfestivali teemana näevad kor-
raldajad uuendusena keskendumist inimesele, kesk-
konnale ning ressursile.

eelmine teadlaste ja ettevõtjate kokkusaamine 
toimus möödunud aastal eesti rahva muuseumis, 
korraldajaks oli tartu ülikool. Osales üle 600 tead-
lase ja ettevõtja.

Sel aastal korraldab koostööfestivali tallinna 
tehnikaülikool ning esinejad valitakse koostööplat-
vormiga adapteR.ee liitunud partnerite hulgast. 
koostöövõrgustiku adapteR.ee moodustavad tartu 
Ülikool, tallinna tehnikaülikool, tallinna Ülikool, eesti 

23. novembril toimub juba teist korda koostööfestival „õigel ajal õiges kohas“, 
kus eesti ülikoolide ja teadusasutuste teadlased saavad ettevõtjatele tutvustada 
lühikeste kiirete ning ülevaatlike nn liftikõnedega oma seniseid uurimistöid ning 

huvipakkuvaid teenuseid. 

kunstiakadeemia, eesti Muusika-ja teatriakadeemia, 
eesti Maaülikool, tallinna tehnikakõrgkool, tartu Ob-
servatoorium, keemilise ja bioloogilise Füüsika insti-
tuut, tarkvara tehnoloogia arenduskeskus (StaCC).

adapteR.ee on sisenemispunktiks ettevõtjatele, 
kes saavad sealtkaudu jõuda kõigi ülikoolide ja tea-
dusasutuste teadmuseni ühe küsimuse või päringu abil. 
Ühes võrgustikus on koos kõikide osalevate kõrgkooli-
de ja teadusasutuste pakutavad teenused ja tehnoloo-
giad, valdkondlikud trendid, t&a kompetentsid, kooli-
tused jne, samuti ülevaade uudsetest tehnoloogiatest 
(laborite ja seadmete kirjeldused, ristkasutused jne) 
ning eList rahastuse taotlemise võimalused. ■

 
Koostööfestival toimub TTü Mektorys  
23. novembril algusega kell 10.

Merle kangur, ülikoolidevahelise ettevõtluskoostöö projektijuht

bright Mindsi võitjad  
sõidavad koos Rootsi

tomtitsi teadus- ja tehnoloogiakeskus võimaldab bright 
Mindsi võitjatel proovida erinevaid eksponaate ja saada 
teadmisi tehnoloogiast, füüsikast, matemaatikast, geo-
graafiast ja bioloogiast ning selle juures kõike ise proo-
vida. Loodetavasti leiavad noored ka mõne lahenduse, 
kuidas oma äriideid veelgi paremaks arendada.

tuleval kooliaastal alustab bright Minds oma kol-
mandat hooaega ja viib tasuta koolitusprogrammi taas 

ttÜ Mektory tehnoloogiakooli ja Swedbanki koostöös korraldatava koolinoorte 
äriideede konkursi bright Minds esikolmiku meeskonnad (võitjatest loe 

eelmisest Mente et Manust) koos eripreemia saanud õpetajate ja maakondlike 
partneritega lähevad augustis ühisele auhinnakruiisile Rootsi, kus lisaks 

Stockholmi külastusele minnakse kohalikku tomtits experiment keskusesse. 

järgmistesse maakondadesse, kuhu on jätkuvalt oo-
datud osalema kõik koolinoored üle eesti. konkursiga 
saavad liituda ka ettevõtted ja mentorid, kes soovivad 
noorte arengusse panustada. ■

Lisainfo konkursi kohta:  
www.ttu.ee/brightminds

Gerli Selge, noorte ettevõtlikkusprogrammi projektijuht

www.ttu.ee/brightminds
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Tõmbame 
IT-tiigri 
käima!

“Integreeritud ülikool teeb läbi võimsa 
kvalitatiivse hüppe ja laiendab oma linnakut, kus eri 
valdkonnad moodustavad koos tehnoloogiafi rmadega tulemusliku ja 
fokuseeritud terviku. IT Kolledži praktiline lähenemine ühendatuna 
TTÜ võimsa teoreetilise baasiga loob eeldused maailma 
juhtivate ülikoolidega võrreldavale tasemele jõudmiseks 
ning maailmatasemel hariduse pakkumiseks.”
 
Kristjan Hiiemaa
ERPLY asutaja ja tegevjuht

IT Kolledž ja TTÜ loovad 
hariduse uue standardi

Vaata lisa www.ittiiger.ee

Avalduste esitamine 
26. juunist – 5. juulini 2017

“Integreeritud ülikool teeb läbi võimsa 
kvalitatiivse hüppe ja laiendab oma linnakut, kus eri 

tulemusliku ja 
fokuseeritud terviku. IT Kolled i praktiline lähenemine ühendatuna 
TTÜ võimsa teoreetilise baasiga loob eeldused maailma 
juhtivate ülikoolidega võrreldavale tasemele jõudmiseks 
ning maailmatasemel hariduse pakkumiseks.”
 
Kristjan Hiiemaa
ERPLY asutaja ja tegevjuht

Vaata lisa www.ittiiger.ee

www.ittiiger.ee
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TTÜ etlejate 
laulupeotraditsioonid ja 
väljakutsed enne pidu

Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor, naiskoor ja puhkpilliorkester on  
laulupidudel osalenud nii kaua kui mäletavad. Täpsemalt öeldes ei meenu kellelegi,  
et mõnel peol oleks osalemata jäänud, nii et üks kindel laulupeotraditsioon on see,  

et minnakse. kuid traditsioone on veelgi.  

mari Öö Sarv  Fotod: kollektiivide kodulehed

Üheks põhitraditsiooniks meeskoori jaoks on kujune-
nud see, et Tam marsib laulupeo rongkäigu lõpus, kus 
saab rahvale rahuliku südamega oma pikaks-pikaks 
venivat „pudirivi“ demonstreerida ja sellega nii tele-
ülekande vaatajaid kui ka vahetult rongkäiku jälgivat 
rahvast rõõmustada. Omakorda meeskoori rivi lõpus 
sammub üks mees suure punase laternaga – tege-
mist on mehega, kes jääb kokkulepitud kogunemise-
le kõige rohkem hiljaks. Ühtlasi on hilineja siis kogu 
rongkäigu kõige viimane sammuja.

Üheks Tami laulupeotraditsiooniks on saanud ka 
jalgpallimäng Tallinna ülikooli meeskooriga, mis toi-
mub laulupeo proovide vahelise pausi ajal. Samuti on 
just Tami tugevamad poisid tavapäraselt esimesed, 
kes laulupeo kulminatsioonihetkel tammepärgadega 
ehitud dirigente õhku loobivad.

Naiskooril oli tänavuseks peoks valmistudes põ-
nevaid hetki, kui pealtnäha tuttavate lauludega tuli 
ootamatult palju vaeva näha. „Harjumuse jõud on suur 
ja kuna nii mõnigi pala oli peoks veidi ümber seatud, 
pidi põhimõtteliselt nullist õppima juba aastakümneid 
repertuaaris olevaid lugusid, kuklas segamas sisse 
juurdunud viisid,“ meenutab koorivanem Liina Ligi. 

Tami välissuhtleja andres Järv vahendab koori lust-
likku lugu tänavuse laulupeo meeskoori repertuaari 
kuuluva „isamaa“ (k. a. Hermann) ettelaulmisest: „See 
laul tuli kõikidel peole pürgivatel meeskooridel kohus-
tuslikus korras juba varakevadise eelproovi raames peo 
kunstilistele juhtidele ette laulda. Samas on ja oli see 
laul juba niigi pikka aega juba meie püsirepertuaaris 
ning meie poolt sisse lauldud ka laulupeo õppema-
terjalidesse – nii et meie jaoks see erilist väljakutset 

TTÜ akadeemiline naiskoor Xi noorte laulu- ja tantsupeol „maa ja ilm“ 3. juulil 2011
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ei tähendanud. kõige tipuks loositi kogu laulupeo re-
pertuaari hulgast pimesi just täpselt see laul meile ka 
teistkordseks ettelaulmiseks viimases üldproovis.“

Puhkpilliorkestri president risto Pomerants mee-
nutab, et kui orkester oli peole registreeritud ja noodi-
komplektid käes, tekkis muusikaringkondades arutelu, 
et need lood on koolilaste orkestrite jaoks liiga rasked 
ja paljud orkestrid loobusidki seepärast peost. „meie 
dirigent aga arvas, et meie tase on kindlasti lugu-
dest kõrgem. Esimene üldproov läks kenasti, teine oli 
juba raskem – ettemängimine päeva lõpus, kui kõik 
on juba väsinud ning hajevil, polnud lihtne ning eksa-
miloo esitamine, alustades kuskilt täiesti suvalisest 
kohast oli vast kõige keerulisem,“ räägib Pomerants. 
kogu protsessi jooksul on algul üles antud 44 orkestri 
liikmest alles jäänud 30 mängijat, kellest presidendi 
hinnangul vast 24 on marssimas, sest paljud peavad 
peol osalema teiste kollektiividega. 

TTÜ kammerkoorile on tänavune pidu pidulikumgi 
kui teistele, kuna koori dirigent ksenija Grabova diri-
geerib laulupeol kadri Voorandi lugu ''Elu on lootus ja 

loomine''. „Oleme väga uhked selle üle ja seetõttu on 
veel eriti uhke laulupeol laulda,“ nendib koori president 
kaisa karro.

Nii Tam kui naiskoor nimetasid peo ettevalmis-
tuste kõige suuremaks väljakutseks inimeste kohale-
saamise üldproovidesse, sest need on keset töö- või 
koolipäeva ja seetõttu on keeruline osa võtta – kuid 
osalemine on tähtis, isegi kui laulud on väga selged ja 
kooril taseme mõttes peolepääsemisega muret pole. 
Üldproovide käigus nimelt loendatakse üle kõikide 
kollektiivide liikmed ja vastavalt sealsele osalejate 
arvule määratakse ka iga grupeeringu maksimaalne 
laulupeole pääsevate inimeste arv. Loogiline ka: ilma 
lauljate kohaleilmumiseta ei saagi laulupidu teha, üks-
kõik kui hästi nad laulaksid.

koorides sel korral välisüliõpilasi ei ole, kuid puhk-
pilliorkestriga osaleb peol üks välislähetuses olev 
kreeklane, kes väga hästi klarnetit mängib. „Tema 
küll polnud laulupeost ega 4,5 km pikkusest rongkäi-
gust varem midagi kuulnud,“ nendib orkestri president 
risto Pomerants. ■

mis rõivastega sel korral peole lähete ja miks just see valik?
TAM: 2010. aasta laulupeoks valmis disainer 
Pille Kaleviste loodud muhupäraste rahvuslike 
motiividega esinemisvorm rahvalikumate üri-
tuste puhuks. See visuaalselt atraktiivne riie-
tus jääb kõigile silma eelkõige kirkas toonis 
oranžide põlvikute tõttu. Värskelt on laulupeo 
jaoks valminud ka kott, mis hoolimata taga-
sihoidlikust suurusest mahutab kõiki vajalike 
noote, vähemalt kuut kaljapurki ja ühte suurt 
Limpa limonaadi.

Naiskoor: Naiskooril on juba üle 30 aasta ol-
nud au kanda Jämaja rahvariideid, mis on koori 

ametlikud rõivad. Pärast „Mina jään!“ pidu saa-
dame 35 aasta vanused komplektid väljateeni-
tud puhkusele ning garderoob läheb uuendami-
sele, kuid jääme ikka Jämaja rõivaste juurde.

Puhkpilliorkester: Riietume vastavalt ilmale. 
Kui on jahedam ilm, võib orkestrit näha oma 
punaste pintsakute-jakkidega. Aga kui on läm-
matavalt palav, tuleme rongkäiku orkestri „Pil-
limäng on eluviis“ T-särkidega.

Kammerkoor: Kanname Kihelkonna kihelkonna 
rahvarõivaid, seda juba aastaid.

TTÜ puhkpilliorkester Vabaduse väljakul 2011
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TTÜ bigband – jazz-orkester, 
mis algas suurest mängu-
soovist, teibist ja traadist

2009. aasta kevadel, kui olin ise TTÜ tudeng, aru-
tasime kaarel kuusega, et tahaks koos vanade or-
kestrikaaslastega proove edasi teha, ainult et ko-
dukanti pole enam mahti sõita. Olime varem koos 
mänginud Suure-Jaani bigbändis ja Pärnu noorte 
puhkpilliorkesteris ning nüüd, mil kool, töö ja muu 
eluolu oli Tallinnasse toonud, tundsime pillimängust 
puudust. Ja me polnud üksi: TTÜsse ja teistesse 
Tallinna koolidesse olid õppima tulnud mitmed-
ki instrumentalistid, kellega koos sai varem koos 
mängitud. Lisaks oli tekkinud teisigi huvilisi, kes 
soovisid jazz-orkestris mängida. aprillikuus läksi-
me ülikooli kultuurikeskuse pealiku Olavi Pihlamäe 
juurde jutuga, et tahame TTÜs bigbändi tegema 

TTÜ bigband tekkis vastupandamatust soovist pilli mängida. Täna on bänd  
nõutud esineja ülikooli tantsuõhtutel ja sage külaline jazz’i-festivalidel. 

Simmo Siil  Foto: mari Öö Sarv

hakata. Too oli küll mõnevõrra skeptiline, kuid leidis 
meile prooviruumi ja aja jooksul ka vajalikke kon-
takte ning mänguvõimalusi. 

Esimene proov toimus aprillikuus TTÜ 6. korpu-
ses ühes suuremas auditooriumis. Esimeses koos-
seisus 2009. aasta kevadel olidki põhiliselt need, 
kellega olime varem eri orkestrites koos mänginud 
või meeskooris laulnud, lisaks oli noori teistest Tal-
linna ülikoolidest.

bändi esimesel varustamisringil pidime olema 
leidlikud ja ise aktiivsed: trummikomplekti saime 
laenuks TTÜ orkestrilt – vana ja poolik, kuid puu-
duvad asjad, sh taldrikud laenasin kokku erinevatelt 
inimestelt, kellel oli midagi kuskile seisma jäänud. 

kuLTuur
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Põhiliselt oli igaühel ikka oma pill olemas, olgu 
laenatud või isiklik, kuid puuduvad pillid hankisime 
jällegi tuttavatelt laenuks. Noodipuldid laenasime 
samuti erinevatest kohtadest, suurem osa olid küll 
sellised, mida teised orkestrid enam kasutada ei 
tahtnud, aga saime need enda jaoks toimima – teip 
ja traat olid suureks abiks.

Esimene juhendaja oligi kaarel kuusk, kes 
õppis G. Otsa koolis pop-jazz osakonnas klaverit 
– lisaks juhendamisele istus ta bändis vahel ise 
klaveri taha, vajadusel mängis ka saksofoni. Juba 
mõne proovi järel saime kutse mängida Fusiooni 
klubis TTÜ linnakus, kui bändi proovi juhtus kuul-
ma kultuuriklubi funktsionäär aivar Hannolainen. 
Sama aasta sügisel tegi bigbänd ühe öölaulupeo-
laadse ürituse koos TTÜ kooridega, sealt arenes 
koostöö naiskooriga, kellega läksime ühisele jõu-
luturneele. Esinesime tol sügisel veel mitmel TTÜ-
ga seotud üritusel ja tegime ka väiksemat sorti 
tantsuõhtuid „käsi peseb kätt“ mustris ehk raha 
me bändile ei teeninud, aga saime muid kasulikke 
diile.

alates 2009. aasta sügisest on TTÜ bigband 
ametlikult TTÜ tudengioranisatsioon. Üliõpilas-
esinduse abiga tuli bändi korralik trummikomplekt, 
mis on meil kasutuses tänaseni, ning sealtkaudu 
tulnud projektitoetused on aidanud nii mõnegi 
kontserdi või festivali korraldada. algusaastatel 
tuli oma tegevuskulud suuresti ise kinni maksta, 
kuid pikkamööda hakkasime saama toetusi, kirju-
tasime ja realiseerisime projekte ning hakkasime 
ka ise tantsumängudega vajalikku finantsi teeni-
ma.

Seitsmendat aastat juhatab TTÜ bigbandi  
bigbändi entsusiast, jazz-trompetist ja EmTa jazz-
osakonna õppejõud Teet raik.

Esimestel aastatel oli pundis ka mitu flööti ja 
klarnetit ning vahel ka tuuba ja metsasarv, kuid 
aja jooksul on koosseis muutunud klassikaliseks 
bigbändiks, kus on alati väljas viis saksofoni, neli 
trompetit, neli trombooni ning rütmigrupp klaveri, 
kitarri, bassi/kontrabassi, trummi ja vajadusel ka 
löökriistamängija(te)ga. algkoosseisust on siiani 
rivis mitu mängijat.

TTÜ bigbänd on ülikooli ainus jazz-kollektiiv. 
Praeguses koosluses on tudengeid vähe, kuid eks 
see aastate lõikes varieerub – kes lõpetab kooli ja 
jääb bändi edasi või kel pole enam selleks aega, 
kolmandad on vahepeal ära olnud ja siis jälle tagasi 
tulnud. mängijaid leiame põhiliselt tutvuste kaudu, 
kuigi on ka neid, kes ise ühendust võtnud.

bigband ei võta osa orkestrite konkurssidest, 
samuti ei käi me laulupeol. bigbändidele Eestis 
konkursse ei korraldatagi ja tegelikult pole neid 
maailmaski kuigi palju. küll aga kogunevad nad 
festivalidele, tunamullu käisime festivalil Soomes 
imatras – see on kõrgetasemeline üritus, kus kohal 
nii Soome parimad jazz’i-õpetajad kui ka tuntud 
tegijad laiast maailmast. 

TTÜ bigbandi repertuaarist leiab kõiki klassi-
kalisi tantsulugusid ning vajadusel kai rock’n’roll’i 
ja diskot; oma jazz-kontsertidel keskendume roh-
kem svingile, kuid alati on kontsert pühendatud 
mõnele konkreetsele teemale või stiilile. Näiteks 
selle aasta kevade Jazz kontserdi pühendasime 
Ella Fitzgeraldi 100. sünniaastapäevale, kus män-
gisime erinevate solistidega kõiki Ella põhilisi hitte. 
Oktoobris tuleb meil kahasse kaitseliidu Tallinna 
maleva okresteri bigbändiga kontsert pühendu-
sega legendaarsele kustas kikerpuule, kes oleks 
saanud 80. aastaseks.

Naudime mängimist nii tantsuüritustel kui ka 
svingi/ladina kontsertidel, samuti on äge aeg-
ajalt mängida väga nõudlikke ja pretensiooni-
kaid teoseid. kokkuvõttes on oluline, et oleksid 
head arranžeeringud, siis ei olegi kõige olulisem, 
mis stiilis lood on. meil on tihti kontsertide kavas 
mõni lugu, mis käib meil natukene üle jõu – on 
ikka hea tunne küll, kui see lõpuks enam-vähem 
välja tuleb.

TTÜ bigbandi traditsiooniliste mängude hul-
gas on kolm jazz-kontserti: kevadejazz, Sügise-
jazz ning advendiswing, aastaid oleme osalenud 
Tartus puhkpillirokestrite festivalil „mürtsub pill“ 
ning kolmel korral mäetaguse festivalil „big bäng“, 
mitmel korral oleme osa võtnud ka Tartu bigbän-
di korraldatavast minifestivalist „Happy big band 
Weekend“. Tallinnas oleme üles astutud von krah-
lis, klubis Panoraam jt kohtades. Seitse aastat on 
TTÜ bigband mänginud tantsuks TTÜ ballidel ja 
meeleoluks töötajate piknikel. aastas tuleb kokku 
pea 20 esinemist nii Eestis kui naaberriikides ja iga 
aasta augustis koguneb bänd solist kristjan karmo 
hoovi aiapeole.

Tõenäoliselt saab TTÜ bigbandi järgmine kord 
näha-kuulda TTÜ töötajate piknikul augustis, see-
järel 15. oktoobril kustas kikerpuule pühendatud 
kontserdil Salme kultuurikeskuses. Eeldame, et 
mängime ka TTÜ sügisballil ja teisel advendil 
Nõmme kultuurikeskuses advendiswingil. ■

„TTÜ vaatest tekkis bigbänd tühjalt kohalt 
ning alustas ilma igasuguste vahendite ja 
finantsilise toetuseta. Teisalt polnud see 
koht nii tühi midagi, kuna Tallinnasse oli 
õppima tulnud hulk noori, kes olid varem 
koos erinevates koosseisudes mänginud. 
Kõige suurem tänu läheb Olavi Pihlamäele, 
tänu kellele saime võimaluse TTÜs proove 
tegema hakata ning aja jooksul leidis ta 
ka võimalusi meid erineval moel toetada,“ 
võtab TTÜ BigBandi algataja Simmo Siil 
bändi eluloo kokku.
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TTÜ treeningpäev tõi 
rekordarvu osalejaid 

lõppu veeta sportlikult ning osavõtjaid ei heidutanud 
ka keskmisest külmem kevadilm.

Väline treeningpäev on nüüdseks kujunenud ko-
hustuslikuks traditsiooniks. kolme tunni pikkuse sport-
liku päeva kavas vaheldusid 30-minutilised treeningud 

Juba kolmandat korda TTÜ peamaja sisehoovis toi-
munud TTÜ Training Day Outdoors tõi 17. mail kokku 
üle 120 tervisest lugu pidava inimese nii ülikoolist kui 
ka väljastpoolt. korraldajatel oli hea meel näha, et 
eeskätt meie ülikooli tudengid armastavad semestri 

Sandra raju, spordivaldkonna projektijuht  Fotod: Jevgeni Tšerpak, TTÜ fotoklubi

SPOrT
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Tehnikaülikoolide sportmängud
26.–27. mail toimusid riias baltimaade tehnikaülikoolide spordimängud,  

kus osalesid Tallinna tehnikaülikool, riia tehnikaülikool ja kaunase tehnikaülikool. 
Väga tihedas konkurentsis saime kokkuvõttes kolmanda koha. 

rait käbin, TTÜ spordiklubi juhataja

Tehnikaülikoolide õppejõududele ja teenistujatele 
mõeldud üritus toimus juba 51. korda. Traditsioonili-
sed alad on meeste ja naiste võrkpall, meeste korvpall, 
sportlik kalapüük, tennis, lauatennis ja male. Paremus-
järjestus selgitatakse kõikide alade kokkuvõttes. meie 
koolist osales sellel aastal 31 sportlikku töötajat. 

Osavõtjate sõnul on tegemist väga mõnusa üritu-
sega õppeaasta lõpus, kus lisaks sportlikule poolele 
on hea vabamas õhkkonnas suhelda kolleegidega 
oma koolist ja ka teistest ülikoolidest. 

Järgmisel aastal on TTÜ-l auväärne võimalus män-
gud läbi viia Tallinnas. ■

sportlike mõõduvõttudega sponsorite auhindadele. 
Treeninguid juhendasid nii meie tudengitele juba tut-
tavad kristi aedma, kaisa Sööt ja Sandra raju kui ka 
myFitnessi treenerid kairit Püüa ning Tartust kohale 
sõitnud britta aduson.

Ürituse korraldajad on tänulikud TTÜ-le, kes lubab 
siseõues taolist möllu teha, ning headele toetajatele,  
kelleta oleks taolisi üritusi väga keeruline korraldada. 
korraldajad loodavad, et sel aastal niisama mööda 
jalutanud inimesed juba järgmisel kevadel ka ise 
treeningriided selga panevad ning spordisõpradega 
värskes õhus ühinevad.

korraldusmeeskond kutsub juba etteruttavalt 
järgmisele, 2018. aastal spordihoones toimuvale TTÜ 
Training Dayle. Järgmisel aastal ootame oma sport-
likele üritustele veelgi enam aktiivseid tudengeid ja 
anname omalt poolt kõik, et üritus tuleks võimsam 
kui kunagi varem! ■
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Staff Training Week tõi TTÜsse  
21 väliskülalist meie teenustega tutvuma

Erasmus+ võrgustikku kuuluvate ülikoolide seas on 
saanud traditsiooniks korraldada oma partnerkoolide 
töötajatele koolitusnädalaid, eesmärgiks rahvusva-
helise koostöö edendamine ja tööalaste kogemuste 
vahetamine ülikooli erinevates tegevusvaldkondades.

koolitusnädala raames said TTÜd külastanud 
partnerkoolide esindajad tutvuda TTÜ teenuste-
ga, mis on suunatud erinevatele vanusegruppidele 
lastest vilistlasteni. Oma panuse koolitusnädala 
toimumisse andsid mitmed ülikooli üksused: rekto-
raadi poolt ütles avasõnad õppeprorektor prof Jakob 
kübrasepp, oma ettekannetega astusid üles esin-
dajad keelte ja kommunikatsiooni keskusest, TTÜ 
Eesti inseneripedagoogika keskusest, avatud ülikoo-
list, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest, õppe- ja 
üldosakonnast. Väliskülalised tutvusid lisaks meie te-
gevustele ka ülikoolilinnaku, Tallinna vaatamisväär-

suste ja TTÜ tantsuansambli kuljus eestvedamisel 
Eesti rahvatantsuga.

koolitusnädalal osales 21 kolleegi 13 riigist: aust-
riast, Hollandist, Horvaatiast, itaaliast, Leedust, Lätist, 
Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Soo-
mest, Tšehhist ja ungarist.

Osalejate tagasiside toimunule oli väga positiivne – 
kiideti seminari korraldustööd, töötajate hästi etteval-
mistatud ja sisukaid ettekandeid ning ülikoolilinnakut. 
Sügava mulje jätsid nii eesti keele õpe kui ka rahvatants. 
Erilist tähelepanu pälvis seminariplokk, kus käsitleti enne 
ülikooli toimuvaid tegevusi sh mektory tehnoloogiakool, 
vastuvõtu ja õppenõustamistalituse korraldatav koostöö 
koolidega ja eelõppetalituse tegevused.

koolitusnädal toimus personaliosakonna personali 
arendus- ja mobiilsuskeskuse ning õppeosakonna mo-
biilsuskeskuse ühisel eestvedamisel. ■

abimees järeldoktorantuuriks välismaal

Doktorikraadiga lõpetanute tase ja arvukus on iga ülikooli 
indikaator, mille kvaliteedile pööratakse järjest enam tä-
helepanu. Vähem tähtis pole ka doktoriõpingutele järgnev 
karjäär järeldoktorantuuris (postdoc).

meie globaliseeruvates oludes on just võõrsil soo-
ritatud järeldoktorantuur noorele doktorikraadi oman-
danule äärmiselt oluline. Lisaks saadud hindamatule 
kogemustepagasile ja silmaringi laiendamisele on see 
omalaadseks tõestuseks, et juba oma teadlaskarjääri 
alguses omatakse piisavalt ettevõtlikkust ja taibukust 
ka välismaal iseseisvalt toime tulla.

Üha enam on võõrsil sooritatud järeldoktorantuur 
muutumas teadlaskarjääri iseenesestmõistatavaks 
osaks, mis on möödapääsmatu tõsiseltvõetavaks 
teadlaseks saamisel.

Hõlbustamaks välismaale järeldoktorantuuri suun-
dumist, oleme loonud TTÜ siseveebi keskkonna, kust 
leiavad nii doktorandid kui ka nende juhendajad eri-
nevaid võimalusi järeldoktorantuuriks.

keskkond asub TTÜ siseveebis > Dokumendid ja 
töökorraldus > Teadustöö > Finantseerimine > Järel-
doktorantuuri grandid. ■

Teaduskommunikatsiooni spetsialist kersti Vähi 

8.–11. maini toimus Tallinna tehnikaülikoolis programmi Erasmus+ raames 
kaheksas rahvusvaheline Staff Training Week ehk koolitusnädal, mis seekord 

kandis nime „Continuous Connections: before, During and after TTÜ“.

Erasmus+ mobiilsuskoordinaator ann Neudorf  Fotod: Edmond mäll
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Doktoritööd
mai–juuni 2017

roman boroznjak
Computational Approach for Rational Monomer  
Selection in Molecularly Imprinted Polymer Synthesis.  
Monomeeride valiku protsessi modelleerimine opti-
maalse monomeeri leidmiseks molekulaarselt jäljen-
datud polümeeride sünteesil. 
iSbN 978-9949-83-096-1 (publication), iSbN 978-
9949-83-097-8 (PDF). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 116 lk. 
kaitses 22.05.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7629

irina Osadchuk
Structures and Catalytic Properties of Titanium and 
Iridium Based Complexes. Titaani ja iriidiumi komp-
lekside struktuur ja katalüütilised omadused. 
iSbN 978-9949-83-092-3 (publication), iSbN 978-
9949-83-093-0 (PDF). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 130 lk. 
kaitses 25.05.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7624

Niccolò Veltri
A Type-Theoretical Study of Nontermination. Tüübi-
teoreetiline uurimus mittetermineeruvusest. 
iSbN 978-9949-83-100-5 (publication), iSbN 978-9949-
83-101-2 (PDF). Thesis on informatics and System En-
gineering. informaatika ja süsteemitehnika. 143 lk. 
kaitses 26.05.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7631

Sten Erm
Use of Mother-Daughter Multi-Bioreactor Systems 
for Studies of Steady State Microbial Growth Space. 
Ema-tütre multireaktorite süsteemide kasutamine 
mikroorganismide püsiseisundis kasvuruumi uurimisel. 
iSbN 978-9949-83-098-5 (publication), iSbN 
978-9949-83-099-2 (PDF). Thesis on Natural and 

Exact Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 160 lk. 
kaitses 30.05.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7630

Oleg kudrjavtsev
Design and Optimization of Permanent Magnet  
Generator with Outer Rotor for Wind Turbine Applica-
tion. Tuuleagregaadis kasutatava välisrootoriga püsi-
magnetgeneraatori projekteerimine ja optimeerimine. 
iSbN 978-9949-83-104-3 (publication), iSbN 978-
9949-83-105-0 (PDF). Thesis on Power Engineering, 
Electrical Engineering, mining Engineering. Energee-
tika. Elektrotehnika. mäendus. 146 lk. 
kaitses 05.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7662

Nele Nutt
The Restoration of Nationally Protected Estonian 
Manor Parks in the Light of the Florence Charter. 
Riiklikult kaitstavate Eesti mõisaparkide restaureeri-
misest Firenze harta valguses. 
iSbN 978-9949-83-095-4 (publication), iSbN 978-
9949-83-094-7 (PDF). Thesis on Civil Engineering. 
Ehitus. 160 lk. 
kaitses 12.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7636

Natalja Pronina
Degradation of Persistent Micropollutants in Suspended- 
Bed Reactor by Photocatalytic Oxidation and Combi-
nation of Biological Treatment with Photo catalysis. 
Püsivate mikrosaasteainete lagundamine keevkiht-
reaktoris fotokatalüütilise oksüdatsiooniga ning 
bioloogilise oksüdatsiooni kombineerimine foto-
katalüüsiga. 
iSbN 978-9949-83-102-9 (publication), iSbN 978-
9949-83-103-6 (PDF). Thesis on Chemistry and Che-
mical Engineering. keemia ja keemiatehnika. 102 lk. 
kaitses 13.06. 2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7661

Foto: Edmond mäll
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https://digi.lib.ttu.ee/i/?7661
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TPi pidi hõivama  
suure osa Tallinna  

südalinnast
kas teadsid, et 68 aastat tagasi oli Tallinna südalinna arendamise plaanidesse 

joonestatud TPi ülikoolilinnak, mis pidanuks ulatuma  
kaubamaja tagant Olümpia hotellini välja? aga oli.

Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor karin Hallas-murula 

Samal ajal tehti Tallinna generaalplaani, mida 
juhtis arhitekt Harald arman, kellest oli saanud ENSV 
ministrite Nõukogu juures asunud arhitektuuri Valitsu-
se juhataja. arman oli lõpetanud Tallinna tehnikumi ja 
õpetas kohakaasluse alusel TPis. Purustatud südalinn 
vajas soliidseid ehitisi ja arman leidis, et need võiksid 
olla just TPi hooned. Ta eraldas oma planeeringus 
TPi-le suure maa-ala rävala puiesteel (tollal Võidu al-
lee ning seejärel Lenini puiestee) Lauteri (siis imanta) 
ja maakri tänavate vahele. TPi peahoone esifassaad 
pidi tulema praeguse radissoni hotelli ja Swedbanki 
hoone kohale kaubamaja vastas. TPi hoonestu ulatus 
tänase Olümpia hotellini Liivalaia tänaval, majandus-
teaduskonna hoone aga pidi tulema Tallinna ülikooli 
raamatukogu kohale (rävala pst. 10). TPi ehitamist 
südalinna toetas isiklikult ENSV ministrite Nõukogu 
esimees arnold Veimer, keda tollal peeti ametlikult 
TPi tähtsaimaks vilistlaseks.

TTÜ ajaloost on üsna palju kirjutatud, ent ikka leidub 
teemasid, mida pole piisavalt uuritud. Üheks selliseks 
on ülikooli hoonete projekteerimine Tallinna südalinna 
1949. aastal. TTÜ ajalugu lähemalt uurides on sel-
gunud, et mitte ainult dokumendid, vaid ka tollane 
projekt on riigiarhiivis säilinud. Selle asendiplaanilt 
on hästi näha, kui suurelt kavandati tehnikaülikooli 
arendamist südalinnas.

kui Tallinna Tehnikaülikool 1941. aasta aprillis 
Tallinna Polütehniliseks instituudiks (TPi) muudeti, 
jäi selle peamiseks hooneks endine Vene-balti lae-
vaehitustehase hoone koplis. kuid juba 1941. aastal 
tehti ka esimene projekt Nõmmele (arhitektid E. Lohk 
ja H. arman), mida tulevase asukohana kaaluti. 1945. 
aasta 17. novembril saabus NSVLi rahvakomissaride 
Nõukogu korraldus kopli peahoonest välja kolida – 
maja meeldis balti punalaevastiku juhtkonnale. Nüüd 
oli TPi-le vaja kiiresti leida uus asukoht.

TPi peahoone rävala puiesteele, fassaadi variant. 1948–1949, arhitekt a. Lukanin, Giprovuz (moskva).  
Pilt: TTÜ muuseumi fotokogu
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armani idee oli reserveerida südalinn kultuurile ja 
teadusele. Sellest ehitati valmis Estonia vastast rä-
vala puiesteeni viiva peatelje vasakpoolne hoonestus. 
Vastasküljel, kuhu pidid tulema riiklik raamatukogu 
ja kunstimuuseum, lösutab täna massiivne Solaris. 
Estonia telg pidi lõppema Eesti Teaduste akadee-
mia hoonega rävala puiesteel, mille asemele ehitati 
hiljem hoopis EkP keskkomitee hoone (valmis 1968, 
nüüd välisministeerium).

TPi tellis kesklinna projekti moskva kõrgkoolide 
projekteerimise instituudilt Giprovuz. Sellega alustas 
arhitekt D. F. Friedman, jätkas a. P. Lukanin. Projekt 
pidi valmima 1948. aasta kevadel, kuid esitati alles 
novembris. 

Tollane Tallinna peaarhitekt Voldemar Tippel tegi 
selle pihuks ja põrmuks. Nagu arman, nii oli ka tema 
Tallinna tehnikumi kasvandik. kummalegi ei meel-
dinud stalinistliku arhitektuuri import Tallinna (liiati 
oma alma mater’i puhul) ning Tippel oli julge seda 
ka välja ütlema. Vaevalt esteetika ainsa argumen-
dina piisavalt kaalukas oleks olnud, kuid õnneks või 
õnnetuseks oli projektis ridamisi teisi vigu – geodee-
tilised mõõtmised üldse tegemata, hoone perimee-
ter ei läinud tänavajoontega kokku, vead ruumide 
grupeerimises jpm. 

TPi planeeritava peakorpuse arhitektuur oli ajas-
tule iseloomulikult pompoosne, esimeses variandis 
domineeris stalinistlik neoklassitsismism, teises 
rahulikum neorenessanss. Viimane võeti aluseks 
fassaadi edasiarendamisel. Tänava poolt massiivse 
hoonega kaitstud kvartali sisse kavandati roheline 
park-siseõu. rektori (tollal direktori) kabinet pidi 
olema keskosas peatrepi kõrval, akendega pargi 
poole ja mugavalt puhveti vastas. Ehitusteaduskond 
pidi asuma vasakus tiivas radissoni hotelli kohal. 
Peakorpuse üldpind oli 34 739 m2, neist õpperuume 
21 325 m2, mis arvestatuna tudengi kohta oli 12,2 m2. 
Olgugi, et sõda oli siin kandis palju purustanud, tul-
nuks TPi hoonete ehitamiseks lammutada 32 maja 
kuke, kana, Lennuki ja maakri (kogu paariskülg) 
tänaval.

kogu kompleksist, kuhu kuulusid kaks 1000-ko-
halist ühiselamut, 250-kohaline söökla, elamud pro-
fessoritele ja TPi töötajatele, ehitati valmis ainult TPi 
teadlaste maja rävala 11–15 (arhitektid E. Velbri ja 
H. arman), kus tänagi asuvad TTÜ külaliskortereid.

5. augustil 1949 arutati TPi projekti Üleliidulises 
kõrgema Hariduse ministeeriumis ning sama aasta 
septembris jõudis projekt uuesti Eesti otsustajate 
lauale. Geodeesia oli ikka tegemata, katlamaja üldse 
ära unustatud, maa-aluste trasside ümbertõstmine 
projekteerimata jpm. Fassaadilahendus oli muutunud, 
kuid ei sobinud endiselt.

Ehitustegevus pidi algama ühiselamust, kuid 1949. 
aasta lõpus polnud selle projektigi. Nii juhtuski, et see 
krunt võeti TPi-lt ära (sinna ehitati majandustehni-
kum, praegu EbS, Lauteri 3). 1949. aasta sügisel võeti 
ära ka majandusteaduskonna krunt ning 1950. aasta 
mais kogu peakorpuse kinnistu. TPi protestid minist-

rite Nõukogule ei aidanud ja nii tuli koolile hakata 
otsima uusi asukohti. kohavalik ulatus Lasnamäest 
Stroomi rannani, kuid lõpuks jäädi Nõmme-mustamäe 
variandi juurde. ka siia projekteeriti esialgu pompoos-
ne stalinistlik peahoone, mis moskva ülikooli meenu-
tas, kuid õnneks ei jõutud ehitusega alustada enne 
Stalini surma, millega vallandus tee modernistlikule 
arhitektuurile.

kas oli hea või halb, et TPi kompleks kesklinna 
ehitamata jäi? kahtlemata oleks see olnud võimas 
imagoloogiline märk: mõeldes Tallinna südalinna-
le, oleksime mõelnud TTÜ-le. kesklinnas liikuvate 
noorte seas oleks olnud sadu TTÜ teklikandjaid. 
Professoritel ja töötajatel olnuks hea lähedal tööl 
käia. raamatukogu oleks saanud integreerida siia-
samma projekteeritud riikliku raamatukogu osaks. 
Silmapaistval kohal asuv Eesti Teaduste akadee-
mia oleks põlistanud Tallinna kui teaduslinna ima-
got.

kesklinna asukoha negatiivsemad küljed oleksid 
olnud loodusliku keskkonna ja sportimisvõimalus-
te puudumine, mis on täna niivõrd suurepärased. 
arvata võib, et südalinna kinnistu jäänuks kiirelt 
kasvanud TPi-le varsti kitsaks ning uute õppehoo-
nete jaoks oleks hakatud krunte mujale otsima. kuid 
1960. aastate modernismi tulles oleks TPi hooned 
kindlasti ümber ehitatud – oli see ju aeg, mil TPi 
enda insenerid teaduslikult tõestasid, et Tallinna 
kesklinna tulekski ehitada ainult 9-korruselisi ja 
kõrgemaid maju.

1990. aastate varakapitalismi tulekuga oleks 
ilmselt tekkinud tugev surve kesklinna üleöö kalliks 
muutunud kruntide mahamüümiseks. kuid kui ka see 
aeg oleks suudetud üle elada, siis täna, mil asjade 
olemusest on tähtsamaks saanud näimine, oleks TTÜ 
tugevast kohalolekust kesklinnas juba hoopis raskem 
loobuda. ■

aJaLuGu

TPi hoonekompleks rävala puiesteele, asendiplaan.  
1949, arhitekt a. Lukanin, Giprovuz (moskva).
Teaduste akadeemia kohal on praegu välisministeerium.  
Pilt: ra riigiarhiiv
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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

www.ttu.ee

