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Lähme piTTU!
linnaku serval? Saada oma lugu 
minulugu@ttu.ee! ■

Leiutajatelinnaku lood on 
nüüd ilmarahvale lugemi-
seks TTÜ juubeliveebis: 
www.ttu100.ee

See on alles TTÜ juubeliaasta 
esimene ajakirjanumber, aga 
juba nii pidulik, et seadke pa-
rem kohe lipsud-satsid otseks. 
Enam-vähem kõik kirjad, mis 
mul ajakirja planeerides saata 
tuli, algasid õnnesoovidega – küll 
presidendilt saadud teenetemär-
gi või vabariigi aastapäeva pu-
hul, küll ühel või teisel põhjusel 
TTÜ aasta parimaks valimise või 
kõikvõimalike konkursside võidu 
puhul, lõpuks soovisime kõigile 
ilusat emakeelepäeva. Nii sai 
kokku (osaliselt lipuvärvides) Eri-
ti Ägedate Tegijate number. Aga 
me ei peatu tähistamisega siin!

Kogume juba mõnda aega 
TTÜga seotud lugusid. Väärikad 
emeeritused on kirja pannud pä-
ris uskumatuid juhtumusi poole 
sajandi tagustest aegadest. Aga 
kuidas Sina Tehnikaülikooli töö-
tama/õppima/õpetama/koos-
tööd tegema jõudsid? Pane see 
mälestus kirja, kuidas Sa esimest 
korda rektoriga kohtusid, koos 
kaasinseneridega käepärastest 
vahenditest jalgratta kokku pa-

Mari Öö Sarv, peatoimetaja

nid või linnakus ära eksisid ja 
ühes laboris kogemata musta 
aine tegemise peale sattusid. 
Või ehk on vanaema-vanaisa 
rääkinud, kuidas nad omal ajal 
TPI ühiselamus salaja kohtamas 
käisid? Või alles kaalud õppima 
tulemist ja luurad põnevusega 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949
Loe veebist: www.ttu.ee/ajaleht
või telli koju/kontorisse: ajaleht@ttu.ee
aadress: Ehitajate tee 5 (U01-129), 19086 Tallinn 
Telefon: 620 3615
Peatoimetaja: Mari Öö Sarv
Kaasa mõtlesid: Anne Muldme, Betra Leesment, Elena Kirt, 
Ija Stõun, Katrin Vaga, Kersti Vähi, Krislin Aedla, Krõõt Nõges,  
Mare Roosileht, Maria Alajõe, Rait Käbin, Renno Veinthal,  
Robert Hein, Tauno Otto
Korrektor: Tiina Lebane 
Maketi põhiplaan ja küljendus: Anu Teder
Kaanefoto: Karl-Kristjan Nigesen
Ajakiri ilmub 5 korda aastas. Järgmine number ilmub juunis 2018.

MENTE ET MANU

www.ttu.ee/ajaleht
www.ttu100.ee
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Ülikool ja tootmine  
digistumise kontekstis  

Jüri Allik tõstatas küsimuse, kas ülikoolid võivad olla juhitavad samamoodi  
kui saapavabrikud (Jüri Allik: Millist Tartu Ülikooli me tahame? PM, 9.2.18) ning  

kas see võib siis viia ülikooli maailma saja parima hulka.    

QS TopUniversities edetabelite üks välisekspertidest, SmartIC 2025 töörühma juht ja 
ManuFuture 2030 visiooni töörühma liige Tauno Otto  Foto: Edmond Mäll

Tööstus- ja akadeemiline maailm pole täna enam 
vastandid ning digistumine, targad lahendused ja 
rahvusvaheline koostöö toovad ühtmoodi edu nii vab-
rikandile kui ka rektorile.

Maailm on viimastel aastatel olnud kiires muutu-
mises ja uued paradigmad on nii tootmise kui teadu-
se produktsiooni osas mõjutamas ka Eestit. Euroopa 
Liit on tööstustoodangu kogulisandväärtuselt GVA 
(1932 mld EUR) jõudnud välja eelmisest kriisist põh-
justatud majanduslangusest, kuid kaotanud juhtposit-
siooni Hiina RVle. Tootmine ja teadus on omavahel 
seotud, ühe kasv annab ressursse teiselegi – nii on 
Hiina RV jõudnud ka teadusartiklite arvult maailmas 

esikohale. Kui aastal 2006 tuli Hiinast teadusartik-
leid 189 760, siis aastal 2016 juba 426 126. Euroopa 
Liit tervikuna on tänu laienemisele samuti seda näita-
jat kasvatanud (2006. a 480 818 ja 2016. a 613 774 
artiklit), ning USA jäänud püsima samale tasemele 
(2006. a 383 115 ja 2016. a 408 985 artiklit).

Ka Hiina ülikoolid on võtnud eesmärgiks jõuda esi-
mese 100 hulka. QS TopUniversities andmetel kuulus 
2015. aastal esisaja hulka 3, aga 2018. juba 6 Hiina 
ülikooli. Saja parima hulgas on praegu 31 USA ja 28 
Euroopa Liidu ülikooli, neist 16 UKst. Eestist paikne-
sid QS pingereas Tartu Ülikool 314. ja TTÜ 601–650 
kohal. 

ARVAMUS

Metalli 3D-printimine on 2018. aasta üks olulisemaid 
läbi murdetehnoloogiaid 

◀
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ARVAMUS

Praktikas moodustub edetabel nii, et ülikoolid pa-
kuvad välja välisekspertide nimekirja, kes hindavad 
ülikoole tuntuse ja teadusaktiivsuse järgi, kusjuures 
oma koduülikoolile hinnangut anda ei saa. Tuntuse 
jaoks on vaja teha rahvusvahelist koostööd. Heaks 
näiteks on Aalto Ülikool, mis tegi pärast kolme ülikooli 
ühinemise teel moodustumist (2010. aastal) kiire tõu-
su maailma 137ndaks (olles veel 2015. aastal 187. 
kohal), aga on selleks ka loonud loomevabrikuid (Aalto 
Design Factories) 17 riigis üle maailma.

Nii nagu teadusproduktsioonis on muutused toi-
munud ka tööstuslikus tootmises. Uut paradigmat 
tootmise edendamiseks Euroopas läbi ulatusliku 
toodete ja protsesside digitaliseerimise nimetatakse 
neljandaks tööstusrevolutsiooniks ehk Tööstus 4.0. 
Tükitootmises on selle peamiseks eesmärgiks kiire 
ümberkonfigureeritavus ja võimalus toota individua-
liseeritud tooteid seeriatootmise omahinnaga. 

Tööstus 4.0 edendaja Saksamaa on vastavaid 
algatusi riiklikult toetanud ning 2016. aasta lõpus 
sai Ansbachis valmis ka üks suuremaid Tööstus 4.0 
põhimõtetel üles ehitatud „saapavabrikutest“ – Adi-
das Speedfactory. Esmalt valmis 500 paariga piira-
tud proovipartii MFG (Made for Germany), mis müüdi 
kohe läbi. 2017. aastal valmis eriseeria „Londonile“ 
ja 2018 „Pariisile“. Lisaks eridisainile sisaldavad jala-
nõud uutest materjalidest 3D-prinditud ülikergeid osi 
ning integreeritud elektroonilisi märgiseid. Mõlemad 
mudelid osutusid vaatamata enam kui 200-eurosele 
hinnasildile populaarseteks. Samasugune Speedfac-
tory rajatakse ka USAsse, Atlantasse. Mõlemad teha-
sed on täisrobotiseeritud, kasutavad palju 3D-printi-
missüsteeme ning võimaldavad toota pool miljonit 
kõrgtehnoloogilist jalatsit aastas. 

Võrdluseks: tootmiskoondis Kommunaar tootis 
Eestis 1991. aastal üle kahe miljoni paari jalatseid. 
2017. aastal Eestis aasta kaitsetööstusettevõtte tiitli 
pälvinud militaar-, töö- ja turvajalatsite tootmisele 
spetsialiseerunud AS Samelini tootmismaht on samas 
suurusjärgus Adidase digitehasega.

Speedfactory on rajatud Siemensi poolt arendata-
vale tarkvarale: kogu tootmissüsteemist on loodud di-
gitaalne kaksik – see tähendab füüsiliste seadmete või 
süsteemide arvutimudeleid, mis kasutavad seadmetes 
olevatelt anduritelt saadud meta-, keskkonna-, asuko-
haandmeid ja analüütikat, võimaldades kiirelt reagee-
rida muutustele reaalses süsteemis ning kavandada 
muudatusi digitaalselt, tootmist katkestamata.

Tootmises on Eesti kuvand väljaspool riigipiire 
parem kui kohalikke ajalehti lugedes paistab – val-
davalt toodavad meie ettevõtted ekspordiks ning 
siia on oma arenduse toonud mitmed Põhjamaade 
ettevõtted, üheks põhjuseks täna veel madalamad 
tööjõukulud. Eesti toodab palju! OECD tootmisindeksi 
(referentsaastaks 2010) võrdlustabelis oleme jõudnud 
2017. aastal Iirimaa (156,4) järel teiseks (145.0), EL 
keskmisest (109,1) allapoole jääb ka näiteks Soome 
(99,3). Samas vajab tootmise kasv sama kiiret aren-
gut teaduses ja kõrghariduses ning Kutsekoja eestve-

damisel tehtud OSKA uuringutes on ilmnenud suurem 
vajadus digioskustega inseneride ja tehnoloogide jä-
rele, kui seda tehnika- ja IT-valdkondades suudetakse 
pakkuda. Viimane sektoruuring on pärit toiduainete-
tööstusest, ning vajadus tehnoloogia arengust tulene-
vate oskuste järele, sh andmete kasutamine tootmise 
tõhustamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, tuli ka seal 
selgelt esile. Samuti oleme esikohal üle-Euroopalises 
tööandjate uuringus, mis ei rõõmusta potentsiaalseid 
investoreid – just Eestis on ettevõtete protsent, kel 
olnud raskusi oskustööjõu leidmisega, kõige suurem! 

Tootmise digitaliseerimine eeldab samuti, et kõrg-
haridussüsteem ja teadus seda toetavad. Euroopa 
Liit on võtnud ette tuleviku tootmise visiooni Manu-
Future2030: kaardistatakse megatrende ja plaanitak-
se võtmevaldkondi, kus järgneval rahastusperioodil 
peaks keskselt teadus-arendustöösse panustama. 
Teemadena on esile tõusnud isejuhtivad autod, ini-
mene-masin suhted, tehisintellekt. Selles töögrupis 
mõnda aega kaasa töötanuna oli üllatav, et Eesti ar-
gipäev – tänavatel liikuvad pakirobotid, ettevõtetele 
kättesaadavad riiklikud digiteenused jms – tundus 
enamikule tulevikuvisiooni, mitte reaalsusena. Eestis 
oktoobris toimunud Manufuture 2017 konverents või-
maldas paljudel teadusrahastust suunavatel võtme-
isikutel veenduda, et tehnoloogia ja ühiskond võivad 
juba täna olla hästi läbi põimunud.

TTÜs oleme „Nutika tootmise tuumiktaristu (Smar-
tIC)“ projekti raames koostanud SmartIC 2025 stra-
teegia, mis hõlmab kuut Eesti majandusele olulist ja 
tulevikku suunatud uurimissuunda, millele tuleks foku-
seerida nii teadusrühmades kui ka läbi Eesti teaduse 
teekaardi investeeringute. Fookusteemadeks on kee-
ruliste prototüüpide ettevalmistamine, valmistamine ja 
kvaliteedikontroll, sh metalli 3D-printimine; digitaalsete 
kaksikute arendamine, sh tehisreaalsuse tehnoloogia-
te rakendused; tööstusrobootika; isejuhtivad sõidukid 
tootmislogistikas (pilootprojekt isejuhtiva sõidukiga 
TTÜ ülikoolilinnakus); ennetav hooldus ja nutika tootmi-
se optimeerimine; turvaline ja jätkusuutlik energiava-
rustus nutikale tootmisele, sh mikrovõrkude juhtimine.

Pikemas perspektiivis võimaldab nutikas toot-
mine kokkuhoidu ajas ja rahas ning tööstuse digi-
taliseerimine ei jäta puudutamata ka ülikoole. Ühelt 
poolt vajavad tudengid uusi digioskusi, et kasvavate 
andme mahtudega toime tulla ja ise uusi nutilahen-
dusi arendada. Lisaks, tuues paralleele nutika tööstu-
sega, on digiülikoolis võimalik õppeprotsessi kiiremini 
ümber konfigureerida, vastavalt ettevõtete, piirkonda-
de või riigi vajadustele. Eesti-suguse väikeriigi tööstus 
vajab toetavat kõrgharidussüsteemi, mis muutustele 
kiirelt reageeriks ja vastupidi, nii ei liiguks ühe ette-
võtte äriedu järel ka tootmine ja arendus teise riiki 
(või maakonda), kus on insenere kergem leida. 

Hollandi teadlase Alexandra den Heijeri uuringute 
põhjal valivad tudengid ülikoole üha rohkem ülikooli-
linnaku ja ümbritseva ökosüsteemi järgi. Võidujooks 
digitaliseerumisel nii ülikoolide kui ka tootmisette-
võtete jaoks aga jätkub. ■
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20 000 vandaalikindlat mesilast 
TTÜ moodne 3D-metalliprinter on sellel aastal leidnud 
muuhulgas rakendust ka paarikümne tuhande vandaa-
likindla mesilase optimeerimisel ja printimisel. Mesi-
lased on osa installatsiooniprojektist EV100 raames 
augustis valmiva küüditatute memoriaali jaoks.

Traditsioonilised tehnoloogiad nagu täppisvalu ei 
võimaldanud kunstniku visiooni realiseerida, puudu jäi 
detailsusest ja võimalusest luua mesilastest eriilme-
lisi kompositsioone. Teekaardi investeeringuobjekti 
SmartIC raames loodud laborid võimaldasid siin la-
hendust leida. Maaülikoolis paikneva kompuuterto-
mograafiga sai skaneerida sisse Loodusmuuseumist 
saadud mesilaste 3D-mudelid, mis said kunstnikule 

lähtematerjaliks. TTÜs oli võimalik prinditavat struk-
tuuri optimeerida roostevabast materjalist väljaprin-
timiseks, grupeerida erinevateks „sülemiteks“ ja kat-
setada 3D-mudelite üles- ja allaskaleerimise mõjusid. 
Metallist väljaprinditut saab kompuutertomograafis 
mittepurustavalt kontrollida, see annab olulisi and-
meid ka teaduslikus plaanis.

Memoriaali peakujundaja Kirke Kangro pole projek-
tist seni palju rääkinud, kuna polnud kindel, kas tehno-
loogiliselt on võimalik ideed teostada. „Ilma TTÜ uusi-
ma tehnoloogia ja 3D-printimise teadmisteta poleks 
memoriaal sellisel kujul teoks saamas,“ tõdeb SmartIC 
2025 töörühma juht professor Tauno Otto. ■

Foto: Mari Öö Sarv

RUBRIIKUUDISED

Uus metoodikalabor tõstab õpetamise kvaliteeti
Veebruaris avas TTÜ metoodikalabori – uue inter-
aktiivse klassiruumi, kus õppejõududel on võimalik 
kasutada erinevaid haridustehnoloogilisi vahendeid 
oma õppetöö kvaliteedi analüüsimiseks ja tõstmiseks.

TTÜ metoodikalabor on eksperimentaalauditoo-
rium, mis pakub õppejõududele, koolitajatele ja õp-
pijatele nüüdisaegset õppekeskkonda. Laboris on 
võimalik viia läbi aktiivõppe meetoditel põhinevat eri 
vormis auditoorset õppetööd, kasutades tänapäeva-

seid tehnilisi lahendusi. Metoodikalaboris saab salves-
tada õppetööd tunnianalüüüsiks ja luua õppevideosid, 
teha videolülitust näiteks tööstusse või erialastesse 
laboratooriumitesse, viia õppijatega läbi rühmatöid 
kasutades suuri rühmaekraane ning kiirelt ja muga-
valt näidata ühe rühma tööd kõigile ruumisviibijatele. 
Moodsate õpianalüütika vahenditega saavad õppe-
jõud oma tegevust analüüsida, kasutades vajadusel 
ka akadeemilise mentori või erialadidaktiku abi. 

Ülikoolid kõikjal maailma püüavad parandada oma 
õppekavade kvaliteeti ning soovivad teada, kuidas õp-
pijaid paremini  toetada ja kursusi tõhustada. Õppe-
jõud peab teadma, mis teeb temast hea õppejõu ja 
millistele arusaamadele ta õpetamises toetub. Õpiana-
lüütika on arenev valdkond, kus kasutatakse  kõrgeta-
semelisi analüütikavahendeid, et parandada õpetamist, 
õppimist ja seeläbi haridust laiemas mõistes.

Metoodikalabor loodi personali arendus- ja mo-
biilsuskeskuse ning haridustehnoloogiakeskuse poolt 
koostöös partneritega. Metoodikalabori loomist toe-
tas Euroopa Liidu Regionaalarengu fond. ■

Foto: Edmond Mäll
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President andis teenetemärgid viiele TTÜ inimesele
President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 166 inime-
sele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukon-
nale on muutnud kogu Eesti elu paremaks. 

Teenetemärkide saajate hulgas oli viis TTÜga 
seotud inimest: materjali- ja keskkonnatehnoloo-
gia instituudi direktor, nanomaterjalide tehnoloogia 
professor Malle Krunks, mehaanikateadlane, TTÜ 
mehaanika ja tööstustehnika instituudi tootmisteh-
nika professor Tauno Otto, kommunikatsiooniekspert 
ning TTÜ ärikorralduse instituudi lektor Agu Uude-
lepp, mesinduse edendaja ja TTÜ elektroenergeetika 
ja mehhatroonika instituudi dotsent Aleksander Kilk 
ning geodeet ja integreeritud geodeetiliste võrkude 
kontseptsiooni autor Andres Rüdja. 

Veebruaris tunnustati teadlasi ka vabariigi teadus-
preemiatega. Ahto Buldase, Ülle Kotta, Jarek Kurnitski 
ja Ringa Raudla auhinnatud teaduspanusest saab lä-
hemalt lugeda teaduskülgedel alates lk 26. ■

TTÜ tunnustas aasta parimaid teadlasi,  
õppejõude ja tudengeid 

Anna Saksa. Tehnikaülikooli teadlaste arendustöödest 
tunnustati Ragnarok 2.0 töörõivast, nutikat teekatendit 
ning põhjavee loodusliku radioaktiivsuse vähendamise 
tehnoloogiat.

Aasta tudengiks tituleeriti Lilian Valge ning aasta 
tudengiteoks TTÜ Väitlusklubi ning väitluse Euroopa 
meistrivõistluse korraldamine Eestis EUDC2017. Aas-
ta sporditeoks on TTÜ tudengitest rannavollepaari  
Kusti Nõlvak–Mart Tiisaar poodiumikoht maailmakari-
ka etapil. Kõigist neist saab lähemalt lugeda seesina-
sest ajakirjanumbrist.. ■

TTÜ 2017. aasta teadlaseks valiti inseneriteaduskonna 
mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Irina 
Hussainova. Aasta noorteadlaseks on loodusteadus-
konna keemia ja biotehnoloogia instituudi geeniteh-
noloogia osakonna vanemteadur Pirjo Spuul. Intervjuud 
mõlema teadlasega ning kokkuvõtted aasta teadusar-
tiklitest leiad ajakirja teaduskülgedelt alates lk 28.

Parimate õppejõududena tunnustas TTÜ IT teadus-
konnast Ago Lubergi, majandusteaduskonnast Leno 
Saarniitu, inseneriteaduskonnast Irene Lille, loodustea-
duskonnast Margus Loppi ja Eesti Mereakadeemiast 

Foto: Edmond Mäll
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Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester saavutas 
märtsis üle-Eestilisel konkursil „Eesti Puhkpilliorkest-
rite Turniir 2018“ kõrgeimas kategoorias esimese 
koha. Samal ajal toimunud Eesti nais- ja neidude-
kooride võistulaulmisel oli edukas TTÜ akadeemiline 
naiskoor.

Dirigentide Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli juha-
tusel pälvis puhkpilliorkester konkursil 15 osaleja seas 
üldarvestuses esimese koha ning kulddiplomi raskei-
mas kategoorias. Orkestrante oli seekord laval 41.

Dirigentide Aivar Lestsinski ja Jana Perensi ju-
hatusel osalenud naiskoor tunnistati võistulaulmisel 
kõrgeimas kategoorias II koha vääriliseks ja nimetati 
parimaks kohustusliku laulu esitajaks.

Orkestri peadirigent Tarmo Kivisilla sõnul on kon-
kurss hea võimalus panna end proovile teiste harras-
tusorkestrite seas. „Meie orkester on viimastel aastatel 
loonud äärmiselt mitmekesiseid kontsertprojekte koos-
töös erinevate partneritega – tantsijate, laulusolisti-
de, mitmete lastele tuntud tegelaste ja näitlejatega. 

TTÜ puhkpilliorkester võttis turniirilt üldvõidu, 
naiskoor võistulaulmiselt teise koha

Senisest nõudlikum repertuaar ja selle ettekandmine 
konkursi olukorras esitab kogu koosseisule tõsised väl-
jakutsed nii mängutehnikas kui ka kooskõlas.“

Konkursikavva valiti lood „Winds of Change“ (R.D 
Standridge), „Afterlife“ (R. Galante), „War Dance“ (O. 
Respighi). Kohustusliku palana esitas TTÜ orkester 
eesti helilooja R. Kulli „Tarantella“. Pooled esitatud lugu-
dest esitati Eestis esiettekandena ning noodid hangiti 
orkestri repertuaari täiendamiseks juba sügisel. Žürii 
hinnangul oligi TTÜ orkestri edu võtmeks oskuslikult 
valitud kava, kus mõjule pääses mitmekesiste pillirüh-
made dünaamiline kontrast ning koosseisu ühtlane kõla. 

TTÜ puhkpilliorkester võttis Eesti puhkpilliorkestrite 
turniirist osa neljandat korda ning iga kord on tulemus 
paranenud. Suur tähtsus selles on peadirigent Tarmo 
Kivisilla panusel, kelle eesmärk – kujundada koosseis 
läbi aktiivse tegevuse ning mitmekesiste kontsert-
projektide parimaks Eesti isetegevusorkestriks – on 
täitumas. TTÜ naiskoorile jääb tuleviku väljakutseks 
seljatada võistulaulmises Tartu Ülikooli naiskoor. ■

TTÜ võitis üliõpilaste talimängud
Tallinna Tehnikaülikool võitis kolmandad üliõpilaste 
talimängud. Kokku osales mängudel 13 kõrgkooli.

Mängud algasid rektorite mitmevõistlusega, mis 
hõlmas pallijooksu, täpsusviset ja suusaslaalomi ning 
mille võitis TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll. Õppe-
jõudude mitmevõistlusel saavutas kolmanda koha 
Tehnikaülikooli professor Martin Eerme. Maskottide 
mitmevõistluses tuli teiseks ülikooli maskott Juulius. 
Kokku võisteldi 18 erineval spordialal.

TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll rõhutas üliõpilas-
spordi tähtsust: „Vaimne töö ning sporditegemine on 
ikka käsikäes käinud ning tudengite talvemängud on 
kena traditsioon lõpetada pingelist eksamisessiooni 
ülikoolis. Eriti siis, kui omaenda tiim võidab. Loodan 
tõsiselt, et meie tiimis on järgmisel korral veelgi enam 
nii üliõpilasi kui ka õppejõude.“ ■

Foto: Angela Rääk

Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester

Tallinna Tehnikaülikooli naiskoor
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TTÜ uus finantsjuht on vilistlane Tauno Tuisk 
tori asetäitja ülesan-
deid varade alal. Tuisu 
vastutusalasse kuulusid 
dokumendihaldus, per-
sonalitöö, õigustee-
nindus, töövahendite, 
transpordivahendite, 
kinnisvara- ja üldine 
varahaldus, raamatupi-
damine, hanked, sise- ja 
väliskommunikatsioon, 
lisaks PPA puhkpillior-
kestri töö planeerimine ja korraldamine.

Tauno Tuisk hindab meeskonnatööd, kus iga 
tiimiliige teab, kuidas tema töö on seotud asutu-
se strateegia ja eesmärkidega ning vajalikul hetkel 
ollakse üksteisele toeks. Ta pooldab töökeskkonda, 
kus saab ausalt ja otse rääkida probleemidest – ja 
mitte ainult rääkida, vaid leida ja rakendada ühi-
selt ka lahendused. Lisaks on tema sõnul oluline 
märgata ja tunnustada õnnestumisi. „Üsna sageli 
keskendutakse üksnes probleemide ja kitsaskohtade 
esiletoomisele, kuid õppida ja areneda saab ka läbi 
positiivsete näidete,“ märgib ta. ■

UUDISED

12. veebruaril alustas TTÜ finantsdirektori ametis 
Tauno Tuisk, kelle ülesandeks on ülikooli finantste-
gevuse strateegiline planeerimine ja juhtimine tihe-
das koostöös ülikooli kuratooriumi, tippjuhtkonna ning 
nõukoguga.

Tauno Tuisul on magistrikraad Tallinna Tehni-
kaülikoolist, tema lõputöö Eesti ametiasutuste sõi-
dukulude vähendamise võimalustest esitas mitmeid 
ettepanekuid, kuidas avalik sektor saab oma varasid 
ja finantsvahendeid efektiivsemalt kasutada. Tuisul 
on pikk ning mitmekülgne töökogemus Politsei- ja 
Piirivalveametist (PPA), kus ta oli aastatel 2014–2017 
peadirektori asetäitja varade alal ning aastatel 2011–
2013 logistikabüroo juhataja. Sellele eelnes enam kui 
kümme aastat tööd erasektoris müügi alal.

PPA perioodist tõstab Tuisk esile meeskonnatöö-
na tehtud muudatusi, mille tulemusena on tänased 
iga-aastased PPA baaskulud ligikaudu 30 miljoni euro 
võrra madalamad võrreldes sellega, kui neid muu-
datusi ei oleks tehtud. Finantsvahendite tõhusama 
kasutuse juures tuli tagada, et politseilt ühiskonnale 
osutatavate teenuste maht ja kvaliteet ei langeks, 
pigem vastupidi – kasvaks.

Viimasel neljal aastal juhtis Tuisk PPA 500-liik-
melist administratsiooniosakonda ja täitis peadirek-

Tegemist on ultramoodsa sisustusega labo-
riga, kus vaikus on kuuldav ja nüüd ka mõõdetav. 
Kahekambriline hoonekompleks sisaldab mõõte-
seadmetena kompromissitult parimat Taani akus-
tikaseadmete tipptootja Brüel & Kjaer aparatuuri 
ja eritarkvara.

Vastav teadussuund on kiirelt arenenud ja väga 
praktiliste väljunditega. Uues akustikalaboris saab kii-
relt ja täpselt määrata akende, klaaspakettide, uste ja 
teiste seinaelementide heliisolatsiooni vastavalt keh-
tivatele standarditele ning koostöös Eesti akustika 
tippteadlaste ja -spetsialistidega teha tootearendust 
ja akustikauuringuid.

TTÜ professor Jüri Lavrentjevi sõnul on akustika 
uurimine tänapäeval äärmiselt oluline, sest mõjutab 
meie elukvaliteeti ning tervist. „Väljast tulev liigne 
müra elu- ja tööruumides segab keskendumist, häirib 
und ja võib põhjustada mitmesuguseid terviserikkeid,“ 
kinnitab professor Lavrentjev.

Akustikalabor on osa TTÜ digialgatusest TalTech-
Digital, mis on ambitsioon intelligentsest ning digi-
taalsest ülikoolilinnakust. 

Akustikalabori loomist on toetanud Euroopa Lii-
du Euroopa Regionaalarengu Fond ja Innovaatiliste 
Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate 
Arenduskeskus IMECC. ■

Tehnikaülikoolis on uus ja võimas akustikalabor  
Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika 
instituut avas 14. veebruaril akustikalabori. TTÜ akus-
tikalabor on Eestis esimene ning kogu lähiregioonis 
kaasaegseim ja kvaliteetseima mõõteaparatuuriga 
heliisolatsiooni katsekeskus.

Foto: Edmond Mäll
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Sel aastal algas vastuvõtt teisiti
Õppida soovijatele paindlikuma kandideerimisprot-
sessi pakkumiseks liigub TTÜ selles suunas, et kan-
didaadid saaksid sisseastumisavaldusi esitada terve 
õppeaasta vältel. Ka on TTÜ muutnud sisseastumis-
tingimused selgemaks ja arusaadavamaks.

Alates 2018. aastast on nii esimese õppeastme 
(st bakalaureuse-, integreeritud ning rakenduskõrgha-
ridusõpe) kui ka magistriõppe vastuvõtt täies mahus 
lävendipõhine. See tähendab, et kõik, kes täidavad 
õppekavale kandideerimiseks nõutava miinimum-
tulemuse, kindlustavad endale õppekoha, pingeridu 
õppima pääsemiseks ei moodustata.

Enamikule esimese õppeastme õppekavadele saab 
kandideerida riigieksamite tulemuste alusel – kõikidele 
kandidaatidele, kelle riigieksamite punktisumma ületab 
seatud piiri, on õppekoht garanteeritud, tuleb vaid tuua 
sisseastumisavaldus ja muud dokumendid. 

Magistriastme õppekavadel on lävend seatud sis-
seastumiskatsete hindamiskriteeriumitega. Ületades 
lävendiks seatud punktisumma, on kandidaat oodatud 
TTÜsse õppima. Selleks, et vastuvõtt oleks katsetega 
õppekavadel paindlikum ja kandideerija teaks juba va-
rakult, kas ta on katsed positiivselt sooritanud, paku-
takse sisseastumiskatsete tegemise võimalust 2018. 
aasta algusest kuni juulini. 

Katsete perioodide kuupäevad leiab TTÜ kodule-
helt, olenevalt teaduskonnast on neid ühel või mitmel 
katsete perioodil. Katseid võivad sooritada nii need, 
kes on eelmise hariduse juba lõpetanud, kui ka need, 
kes plaanivad lõpetada sel kevadel. Ehk mõjutab 
bakalaureusetudengeid tõsiasi, et magistriõppesse 
on katsed varasemalt positiivselt sooritatud ja koht 
TTÜs edasiõppimiseks kindel, ka oma lõputööga pin-
gutama ja kevadel kindlasti lõpetama.

Koostöös programmijuhtide ja programminõuko-
dadega on kõik TTÜ õppekavad kaasajastatud, silmas 
on peetud tööturu vajadusi ning järgitud valdkonna 
ekspertide näpunäiteid. Kui oled õpinguid edasi lüka-
nud, on just nüüd õige aeg alustada.

2017. aastal astus TTÜsse 3455 uut tudengit, 
kellest 2045 alustasid esimesel õppeastmel ning 
ülejäänud magistri- ja doktoriõppes. Ehkki levinud on 
arvamus, et esimesele õppeastmele asuvad õppima 
äsja koolipingist tulnud abituriendid, pole see tõsi – 
õppima tulijatest oli pea 45% gümnaasiumi lõpeta-
nud samal aastal, ülejäänud varem. Magistriõppesse 
sisseastujatest umbes 40% jätkab oma õpinguid 
kohe pärast bakalaureusekraadi saamist ja ülejää-
nud tulevad õppima, olles aasta või rohkemgi laias 
maailmas või kohalikul tööturul ringi vaadanud. ■

Foto: Edmond Mäll
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Peaminister avalikus loengus:  
TTÜ vilistlastel on Eesti riigi arengus tähtis roll
6. märtsil pidas peaminister Jüri Ratas Tallinna Teh-
nikaülikoolis külalisloengu riigi- ja haldusreformist, 
milles keskendus senistele ning edasistele sammu-
dele, nimetades reformi eesmärkidena mõistlikumat, 
demokraatlikumat ja säästlikumat riigivalitsemist. 

Avasõnades rõhutas peaminister Ratas, et Ees-
ti vabariigi olemust on väga palju kujundanud just 
Tehnikaülikooli vilistlased. „Väga paljud meie era- ja 
avaliku sektori võtmeisikutest on tulnud siit, minugi 
alma materist. See näitab TTÜ sügavat jalajälge meie 
riigi arengus, TTÜ on Eesti ühiskonnas väga tugev 
märk. Mul on ka praegu väga hea meel tänada Tal-
linna Tehnikaülikooli siit saadud kõrghariduse eest, 
see on toetanud mind kogu elu.“

Loengut sisse juhatades sõnas rektor akadeemik 
Jaak Aaviksoo, et Jüri Ratas on üks kahest Eesti va-
bariiki juhtinud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasest – 
teine on Tiit Vähi. Rektor märkis ka, et Jüri Ratas ei 
ole mitte ainult vilistlane, lisaks bakalaureuse-ja ma-
gistriõpingutele on ta siin pidanud ka õppejõu ametit.

Rektor Aaviksoo küsimusele tasuta ja tasulise 
kõrghariduse kohta vastas peaminister, et riik püüab 
kõrgharidusse kindlasti rohkem panustada. „Meil on 
täna kaugõppes ja eksternõppes väga palju neid, kes 
maksavad ise oma õpingute eest. Me ei saa öelda, et 
tasulist õpet Eestis ei ole. Kui räägime bakalaureuse- 
või magistriõppest, on praegu riigi eelarvestrateegia 
arutelude eel õige hetk küsida, kas riik näeb võima-

lust kõrgharidusse rahaliselt rohkem panustada. Ma 
ei arva, et tasulisele kõrgharidusele üleminek oleks 
õige tee, kuid ehk leiame võimalusi tõsta siinkohal 
selle tootlikkust ja efektiivsust.“

Peaminister Jüri Ratase loeng keskendus neljale 
teemale: haldus- ja maavalitsuste reform, riigireform 
rõhuga teenuste korrastamisele ja tugiteenuste tõ-
hustamisele, samuti riigipalgaliste töökohtade pea-
linnast väljaviimine ning riigimajade projekt. ■

Tule TTÜ  
magistriõppesse!
Magistriõppe erialade infoõhtu
25. aprillil kell 17.30 TTÜ aulas

Lisainfo ja registreerimine 
www.ttu.ee/MAinfo

Foto: Edmond Mäll

www.ttu.ee/MAinfo
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MaLLE KRuNKS
ÕPPiS: 1967–1972 Tallinna Polütehniline Instituut, keemiateaduskond, 
elektroonika erimaterjalide tehnoloogia, elektroonikainseneri diplom
DOKTORiKRaaD: 1985, Uurali Polütehniline Instituut, Sverdlovsk, 
keemiateaduste kandidaat 
TäNa: Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, tenuuri täisprofessor 
ja instituudi direktor, TTÜ nõukogu liige
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  Malle Krunks: 
kõige uhkem olen  

järelkasvu üle 

uute metallorgaaniliste prekursorainete sünteesi 
ja omaduste uurimise alal. Selles valdkonnas moo-
dustus meil omapärane rahvusvaheline uurimis-
meeskond soome, ungari ja eesti teadlastest, kes 
kõik olid olnud järeldoktorantuuris Lauri Niinistö 
laboris Helsingi Tehnoloogiaülikoolis. Lahendamist 
vajav probleem püstitati meie laboris ja lahendus 
leiti koostöös, kasutades ära Soome ja Ungari üli-
koolide sellel ajal tunduvalt modernsemat apara-
tuuri. Nüüd, 20 aastat hiljem, on meil TTÜs olemas 
kõik vajalik ja isegi moodsam teadusaparatuur, 
kuid koostöö jätkub. Järgnesid nanomaterjalide, 
nagu metalli oksiidide nanovardad, -nõelad ja 
hierarhilised nanostruktuurid, ning metallide na-
noosakeste valmistamise tehnoloogiate arendu-
sed. Õhukeste kilede valmistamiseks lisandusid ka 
teised keemilised tehnoloogiad nagu elektrokee-
miline sadestamine, sadestamine lahusest ja spin-
coating-tehnoloogia, ning vaakumis lähidistantsilt 
sadestamine kui füüsikaline meetod.

Uurimisgrupiga oleme välja töötanud mater-
jale kasutamiseks väljapaistvate elektroodidena, 
dielektrikena, valgust hajutavate ja isepuhastuvate 
katetena ning materjalid erinevate gaasisensorite 
jaoks. Pearõhk on olnud päikesepatarei materja-
lide arendusel ETA-tüüpi ja CdS/CdTe päikesepa-
tareide jaoks. 

Viimase aja uurimistöö uus suund, mida juhi-
vad nüüd juba minu õpilased, on materjalide aren-

Teie teadusliku tegevuse nimekiri ETISes 
on pikk nagu pii, tunnustuste nimekiri veel 
teine pii. Milline teadussaavutus Teile 
endale kõige olulisem on?
Pihustustehnoloogia ja selle keemiline tagamaa. 

Hakkasime pihustustehnoloogiaga tegelema 
selgest vaesusest. Oli vaja mingit kilet saada, aga 
aparatuuri ei olnud ja esimesed spreisüsteemid 
tegi üks kolleeg mulle süstlanõeltest. Mingil het-
kel saabus teadmine, et sel tehnoloogial võib olla 
perspektiivi tema tehnilise lihtsuse ja odavuse 
tõttu ning see innustas edasi arendama. Arvan, 
et meie käes on Euroopa kõige suurem spreiteh-
noloogia know-how. 

Esimesed kiled tegin 1990. aastate alguses CO 
andurite jaoks, kiled said küll silma järgi ja lihtsa 
optilise mikroskoobi all vaadates kenad, aga ma 
ei saanud neid karakteriseerida, ei olnud aparatuu-
ri. Aastaid hiljem sain neid mõõta – nad olid kaua 
seisnud, aga töötasid. Sama metoodikaga saab 
teha hulka teistsuguseid kilesid, esimene artikkel 
metallioksiidide teemal ilmus aastal 1994, seejärel 
hakkasin ka teadustöö tegemiseks grante saama.

Alustasime oksiidsete kilede tegemisest, järg-
nesid metalli sulfiidide kilede arendused, pidades 
peamiselt silmas võimalikku rakendust päikesepa-
tareides. Metallisulfiidkilede teema pakkus lisaks 
tehnoloogilisele uurimistööle tõelisi väljakutseid 

Endine Nõukogude Liidu meistersportlane ja tänane materjaliteadlane 
professor Malle Krunks rõhutab, et uued tehnoloogiad tulevad ja  

elavad oma elu ära, aga igavikulisema väärtusega on teadlaste järelkasv, 
keda ta oma karjääri jooksul on juhendanud. Tippteadlaseks ta end  

nimetama ei kipu, kuid ei salga, et on grand old ma’am of spray pyrolysis.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen ja Edmond Mäll

PERSOON
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dus keskonnakaitseliseks otstarbeks, sh keemilistel 
meetoditel valmistatud pinnakatted, mis on foto-
katalüütiliselt võimelised lagundama heitvees olevaid 
saasteaineid, ka medikamente, ja puhastama õhku 
erinevatest orgaanilistest ühenditest. Uurimistöö on 
küll algusjärgus, kuid lootused on kõrged, sest need 
katted ise ei ole keskkonnale ohtlikud nagu seni ka-
sutatud nanopulbrid.

Nüüd teeme materjale ka elektroonikaseadistele 
– see on täiesti uus ala, oleme materjale arendanud 
ja saime just hiljuti kolleegidelt Lissabonist kirja, et 
uskumatu, et selline materjal töötab. Ja töötabki!

Aga kõige uhkem olen ma nende noorte inimeste 
üle, keda olen juhendanud magistrandi või doktoran-
dina, kelle arengule olen suutnud kaasa aidata. Kõik 
muu on ajalise pitseriga, uued tehnoloogiad tulevad 
ja ükskord saab nende aeg läbi, ka iga tehnilise la-
henduse aeg saab ümber, aga igaviku märk on küljes 
järelkasvul. Kui see on hästi läinud, siis selle üle olen 
ma kõige õnnelikum. 

Kuidas Te teaduse tippu jõudsite?
Tipud on mitmel tasemel: ülikool, vabariik, maailm. 
Kahel esimesel on mul midagi saavutatud, maailma 
tipus on tihe ning tee sinna pikk. Ma ei ole endale 
sellist tippu jõudmise eesmärki kunagi seadnud. 

Mul on kolm Eesti teaduspreemiat ja tõsi küll, 
mind teatakse ka maailmas, olen väga paljude 
konverentside scientific committee liige, kahe tea-
dusajakirja editorial boardis ning olen aktiivne refe-
rent paljudele ajakirjadele ja erinevate riikide tea-
dusfondidele.

Võib ju olla, et ühes kitsas valdkonnas olen tõesti 
tipus, olen grand old ma’am of spray pyrolysis. Ja olen 
uhke, et oma uurimisgrupiga ei jäänud me kinni ühte 
materjalide kasutusvaldkonda, vaid leiame uusi – kui 
päikesepatareide temaatika jookseb kinni, siis leiame 
uued kasutusalad! Sellepärast hiljutine e-kiri Lissabo-
nist rõõmu tegigi. Nii et – uskuge endasse!

On Teil veel head nõu noortele teadlastele?
Elus peab oskama rõõmustada ka väikeste saavu-
tuste üle, sest suured tulevad väikeste pealt. Vahel 
oled küll löödud ja tundub, et enam mustemat päeva 
ei saa olla, aga koidab homme ja lähed jälle edasi. 
Tagasilöökidest alati õpid, alla anda ei tohi.

Ja selleks, et olla tipus, pead sa tundma oma tu-
gevusi ja tegutsema seal. Kui tahad teha kõike, siis 
võid teha palju, aga teed ilmselt keskpäraselt. Osata 
millestki loobuda on ka oskus.

Mis on Teie teadlasteel olnud kõige raskem?
Mitte alla andmine on kõige raskem. Pead ikka ja 
uuesti endasse ja oma tiimi uskuma. Isegi kui ongi 
parasjagu raske aeg ja tagasilööke rohkem kui või-
malusi, ei tohi alla anda.

73 Eesti akadeemiku hulgas on neli naist: 
Ene Ergma, Maarja Kruusmaa, Eve Oja ja  
Anu Raud. Kas naised tippteaduses on teema, 
millest peaks eraldi rääkima? 
Tehnikateadused on olnud meeste pärusmaa, tuge-
vad naisteadlased on siin pigem erand kui reegel, 
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aga tegelikult ei ole ju vahet. Ma usun, et ajad on 
muutunud. Ja mina küll ei tahaks, et mind pandaks 
selle pärast tähele, et olen naine ja tõmmatakse 
kolm pügalat nõudmistest allapoole – et seal üleval 
on meeste tipp, aga sinule toome tipu allapoole, sest 
ega sa kaugemale jõua ronida. Jõuan küll! Aga tahad 
või ei taha, naistel on raskem. 

Mispärast siis?
Väga lihtsa asja pärast: me oleme naised.

Ka meie Teaduste Akadeemia on omamoodi kinni-
ne süsteem. Nad on austusväärne seltskond ja Eesti 
teaduse koorekiht, aga see, et seal ainult mõni naine 
on, ei peegelda naiste osakaalu tippteaduses. Nüüd-
seks on ajad muutunud ja 10 aasta pärast on seal 
kindlasti rohkem naisi. Mina olen olnud akadeemia 
uurija-professor ja olen seotud akadeemia toetusel 
organiseeritava L’Oreali konkursiga, see on naistead-
laste konkurss.

Novot! Miks peab naistel eraldi konkurss 
olema?
See on noorte, kuni 40-aastaste naisteadlaste kon-
kurss. Naiste kõige raskem periood on see, kui nad on 
kaitsnud doktorikraadi, minemas või juba läbinud jä-
reldoktorantuuri ja alustanud tööd iseseisva uurijana, 
olles samal ajal oma viljakuse tipul. See on tohutult 
raske hetk: loodus sunnib emaks saama, samal ajal 
tead väga hästi, mis juhtub, kui sind pole kasvõi pool 
aastat oma uurimisteema või labori juures: enne oled 
noor lootustandev spetsialist, aga kui pärast pikemat 
pausi tagasi tuled, oled ainult lapsega naine. 

Eestis saab lapsega pikalt kodus olla, kuid teadus-
maailm areneb kiiresti ja kui isegi pool aastat eemal 
olla, tuleb kõvasti pingutada, et uuesti „rajale“ saada. 
Tuleb öelda, et noortelt naistelt nõutakse sel perioodil 
palju. See konkurss ongi selleks, et tunnustada noori 
tublisid naisteadlasi, et jätkuks movitatsiooni.

Kui mu doktorant jääb lapseootele, siis esmalt õn-
nitlen teda siiralt. Seejärel mõni aeg hiljem räägin tal-
le, et teeme nüüd plaani, kuidas jätkata, plaani, millest 
me mõlemad kinni peame. Ja need plaanid töötavad! 
Arvan, et see on üks põhjus, miks minu doktorandid, 
ka noored emad, on kõik kaitsnud. Plaan kipub noorel 
emal muidugi meelest minema, aga uurimisteemad ei 
saa seista! Nii et mina hoian ühendust, uurin, kuidas 
läheb, kuidas beebi elab, kuis magab, ja võtan teema 
üles, et vaata seal plaanis on nüüd sellised tööd tule-
mas ja uurimisteemaga või doktoritöö kirjutamisega 
on vaja edasi liikuda. Huvi ülevalhoidmine on väga 
oluline ja käivad siin ka titevankritega.

Kas meesterahvad oleksid võimelised noori 
emasid samamoodi kureerima?
Mina ei tea, mina ei ole mees. Aga ma olen ema ja 
tean ise, kui raske mul on olnud. Ilmselt teeks mees 
seda teistmoodi, võibolla ma olen natuke emalik, aga 
ma ei tee nende eest midagi ära, nii et pigem öel-
dakse, et ma olen päris range. Ma lihtsalt meenutan 

neile nende vastutust, nii et nad tulevad ja teevad töö 
valmis ning kaitsevad ära.

Olen kuulnud kurtmist, et teadust  
ei rahastata piisavalt, et doktorantuur ei ole 
popp ja doktorid ei ole hinnas. Mida Teie 
arvate teaduse järelkasvust Eestis?
Mis rahasse puutub, siis raha võiks alati rohkem olla. 
Tõsi on ka see, et konkursisõel teadusgrandi saa-
miseks pole Eestis ilmselt veel mitte kunagi nii tihe 
olnud kui praegu. See on sundinud uurimisrühmasid 
enam koostööle ettevõtlusega, mis iseenesest on hea. 
Probleem on, et tihti on ettevõtetel vaja lahendada 
suhteliselt lihtsaid probleeme, nad vajavad karakteri-
seerimisteenust, mida me muidugi neile ka osutame, 
kuid teadlased on pigem huvitatud pikemaajalistest 
arendustöö projektidest, koostööst.

Vaidlen vastu, et doktorantuuri ei tulda. Minul ei 
ole soovijatest puudust olnud, mul on olnud valida. Ja 
kõik minu doktorandid on kaitsnud, keegi pole pooleli 
jätnud, kedagi pole kunagi eksmatrikuleeritud ja keegi 
pole sellele ka lähedal olnud. Need kaitsmise asjad 
on ka juhendajas kinni. Minu esimene õpetussõna 
noortele juhendajatele on: ole range, kuid ole inimene. 

Ma olen ka kuulnud ütlemisi, et doktoreid too-
detakse liiga palju. Mina väidan, et kui noor doktor 
ise nii ütleb, siis see inimene ei ole osanud hinnata 
oskusi, mida ta doktorantuuris sai. Need on ülekan-
tavad oskused, mis on universaalsed ja neid saab 
rakendada kõikjal. Minu juhendatud noored doktorid 
saavad hakkama nii ülikoolis kui ka väljaspool, töö-
tuks nad ei jää!

Arvan, et teadlaste järelkasvuga on praegu seis 
hea. Väga paljud tahavad pärast doktorikraadi kaits-
mist jätkata akadeemilist karjääri ülikoolis, kuid see 
võimalus on vaid vähestel ja parimatel. Oluline on, et 
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rohkem doktorikraadiga inimesi töötaks ettevõtluses 
ja lahendaks tööstuse probleeme. siit ka hiljuti TTÜs 
rakendatud tööstusdoktorantuur.

nüüd teeme doktoriõppekavasid ümber ja tahame 
sinna viia sisse karjääriplaneerimise õppeaine, et noo-
red oskaksid juba varakult oma tulevikku planeerida ja 
näha oma tulevast karjääri ka väljaspool ülikooli. Väga 
lootusrikas oleks, kui noor inimene oleks võimeline 
alustama pärast õpinguid ettevõtlusega. 

Milliseid teaduse arenguid Te ise  
erilise põnevusega jälgite?
esmane huvi on ikkagi see, millega meie uurimisgrupp 
edasi läheb, neid trende maailmas jälgin ma huvi ja 
hoolega.

Jälgin ka tulevaste energiaallikate ja energia sal-
vestamise teemat. Mind tohutult huvitab see, kuidas 
arenevad energiatehnoloogiad, millest ja kuidas saa-
dakse energiat 20-30 aasta pärast. 

Mina usun endiselt päikesesse, selle võimalused 
on laiemad kui päikesepaneelid.

Kas päike võiks anda eestile energia-
sõltumatuse ilma Co2 reostuseta?
Mina arvan, et energiasõltumatuse annavad meile eri-
nevad allikad. Usun ka vesinikuenergeetikasse. Kogu 
selle tootmise juures on vaja elektrienergiat, mis võib 
olla toodetud päikeseenergiast, ei välista ka tuult ja 
teisi taastuvaid energiaallikaid.

Tahame või ei taha, põlevkivi ei saa olla väga 
pikas perspektiivis jätkusuutlik, kuid praegu peame 
arvestama reaalsusega, et eestis ei ole veel põlev-
kivienergeetikale alternatiivi. 

Fraasi „Teadlased hoiatavad“ kohtab ajalehe-
pealkirjades sagedamini kui seaduse-
muudatusi, mis hoiatusi arvestades tehtud.  
Miks teadlasi ei kuulata?
Teadlased on tõesti väga palju hoiatanud, aga et neid 
ei kuulata, selle taga on suured Huvid: „Täna toodab 
süsteem kasumit mulle, mu tutvuskonnale või partei-
le, muutuseid ei ole vaja.“ Jookseme kasumi ja raha 
järel ning midagi peab väga toimuma, et hakataks 
kuulama.

et leiutada midagi uut, tuleb päriselt täiesti 
teistmoodi mõelda. Kus või kuidas Teil kõige 
paremad mõtted tulevad?
Mõtisklused iseendaga – selle nimi on loomeprotsess, 
see käib igaühel oma teid pidi. Kui oled mingi prob-
leemi üle palju juurelnud, siis su aju tegeleb sellega 
ka siis, kui sa ise ei tegele. Lahendus mingile tea-
dusprobleemile on tulnud ka öösel kell kolm sügavas 
unes. 

Aga selleks, et lahendused tuleksid, peab olema 
hea baas – suur teadmistepagas, mille pealt see 
mõttetöö käib. Peame kogu aeg juurde õppima, ei 
saa jääda selle juurde, mida kunagi õppisime. Iga uue 
teemaga, iga uue doktoritööga areneb ka juhendaja. 

Juhendajana algul kirjutad küll vi-
siooni, kuidas see töö võiks minna, aga 
tavaliselt ei lähe nii ja ei tohigi minna! 
sest visiooni kirjutame oma tänase 
teadmise pealt – kui nii lähebki, tekib 
küsimus, kus oli areng. Juhendaja mõtete 
transformatsioon ei ole teadus. Mu noo-
red teavad väga hästi seda hetke, kui ma 
ütlen „Jess, see ei läinud nii nagu me ar-
vasime!“ sest kui läks hoopis teisiti, saime 
järelikult midagi uut teada. 

Aga mõtted tuleb kindlasti kolleegidega 
läbi vaielda – mida rohkem arutada ja vaiel-
da, seda parem.

Kuidas materjaliteadlastel eestis 
läheb?
eesti materjaliteadus on teaduslikus mõttes 
heal tasemel. Küll võiks olla edukam materjali-
teaduses saavutatu üleviimine tootmisesse, 
teadusmahukasse ettevõtlusesse eestis. siin 
on „käärid“. 

Kõige kindlamal viisil jõuavad teadustule-
mused rakendamiseni, kui ettevõte ja teadlased 
töötavad koos uue tehnoloogia, uue toote välja-
arendamise nimel. Kahjuks on eestis selliste ette-
võttete arv väike.

Teine tulemuseni viiv tee on, kui materjalitead-
lased ise või koostöös näiteks elektroonikutega 
töötavad välja uue, turul konkurentsivõimelise sea-
dise või toote, on võimelised hankima vahendeid ja 
võimalusi arendustööks, mis lõpptulemusena päädib 
tootmisega. neid näiteid on, kuid võiks ja peaks ole-
ma rohkem. Peamine takerdumine tekib sisenemisel 
arendustöö faasi. on idee, teadmised ja entusiasm, 
kuid arendustööks on vaja raha, investoreid, mees-
konda ja veel palju muud. enamikul juhtudel teadlased 
siin üksi toime ei tule. siin on eesti mastaabis veel 
palju ära teha.

Tekib küsimus, et kas see uurimistöö, mida tead-
lane tegi alates fundamentaaluuringutest kuni sea-
diskõlbuliku materjali tehnoloogia väljatöötamiseni 
või seadise valmistamiseni oli mõttetu seetõttu, et 
eestis ei jõutud tootmiseni?

Ma ei arva nii. Teaduspublikatsioonidena aval-
datud teadustöö tulemused on enamasti avalik info 
ja praktiliselt kättesaadav kõigile uurijatele maa-
ilmas. sellega on teadlane andnud oma osa maa-
ilma globaalsesse teadmiste kogumisse. Pealegi 
on tänapäeval eesrindlik teadustöö rahvusvaheliste 
uurimisgruppide ühislooming, kus teadusprobleeme 
lahendatakse üheskoos. sellisesse teadusprojek-
ti või uurimisgruppi kaasatakse teadlane siis, kui 
ta on kõrge teadusliku tasemega. Läbi osalemise 
sellistes uurimisprojektides saame me targemaks, 
meie noored saavad targemaks ja luuakse parem 
ja tugevam alus teadusele, mis on aluseks mood-
sale teadmistepõhisele tootmisele globaalselt ja 
ka eestis. ■
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Mis tooks igast  
maailma sadamast vähemalt  

ühe eestlase koju tagasi? 

Kojutulnu kõne eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks peetud aktusel

Keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur Tiit Lukk  Fotod: edmond Mäll ja rauno Liivand
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Lugupeetud rektor Aaviksoo, lugupeetud kolleegid ja 
külalised. on suur au seista täna teie ees meie vaba-
riigi sajanda aastapäeva lävel.

olete kindlasti kuulnud väljendit „igas maailma 
sadamas leidub üks eestlane“. Ilmselt teavad kõik ka 
selle väljendi allikat – ernest Hemingway 1937. aastal 
kirjutatud romaani „Kellel on ja kellel pole“ („To have 
and have not“).

2004. aastal eesti Päevalehe kultuurirubriigi veer-
gudel ilmunud artiklis, kus lahatakse just seda sama 
tsitaati, kirjutab endine eesti Päevalehe peatoimetaja 
Lea Larin selle kohta juba pealkirjas sedasi: „eestla-
sed armastavad eputada ernest Hemingway tsitaa-
diga, et igas maailma sadamas leiduvat üks eestlane 
– eks mõju see ju rahvuslikule eneseteadvusele justkui 
pärm tainale – pealehakkaja rahvas, pole midagi öel-
da“ (ePL, 06.03.2004).

Tsiteeritav lause antud raamatu kahekümne nel-
jandast peatükist räägib kahjuks väljamõeldud eest-
lastest, rahvast, kes on suured meresõitjad, kes maail-
ma erinevaist paigust eesti leheveergudele raha eest 
lugusid kirjutavad ning siis järgmisesse sadamasse 
edasi seilavad. Tegelik tsitaat räägib kahest ja mit-
te ühest eestlasest igas maailma sadamas. nädala 
eest arutlesin selle sama tsitaadi tähenduse ühe eesti 
kirjandusteadlasega ja üpris kiiresti sai selgeks, et 
Hemingway ei olnud tulihingeline estofiil, vaid ilmselt 
ei teadnud ta ei eestlastest ega eestist suurt midagi. 
Võib-olla ka see, et Hemingway kasutas põikpäiselt 
sõna „eesTI“ vanemat ingliskeelset kirjapilti, mis 
muutus eelmise sajandi kahekümnendatel esthoniast 
estoniaks, kinnitab veendumust, et kirjanik oli eestist 
küll kuulnud, kuid mitte enamat.

Hinnanguliselt küündib väliseestlaste arv isegi  
160 000–200 000ni, nii et Hemingway ütlus paari 
eestlase kohta igas maailma sadamas ei olegi võib-
olla täielik muinasjutt, vähemalt mitte 21. sajandil.

Igal võõrsil elaval on oma lugu ja oma põhjus ko-
dust eemalolekuks. olgugi et paljud olid sunnitud ko-
dust lahkuma, läksid teised võõrsile vabatahtlikult kas 
õnne või jõukust otsima või hoopistükkis omandama 
haridust, mille saamine eestis polnud võimalik. see 
viimane tõik on tegelikult ka üks Tallinna Tehnika-
ülikooli sünniloo alustalasid, sest kuni 1918. aastani 
puudus eestis elavatel inimestel võimalus omandada 
tehnika- ja inseneeriaalast haridust kodumaal. see 
omakorda viis eesti noored kas Peterburi, riiga või 
mitmesse saksamaa linna.

Minu enda „meretee“ sai alguse mõned kuud peale 
seda Hemingway tsitaati lahkava artikli ilmumist.

Käesoleva sajandi algaastad olid eesti teadlastele 
teadusrahastuse ja teadustööks vajaliku taristu kätte-
saadavuse mõttes võib-olla mitte kõige lihtsam aeg, 
olgugi et olukord oli juba palju parem kui 90ndatel. 
Minu jaoks tundus igati loogiline minna omandama 
kraadi kusagile, kus olid paremad tingimused ning 
võib-olla õppida isegi midagi sellist, mida sel ajal ees-
tis ei õpetatud. soovisin, et kraadiõpe ei jääks veni-
ma, mis samuti oli tollal eestis üpris tavaline nähtus. 

eestist lahkumise ja otsast uuesti alustamisega olid 
seotud omad hirmud. Kuid neist hirmudest tuli üle 
olla, kuna ma mõistsin, et mind on usaldatud ja mulle 
on võimalus antud.

Vahetasin eriala ja mulle näis, et minu kursuse-
kaaslased olid minust peajagu teadmiste poolest üle, 
sest nad kõik olid biokeemikutena tulnud õppima bio-
keemiat. bioloogina oli mul esialgu väljakutseid palju. 
siiski tajusin oma õpingukaaslaste poolt ka teatud 
respekti, kuna seal ma ju olin, võõral maal, võõras 
kultuuriruumis, õppisin võõras keeles ja sain hakkama 
ka. olin ainus eurooplane oma kursusel ja aastaid ka 
ainus eestlane kogu Illinois’i ülikoolis, kus tudengeid 
on sama palju kui elanikke Pärnu linnas. Mina olin 
see üks eestlane selles sadamas. Päris algusest peale 
oli aga kindel plaan, et kui kool saab läbi, peab koju 
tagasi minema. Viiest aastast sai paraku kaksteist.

Tagasitulek jäi venima tegelikult seetõttu, et ava-
nes võimalus ennast täiendada erialal, mida kodu-
maal ei õpetata. Minu ees oli valik: kas tulla tagasi 
suurema teadmistepagasiga või naasta teadmisega, 
et üks elu suuri võimalusi on käest lastud.

Järgnev juhtub paljude motiveeritud eesti tead-
lastega, kes otsustavad välismaale minna – neid ja 
nende perekondi pannakse tundma väga erilise ja va-
jalikuna! neile pakutakse tööd lepinguga, millest on 
raske keelduda – nende kolimiskulud kaetakse, antak-
se stardiboonus, lastel aidatakse leida koolid-laste-
aiad, abistatakse elukoha leidmisel ning tuntakse huvi 
selle vastu, et ka abikaasal selles linnas midagi teha 
oleks. Kui töökoht pakub nii majanduslikku stabiilsust 
kui ka intellektuaalselt stimuleerivat keskkonda, on 
väga raske leida põhjust naasta koju, kus on tihti nii 
raha- kui ka töönappus.

Mis siis on see, mis veenaks üht eesti teadlast 
neist maailma paljudest sadamaist tagasi tulema?

sellele küsimusele ei olegi nii lihtne vastata. Ühest 
küljest oli valik minu ja mu abikaasa jaoks väga lihtne 
ja loogiline – meie ühine soov oli, et meie lapsed kas-
vaksid üles eesti keele- ja kultuuriruumis. Kuigi meie 
kodune keel on alati olnud eesti keel, rääkisid UsAst 
äratuleku hetkeks meie väikesed lapsed emakeelt ker-
ge aktsendiga, mis oli tõtt-öelda päris naljakas, kuid 
ka veidi murettekitav.

emotsionaalselt raskendavaks asjaoluks on tihti 
see, et soovi üle tagasi tulla väljendatakse pigem 
pessimismi ja imestust. Teadusraha napib, enamus 
teadust on projektipõhine ning kui grant aegub, tu-
leb tihti leida uus töökoht – stabiilsusest on vajaka. 
Inimlikul tasandil soovitakse sellise suhtumisega 
ilmselt lihtsalt head. Ühe eesti ülikooli üks kindel 
instituut oli ühel minu koduskäimise korral paari 
aasta jooksul sunnitud minna laskma kolmandikul 
oma teadlastest.

Kas teadus jääb siis seisma? Mis siis saab, kui 
ülikoolides enam teadust ei tehta? Ülikool on ju koht, 
kus tehakse ühiskonda ja maailma muutvat teadust. 
Õigupoolest on enamik nobeli preemia väärilisi 
avastusi sündinud just akadeemilises keskkonnas. 
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Peaaegu kõik ülikoolide pingeread, need, mille järgi 
maailma kõige helgemad pead otsustavad, kuhu õppi-
ma minna, kaasavad punktiarvestusse publitseeritud 
teadusartiklite arvu, nende tsiteeritavust, teadusraha 
hulka ülikoolis jne. Mõistagi on väikese majandusega 
riigil siin endast kümme või sada korda suuremate 
riikidega raske konkurentsis püsida, kuid ilma teaduse 
tegemiseta ülikoolis ei ole võimalik sellel pingerea 
redelil tõusta. Teaduse tegemiseta ülikoolides stag-
neerub ka ühiskonna areng.

Tagasitulek on kalkuleeritud protsess. Kõik tin-
gimused peavad olema õiged. Tooksin mõned küsi-
mused, mida esitavad endale paljud, kes planeerivad 
tagasitulekut: kui tulla tagasi, siis milline on minu ra-
haline kaotus – kas mu perekond kannatab majandus-
likult selle valiku tõttu või mitte? Kas eesti riik toetab 
minu tagasitulekut? Kas eesti riik ja mind vastu võt-
tev ülikool üldse vajavad mind ja minuga kaasnevat 
ekspertiisi? Kas mul on ülikoolile ja eestile pakkuda 
midagi unikaalset? Kas ülikoolil on vajalik taristu, mis 
toetaks minu teadusspetsiifikat?

Kui mul on pere ja lapsed, kes käivad koolis ja 
naine, kes käib tööl, siis kas mu naine leiab eestis 
tööd ja kuidas üldse tulla toime sellega, et lapsed 
ei näe enam oma sõpru? Minu jaoks on lihtsustav 
asjaolu mu eesti rahvusest abikaasa ja see, et igat-
sus kodumaa järele oli meiega kaasas käinud kogu 
võõrsiloleku aja. samas tekib küsimus: mis saab siis, 
kui eesti teadlane, kes samuti sooviks tagasi tulla, 
on aga võõrsil abiellunud inimesega teisest keele- ja 
kultuuriruumist – siis kas see teadlane on eesti jaoks 
nii-öelda „kadunud hing“?

need on küsimused, mida tuleks endale esitada 
juba aastaid enne planeeritavat kodumaale naasmist 
või miks mitte ka kohe päris alguses – et millised 
võiks olla need sammud, mis soodustavad kodumaale 
tagasitulekut.

Ilmselt on mu arvamus antud teemas kallutatud, 
kuna minu tagasitulek sai lõppkokkuvõttes positiivse 
lahendi. Mul on oma grant ja oma väike teadusgrupp, 
mis alustas tööd möödunud aasta sügisel. Minu abi-
kaasal on töö ja lastel tekkisid kiiresti uued sõbrad 
– ja lastel on viimaks vanavanemad!

Tegelikult on nii eesti riik kui ka euroopa Liidus 
funktsioneerivad organisatsioonid üles seadnud kind-
lad rahastusskeemid just selle jaoks, et julgustada 
teadlasi oma kodumaale naasma. Konkurents on üp-
ris tihe, ent objektiivselt võttes on mujal maailmas 
olukord samasugune. Tõsi küll, massilist rahvaste 
rännet eestisse oleks nende skeemide alusel siiski 
naiivne oodata.

Kõrget produktiivsust ja teadustööde taset nõua-
vad kõik rahastusagentuurid. Publikatsioonide arv, 
nende keskmine impact factor, eelnevalt rahuldatud 
rahataotluste nimistud või isegi see, kas rahataotlus 
on piisavalt ambitsioonikas, on asjad, mis kas kergi-
tavad või langetavad mistahes taotluse skoori. Kesk-
pärasust ei sallita ja mõelda tuleb suurelt, sest seda 
ka oodatakse.

Võib-olla vajavad kõhklevad tagasitulijad lihtsalt 
rohkem julgustust – seda, et neile öeldaks, et nad on 
vajatud ja oodatud ning et seda väljendataks mitte 
ainult sõnades, vaid ka tegudes. Just selline on olnud 
minu kogemus TTÜs.

Mul on äraütlemata hea meel, et ma olen eestla-
ne. Mul on hea meel, et oma kaheteist võõrsiloleku 
aasta jooksul sain ma oma riiki teisel mandril esinda-
da, tutvustada eesti kultuuri, eesti kööki, eesti muu-
sikat, tunda uhkust selle üle, mida eesti ja eestla-
sed on taasiseseisvumise järgse lühikese aja jooksul 
saavutanud. Mul on hea meel, et mu lastel oli võõrsil 
olles põnev, sest neil oli oma „salakeel“, millest keegi 
peale nende aru ei saanud. Ja mul on hea meel olla 
tagasi meie eesti Vabariigi sajanda või siis sajandi 
aastapäeva künnisel.

Mul on suur austus nende eestlaste vastu, kes on 
olnud eesti ülesehitamise juures ja pole alla andnud 
ka kõige raskematel aegadel. Ma olen tänulik, et 
meie vanemad ja vanavanemad on näinud vaeva, et 
nende lastel ja lastelastel oleks hea eestis kasvada 
ja siia tagasi tulla. Meil on vaba ja arenguvõimeline 
riik ja üks viis positiivses suunas liikuda on see, kui 
kaugel omandatu koju toome ja teistega jagame. 
see on meie moraalne kohus ja eesõigus. eestis on 
käes aeg, kus maailm on meie ees lahti, aga samas 
on suur vara ka see, et me ei pea enam piiri taha 
jääma.

siin on väärtusi, mille sügavust lihtsalt ei oska hin-
nata enne, kui kodust on eemal oldud: meie keel, meie 
laulurahva kultuur, meie kirjandus, heli- ja teatrikunst, 
meie sotsiaalsed tugisüsteemid, maailmas konkurent-
sivõimeline kõrgharidussüsteem, mis ei seo tudengit 
elu lõpuni võlaorjusesse, meditsiinisüsteem, kust iga 
abivajaja abi leiab.

sooviksin lõpetada selle mõtiskluse ühe värsirea-
ga Kristiina ehini viimasest luulekogust „Kohtumised“:

Alles olin veel laps 
Juba kasvasin suureks 
Ühel päeval saan minagi 
oma lapsele juureks

Ma arvan, et igaüks meist on omamoodi juur, 
kelle võrsed eestlust edasi viivad ja kelle najal see 
meie väike eesti püsibki. eestil on meid vaja! Ilma 
meieta ei oleks eestit. Insenerid, teadlased, kunsti-
inimesed, medõed, arstid, torulukksepad, ehitajad, 
liinitöölised – meid kõiki on vaja. Kuid mida teha 
selleks, et see ületöötanud ja alamakstud eestlane 
kodumaalt ei lahkuks? Või kui lahkubki, siis kuidas 
ta leiaks tee koju tagasi? olles olnud eestis tagasi 
veidi üle aasta, pean ma ütlema, et muru on siin 
rohelisem kui seal ja mitte vastupidi. Kodutundele 
ei ole midagi vastu panna.

Palju õnne, eesti, ja palju õnne, eesti rahvas! sa-
jand eesti riiki ja innovatsiooni on selja taga – vaa-
tame helgelt tulevikku ja oleme avatud julgustama 
oma noori minema, aga samas ka tagasi tulema, sest 
kodusadam ootab!

Aitäh! ■
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TalTechDigitali mõttetalgud 
reastasid hulga digiunistusi  

Veebruari alguses TTÜ Mektorys toimunud TalTechDigitali mõttetalgutel 
arutlesime TTÜ võimaluste üle, kuidas digitaalsete tehnoloogiate abil  

meie õppe- ja teadustööd ning igapäevaelu ülikoolis mugavamaks muuta.  
osalesid aktiivsed kaasamõtlejad nii tudengite, õppejõudude,  

TTÜ erinevate üksuste kui ka heade TTÜ partnerite ridadest – ericssonist,  
Teliast, nortalist, Microsoftist, LifeUp’ist ja HITsAst.    

TTÜ sisekommunikatsiooni spetsialist Helen Tamm  Foto: edmond Mäll

Detsembrikuus toimus samal teemal suuremahu-
line ideekorje TTÜ töötajate ning tudengite hul-
gas. Mõttetalgutel võeti laekunud mõtted ette, 
arutleti nende üle töögruppides ning genereeriti 
ühiselt ideid juurde. eesmärk oli saada kokku päris 
konkreetne tööplaan, kuidas digitehnoloogiate abil 
meie ülikooli tegemisi mugavamaks, kiiremaks ja 
kaasaegsemaks muuta.

Hakatuseks töötati ideekorjelt saadud ettepa-
nekutega gruppidena ülikooli kõige olulisemates 
valdkondades: õppetegevus, teadustegevus, asja-
ajamine ja infovahetus. 

Pealelõunasel ajurünnakul kujundasid ko-
hale tulnud aktiivsed kaasamõtlejad üheskoos 
nägemust, milline võiks olla üks suurepärane 
tulevikuülikooli digitaristu.

Õppetegevuse valdkonna üheks olulisemaks 
väljavaateks on keeletehnoloogilised lahendu-
sed, võiksime jõuda reaalajas toimuva tõlkeni. 

Õpetamine võiks toimuda arvutimängude 
mängimisena lahendades õpiülesandeid liit- 
ja virtuaalreaalsuses. Videomängupõhine õpe 
peaks olema emotsionaalne ja kaasahaarav 
ning üliõpilasi rohkem pingutama panev. Mo-
dernsemad ülikoolid juba räägivad tuleviku-
loengust kui videomängust, millest tudengid 
väljuvad targemana. Juttu oli ka virtuaalsetest 
laboritest, kus üliõpilased saaksid lahendada 
praktilisi ülesandeid.

Teadustegevuse teemal pakuti välja „tead-
laste grabcadi“ loomine. Pakuti välja UTP ehk 
unikaalne teaduskoostöö platvorm Taltech si-

net. see on sisuliselt teadlaste võrgustik, kus 
igal teadlasel on tehisintellektiga müügimees, 
kes leiab tema teadusteemadega haakuvad 
teised teadlased, tutvustab tema tööd ja ai-
tab sidemeid luua.

Kui meil oleks keskkond, mis tutvustab õppe-
jõududele uusi tehnoloogiaid, muutuks õpetami-
ne ülikoolis innovaatilisemaks. selleks peaks see 
keskkond lisaks tutvustamisele õppejõude ka jul-
gustama ja toetama. 

Tehisintellekt võiks aidata uuel tudengil teha 
esimesed sammud ülikoolis.

Tudengitel võiks olla interaktiivne keskkond, 
kus on kogu õppekorralduslik pool (automaatne 
tunniplaan, meeldetuletused koduste ülesannete, 
tähtaegade kohta jne) ja järjepidevalt ka tagasi-
side õppetegevusele (vahetestid, hindamised jne). 
sel moel jätame üliõpilasele rohkem aega reaal-
seks õppimiseks. Loomulikult oleks seal võimalik 
ka e-eksamite tegemine.

„Digitaalne kosjakontor“, kasutades samalaad-
seid tehnoloogiad nagu täna kasutavad sotsiaa-
lsed tarkvarad – käite ja uurite midagi, teist jääb 
jälg maha ja edaspidi hakatakse teile spetsiifilist 
reklaami edastama. Meie jaoks on üks võimalus 
leida õige tiim mingi ülesande lahendamiseks. 
näiteks vaadata, mida tudeng on meie majas tei-
nud, kirjutanud, rääkinud, esitanud, ja seda infot 
analüüsides leitakse need huvilised, kes sobiksid 
kindla teema lahendamiseks. seda võiks laiendada 
ka vilistlastele või koostööpartneritele. oluline on, 
et tekiksid infopangad. (Loe pöördelt)
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olulisemad ideed töögruppide aruteludest
suunas. Tulevikuvisioonina nähakse uut õppesüsteemi 
HITsA poolt loodava modernse tahvelkeskkonna peal. 
sinna jõudmiseks tuleb esimese sammuna üle vaada-
ta õppetegevuse protsess. Võttes arvesse õppeinfo-
süsteemi keerukust on uue ÕIsi käivitamine plaanis 
2020. aastal. seni tuleb üleval pidada ja arendada 
praegust süsteemi ning lähtuda kasutajate parandus-
ettepanekutest.

Andmete kättesaadavus
(gruppi juhtis rAUL HAnson)
sarnaselt ülikoolis protsesside kokkuleppimisega tuleb 
teha kokkulepped ka andmete paiknemise osas. Täien-
davalt tuleb tähelepanu pöörata andmete kvaliteedi-
le. selleks, et ülikool saaks andmeid juhtida, on veelgi 
enam vaja tegelda andmete kvaliteediga. Kogu ülikooli 
juhtimisülevaated ja -aruanded tuleb automatiseerida 
ning teha igapäevaselt osapooltele kättesaadavaks. 
selleks tuleks andmed konsolideerida andmeaita ja 
võtta kasutusele ärianalüüsi tööriistad.

Üks keskkond ja töölaud (siseportaal) 
(gruppi juhtis KrIsTJAn KoLDe)
Ülikooli liikmeskond tunneb vajadust ühtse isikusta-
tud digitaalse töölaua järele, mis kuvaks vastavalt iga 
töötaja vajadustele personaalset kalendrit, relevant-
set uudisvoogu ja muud aktuaalset infot ning sisaldaks 
võimalust ka ise infot operatiivselt jagada. Tudengitel 
oleks sinna integreeritud tunniplaan, tähtajad ja õp-
pematerjalid. Kõiki digitaalseid töövooge peaks olema 
võimalik arendada ja lõpetada sealsamas keskkonnas, 
nii et inimene saaks kasutada ühtset mugavat kasu-
tusloogikat ega peaks erinevate keskkondade vahel 
liikuma. Keskkonda toetab kogu siseportaali otsingu-
mootor.

Mobiliseerimine 
(gruppi juhtis THoMAs LePIK)
Kaugtöö vormid levivad üha rohkem ja ülikool peab 
sellega kohanema. selleks tuleb luua kaugtöölahendu-
sed digitaalsete töövoogude jaoks, mida on võimalik 
ära teha mobiiltelefoni abil, arvutit kasutamata. si-
suliselt peaks mobiilne nutiseade olema TTÜs igaühe 
jaoks eeskätt n-ö tark mees taskus ja samas ka kui 
mobiilne identiteet – mobiilne üliõpilaspilet ja perso-
nalikaart, millega saab siseneda TTÜ veeibkeskkon-
dadesse ja avada linnakus ka füüsilisi uksi.

Tark campus 
(gruppi juhtis sIMAr TUULA)
Vajame virtuaalset majajuhti, kuna TTÜ linnak on suur 
ja uuele tulijale keeruline. 

Linnakus võiks olla veel rohkem „targa maja“ 
lahendusi, näiteks Co2 mõõtmine, valguste ajasta-
mine, kütte haldamine. need on meil mingil määral 
olemas, kuid süsteemid saab veel paremini tööle 
panna. ■

Infotehnoloogiline lahendus õppetöös
(arutelu juhtis TIInA KAsUK)
Arutelude fookuses olid interaktiivsed õppimisvõima-
lused ehk kogu õppematerjalide digitaliseerimine ja 
erinevate loengute kättesaamine videoformaadis.

eesmärk peaks olema kõikide õppematerjalide 
ülevaatamine ja moderniseerimine, et liikuda kaas-
aegse õppe suunas, sealhulgas e-eksamite, e-arves-
tuste, e-kontrolltööde läbiviimine ning pidev tagasi-
side enesekontrollitestide kaudu.

Digitaalne info ja dokumendihaldus
süsteem
(gruppi juhtis KeTLIn KArP)
Täna puuduvad ülikoolil vajalikud infotehnoloogili-
sed vahendid informatsiooni ja dokumentide hal-
damiseks. sellest tulenevalt on info killustunud ja 
osa informatsiooni on talletatud paberil. Digitaal se 
info- ja dokumendihalduse ning asjaajamise suunas 
liikumiseks tuleb üle vaadata protsessid ja töövood. 
Uued disainitud protsessid peavad olema kasutaja-
kesksed, säästma aega ja looma lisaväärtust. selleks 
tuleb kaasata kasutajaid lahenduste valideerimiseks.

Info jagamine ja modernne suhtlus 
(gruppi juhtis Anne MULDMe)
Mobiilne teavitussüsteem: ülikoolis tuleks süsteemselt 
läbi töötada info liikumine ja liikuda selles suunas, et 
erinevad teavitused liikmeskonnale oleksid personali-
seeritud. näiteks: üliõpilaste teavitamine loenguruumi 
muutusest, töötajad saavad infot lähtuvalt oma huvidest 
ja töövaldkonnast. Kuna nutitelefonid on üliõpilaste ja 
töötajate seas laialt levinud, on mobiilne teavitussüs-
teem (push-sõnumid) loogiline lahendus. seoses per-
sonaliseeritud info edastamisega on oluline luua ka 
personaliseeritud kalendrid, kus tulevad automaatselt 
välja kasutaja õppeained, ülikooli üritused ja muu oluline.

Kiire ja vahetu suhtluse jaoks vajaks kokkuleppi-
mist ühtne chati keskkond. Täiendavat arutelu vajab 
see, millist keskkonda valida.

Tõdeti ka, et vajame lisavõimalusi digitaalsete 
koosolekute pidamiseks.

Teadustöö toetamine
(gruppi juhtis TAUno oTTo)
eTIse andmed tuleb sünkroonida TTÜ süsteemidega, 
nende andmebaaside vahel peab hakkama toimuma 
kahesuunaline liikumine.

Teiseks toodi välja elektroonsete projektitaotluste 
põhja loomine, kus üldandmed on juba sisestatud.

Leiti ka, et teadusaparatuuri kasutamise optimee-
rimiseks tuleks luua elektroonne logiraamat.

Õppeinfosüsteemi (ÕIS) tulevik 
(gruppi juhtis erge eDesI)
Täna on ÕIs õppeprotsessi administreerimise vahend, 
kuid tuleb liikuda õppija- ja õppejõukeskse lahenduse 
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TalTechDigital sai  
diginõukoja 

sügisel kutsus rektor TalTechDigitali nõustamiseks kokku diginõukoja,  
mille ülesanne on nõustada, anda tagasisidet plaanidele,  

neid kommenteerida ja kritiseerida, aga ka tõstatada küsimusi,  
mis on TalTechDigitaliga seotud.  

nõukotta kuuluvad rektor Jaak Aaviksoo esimehena,  
neli eksperti ülikoolist ja neli väljastpoolt,  

lisaks tudengite esindaja.  

Küsis Mari Öö sarv  Fotod: shutterstock, Karl-Kristjan nigesen, edmond Mäll ja erakogud

vad paralleelseid eraldi arvestatavaid eratee-
nuseid (nt annetusnumbritel helistamine) ning si-
deteenuse kasutamise limiitide sisse arvestatakse 
ka mobiilse parkimisega seotud kulud. 

■

sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond  
kuulutab välja 2018. aasta

Kevadiste stiPendiuMide 

konkursi

Info ja kandideerimine:  
www.ttu.ee/arengufond

täname kõiki  
koostööpartnereid!

Koostöös:
estonian ecumenical relief organization ja olaf Herman  

www.ttu.ee/arengufond


26

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e

TeADUs

eesti Vabariigi 2018. aasta  teaduspreemia laureaadid TTÜst 

silmapaistva avastuse eest sai preemia TTÜ info-
tehnoloogia teaduskonna tarkvarateaduse instituudi 
professor ahto Buldas. Preemia tõi teadus- ja 
arendustöö „e-ühiskonna alustehnoloogiad“, mis põ-
hineb olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaa-
tilise tooteni viinud teaduslikul avastusel. Viimati anti 
preemia silmapaistva avastuse eest välja aastal 2017.

Ahto buldase enam kui 25 aastat kestnud tea-
dustöö peamine siht on olnud uurida arvutivõrkudel 
põhineva töökindla ja usaldusväärse äri- ja avaliku 
halduskeskkonna loomisega seotud teaduslikke alus-
probleeme. Paljudest tema loodud innovaatilistest 
saavutustest väärivad esiletõstmist kaks:

esiteks võtmevaba signatuuri infrastruktuur, mis 
põhineb skaleeruva plokiahela tehnoloogial ehk aja-
templitehnoloogial, mis lahtiseletatult tähendab võlt-
simiskindlat andmebaasi.

Teiseks serveritoega digitaalallkirja lahendused, 
millel on kandev roll praeguse (ja mõistagi ka tuleva-
se) turvalise e-riigi ühe alusena.

Professor buldas, mis oleks praeguses  
ühiskonnas teisiti ilma teie teaduseta?
Ilma plokiaheltehnoloogiata oleks väga raske tagada 
e-riigis andmete ründe- ja võltsimiskindlust. Inimfak-

torist sõltumine oleks liiga suur, luues niiviisi soodsa 
pinnase näiteks korruptsiooniks. Vaevalt olnuks ilma 
selle tehnoloogiata võimalik mõistlikult jõustada di-
gitaalallkirja seadust ja tänases mahus juurutada 
ID-kaarti või kasutada X-teed.

Teadustulemustest pean oluliseks ka plokiahelal 
põhinevat ajatemplitehnoloogiat, samuti smart-ID 
aluseks oleva krüptograafilise lahenduse loomist ja 
selle toote kiiret levikut kõigis balti riikides.

Infotehnoloogia teaduskonna tarkvarateaduse insti-
tuudi juhtivteadur Ülle Kotta sai aastapreemia 
eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud 
parimate teadustööde eest täppisteaduste alal töö-
de tsükliga „Algebralised meetodid matemaatilises 
juhtimisteoorias“

Tavapäraselt mõistetakse juhtimissüsteemi mudeli 
all diferentsiaalvõrrandeid. selline lähenemine on mõ-
nevõrra kitsendav, sest juhtimissüsteemi saab kirjelda-
da erinevate, kuid sarnaste esituste abil. Tõepärasem 
moodus oleks defineerida süsteemi kui teatud algebra-

list struktuuri – moodul, ring, korpus, võre –, mida saaks 
esitada olekuvõrrandite, sisend-väljundvõrrandite või 
ülekandefunktsiooni abil. Just sellist lähenemist ongi 
Ülle Kotta oma teadustöödes praktiseerinud, otsides 
algebraliste struktuuride erinevaid, aga samaväärseid 
esitusi, mis toetaksid erinevate juhtimisülesannete 
lahendamist. sealjuures on eesmärgiks seatud konst-
ruktiivsete meetodite ja algoritmide väljatöötamine 
juhtimistarkvara loomiseks mittelineaarsete juhtimis-
süsteemide tarbeks. oma töös on ta saavutanud tea-
dusvaldkonna maailmapilti mõjutavaid tulemusi.

Professor Kotta, mis oleks praeguses  
ühiskonnas teisiti ilma teie teaduseta?
Meie loodud pidevate ja diskreetsete juhtimissüs-
teemide matemaatiline katusteooria muudab au-
tomaatjuhtimisteooria tunduvalt sidusamaks ja 
universaalsemaks ning aitab omakorda lihtsustada 
juhtimistarkvara loomist. Auhinnatud artiklite hulgas 
oli ka tulemus, mis kompab automaatjuhtimisteooria 
võimalikkuse piire. Tõestati, et praktiliselt igat auto-
noomset süsteemi saab juhtida vaid ühe kontrolleri-
ga ja mittemõõdetavaid olekuid vaadelda vaid ühe 
sensori abil. Antud tulemus, kuigi ehk mitte alati ots-
tarbekas kasutamiseks, oli automaatjuhtimisteooria 
jaoks üllatav ja ootamatu.

Teaduskommunikatsiooni spetsialist Kersti Vähi  Fotod: Annika Haas, erakogu
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eesti Vabariigi 2018. aasta  teaduspreemia laureaadid TTÜst 
Inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi 
professor JareK KurnitsKi sai aastapreemia eel-
neva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud pari-
mate teadustööde eest tehnikateaduste alal tööde 
tsükliga „Liginullenergiahoonete süsteemipiirid ja 
tehnilised lahendused“.

rahvusvahelise haardega Jarek Kurnitski teadustöö 
fookus on olnud liginullenergiahoonetel – nende tehnilis-
te määratluste, energiabilansi süsteemipiiride ning mit-
mesuguste tehniliste lahenduste ja arvutusmeetodite 
väljatöötamisel. Tema töö on mõjutanud energiatõhu-
suse arvutusmetoodikat euroopas, andes oma panuse 
tänapäeval kehtivale ehitusalasele euroopa raamstan-
dardile ning leidnud järgimist isegi UsA-s ja Jaapanis.

Kurnitski vaatleb liginullenergiahooneid energia 
efektiivse kasutamise ja tootmisega seotud terviku-
na, mis koondab enda alla hoonete energiatõhususe, 
ehitusfüüsika, sisekliima, tehnosüsteemid, teatud osa 
arhitektuurist, ehitusmajanduse ning taastuvenergia 
lokaal- ja hajatootmise lahendused.

Professor Kurnitski, mis oleks praeguses  
ühiskonnas teisiti ilma teie teaduseta?
selles valdkonnas pean olulisimaks summaarse ener-
giakasutuse metoodika juurutamist eestis ja soomes 
– selle tulemusel on võimalik mõõta hoone energia-
tõhusust ühe numbriga ehk energiatõhususarvuga. 

sellise lähenemise puhul ei ole nõudeid ühelegi hoone 
osale või tehnosüsteemile, loeb ainult lõpptulemus. Just 
seetõttu on edenemine olnud nii kiire, sest arendajad ja 
ehitajad on huvitatud kulutõhusate lahenduste kasuta-
misest. Kui vastavaid edasiminekuid ei oleks toimunud, 
siis meie kodudes, töökohtades ja õpikeskkonnas ei 
oleks head sisekliimat, energiat raiskavatest koolidest 
tuleksid rumalamad lapsed, poleks tarku otsuseid ega 
majanduskasvu. 10 aasta pärast on eesti toimuvas 
energiapöördes endale juhtivate eL liikmesriikide seas 
kahtlemata koha kindlustanud. Kõik valmidused selli-
seks arenguks on praeguseks loodud.

Majandusteaduskonna ragnar nurkse innovatsiooni ja 
valitsemise instituudi professor ringa raudla sai 
aastapreemia eelneva nelja aasta jooksul valminud ja 
avaldatud parimate teadustööde eest sotsiaalteaduste 
alal tööde tsükliga „riigi rahanduse arengud ja väljakut-
sed kriiside ajal ja nende järgselt eestis ning euroopas“.

ringa raudla teadustöö tegeleb riigi rahanduse 
analüüsiga, otsides seoseid tekkivate kriiside ja avaliku 
halduse toimimise vahel. sotsiaalteadlaste suutlikkust 
selgitada näiteks euroopa riikide erinevusi riigi rahan-

duse arengutes piirab oluliselt tõik, et selles valdkonnas 
on seni kahetsusväärselt vähe pööratud tähelepanu 
institutsioonide ja riigi rahanduse vahelistele seoste-
le. ringa raudla oluliseks panuseks riigi toimimise ja 
tema rahanduspoliitika vaheliste seoste kirjeldamisel 
on tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise mõju-
de süstemaatiline analüüs. Ta analüüsib balti riikide 
2008–2010 kriisi kogemust ja selle kajastamist rah-
vusvahelises teaduskirjanduses, kuid on uurinud põh-
jalikult ka erinevate eelarvestamise ja finantsjuhtimise 
reformide mõju eesti avalikus sektoris.

Professor raudla, mis oleks praeguses  
ühiskonnas teisiti ilma teie teaduseta?
Ilma selle teadusliku panuseta oleks eestis vähem 
diskussioone fiskaalpoliitiliste valikute, eelarveprot-
sessi korralduse ja muude riigi rahandusega seotud 
reformide üle. eelarvereformide läbiviimisel avalikus 
sektoris oldaks vähem teadlik ohtudest, mis kaas-
nevad teiste riikide reformimudelite kopeerimisega. 
oleks tunduvalt kesisem ülevaade, millised problee-
mid kaasnevad liigsete tsentraliseerimis- ja detsent-
raliseerimispüüdlustega ning milliseid analüütilisi 
suutlikkusi oleks vaja arendada riigi rahanduse ja 
eelarvestamise korralduse arendamiseks. ■
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TTÜ aasta teadlane 2017  
Irina Hussainova loob 

tulevikumaterjale 

TTÜ aasta teadlane 2017 on inseneriteaduskonna mehaanika ja  
tööstustehnika instituudi professor Irina Hussainova.    

Teadusosakonna kommunikatsiooni spetsialist Kersti Vähi  Foto: edmond Mäll

olete oma teadlaskarjääri jooksul saanud 
arvukalt tunnustusi. Kuidas suhtute äsja-
sesse, kas olite võidus kindel?
see oli meeldiv üllatus. Ma olin selleks küll val-
mis, aga kunagi ei saa kindel olla. Teadus ei ole ju 
võistlus nagu sport. Preemiate ja autasude puhul 
pole miski ilmselge. Tuleb lihtsalt nautida seda, 
millega tegeled ja teha oma tööd väga hästi. see-
ga on see auhind minu teadustegevuse meeldiv 
kõrvalnähtus.

Teie teadustöö tulemusel, 
multifunktsionaal setel materjalidel, on ka 
märkimisväärne praktiline kaal – moodsa-
te materjalide järele on vajadus mitmetes 
valdkondades suur. Millist neist tulemitest 
peate ise kõige kaalukamaks?
Kas ma tohin teilt midagi küsida? Mis on teie 
jaoks kõige olulisem – heaolu, jätkusuutlik ma-
jandus, pikk täisväärtuslik eluiga, puhas loodus-
keskkond või tehnika areng? Ma arvan, et need 
kõik on võrdselt tähtsad. raske on hinnata. Meie 
praeguste võtmevaldkondade areng alates ehitu-
sest ja transpordist kuni energiatootmise ja bio-
tehnoloogiliste rakendusteni tingib paratamatult 
vajaduse uute ja paremate multifunktsionaalsete 
konstruktsioonimaterjalide järele. Tööstuslikuks 
kasutamiseks peavad need materjalid olema mitte 
ainult kergemad, tugevamad ja vastupidavamad, 
vaid tänapäeval eeldatakse neilt ka lisafunktsio-
naalsust, sh peavad nad olema välismõjureid ta-
juvad, isekontrollivad, elektrijuhtivad või energiat 
salvestavad. Lisaks sellele peavad kaasaegsed 

materjalid olema kindlasti veelgi energiatõhusa-
mad ja keskkonnasõbralikumad. selle probleemi 
lahendamiseks püütakse jätkuvalt välja töötada 
enneolematute omaduste ja funktsionaalsuste 
kombinatsiooniga materjale, mida saaks valmis-
tada masstootmises, millel oleks laialdane mitme-
funktsiooniline kasutus ning mille turuhind oleks 
võimalikult madal. sellist materjali arendades on 
selge, et kõigi nende omaduste saavutamiseks 
peab komposiitmaterjalide struktuur olema peen-
susteni välja töötatud, alates aatomitasandist 
ning lõpetades makrotasandiga.

Loomulikult on mõni uurimistöö ka tulutult lõp-
penud. Kuid tänu sellele oleme me väärtusliku õp-
petunni võrra rikkamad. oleme saanud kogemuse 
interdistsiplinaarses koostöös, kus on ühendatud 
erinevad õppevaldkonnad (mehaanikast meditsii-
nini, füüsikast elektrokeemiani, rakubioloogiast 
materjaliteaduseni, katalüüsist pinnatöötluseni). 
Just see võimaldab teadusideid edasi arendada 
ning neid maksimaalselt rakendada.

näiteks on arusaam tüvirakkudest ja nendeva-
helistest toimemehhanismidest soovitava tulemuse 
saamiseks muutunud omamoodi meditsiini Pühaks 
graaliks. esmakordselt on arendatud ja prototüübi-
tud kolmemõõtmeline võrgustik, mis suudab modu-
leerida tüvirakkude diferentseerumist. Õigesti loo-
dud võrgustik avab uued perspektiivid kaasaegses 
meditsiinis rakkudega manipuleerimiseks. Unikaal-
ne hübriidne nanostruktuur aga avab seni puudunud 
unikaalsed võimalused taastusravis.

enne selle 3D võrgustiku tekitamist tuli meil 
aga arendada tehnoloogia grafeenikihtide sades-
tamiseks dielektrilisele substraadile, hiljuti arenda-

TeADUs
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sime süsiniku (grafeeni) kontrollitava morfoloogiaga 
sadestustehnoloogia keraamilistele nanokiududele.

Loomulikult tekib küsimus selliste keerukate teh-
noloogiate tööstuslikust rakendatavusest. Milline on 
esmane assotsiatsioon seoses terminiga „grafeen“? 
Muidugi erakordne elektrijuhtivus. Kas meil õnnestuks 
seda omadust ühildada keraamilise substraadi kõrge 
struktuurse stabiilsusega? Miks mitte otsida elektro-
keemilisi rakendusi?

näiteks sünteesitud süsiniku ja keraamika baasil 
tekkinud hübriidmaterjal on näidanud end kütuseele-
mentides suurepärase elektrokatalüüsaatorina plaa-
tinaosakestele. selle materjali silmapaistev stabiilsus 
ja unikaalne struktuur avavad uued võimalused erine-
vates elektrokeemilistes energiakonversiooni tehno-
loogiates. struktuuri kuju muutmine on esmakordselt 
võimaldanud arendada mitmekihilise grafeeniga na-
nostruktuure kasutamiseks ülitundlikus molekulaarta-
semel bioanalüütikas. Arendatud sensoreid on edukalt 
rakendatud meditsiinis inimese uriini analüüsimisel.

Meie töö tulemusteks on ka esmakordselt aren-
datud elektrijuhtivusega grafeenpindega keraamilis-
te nanokiududega komposiitmaterjalid. Unikaalseks 
muudab nad fakt, et nende materjalide elektrijuhtivus 
võimaldab mehaanilisel töötlemisel kasutada elektro-
erosioontöötlust. Vähetähtis pole seejuures asjaolu, et 
elektrijuhtivuse saavutamisega ei kaasne samal ajal 
mehaaniliste omaduste halvenemist.

need on vaid mõned näited sellest, kuidas üks 
materjalilahendus võimaldab täita mitut ülesannet. 
Mis on tähtsaim? Mitte jääda pidama saavutatud 
tulemustel...

olete lõpetanud tollase Leningradi Polü-
tehnilise instituudi, teinud teadustööd  
saksamaal, rootsis, Austrias, Poolas,  
korduvalt ka UsAs. Kuidas selline rahvus-
vaheline kogemus Teid rikastanud on?
Koostööst saavad alati kasu kõik osapooled. barjääri-
de lõhkumiseks peavad inimesed olema avatud mõt-
lemisega. Lõppkokkuvõttes tähendab probleemide 
lahendamine seda, et inimesed teevad edu saavuta-
miseks koostööd. seega, kui sa oled sunnitud töötama 
kitsarinnaliste inimestega, siis on probleemide tõhus 
lahendamine üks pikk, käänuline ja vaevaline teekond. 
Väga oluline on näha teadusprobleeme teisest vaa-
tenurgast, saada uusi kogemusi töökorralduses, uusi 
oskusi töös seadmetega, mida seni kasutanud pole. 
Arvestades järjest suurenevat ülemaailmset liikuvust, 
aitavad rahvusvahelised lähetused kaasa globaalse 
mõtteviisi ja juhioskuste arenemisele, aitavad luua 
ülemaailmset kolleegide sotsiaalvõrgustikku ning pa-
kuvad ohtralt uusi karjäärivõimalusi.

Kuidas hindate meie teaduse rahastamisvõi-
malusi – kas need sõltuvad liigselt teadlase 
ärivaistust ja vajaksid enam riigipoolset tähe-
lepanu või on olukord rahuldav?

Kahjuks pole siin eriti millestki rääkida. olukord on 
üsna kurb ja kurnav. olen siiralt pettunud, kui näen 
kõrgelt kodeeritud teadusväljaandes rahvusvaheliste 
kolleegide artiklit, mille tulemused on sisuliselt väga 
sarnased meie olemasolevate teadustulemustega. 
Loomulikult ei ole ma pettunud selle pärast, et keegi 
on avaldanud hea töö, vaid selle pärast, et järjekord-
selt „ei olnud meil piisavalt raha“, et tööd lõpetada 
ja „polnud piisavalt aega“, et käsikirja lõpetada, sest 
„polnud piisavalt raha, et saada piisaval arvul üliõpilasi 
ja osta kõik vajalikud seadmed“. suletud ring.

olete silmapaistva rahvusvahelise haardega 
teadlane – millised on tulevikuplaanid?  
Jääte siiski TTÜsse?
see on tõepoolest keeruline küsimus. Väga lühidalt 
öeldes – jah. Minu plaanid on seotud TTÜga, näen 
ennast hästitoimiva organisatsiooni tipptasemel 
töötajana. Kavatsen oma oskusi arendada ja jätka-
ta tegevust erialaliitudes. samas on minu loomuses 
kõigist elu pakutud võimalustest kinni haarata. Leian, 
et see on hädavajalik arenemiseks ja hindamatute 
kogemuste saamiseks.

Kuidas kirjeldaksite head teadlast üldisemalt, 
milliseid omadusi see elukutse eeldab?
Alustuseks peab teadlasel olema võime arendada krii-
tilist mõtlemist ning lõpetuseks ei tohi ta karta teha 
vigu. Ja palju-palju muud seal vahel.

Mis aga puudutab teadustööd, siis on minu ar-
vates oluline teha ainulaadset uurimistööd. Teadu-
ses olla teine kellegi teise järel ei ole piisav. oma 
kogemustele toetudes ütlen alati noortele enda 
ümber: „Ärge minge paanikasse, kui olukord muutub 
keeruliseks“. ei ole mõtet üritada probleeme kiir-
korras lahendada. on tõsi, et mõningatel juhtudel 
on parim probleemi lahendaja aeg – eestlastel on 
ju ka kõnekäänd „aeg annab arutust“. Kui jätkad 
kannatlikult tööd ja usud endasse, siis võib kee-
gi abikäe ulatada ja olukord võib laheneda hoopis 
ootamatul moel.

Thomas edison ebaõnnestus 10 000 korda enne 
kui suutis elektripirni luua! Kuid tal oli vaja vaid üks 
kord õnnestuda, et saada üheks riigi rikkaimaks 
meheks ja minna ajalukku ühe maailma kuulsaima 
leiutajana. Juht ei tohi kunagi probleemi suhtuda kui 
segavasse tegurisse, vaid peaks võtma seda kui pääs-
tikut, mis soodustab pidevat arengut ja pakub uusi 
võimalusi.

Kui Teist poleks saanud materjaliteadlast, siis 
kellena ennast täna ette kujutaksite?
Kõige tõenäolisemalt oleksin ajakirjanik või töötaksin 
massimeedias. Kuigi olen loomult introvert, armastan 
luua midagi uut, midagi ebatavalist, jäädes ise varju. 
Tegelikult olen ma ajakirjanikuna töötanud ja olnud 
isegi ühe naisteajakirja toimetaja. Kuid see oli ammu, 
keerulistel 90ndatel... ■
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TTÜ aasta noorteadlane 2017
Pirjo Spuul: tehnikaülikooli teeb eriliseks

tema avatus ja innovaatilisus 

TTÜ aasta noorteadlaseks 2017 tituleeriti loodusteaduskonna keemia ja 
biotehnoloogia instituudi geenitehnoloogia osakonna vanemteadur Pirjo Spuul.    

Teadusosakonna kommunikatsiooni spetsialist Kersti Vähi  Foto: Edmond Mäll

Kuidas hindate saadud tunnustust?
Hindan seda väga kõrgelt ning mul on tõesti hea 
meel, et minu helikobakteri uurimisgrupp on leidnud 
koha Tallinna Tehnikaülikoolis. Alustasin Tallinnas 
oma uurimisteemaga aastal 2016, kui sain Ees
ti Teadusagentuurilt personaalse uurimistoetuse 
(PUT). Iseseisva teadlasena alustamise ja oma uuri

misgrupi loomise on Tehnikaülikooli toetus kindlasti 
lihtsamaks teinud. Minu tagasitulek Prantsusmaalt 
Eesti teadusmaastikule on seega kulgenud üsnagi 
valutult, olnud viljakas ning täis põnevaid väljakut
seid. TTÜ aasta noorteadlase tunnustus on minu 
jaoks väga oluline ning lisab indu ja annab kindlust, 
et olen õigel teel.

TEAdUS
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Oma teadustöös keskendute helikobakteri 
poolt põhjustatud maksakahjustustele.  
Kuidas selle teemani jõudsite?
Alustasin peremeesrakupatogeeni vaheliste interakt
sioonide uurimisega juba magistri ning doktoriõpingu
te ajal Helsingi ülikoolis, kus minu teadustöö teemaks 
oli alfaviiruste paljunemiseks vajalike valkude kinnitu
mine rakumembraanidele. Hiljem järeldoktorantuuris 
Bordeaux’ ülikoolis keskendusin rakubioloogiale ning 
eriti just signaaliradadele, mille tegevuse häirimine viib 
rakuskeleti (tsütoskeleti) muutusteni. Samal ajal alus
tasin koostööd teadlastega Bordeaux’ haiglast. Ühise 
uurimisprojekti tulemusena selgus, et helikobakteri 
(Helicobacter pylori) nakkus põhjustab maksarakkudes 
aktiinirikaste struktuuride moodustumist. Neid struk
tuure nimetatakse invadosoomideks. Need suhteliselt 
vähetuntud aktiinirikkad struktuurid moodustuvad 
rakus vastuseks mitmetele signaalidele ja neid kasu
tatakse rakke ümbritseva keskkonna analüüsiks ning 
enamasti kahjuks ka selle lagundamiseks. Uurimistöö 
käigus selgus, et erineva patogeensusega helikobakteri 
tüved mõjutavad maksarakke erinevalt. Just see fakt 
tekitas minus huvi selle teemaga kindlasti edasi minna 
ning Eestisse tagasi tulles sellega ka jätkata.

Seega keskendub meie uurimisgrupp helikobak
teri ja maksaraku omavaheliste mõjude uurimisele: 
püüame mõista, milliseid maksaraku funktsioone ja 
rakulisi sihtmärke mõjutavad helikobakteri erinevad 
tüved ning kuidas need muutused viivad vähirakkude 
tekkeni. Selles vallas jätkub ka aktiivne koostöö Bor
deaux’ teadlastega, meie ühisprojekti on tunnustatud 
G.F. Parroti kaheaastase reisigrandiga.

Terviseuuringutel on tänases maailmas 
järjest enam kaalu. Millist arengut prognoo
site oma uurimisteemale lähema viie aasta 
jooksul – kuhu on lootust välja jõuda?
Olen seadnud eesmärgiks oma teadustööga analüü
sida bakterite põhjustatud vähkkasvajate tekkemeh
hanisme. Selgitades helikobakteri rakulised sihtmär
gid ning leides omakorda nende seosed muutustega 
maksarakkudes, on võimalik välja töötada uudsed 
ravimid, millel oleks minimaalne resistentsuse tekke
risk. Hetkel kasutatakse helikobakteri eemaldamiseks 
vaid kombinatoorset antibiootikumiravi (nn kolmikra
vi), kuid ravile allumatud ehk resistentsed bakterid on 
saamas üha suuremaks probleemiks.

Eesti statistika selles vallas on murettekitav – ligi 
80% rahvastikust on nakatunud helikobakteriga. Seega 
on meie uurimistööl ka vägagi praktiline väljund – li
saks igapäevasele teadustööle laboris peame oluliselt 
tõstma elanikkonna teadlikkust helikobakteri kohta, tut
vustades selle bakteri eripärasid ning võimalikke ohte.

Olete teinud teadustööd nelja ülikooli juures – 
Tartus, Bordeaux’s, Helsingis ja nüüd siis TTÜs. 
Mille poolest need ülikoolid üksteisest  
erinevad ja kuidas sarnanevad?

Oma teadlasekarjääri jooksul olen kõikides ülikoo
lides olnud täiesti erinevates rollides – üliõpilasest 
kuni kraadiõppuri ja teadlaseni. Seega on minu muljed 
tekkinud ka täiesti erinevate rakursside alt.

Julgen väita, et võrreldes Tartu ja Helsingi ülikooli
dega on TTÜ ja Bordeaux’ ülikoolid rakenduslikumad. 
Bordeaux’s on sarnaselt TTÜle keemia ja bioloogia
valdkonnad omavahel tihedalt põimunud, viiakse läbi 
palju interdistsiplinaarseid projekte.

Kõige internatsionaalsem nendest on aga ilm
selt Helsingi ülikool, kus on koondunud tippeksper
did maailma eri paigust, luues võimalused paljudeks 
rahvusvahelisteks kontaktideks ja koostöödeks. Kuigi 
ka Bordeaux’ ülikoolis töötades tekkis palju rahvus
vahelisi koostöövõimalusi, on Bordeaux neist ülikoo
lidest ehk kõige konservatiivsem ning bürokraatlikum, 
mingis mõttes tüüpiline „vana Euroopa“ ülikool. Liigne 
bürokraatia muudab aga uuenduste sisseviimise väga 
keeruliseks ning nii võivad jääda paljud head ideed 
teostamata.

Tallinna Tehnikaülikool on aga väga avatud ja in
novaatiline, uued ideed võetakse siin hästi vastu. Minu 
viimane positiivne kogemus selles vallas on geeni
tehnoloogia tudengitele loodud uus loeng „Virtuaalne 
praktiline laborikursus“, mille sisseviimisega polnud 
ülikoolis mingeid probleeme.

Liitusite TTÜ teadlaste perega  
2016. aasta alguses, seega olete tehnika
ülikooli mõistes siin suhteliselt uustulnuk.  
Kuidas on ülikool selle ajaga Teie pilgu läbi 
muutunud, kuhu on ta teel?
Liitusin tõepoolest 2016. aasta alguses TTÜ tollase 
geenitehnoloogia instituudiga (praegune keemia ja 
biotehnoloogia instituut). Instituut pakkus mulle suu
repärase võimaluse alustada oma uurimisteemaga 
ning tunnen jätkuvalt toetust oma tegemistele. Noorel 
teadlasel on väga motiveeriv olla niivõrd uuendusliku 
ning edumeelse süsteemi osa. Leian, et hetkel oleme 
me kõik omal moel tegelikult „uustulnukad“ muutuste 
keskel, kus TTÜ liigub tenuuri ja teiste uuenduste suu
nas. Tehnikaülikooli suureks plussiks pean kindlasti ka 
tema kompaktset ja kaasaegset ülikoolilinnakut ning 
seotust Tehnopoliga. See kõik loob head võimalused 
koostööks nii uurimisrühmade kui ka rahvusvaheliste 
ettevõtete vahel.

Ja lõpuks veel üks pisut fantaasiavalda kuuluv 
küsimus – kui Teist poleks saanud viroloogi, 
siis mis erialal töötaksite täna?
Vastus on lihtne: matemaatik või arst. Kooliajal oli 
matemaatika minu lemmikaine ning nii põhikooli 
kui ka gümnaasiumi (olen lõpetanud Haapsalu güm
naasiumi) matemaatikaõpetajad olid minu suured 
eeskujud. Samas on mulle väga südamelähedane ka 
meditsiinivaldkond ja arstiteadus ning oma teadus
töös olengi nüüdseks võtnud suuna kliinilise meditsiini 
poole. ■
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TTÜ 2017. aasta teadusartiklid 

Kuidas võidelda närvihaigustega
TTÜ neurobioloogia töögrupi üheks uurimisvaldkonnaks 
on raku ja loomamudelite abil välja selgitada närvisüs
teemi haiguste, seehulgas ka harvikhaiguste – nagu 
PittHopkinsi sündroomi – põhjuseid. Pitt-Hopkinsi 
sündroom on vaimse alaarengu vorm, mis tekib geeni 
TCF4 mutatsiooni tõttu ja kogu maailmas on seda diag
noositud ligikaudu 500 inimesel. PittHopkinsi sündroomi 
põhjustab niiöelda uuena tekkiv mittepärilik geneetiline 
mutatsioon. Seda häiret iseloomustab tõsine vaimne 
alaareng, autistlik käitumine, näo moonutus, epilepsia, 
kõhukinnisus ja hingamishäired. Laiemat huvi on TCF4 
geen pälvinud suuresti seetõttu, et sama geeni mõnede 

vormide puhul on tuvastatud seos skisofreeniaga. Ski
sofreenia pole seotud vaid ühe geeniga, haiguse tekkeks 
annavad soodumuse mitmete geenide järjestuste väike
sed erinevused, polümorfismid. Neurobioloogia töögrupi 
meeskond uurib, mis täpsemalt muteerunud geeni ja 
selle kodeeritud valguga nendes haigustes juhtub ning 
kuidas oleks võimalik geeni puudulikkust kompenseerida.

Artiklis kirjeldatud tulemused näitavad, et neuroniteva
heliste ühenduste põhjustatud kaltsiumi sissevool rakku viib 
TCF4 valgu kindlate aminohappejääkide modifitseerimi
sele ja valgu aktiivsuse suurenemisele. Seega võiks TCF4 
regulatsiooni häiretega haiguste üheks ravimiarenduse 
strateegiaks olla TCF4 valgu modifitseerimise mõjutamine.

Loodus-, täPPis- ja terviseteaduste vaLdKonnas:
Mari sepp, Hanna vihma, Kaja nurm, Mari Urb, Stephanie Cerceo Page, Kaisa roots, Anu Hark, Brady J. 
Maher, Priit Pruunsild, tõnis timmusk „The intellectual disability and schizophrenia associated transcription 
factor TCF4 is regulated by neuronal activity and protein kinase“ A. J. Neurosci., 2017, 37, 10516–10527

teHniKa ja teHnoLoogia vaLdKonnas (kaks artiklit):
dmitri vinnikov, andrii Chub, elizaveta Liivik ja indrek roasto „HighPerformance QuasiZSource 
Series Resonant dC–dC Converter for Photovoltaic ModuleLevel Power Electronics Applications“, 
IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 5, pp. 3634–3650, May 2017.

Päikeseenergia kasutusvõimalused aina täiustuvad
TTÜ jõuelektroonika uurimisrühma avaldatud artiklis 
kirjeldatakse esmakordselt unikaalset alalispingemuun
durit, mis on mõeldud eelkõige kodumajapidamistele ja 
väiketootjatele päikeseenergiaallikates kasutamiseks. 
Tänu pinge reguleerimise suurele ulatusele, unikaalsele 

juhtimissüsteemile ja kõrgele kasutegurile suudab uudne 
muundur päikesepaneelist kätte saada energiat ka kehva
des päikesevalgusoludes, mis on meie laiuskraadil kahjuks 
sage nähtus. Selle tulemusena sobib muundur ideaalselt 
päikeseenergia tootmiseks ka liginullenergiahoonetes. 
Oluline tulemus meie energiavaeses põhjamaises kliimas!

Hillar aben, johan anton, Marella Õis, Koushik Viswanathan, Srinivasan Chandrasekar, M. Munawar Chaudhri 
„On the extraordinary strength of Prince Rupert’s drops“. Applied Physics Letters, 109(23), Art. No. 231903

Lahendati aastast 1625 püsinud mõistatus
Külma vette tilgutatud vedel klaas moodustab vahel 
omapäraseid pikkade sabadega tilku, mida kutsutakse 
prints Ruperti pisarateks. Tilkade paksemad osad on nii 
tugevad, et isegi haamriga on neid raske purustada. Kui 
aga tilga peen saba ära murda, puruneb kogu tilk otse
kui plahvatades. Akadeemik Hillar Abeni töörühm leidis 
sellele ligi nelja sajandi vanusele mõistatusele elegant
se selgituse. Nimelt otsustati mõõta nende klaastilkade 

jääkpingeid, kasutades selleks TTÜ fotoelastsuse laboris 
välja töötatud originaalset integraalset fotoelastsusmee
todit. Just jääkpinged määravadki Prints Ruperti pisara
te kummalise käitumise. Pisara sfäärilise pea väline kiht 
on erakordselt suurte survepingete all, mis seletab selle 
tugevust. Jääkpinged tilga sabas tekitavad selle läbilõi
kamisel purunemislaine, mis purustab pisara täielikult.

Sellega on lahendatud küsimus, mida on nimetatud 
17. sajandi teaduse suurimaks müsteeriumiks.

sotsiaaL- ja HuManitaarteaduste vaLdKonnas:
vasilis niaros, vasileios Kostakis, Wolfgang johannes Max drechsler „Making (in) the smart 
city: The emergence of makerspaces“. Telematics and Informatics, 34(7), 1143−1152.

tark linn – mitte tehnoloogiline utoopia,  
vaid kogukondliku arengu mootor
Ragnar Nurkse instituudi valitsemise uurimisgrupi artikkel 
käsitleb targa linna (ingl smart city) kontseptsiooni sot
siaalteaduslikust vaatenurgast. Erinevalt domineerivast 
tehnoloogilisutopistlikust lähenemisest, kus targa linna 
kontseptsiooni keskmes on keskselt kontrollitud tehnoloo
giline taristu ning selle leviku toetamine ja võimendamine, 

pakub artikkel välja laiema lähenemise, mis seob targa 
linna tehnoloogilise käsitluse tänapäevaste valitsemise ja 
sotsiaalmajandusliku arengu mustritega. Artikkel käsitleb 
targa linna platvormide (sh maker-spaces jms) potentsiaali 
kogukondliku õppimise, innovatsiooni ja koostöö võimen
damisel ning illustreerib seeläbi ilmekalt TTÜ ja TalTech 
digitali initsiatiivi (mille üheks keskseks teemaks on ka 
tark linn) laiemat teaduslikku ja ühiskondlikku tähtsust.
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KONKURSS

TTÜ akadeemilise personali 
ametikohtade konkurss

Kandideerimise tähtaeg on 30.04.2018 ja ametikoha täitmise aeg 01.09.2018
EESTI MEREAKAdEEMIA  

struktuuriüksus eriala ametikoht Hõive

matemaatika lektor 1

elektroonika ja elektrotehnika lektor 0,7

loodusteadused lektor 1

ettevõtlus ja organisatsioonijuhtimine lektor 1

infotehnoloogia lektor 1

laevaehitus lektor 1

INFOTEHNOLOOGIA TEAdUSKONd   

struktuuriüksus eriala ametikoht Hõive

Arvutisüsteemide instituut digitaalseadmete ja sardsüsteemide projekteerimine vanemlektor 1

Arvutisüsteemide instituut digitaaltehnika ja arvutisüsteemid vanemlektor 1

Arvutisüsteemide instituut programmeerimine ja tarkvaraarendus vanemlektor 1

Arvutisüsteemide instituut mikroprotsessorsüsteemid ja elektroonsed süsteemid vanemlektor 1

Arvutisüsteemide instituut arvutitehnika riistvara lektor 1

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut elektroonika ja sidetehnika vanemlektor 1

INSENERITEAdUSKONd   

struktuuriüksus eriala ametikoht Hõive

Ehituse ja arhitektuuri instituut geodeesia lektor 1

Ehituse ja arhitektuuri instituut geodeesia lektor 1

Ehituse ja arhitektuuri instituut teedeehitus lektor 0,1

Ehituse ja arhitektuuri instituut maastikuarhitektuur lektor 0,5

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut elektroenergeetika vanemlektor 1

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut elektriajamid ja jõuelektroonika vanemlektor 1

Energiatehnoloogia instituut keskkonna ja energiatehnoloogia vanemlektor 1

Mehaanika ja tööstus tehnika instituut rakendusmehaanika vanemlektor 1

Mehaanika ja tööstus tehnika instituut inseneripedagoogika vanemlektor 1

Tartu kolledž inglise keel lektor 1

Tartu kolledž keemia vanemlektor 0,5

Tartu kolledž arhitektuuriajalugu vanemlektor 1

Tartu kolledž ehitusfüüsika vanemlektor 1

Tartu kolledž küberfüüsika vanemlektor 1

Virumaa kolledž tehnika lektor 1

Virumaa kolledž majandus ja ettevõtlus lektor 0,5

Virumaa kolledž automaatika lektor 1

Virumaa kolledž energiatehnika lektor 0,5

Virumaa kolledž mäendus lektor 0,5

Virumaa kolledž programmeerimine lektor 1

Virumaa kolledž eesti keel lektor 1
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Virumaa kolledž tootmistehnika lektor 0,5

Virumaa kolledž keemia lektor 0,5

LOOdUSTEAdUSKONd   

struktuuriüksus eriala ametikoht Hõive

Keemia ja biotehnoloogia instituut – vanemlektor 0,25

Keemia ja biotehnoloogia instituut bakterigeneetika ja toidumikrobioloogia vanemlektor 0,25

Keemia ja biotehnoloogia instituut molekulaar ja rakubioloogia vanemlektor 0,25

Keemia ja biotehnoloogia instituut molekulaar ja rakubioloogia vanemlektor 0,1

Keemia ja biotehnoloogia instituut – lektor 1

Küberneetika instituut füüsika lektor 1

Küberneetika instituut matemaatika vanemlektor 1

Küberneetika instituut matemaatika vanemlektor 1

Küberneetika instituut matemaatika lektor 1

MAJANdUSTEAdUSKONd   

struktuuriüksus eriala ametikoht Hõive

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut statistika ja ökonomeetria vanemlektor 1

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut majandusteooria lektor 1

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut majandusmatemaatika ja statistika lektor 1

Õiguse instituut Euroopa liidu ja avalik õigus vanemlektor 1

Õiguse instituut tehnoloogiaõigus vanemlektor 1

Õiguse instituut rahvusvaheline õigus vanemlektor 1

Õiguse instituut rahvusvahelised suhted vanemlektor 1

Õiguse instituut tehnoloogia ja eraõigus lektor 0,25

Õiguse instituut rahvusvahelised suhted lektor 1

Ärikorralduse instituut juhtimisarvestus vanemlektor 1

Ärikorralduse instituut juhtimine vanemlektor 1

Ärikorralduse instituut majandussotsioloogia vanemlektor 0,75

Ärikorralduse instituut finantsjuhtimine vanemlektor 1

Ärikorralduse instituut ettevõtlus lektor 0,5

Ärikorralduse instituut juhtimine lektor 1

Ärikorralduse instituut rahvusvaheline maksundus lektor 0,25

Ärikorralduse instituut tarneahela juhtimine lektor 0,5

Ärikorralduse instituut turundus vanemlektor 0,5

Konkursil osalemiseks esitada konkurss@ttu.ee või www.ttu.ee/tuletoole  
(kandideeri online) järgmised dokumendid:
 � kandideerimisavaldus;
 � esmakordsel kandideerimisel TTÜsse antud ametikohale vastavat haridust ja teaduskraadi kinni

tavate dokumentide ärakirjad; 
 � curriculum vitae koos publikatsioonide loeteluga, võimalusel täidetakse ja avalikustatakse ETISes 

(juhul, kui kandideeritakse esmakordselt ning kandideerijal ei ole ETISe kasutajakontot, siis saata 
kasutaja konto avamiseks elektronkiri oma nime ja isikukoodiga, selgituseks „TTÜsse kandideeri
miseks kasutajakonto loomine”, aadressile etis@etag.ee);

 � õppetegevuse portfoolio;
 � muud ametikoha eripärast tulenevad dokumendid, mis on sätestatud konkursi tingimustes.

TTÜ personaliosakond: Ehitajate tee 5, U01143, Tallinn 19086 personal@ttu.ee
telefon 620 2056 www.ttu.ee/tuletoole

www.ttu.ee/tuletoole
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Kõigile meeldivad targad tooted –  
tehkem siis rohkem  

koos ja arendustööd! 

Sügisel esitletud ja veebruaris ülikooli aasta parimaks arendustööks hinnatud 
Ragnarok 2.0 tark rõivas räägib mitte ainult erasektori ja ülikooli, vaid ka 

tööstussektoritevahelisest koostööst. Traditsioonilist rõiva ja materjalitööstust 
täiendati kaasaegse infotehnoloogiaga, sündis wearable IT. 

Mari öö Sarv  Fotod: Protex OÜ

Koostöö algatas Eesti IKT klaster, kui kutsus kokku 
IKT valdkonna ettevõtted ning Tallinna Tehnikaülikooli 
esindajad, et viia koos ellu targa toote pilootprojekt. 
Kaasa tulid ka elektroonikaettevõtted läbi ESTRONICSi 
klastri. Pilootprojekte oli tegelikult kaks: Ragnarok 2.0 
koostöös Protexiga ning nutikas rendihaagis koostöös 
Bestnetiga1.

Ericsson Eesti juht ja Eesti Infotehnoloogia ja Te
lekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige Seth 
Lackman märgib, et ITL on juba kolm aastat hoidnud 
fookuses tööstuse digitaliseerimist ja tõstnud teadlik
kust konverentsidega. „Industry 4.0 pole vaid robotisee

rimine ja automatiseerimine, see on ka ITvahendite 
parem kasutamine. Asjade interneti abil saab anda ole
masolevatele toodetele lisaväärtust, luua keerukamaid 
ja „targemaid“ tooteid,“ räägib Lackman.

TTÜ ITteaduskonna dekaan Gert Jervan teab, et 
traditsioonilised tööstused ei kujuta tihtipeale ette, 
mida on üldse võimalik teha. „ITsektorit pigem kar
detakse – seal tegutsevad mingid mõistetamatud äpi 
treialid. Meie eesmärk oli nende lighthouseprojektidega 
näidata, mis üldse on võimalik, ja et inimesed näeksid 
innovatsiooni mitte discovery kanalilt, vaid siinsamas, 
Eesti ülikoolis, Eesti ettevõtetes,“ räägib Jervan.
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Lackman tunnistab, et vahel ajab närvi, kui räägi
takse, et ülikoolid ja ettevõtted ei saa või ei taha teha 
koostööd. „Tegelikult ei ole see tõsi, kui tõesti tahetak
se, siis saab väga hästi ja seda me näitasime samuti,“ 
märgib ta. Kui nende näidisprojektidega algust tehti, 
räägib Lackman, ei teatud veel, kuhu see välja jõuab. 
„Eesmärk oli teha, mitte istuda ja slaide vaadatanäida
ta. Meil pole pikka plaani, see on hästi agiilne arendus, 
laiendame pidevalt silmaringi, kogume klientide taga
sisidet ja ootusi. Järgmine poolaasta ehk näitab, milline 
on ärimudel,“ räägib Lackman. Eestlastele on teada, 
et Nike ja Helly Hansen on sarnast asja kolm aastat 
arendanud, aga tulemust veel ei ole. „Meie tegime selle 
valmis poole aastaga. See polnud muidugi lihtne ja tee 
on veel pikk, aga me näitame, kuidas saab koostöös 
lisandväärtust luua,“ kordab Lackman kõige tähtsamat.

Siin on muidugi mõned agad. Lackmani hinnangul 
on üks probleem see, et Eestis ettevõtted teadus ja 
arendustöösse (TA) eriti raha ei panustagi. Jervan li
sab, et TA investeeringute maht on Eestis väike nii 
riigi kui ka ettevõtete poolt ja sellepärast ongi tehtud 
näidisarendused olulised: et võimalikult paljudel ettevõ
tetel tekiks mõte „Tahan ka!“ Kuid selliseks pilootaren
dusprojektiks vajalik summa on 100250 000 eurot ja 
enamasti seda ettevõtetel ei ole. Niisiis on küsimus, 
kuidas sarnaseid arendusi edaspidi rahastada. Eesti 
teadusinvesteeringute vähesus ja vähenemine on juba 
refrääniks saamas. Eestis on umbes 5700 teadlast 
ja TA investeeringuid vähem kui 300 miljonit eurot2, 
Soomes u 72 400 teadlast ja 5,9miljardiline panus  
TAsse3. Lihtne arvutus näitab, et eurosid iga teadus 
ja arendustöötaja peale kulutatakse Soomes umbes 
kaks korda rohkem ja teadlasi on miljoni elaniku kohta 

pea kolm korda rohkem. Lackman loetleb, et võima
likud arendustöö rahastamise valikud on omakapital, 
laen, toetusfondiga ettevõtte investeeringu võimen
damine või kickstarter – sest kui alustav ettevõte võib 
käivitamiseks kasutada ühisrahastust, siis miks ei võiks 
toimiv ettevõte samal moel uuele tasemele jõuda? 

Teiseks tuleb mõelda, kuidas uute toodete loomist 
lihtsustada, sest kindlasti ei jaksa ülikool kõiki huvilisi 
vastu võtta ning ka ettevõtted ei saa tulla kaks kätt 
taskus ja oodata, et teadlased „teenust pakuksid“ – 
teadus ja arendustöö võimekus peab kasvama ka 
ettevõtete sees, innovatsiooniga peab tegelema süs
temaatiliselt ning vaatama seda investeeringu, mitte 
kuluna. Lackman nendib, et EASi suurte meetmete 
abil ostavad Eesti ettevõtted põhivara – suuri kalleid 
tööpinke, aga see ei too innovatsiooni ega tee too
det oluliselt paremaks. „Meil ei ole võimalik läbi lüüa, 
õmmeldes hästi odavalt Tsärke – peame kokku viima 
kõrgtehnoloogia ja tööstuse,“ ütleb ta veendunult. Ja 
see on ju mõtteviisi ja ambitsiooni küsimus.

Ja lõpetuseks on meil ka liiga vähe teadlasi, et 
ettevõtlusele innovatsioonihoogu sisse lükata. „Selge 
on see, et 5000 teadlasega riigis imesid ei tee, ise
gi kui kõik teavad, et keerukamad tooted edendavad 
majandust,“ märgib Lackman. Niisiis on aeg mõelda, 
kuidas tuua teadusarendustööd ettevõttesse ka väl
jaspoolt Eestit. Jervan toob välja, et kui ettevõtetel on 
omapäi rahvusvahelistele projektidele keerulisem ligi 
pääseda, siis koos ülikoolidega saab osaleda konsort
siumides ja hankida sealt vajalikku kompetentsi. „Üli
kool ei saa olla see, kes arendab midagi tooteni välja, 
turule lähevad ju ikka ettevõtted. Kuid ülikool saab 
näidata tehnoloogia kasutamise võimalikkust ja teha 
lahendusi, mida tootjatel pole riiulist võtta,“ sõnastab 
Jervan reaalsed võimalused. „Sest ülikooli huvi on, et 
me ei tegeleks üksnes tippteadusega, vaid et tekiks 
ka tippteaduse rakendamine,“ lubab Gert Jervan. ■

1 www.itl.ee/targa_toote_piloodid
2 www.stat.ee
3 www.stat.fi 

KOOSTöö

www.itl.ee/targa_toote_piloodid
https://www.stat.ee/pressiteade-2017-128
https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_kat_001_fi.html
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VIRUMAA

Virumaa kolledž nakatab noori 
inseneeriapisikuga

Tallinna Tehnikaülikooli 100. juubeliaastal täitub 60 aastat põlevkivihariduse 
andmisest KohtlaJärvel. Virumaa kolledž panustab sel puhul teaduse, 

tehnoloogia ja inseneeria populariseerimisse. 

Inseneripäev 2018
15. veebruaril toimus TTÜ Virumaa kolledžis inseneri
päev, kus osales üle poolesaja tehnika ja teaduse
huvilise gümnasisti ja tudengi kümnes meeskonnas.

Võistlused olid pühendatud inseneriameti ja vald
konna populariseerimisele. Põnevas viktoriinis oli või
malik rakendada loogilist ja tehnilist mõtlemist ning 
arendada meeskonnatööoskusi. Leiutamisvõistlusel 
tuli meeskondadel tööle panna oma fantaasia ja loo
mingulisus. Parimateks leiutisteks osutusid pendel
roboti mudel, ökoloogilise mehhanismi mudel ja andu
ritega rõhu mõõtmise mudel.

Inseneripäevaga alustas Virumaa kolledž Tallinna 
Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva tähistamist. Juubeli
aastal on plaanis korraldada veel telemaatika ja ro
bootikapäev, keemiapäev ning palju muud põnevat.

Noore inseneri klubid
Noore inseneri klubide tegevused on IdaVirumaal tu
gevasti populaarsust kogunud. Sel kevadel alustasid 
tegevust juba kolm erinevat suunda: animatsiooni
klubi 1.–4. klassi lastele, robootikaklubi 4.–8. klassi
dele ja keemiaklubi 7.–8. klassi noortele.

Animatsiooniklubis omandatakse trikid, kuidas panna 
pildid elama ja tutvutakse mitmete animatsiooniliikide
ga nagu joonis, plastiliini, paber ja foto animatsioon. 
Tulemusena valmivad vahvad temaatilised animatsioo
nifilmid. Robootika ja keemiaklubi on juba pikaajaliste 
traditsioonidega, kuid huvi nende vastu püsib jätkuvalt.

Virumaa kolledži turundus ja kommunikatsioonijuht Anna Kaljusaar,  
arendusdirektor Mare Roosileht Foto: Küllike Kullerkupp

Teaduslaagrid
Talvisel koolivaheajal 26.–28. veebruarini korraldas TTÜ 
Virumaa kolledž teaduslaagrid 1.–5. klassi õpilastele, pak
kudes mitmesuguseid põnevaid tegevusi. Laagris osa
lejad said puutuda kokku filmi loomisega, uurida liblika 
elutsüklit ning teha käepärastest vahenditest stressipalle 
ja tuulekella. Lisaks toimusid multimeedia, programmee
rimise ja põlevkivi teemalised töötoad ning ekskursioo
nid Eesti Kaevandusmuuseumisse ja Energia Avastus
keskusesse. Kaevandusmuuseumis külastasid õpilased 
rikastusvabrikut ja said teada põlevkivi tekkimisest, selle 
leiukohtadest, kaevandamisest ja kasutamisest. Kõige 
rohkem huvi pakkus lastele puurimismasina trenažöör. 
Vanematele, 6.–9. klassi kooliõpilastele korraldati te
maatiline laager „Nutikad elektroonikud“, milles osalejad 
omandasid esmased kogemused kontrollerite program
meerimisel, raadiosüsteemi teel sõnumite saatmise 
põhimõtetest, tutvusid raadioelektroonikaga ning viisid 
praktilised katsetused läbi Eesti Kaevandusmuuseumis.

Viruma kolledž korraldab kooliõpilaste seas väga 
populaarseteks muutunud teaduslaagreid juba kahek
sandat aastat.

Teaduslaagrite läbiviimist finantseeritakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt tegevuse  
„Teaduse populariseerimise“ alategevuse 
„Teeme+“ projekti „Teadus – see on lahe! “ ja 
„Noore inseneri klubi“ raames. ■
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Virumaa ja Tartu kolledž õpetavad  
tarku süsteeme looma 

2017. aastal toimus TTÜ inseneriteaduskonna Virumaa 
ja Tartu kolledži vastavatud ühisõppekaval Telemaati
ka ja arukad süsteemid edukas vastuvõtt. Kummalegi 
peaerialale (programmeerimine ja küberfüüsikalised 
süsteemid) asus õppima üle 50 tudengi nii päeva kui 
ka kaugõppe vormis. 2018. aastast toimub õppekaval 
spetsialiseerumine juba kolmel suunal, lisandub prot
sesside automatiseerimise peaeriala Virumaa kolledžis.

Tõuge selle rakendusõppekava väljatöötamiseks 
saadi läbi otseste kontaktide tööstusettevõtetega. 
Lähtuti Tööstus 4.0 eesmärkidest, milleks on tööstu
se digitaliseerimine, st eri tehnoloogiate enda kasuks 
tööle panemine ja masinate integreerimine terviklikuks 
süsteemiks, et saavutada suurem efektiivsus ning tõs
ta tootlikkust. Ettevõtted on toonud korduvalt esile 
terava puuduse tugevate ITteadmistega ning samas 
tootmis ja äriprotsesse hästi tundvate spetsialistide 
järele, samuti vajaduse ümberõppe pakkumiseks juba 
olemasolevatele töötajatele. Sama sõnum peegeldub 
OSKA esimese valdkondliku (IKT) rakendusuuringu 
tulemustes. Ootusteks tulevastele spetsialistidele on 
telemaatika ja arukate süsteemide rakendusvaldkon
dade ja inseneeria tundmine nii teaduslikus kui ka 
rakenduslikus aspektis, st lõimunud looduslike ja te
hissüsteemide praktika ja arengusuundade tundmine, 
telemaatika tarkvara, küberfüüsikaliste süsteemide ja 
(tootmis)protsesside automatiseerimise valdkondade 
käsitlemine nii teaduslikus, rakenduslikus kui ka inse
nerioskuste vaates ning IKTkompetentside tundmine 
käsikäes rakendamisoskustega.

Esimesel aastal on õppekava programmijuhid teinud 
tõsiseid jõupingutusi õppekava arendamiseks. Väliskoos
töö aktiveerimiseks on toetust taotletud ERASMUS+ ja 
Nordplus programmidest, õppekavaarenduseks HITSA
st ning TTÜ arendusprojektide vahenditest.

Esmaseks eesmärgiks on arendada süsteemselt 
välja ühise õppekava digitaristu ja vastav digiõpe, 
viies õppekavas õpetamise ja õppimise vastavusse 
TalTechdigital eesmärkidega. Nutika taristu loomine 
on vajalik väljakujuneva erialase õppetöö digistami
seks – arukate süsteemide aktiivõppekeskkonna väl
jaarendamiseks ja aktiivse õppimise mõtteviisi loomi
seks, mis tõstaks õppimise tulemuslikkust ja ühtlasi 
tagaks kõigile üliõpilastele digiühiskonnas vajalike 
pädevuste väljaarendamise. Suur osa õppetööst ja 

õppimis ning tööülesannetest on lähitulevikus seo
tud digimaailma ja erialase digikirjaoskusega. See 
omakorda vajab oskusi ja võimalusi kasutada ning 
arendada nüüdistehnoloogiaid (digiseadmeid) raken
damaks parimal moel aktiivõpet just erialases õppi
mises ja õpetamises.

Plaanis on luua telemaatika ja arukate süsteemide 
peaerialade ühine õpiplatvorm, nn pilvelabor, kus on 
võimalik säilitada ja analüüsida teatud hulka mõõtmis
tulemusi ja laboratoorseid töid ning teha need kätte
saadavaks ka õppuritele, kes ei saa sooritada laboritöid 
kolledžites kohapeal, nt kaugõppijad, Tartu ja Virumaa 
kolledži, sh teiste erialade, välisülikoolide tudengid jne; 
samuti juhul, kui laboriseadmed on väga kallid ja nende 
hankimine suurtes kogustes ei ole otstarbekas. Pilvela
bori jaoks on plaanis luua veebirakendus.

Paralleelselt käib tihe koostöö tööstusettevõtete 
valdkondlike ITspetsialistidega, et tuua õppeprot
sessi praktilist teadmust, ettevõtetes lahendust vaja
vaid probleeme ning hoida end kursis ümberõppe ja 
täienduskoolitusvajadustega. Tihedamad kontaktid on 
Eesti Energia AS ja Viru Keemia Grupp AS spetsialis
tidega, koostööpartnereid otsitakse tööstusettevõ
tetest üle Eesti. Eesmärk on kujundada otstarbekas 
koostöövõrgustik erialaseks praktiseerimiseks ja ra
kendusuuringuteks. ■

Loe erialast rohkem www.ttu.ee/telemaatika. 

Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht, Tartu kolledži dotsent Merik Meriste  Foto: Küllike Kullerkupp

Telemaatikarakenduste interdistsiplinaarse sektori areng ning võrgustatud 
süsteemide uued kontseptsioonid – digitaalne tootmine, tööstuslik internet, 
asjade internet – on koos uute pilve ja tarkvaratehnoloogiatega tugevalt 

mõjutanud nutikate tehnoloogiate arengut ning suurendanud vajadust 
valdkonnaspetsiifiliste IKToskustega erialaspetsialistide järele.

www.ttu.ee/telemaatika
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Alanud on vastuvõtt  
kütuste keemia ja tehnoloogia  
uuenenud magistrikavale Virumaa kolledžis
Tänavu toimub vastuvõtt kütuste keemia ja tehno
loogia uuenenud magistrikavale; esmakordselt saab 
Tehnikaülikooli sisseastumiskatseid teha juba alates 
jaanuarist.

Õppekava uue versiooni väljatöötamiseks moo
dustatud programminõukotta kuuluvad Eesti Energia 
AS ja Viru Keemia Grupp AS, Eesti Keemiatööstuse 
Liidu, kolledži õppejõudude ja üliõpilaste esindajad, 
samuti võeti õppekava koostamisel arvesse nii part
nerettevõtete soovitusi kui ka vilistlaste tagasisidet.

Õppekava uus versioon on piisavalt paindlik ja 
võimaldab arvestada üliõpilaste huvide ja vajadus
tega nii õppeainete valikul kui ka õppetöö korral
duses. Valikained pakuvad võimalust laiendada ja 
süvendada teadmisi kütuste keemia ja tehnoloogia 
eri valdkondades, andes magistrantuuri lõpetajatele 
võimaluse valida kas teadus või tootmissuund. Suurt 
tähelepanu pööratakse kaasaegsete IKTlahenduste 
rakendamisele ja erinevate erialade üliõpilaste (kee
miatehnoloogide, telemaatika spetsialistide jt) inter
distsiplinaarsele õppele, st eri valdkondade tudengite 
koostööle praktiliste ülesannete lahendamisel.

Tulles vastu töötavatele õppuritele toimub õppe
töö reedest pühapäevani.

Vastuvõtt uuendatud magistriõppekavale toimub 
juba sel aastal. Magistriõppesse sisseastumise eel
duseks on kõrgharidus keemiaalasel või lähedasel 
erialal. Erialale kandideerimiseks tuleb esitada CV ja 
läbida vestlus, kuhu saab registreeruda juba alates 
jaanuarist kindlaksmääratud perioodidel. Järgmised 
vastuvõtuperioodid on 12.–25. märtsini, 30. aprillist 
6. maini ja 9.–10. juulil.

Vastuvõetute pingerida moodustub vastavalt kon
kursi tingimustes etteantud kriteeriumitele. Magist
riõppe vastuvõtt on lävendipõhine ja peale vestlust 
selgub, kas sügisel saab õpinguid alustada. Suvel tu
leb läbi infosüsteemi SAIS esitada avaldus ja hiljem 
õppekoht kinnitada.

TTÜ Inseneriteaduskonna Virumaa kolledžis saab 
omandada magistrikraadi kütuste keemia ja tehno
loogia valdkonnas alates 2012. aastast. Eriala avami
ne oli tingitud ettevõtete vajadusest vastava haridus
tasemega spetsialistide järele kütusetööstuses, ükski 
teine kõrgkool Eestis kütuse valdkonna spetsialiste 
magistritasemel ette ei valmista. Eriala lõpetajad 
töötavad edukalt kütuse ja keemiatööstuses, samuti 
uurimis ja katselaborites. ■

Täpsem teave on saadaval TTÜ Inseneri
teaduskonna Virumaa kolledži kodulehel  
www.ttu.ee/magistriope66 
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Välistudengi esmamulje: 
Eesti on väike, samas nii suur ja eriilmeline 

„Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.“
         – Platon  

Virumaa kolledži tudeng Oleg Sokolov  Foto: erakogu

kolledžisse, mille unikaalsus seisneb selles, et see asub 
kaevanduste, karjääride ja tööstusettevõtete lähedu
ses, kus käime õppeekskursioonidel ning tutvume toot
misprotsesside ja tehnikaga mitte ainult teoreetiliselt, 
vaid ka praktiliselt. Samuti on Kolledžis kaasaegselt 
sisustatud laborid, mis võimaldavad läbi viia kõikvõima
likke eksperimente ja juhtida tehnoloogilisi protsesse. 
Lisaks tehnilistele õppeainetele on meil õppekavas ka 
ettevõtlus ja õigusalased ained, kuna iga insener, kes 
soovib alustada oma äriga, peab olema kursis ka nende 
valdkondadega. Minule kui teisest riigist õppima asu
nule võimaldatakse ka tasuta keeleõpet – õppida eri 
tasemel eesti ja inglise keelt. Kõik õppejõud on väga 
haritud ja vastutulelikud, vajadusel viiakse tudengitega 
läbi individuaalseid konsultatsioone.

Praegu elan IdaVirumaal KohtlaJärvel. Ausalt öel
des võib siin täitsa elada, aga palju on veel sellist, mis 
vajab arendamist. Minu arvates võivad just noored 
sellele kaasa aidata. Olude sunnil olen siin olnud vaid 
pool aastat, kuid olen Eestist juba palju teada saanud 
ja palju õppinud. Ees on veel küllaga avastamist. Mul 
on hea meel, et saan Eesti riigile kasulik olla ja seda 
hinnatakse. ■

Me õpime midagi kogu elu. Olen väga tänulik Eesti 
Vabariigile, siinsetele inimestele ja võibolla ka oma 
saatusele selle eest, et mul avanes võimalus alustada 
uut elu ja õppida Eestis.

2012. aastal lendasin ma Estonian Airi lennukiga 
Helsingist Moskvasse ümberistumisega Tallinnas. 
Kuna lendude vahe oli kuus tundi, läksin linna peale 
jalutama. Juba esimestel minutitel pärast lennukist 
väljumist, kui olin Eestimaa pinnal olnud vaid mõned 
hetked, tundsin, et just see on koht, millega tahaksin 
oma elu siduda. Pärast seda hakkasin Eestit külasta
ma regulaarselt – käisin saartel, samuti Tartus, Rak
veres, Haapsalus ja Viljandis. Täheldasin enda jaoks 
teatud „Eestimaa paradoksi“, et kuigi maa on väike, 
on see samas nii suur ja eriilmeline.

Õppimisvõimalustest sain teada Moskva Eesti 
saatkonnas toimunud haridusmessil. Praegu õpin Viru
maa kolledžis tootmise automatiseerimist, mis on tä
napäeval väga aktuaalne. Automaatika ümbritseb meid 
kõikjal, kuid palju on veel ka automatiseerimata. Leian, 
et noore põlvkonnana võime meie arendada ja luua 
muutusi, mis teevad inimeste elu kergemaks ja muga
vamaks. Olen väga rõõmus, et sattusin just Virumaa 
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Vastuvõtukampaania kogub tuure 
Virumaa kolledži taseme ja täiendõppe peaspetsialist Katrin Kruut

Virumaa kolledži tudengite meeskond alustas õppi
misvõimaluste tutvustamist Eesti koolides juba no
vembris. Veebruari seisuga on külastatud ligi 20 kooli 
ning kohtumistel on osalenud üle 600 lõpuklasside 
õpilase. Novembris ja detsembris külastati IdaVi
rumaa koole, jaanuarist võeti sihiks LääneVirumaa 
ja Jõgevamaa koolid. Märtsis oodatakse kolledži põ
nevaid töötubasid karjääriinfomessidele Haapsalus, 
Viljandis ja Põltsamaal.

Lisaks üldhariduskoolide toimub teavitustöö ka kut
sehariduskeskustes: IdaVirumaa Kutseharidusekeskuse 
kolmes õppekohas (Jõhvi, Sillamäe ja Narva) ja Rakvere 
Ametikoolis. Kutseõppekeskuste õppureid toetatakse sü
gissemestril matemaatika ja keemia täiendusõppega. ■
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Põlevkivi Euroopa standardid tulevad KohtlaJärvelt  

TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus 
koordineerib Eesti Standardikeskuse juurde 2015. 
aastal loodud valdkondliku standardimise tehnilise 
komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviprodukti
de töötlemine“ tegevust. Komitee 2018. aasta töö
programmis on standardid, mis aitavad määratleda 
põlevkivis leiduvate lenduvate ainete sisaldust ning 
elementide koostist, sh väävel, süsinik, lämmastik ja 
vesinik. Algupärastest standarditest vaadatakse üle 
põlevkivi tuhasuse ning põlevkiviõlide tahkete lisan
dite ja tuhasuse määramise meetodid.

„Euroopa Liidus on põlevkivi tööstuslik kasuta
mine unikaalne. Seega on valdkonna standardimisel 
suurem eesmärk kui lihtsalt paberite korrastamine. 
Kuna otse kohalduvad või ülevõetavad analoogsed 
normdokumendid lihtsalt puuduvad, siis on põlevkivi
valdkonna standardite väljatöötamine just Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse üheks valdkonnaks,“ täpsustas 
Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees ja tehnilise 
komitee aseesimees Meelis Eldermann.

„Standarditel on põlevkivitööstuse jaoks kõrge prak
tiline väärtus ning nende olemasolu ja kasutamine on 

TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse kommunikatsioonispetsialist Annely Oone

Standardimise põlevkivivaldkonna tehniline komitee võtab 2018. aastal  
üle kolm rahvusvahelist standardit ja teeb ühe algupärase  

standardikavandi uustöötluse. Komitee tegevuse tulemusena on  
üle võetud või tehtud uustöötlus neljale standardile.

Vastuvõtt 2018 TTÜ Virumaa kolledžis
Kütuste keemia ja tehnoloogia  
(magistriõpe, 2 aastat)
Keemiatehnoloogia (4 aastat)
Telemaatika ja arukad süsteemid  
(3,5 aastat)
 � Telemaatika tarkvara
 � Protsesside automatiseerimine

 – Masinaehitus ja energiatehnoloogia 
protsesside juhtimine (4 aastat)

 � Energiatehnika
 � Masinaehitustehnoloogia
 � Mäendus

VIRUMAA
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Virumaa kolledži täienduskoolitused  
tõstavad ettevõtetes pädevust

Virumaa kolledži täienduskoolitused vastavalt töös
tusettevõtete vajadustele ja on üha nõutumad. Kol
ledž teeb ka selliseid erialaseid täienduskoolitusi, 
millel on Kutsekoja heakskiit, nende lõpetajad saa
vad juba taotleda või tõsta vastavat kutsekvalifi
katsiooni ning mõistagi on need ettevõtete hulgas 
eriti oodatud.

Näiteks on viimastel aastatel kasvanud nõudlus 
mäeinseneride täiendkoolituse järele. 2017. a. sügisel 
viidi koolitus läbi eesti keeles, osales 31 inimest üle 
Eesti nii suurtest kui ka keskmistest ja väiksematest 
ettevõtetest. Koolitusel mahuga 30 TP kajastatakse 
mitmesuguseid teemasid: geoloogia, uued tehnoloo
giad kaevandamises ja ITvaldkonnas, maapõuesea
dus, tõhusa meeskonnatöö oskused jm. Lektoriteks 
on oma valdkonna spetsialistid ministeeriumidest, 
Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja ettevõ
tetest. Kuna õppekava on kinnitanud Eesti Mäeselts, 
siis on kursuse läbinutel õigus taotleda mäeinseneri 
kutsetunnistust.

Enefit Kaevandused AS tellis kolledžilt ka venekeelse 
mäeinseneride täienduskoolituse. Kolledž reageerib kii
resti ja paindlikult ning praeguseks on kursuse läbinud 
juba 25 kontserni struktuuriüksuste juhtivtöötajat. Kuna 
nõudlus venekeelse koolituse järele on endiselt suur, 
on tänavu kevadel plaanis korraldada mäeinseneride 
täiendkoolitus vene keeles juba kõikidele soovijatele.

Virumaa kolledž on alati valmis pakkuma spetsiifilisi 
erialakoolitusi erinevates valdkondades, nt on Maksu 
ja Tolliameti tellimusel ette valmistatud ja läbi viidud 
koolitus „Vedelkütuste klassifitseerimine ja standar
diseerimine“, aga ka „Kaasaegsed instrumentaalana
lüüsi meetodid“, „Kemikaaliohutus: teooriast parktikani, 
Euroopa ja Eesti kemikaaliseadusandlus“, „Keemiliste 
analüüside mõõtemääramatuste hindamine“ keemia
ettevõtete tippspetsialistidele üle Eesti. ■

Oleme avatud kõikidele täienduskoolituste 
tellimustele, loe rohkem siit:  
www.ttu.ee/koolitused5

Virumaa kolledži direktor Viktor Andrejev, taseme ja täiendõppe peaspetsialist Katrin Kruut

möödapääsmatu. Põlevkivivaldkonna standardimisega 
rahvusvahelisel tasandil ei tegele otseselt ükski ISO 
tehniline komitee,“ selgitas kompetentsikeskuse intel
lektuaalomandi ekspert ja komitee sekretär Anu Nuut. 
„Rahvusvahelistes standardites käsitletakse küll tah
keid fossiilkütuseid, kuid põlevkivi reeglina ei mainita, 
eripära arvestamisest rääkimata. Põlevkivile kohalda
tud standardite olemasolu lihtsustab ja toetab laborite 
igapäevategevust ja arendustööd,“ ütles Nuut.

„Standardid kirjeldavad töövahendeid ja lahendusi, 
mis omakorda tagavad sujuva, ohutuma ja tõhusa
ma tegutsemise ning suurendavad nende kasutajate 
usaldusväärsust partnerite ja klientide silmis,“ märkis 
Eldermann. Standardimise põlevkivivaldkonna tehniline 

komitee on konsensuse alusel koostanud ja vastu võt
nud rea normdokumente, milles esitatakse reegleid ja 
juhtnööre tegevuste või nende tulemuste kohta.

Komitee on ümbertrüki meetodil võtnud üle rahvus
vahelise standardi EVSISO 1928:2016 „Tahked mine
raalsed kütused. Ülemise kütteväärtuse määramine ka
lorimeetrilise pommi meetodil ja alumise kütteväärtuse 
arvutamine“ ning uustöötlusena EVS 664:2017 „Tahke
kütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevor
mide määramine“. Juba lähiajal on ilmumas veel kaks 
standardit: EVSISO 587:2018 „Tahked mineraalsed kü
tused. Kloori määramine Eschka segu abil“ ingliskeelse 
ümbertrükina koos Eesti märkustega ja EVS 668:2018 
„Põlevkivi. Niiskuse määramine“ uustöötlusena. ■

Koostatud ja avaldatud standardid

evs 664:2017 
„Tahkekütused. Väävli sisaldus. 
Üldväävli ja selle sidemevormide 
määramine.“

Tegemist on standardi eelmise versiooni uustöötlusega. Oluliseks  
muudatuseks standardis on üldväävli määramiseks aparatuurse  
meetodi lisamine ja redaktsioonilised parandused standardi tekstis.

evs-iso 1928:2016 
„Tahked mineraalsed kütused. 
Ülemise kütteväärtuse määra
mine kalori meetrilise pommi 
meetodil ja alumise kütte
väärtuse arvutamine.“

Rahvusvaheline standard on võetud üle ingliskeelsena koos Eesti  
märkustega. Põlevkivi maatriks erineb teistest tahketest kütustest. 
Standardis on erinevustega arvestatud ja lisatud analüüsimeetod  
põlevkivi kütteväärtuse määramiseks konstantse ruumala ja etalon
temperatuuri 25 °C juures kalorimeetrilises pommis, mis on kalibreeritud  
sertifitseeritud bensoehappe põletamisega.

Põlevkivi Kompetentsikeskusest loe rohkem siit: www.pkk.ee 
Põlevkivivaldkonna standardimisest saab lugeda lähemalt siit: www.ttu.ee/standardimine/ 

www.ttu.ee/standardimine/
www.pkk.ee
www.ttu.ee/koolitused-5
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Ringo Liepkalns:  
Mereakadeemia on nagu  

teine kodu 

Ringo Liepkalns on Eesti Mereakadeemia õppejõud ja akadeemia jahi 
Tuulelind kapten. 23. veebruaril autasustati Liepkalnsi Eesti Mereakadeemia 
teenetemärgiga pikaajalise panuse eest Eesti Mereakadeemia purjeõppe 

ja merepraktika edendamisel ning eriliselt silmapaistvate saavutusete eest 
purjejaht Tuulelind jahtkaptenina rahvusvahelisel avamereregatil  

The Tall Ships’ Races 2017.

Krislin Aedla ja Gelly Metsaveer  Fotod: Edmond Mäll ja Birgit Püve

oma kapten. Hiljem ühendati väiksemad koolid 
üheks suureks merehariduskeskuseks (Mereka
deemia eelkäija – toim). Eks ka minu roll muutus 
ajas ja jõudsin lisaks jahtkapteni kohustustele 
ka õpetamiseni, minust sai merepraktika inst
ruktor,“ pajatab Ringo asjade kulgu tänasesse 
seisu. „Täna olengi mina ja jaht, Ringo ja Tuule
lind,“ ütleb Ringo naljaga pooleks oma argipäeva 
kirjeldades.

Kas linnul ja linnul on vahe?
Paar aastat tagasi sai Mereakadeemia uue 
uhke purjejahi Tuulelind, mis vahetas välja aas
taid truult teeninud Tormilinnu. Kui küsida Ringo 
käest, kas kahel „linnul“ – Tormil ja Tuulel – on 
vahe, tuleb kiire ja selge vastus: „Absoluutselt!“ 
Ta toob oma mõtte illustreerimiseks võrdluse au
todega – erinevus on samasugune, nagu tavaini
mese jaoks on vahe kahe erineva ajastu autode 
vahel. Tormilind oli tolle aja kohta uus, aga nüüd 
juba aegu näinud. Kasutusele on tulnud uued di
sainid, uued lahendused ja kõik on mugavamaks 
läinud. Jahtkapten tõdeb, et Tuulelinnu mugavus 
ongi kindlasti kõige suurem erinevus. „Eks Tor

Kui vestlesime värske teenetemärgi kavaleriga 
sellest, kuidas ta Mereakadeemiasse sattus, mida 
põnevat on merel olles aegade jooksul ette tulnud 
ning ootustest ja lootustest sellesuvise purjeregati 
The Tall Ships’ Races eel, ei teadnud Liepkalns ise 
peatsest tunnustusest veel midagi.

Alustame jutuajamist ikka algusest. Ringo rää
gib, kuidas Mereakadeemia on talle olnud oma
moodi teiseks koduks, sest pärast merehari duse 
lõpetamist leidis ta end üsna pea uuesti akadee
mias, kuigi siis juba klassi ees. „Ma õppisin „karu
koolis“, nagu seda siis kutsuti, ehk merekoolis, 
kuhu tollal astuti peale kaheksandat klassi. Õppisin 
sadamamajandust. Hiljem läksin sadamasse ka 
praktikale ning tegin oma diplomitöö konteineri
terminali kohta. Olin umbes aasta töötanud, kui 
üks mu praegune kolleeg minuga ühendust võttis 
ja tegi ettepaneku akadeemiasse tagasi tulla,“ 
meenutab jahtkapten asjade kulgu. 

Alguses tuli ta tööle kui Jahtklubi ülem ja aka
deemia tolleaegse purjejahi Tormilinnu kapten. 
„Tol ajal oli meil oma Jahtklubi Pirital. See oli 
ikka hoopis teine aeg ja terved suured basseinid 
olid meie omad, mitu purjejahti ja igal purjejahil 

TTÜ Eesti Mereakadeemia 
teenetemärgi kavaler
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milinnul oli kindlasti ka eeliseid, eelkõige juhitavuse 
mõttes. Aga mugavus – see on aja jooksul nii pal-
ju arenenud, et Tuulelind on hetkel selles osas ikka 
omajagu üle,“ kiidab Ringo.

„Kui nüüd kahe „linnu“ võrdluses konkreetsete näi-
dete peale minna, siis julgen öelda, et Tormilinnuga 
rahvusvahelisele avamereregatile poleks vast tikku-
nud. Mõelge ise, 10 inimest pardal ja mugavustest 
oleks olnud üks kraan, kust jalaga vajutades vett sai, 
ja WC, mis oli sama suur kui see kapp siin (osutab 
ruutmeetrisuurusele kapile). Mõelge, kui sellises kapis 
peaks nädal aega tualetis käima. Tuulelinnul on hoo-
pis teine mugavusaste ja ei teki selliseid probleeme 
ka pikal regatil sõites,“ on Ringol hea meel, et TSR 
just Tuulelinnuga ette võeti.

Ekstreemseim olukord merel
Purjetamine pole vaid jahi peal päikesevõtmine ja vär-
viliste kokteilide nautimine, nagu filmidest võib vahel 
mulje jääda. Meri on heitlik ja juhtuda võib nii mõn-
dagi. Uurisime, mis on kõige ekstreemsem olukord, 
mis Ringol merel olles on ette tulnud. 

„Kui on vanem jaht, siis seal võivadki juhtuda 
need ekstreemsemad olukorrad,“ alustab Ringo. „Mul 
on Tormilinnuga kahel korral sõidu ajal juhtunud, et 
puri enam alla ei tule. Kui sa sõidad spinnakeriga, 

siis kõva tuulega ei saa enne keerata, kui puri pole 
alla võetud. Õigemini saaks, aga tõenäoliselt läheb 
siis puri katki. Nii ma olengi kahel korral roninud 
sõidu ajal päris üles ja lõiganud otsa katki või tõm-
manud karabiini lahti, et saaks purje alla lasta. Üks 
nendest kordadest oli tõesti pingeline, kui Tallinna 
sadam juba paistma hakkas. Kiirus oli suur, purjed 
üleval, alla ei tule ja sadam jõuab üha lähemale. 
Nagu autosõit ilma piduriteta. Selleks, et autole pi-
dureid peale panna, tuleb ronida kapotile ja sealt 
millegagi pidurdama hakkama – purjejahil oli põ-
himõtteliselt sama olukord,“ muljetab Ringo ühest 
keerulisemast situatsioonist.

Kas Tuulelind toob võidu koju ka sel aastal?
Tuulelind ja Eesti Mereakadeemia võistkond said 
2017. aasta suvel rahvusvahelisel purjeregatil 
omas klassis esikoha. Klasse on neli, A-st kuni D-ni, 
kus A-klassis on suured purjelaevad ja D-klassis 
väiksemad jahid, mille hulka kuulub ka Tuulelind. 
Kas kapten uskus ka ise, et võit kohe esimesel TSR-
il tuleb?

„Ma ei osanud midagi uskuda ja võit iseenesest 
ei olnud tegelikult eesmärk,“ selgitab Ringo. Tema 
kui kapteni jaoks oli tähtsam see, et jaht saaks ter-
velt sinna viidud ja tagasi toodud. „Kõige olulisem, et 
meeskonnast kellegagi midagi ei juhtuks, sest kaasa 
sõitis nii neid, kel pikaajaline purjetamise kogemus, 
kui ka neid, kes üldse esimest korda jahti nägid. Eks 
seal olid kindlasti mitmed asjaolud, kuidas see võit 
ikkagi lõpuks tuli ja abiks oli kindlasti seegi, et jaht oli 
meil kõige värskem ja uuem.“

TSR-ile on minek ka tuleval suvel. Küsime Ringolt, 
kui palju ta usub, et ka sel suvel tuuakse võit koju. 
Kapten vastab täiesti puhtsüdamlikult, et ega seda 
ette ikka tegelikult ei tea. „Hetkel tundub registree-
ruvaid laevu vaadates, et võrreldes eelmise aastaga 
on vähem osalejaid ja eks see on juba kohe väike 
eelis,“ naljatleb kapten. Sel aastal toimub purjeregatt 
Põhjamerel, sinna ehk väikesed alused väga ei kipugi. 
„Ennustada ma küll ei oska, aga et võita, on vaja sõi-
ta võimalikult suure purjestuspinnaga ja võimalikult 
kiiresti,“ mõtiskleb Ringo võiduvõimaluste üle. Mees-
konna poolelt on vaja pädevaid inimesi, kel ka siiras 
soov võita, lisab ta. 

Ja mida teeb üks jahtkapten talvel, kui purjetada 
ei saa? „Siis valmistun suveks, teha on omajagu, eriti 
kui ees ootab rahvusvaheline regatt. Aga eks talv on 
ka see aeg, kus saab veidi hinge tõmmata ja talve-
puhkust nautida,“ rõõmustab Ringo. ■

Eesti Mereakadeemia teenetemärgiga tun-
nustatakse Eesti Mereakadeemia (EMERA) 
töötajaid või isikuid väljastpoolt EMERA-t, kes 
on andnud silmapaistva panuse EMERA aren-
gusse ja/või omavad erilisi teeneid merenduse 
valdkonnas ja/või Eesti merehariduse, -kultuuri 
või teaduse edendamisel.
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TTÜ Mektory 
tehnoloogialaagrid 

inspireerivad kooliõpilasi 
TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory korraldab kooliõpilastele 
mitmekülgseid tehnoloogialaagreid, kus tehakse käed külge-sinasõprust 
kõikvõimalike tehnoloogiateemadega puidutööst programmeerimiseni.

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse tehnoloogiakooli koordinaator Karin Käär  Foto: Kädi Kallau 

Tehnoloogialaagrid toimuvad Mektorys viis korda 
aastas ja on õpilaste hulgas populaarsed. Laagriprog-
ramm sisaldab selliseid põnevaid teemasid: robootika, 
Arduino elektroonika ja programmeerimine, TV-teh-
nika, puidutöö, nuputamismängud, tikutornide ehita-
mine, mobiilimängude loomine, elektrigeneraatorite 
meisterdamine, ventilatsiooniseadmete toimemeh-
hanismide tundmaõppimine ja palju muud.

Lisaks sellele, et osalejad saavad laagrist kasulikke 
teadmisi ja uusi sõpru, tekib lootus, et tehnoloogiast ja 
inseneeriast maitse suhu saanuna jätkub neil ka tulevi-
kus huvi ja ettevõtlikkust tehnoloogiaga tegeleda – ning 
oma uute lahendustega meile parem tulevik luua. ■

Tehnoloogialaagris on oodatud osalema 
kõik 3.–6. klasside õpilased. Järgmine laager 
toimub 23.–26. aprillil. Info ja registreerimine 
TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli kodulehel: 
www.ttu.ee/tehnoloogialaagrid-4 

Olgugi et kunagi varem pole noored kasutanud teh-
noloogilisi vahendeid nii aktiivselt nagu tänapäeval, 
moodustavad suure osa nutiseadmetes veedetud 
ajast meelelahutusliku sisuga tegevused: mängud, 
videod, suhtlemine. Paljude pedagoogide, lapseva-
nemate, erialade spetsialistide, poliitikute ja ühis-
konnateadlaste suur väljakutse on, kuidas panna 
protsess liikuma selles suunas, et tavalistest kasu-
tajatest, kes suure osa ajast pruugivad teiste poolt 
loodud lahendusi, saaksid ise loojad ja arendajad.

TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli linnalaagrid on 
loodud just selleks, et tekitada noortes juba va-
rakult põhjalikumat huvi tehnoloogia- ja insene-
rialade vastu. Regulaarselt toimuvad linnalaagrid 
avavad õpilastele tehnoloogia- ja insenerivaldkon-
nad mängulisest küljest. Tegevused on praktilised 
ja pakuvad lastele eduelamusi. Lapsed tunnevad 
rõõmu ja uhkust selle üle, kui nad midagi oma kä-
tega valmis teevad ning kui püstitatud ülesanded 
edukalt lahendatud saavad.

MEKTORY

www.ttu.ee/tehnoloogialaagrid-4
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Koolinoorte äriideede konkursile bright Minds 
esitas ideid 170 õpilast 

TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli ja Swedbanki koostöös korraldatava koolinoorte 
äriideede konkursile bright Minds laekus töid kaheksast Eesti maakonnast. 

Kakskümmend parimat meeskonda esitavad oma ideid žüriile  
finaalüritusel 28. märtsil TTÜ Mektory keskuses.    

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse uusettevõtluse talituse projektijuht Gerli Selge  Foto: Edmond Mäll

bright Minds’i kolmas hooaeg kogus kõikide õpilas-
te peale kokku 49 äriideed. Noored pidid konkursil 
osalemiseks saatma ideed tutvustava lühikirjelduse 
ehk onepageri ja minutilise videoklipi. Meeskonnad 
näitasid ka sel hooajal, et peamiselt otsitakse lahen-
dusi probleemidele, mis on seotud noorte endi iga-
päevaeluga ja kindlasti eristuvad tööde seast koolielu 
parandavad ideed. Näiteks õpikut ja ülesannete osa 
kombineerivad või praktiliste näidetega vihikud; mas-
seeriv seljakott ja põnevate lisadega (nagu sammulu-
geja ja tunniplaani meeldetuletusega) koolikott ning 
nutipastakas. Lisaks mitmesugused rakendused ja 
õppeplatvormid ning koolielu lihtsustavad tooted. Võr-
reldes eelmise aastaga oli vähem lemmikloomadele 
suunatud äriideid. Kuid ka sel hooajal ei puudunud 
ideede seast korralikult läbimõeldud tehnoloogilised 
lahendused, näiteks aastaringselt kasutatav kasvu-
hoone ja soojust andev džemper.

Õpilaste ideid on kõigepealt hindamas Swedbanki 
ja TTÜ Mektory esindajatest koosnev eelžürii. Nende 
hinnangu alusel pääsevad edasi 20 parimat tiimi, kellel 
tuleb finaalis teha žürii ees kolmeminutline pitch ehk 
liftikõne ja päeva lõpuks selguvad ka hooaja parimad 
äriideed. Esikolmikut autasustatakse rahalise preemia 
ja reisiga ning jagamisele läheb ka eripreemiaid. Lisaks 
õpilastele premeeritakse parimaid õpetajaid.

Konkursile eelnenud bright Minds’i start-up-kooli-
tusprogramm sai alguse juba eelmise aasta novembris. 

Pärast inspireerivat avaüritust alustati ideede gene-
reerimisega ning jaanuaris jätkati koos ettevõtjatega 
mentorpäeval Speed Date, kus õpilased said tagasisi-
det ja abi küsida 30 mentorilt. Seejärel saadi teadmisi 
turust, sihtrühmast, müügist ja turundusest ning viima-
sel koolitusel õpiti oma ideid ka pitchima. Sel hooajal 
toimus bright Minds’i koolitusprogramm Tallinnas, 
Raplas, Pärnus ja Põlvas, lisaks kohalikele noortele oli 
koolitustel osalemas õpilasi teistest maakondadest.

Lisaks koolitajatele juhendasid koolitusprogram-
mis õpilasi mentorid Swedbankist ja Teliast, täna-
me mentorluse eest ka start-up-firmade TitanGrid 
ja Shipitwise asutajaid, ettevõtete Kaunid Festivalid, 
Lahendaarium, Positively Inspiring, Magrada ja Paikre 
ning MTÜ Prototron juhte ning Pärnumaa Arendus-
keskuse ja Veebimajutus.ee esindajaid.

Finaalüritusele TTÜ Mektory keskuses 28. märtsil 
kell 12–17 on kaasa elama oodatud kõik huvilised. 
Üritusele registreerimiseks tuleb kirjutada e-posti 
aadressile brightminds@ttu.ee.

Koolinoorte äriideede konkurssi bright Minds 
aita sid ellu viia maakondlikud partnerid – Pärnumaa 
Arenduskeskus, Põlva Gümnaasium, innovatsiooni-
keskus Innokas ja Läänemaa Arenduskeskus ning 
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Konkursi 
toetab lisaks Swedbankile Euroopa Sotsiaalfond, 
Tallinna Ettevõtlusamet, Lux Express ja Veebimaju-
tus.ee. ■

MEKTORY
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Mektory Tehnoloogiakool kutsub gümnasiste 
maastikuarhitektuuri kursusele 

TTÜ Mektory Tehnoloogiakool on kui abiturientide hüppelaud ülikooli astumisel – 
seal tutvustatakse koolinoortele tehnoloogia- ja insenerivaldkonna erialasid.  

Sel kevadel on programmis põnev maastikuarhitektuuri kursus,  
mis annab põgusa sissevaate arhitektide igapäevaellu.  

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse tehnoloogiakooli koordinaator Karin Käär

Linnaruum avaldab otsest või kaudset mõju väga 
paljudele elualadele. Ringi reisides teevad inimesed 
sageli endast pilte linnade keskväljakutel, parkides, 
tänavatel, rannapromenaadidel – mitmesugustes 
avaliku ruumi osades, mida on kujundanud meeskon-
natööna maastikuarhitektid, linnaplaneerijad, insene-
rid ja teised oma ala professionaalid. Kõik selle nimel, 
et meil oleks linnas mõnus olla.

TTÜ maastikuarhitektuuri peaeriala, kuhu on güm-
nasistidel võimalik pärast kursuse läbimist ja güm-
naasiumi lõpetamist astuda, keskendubki loodus- ja 
tehiskeskkonna planeerimisele ning arhitektuursele 
projekteerimisele. Kõikidel eriala lõpetanutel on ole-
mas põhilised maastikudisaini- ja planeerimisoskused 
erinevate ühiskonnagruppide ruumiliste vajaduste la-
hendamiseks. ■

Kursus „Maastikuarhitektuur ja ruumiline mõt-
lemine“ algab TTÜ Mektory Tehnoloogiakoolis 
31. märtsil ja osalejaks saab end registreerida 
aadressil: www.ttu.ee/gumnaasiumile

Maastikuarhitektuuri kursus on mõeldud loomingu-
listele gümnasistidele, keda huvitab meie ümber olev 
avalik ruum. Kursusel saab koos oma ala ekspertide-
ga põhjalikumalt aru pidada selle üle, kuidas peaks 
planeerima ja kujundama meid ümbritsevat linna- ja 
asularuumi, mida inimesed igapäevaselt kasutavad, 
ja milline peaks see keskkond olema, et kõigil oleks 
hea ja mugav toimetada.

Alustava kursuse programm on mitmekülgne: 
muuhulgas saavad osalejad külastada projekteerimis-
bürood ning heita pilgu sellele, mida teevad igapäe-
vaselt praktiseerivad maastikuarhitektid ja arhitektid. 
Lisaks osalevad gümnasistid koos TTÜ tudengitega 
ühes õppeprojektis ning võtavad osa põnevatest vä-
litöödest ja ekskursioonidest.

Kursus sobib kõikidele, kes on huvitatud uute 
funktsionaalsete lahenduste kujundamisest avaliku 
ruumi jaoks. Valdkond sobib inimestele, kes soovivad 
luua ja oma loometöö kaudu ka päriselt midagi ära 
teha. Tegemist on vastutusrikka erialaga, kuna ma-
hukate maastikuehitustööde tulemuseks on (tehis)
keskkond, mis jääb kestma aastakümneteks. 

Tallinn-Helsingi tunnel – 21. sajandi väljakutsed 
nõuavad kohast lahendust 

MEKTORY ettevõtluskoostöö koordinaator Allan Lahi ja Hadi Alavi (Iraan)

MagDrive’i eripära on magnetlevitatsiooni asen-
damine hübriidkeraamilistel laagritel põhineva üliväi-
kese hõõrdumisega ratastega. See võimaldab hoida 
veeremi massi minimaalsena, välistades ka mootori 
enese edasi liigutamise vajaduse. Peamine energia-
kulu – kiirendamine – toimuks peamiselt gravitatsioo-
ni jõul. 

„Kapslid“ on moduleeritavad, neid saab liita nii 
pikaks rongiks, kui vaja. Kogu lahendus töötaks täis-
automaatselt ning kogu logistika oleks reaalajas jäl-
gitav ja juhitav. Lisaks tunnelile on vastav tehnoloogia 
kasutatav näiteks linna ühistranspordisüsteemis, mis 
ei pea sugugi paiknema maa peal. Hetkel on tehno-
loogia ideelahenduse faasis, alustatud on esimese 
mudelprototüübi ehituse ja simulatsioonide etteval-
mistamisega. Kõik huvilised, eriti tudengid – ja mitte 
ainult TTÜst –, on oodatud tiimiga liituma. ■

Mullu sügisel kutsus Tallinn-Helsingi tunneli rajamist 
planeeriv FinEst Link projektirühm esitama tehnoloo-
giaettepanekuid nii tunneli rajamiseks kui ka mistahes 
tunneliga seotud logistikalahendusteks. 7. veebruaril 
Tallinnas toimunud tulemite esitlusele jõudis neist 
kuus, sealhulgas allakirjutanu pakutud lineaarmooto-
rite jõul toimiv veeremirakendus MagDrive.

Lahendus nõuab oluliselt kergemat infrastruktuu-
ri kui traditsiooniline raudtee ning aitaks eelduslikult 
säästa ligi kolmandiku liikumisenergiast. Tegemist 
on „kapslitega“, mis ühenduvad torujalt paigutatud 
juhtrelssidega spetsiaalsete liigendite abil. Juhtrels-
sidesse on ehitatud lineaarmootorid, mis tõukavad 
veeremit elektromagnetjõu abil edasi ehk tegemist 
oleks justkui sirgele laotatud tavalise elektrimootori-
ga. Lineaarmootoreid kasutatakse nii maglev-rongi-
des (magnethõljukrongid) kui ka hyperloopi sõidukites. 

www.ttu.ee/gumnaasiumile
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TalTechDigital visiooni konverents
on digituleviku teejuht

Visioonikonverentsi kommunikatsioonijuht Margot Adamson  Fotod: Edmond Mäll ja erakogud

TTÜ 100. juubeliaasta üheks tähtsündmuseks on TalTechDigital 
visioonikonverents, mis toimub 20. septembril. Konverentsi eesmärgiks on 

TalTechDigital programmi võimendamine ja ühtlasi näitab see suunda,  
kuidas uuenduslike tehnoloogiate abil ühiskonda uueks luua. 

Esmalt lähemalt TalTechDigital algatusest. TTÜ rek-
tor Jaak Aaviksoo selgitab: „TalTechDigital on üks 
ambitsioonikamatest ettevõtmistest ülikooli ajaloos. 
Tallinna Tehnikaülikoolil on soov ja valmisolek üleilm-
ses digipöördes esmalt muuta iseennast ning seeläbi 
näidata teed teistele. TalTechDigitali eesmärgiks on 
muuta ülikoolis õpetamist, õppimist, teadustöö tege-
mist ja igapäevaelu. Digipöördest peab kasu tõusma 
mitte üksnes ülikooli akadeemilisele kogukonnale, 
vaid kogu ümbritsevale ühiskonnale.“

Nendest eesmärkidest lähtuvad ka visioonikonve-
rentsi rõhuasetused. Visioonikonverentsi projektijuhi, 
TTÜ Avatud ülikooli juhataja Mati Lukase sõnul soo-
vitakse konverentsil näidata TTÜ võimekust rääkida 
kaasa digivaldkonnas. „Ülikool teab, kuhu maailm 
on liikumas, me suhtleme valdkonna tipptegijatega 
ja soovime olla digitaalset ühiskonda puudutavates 
teemades arvamusliider,“ selgitab Mati Lukas kon-
verentsi tagamaid.

Konverentsile oodatakse umbes pooltuhat TTÜ töö-
tajat ja partnerit. Mati Lukase sõnul on praegu valmi-
mas konverentsi programm, mis hingab samas rütmis 
kaasaegse teaduse ja majandusega ning on tempokas, 

põnev ja mitmekülgne. Lukase sõnul on haarava sisu 
kõrval innovatiivne ka konverentsi formaat: „Alustame 
fundamentaalsete keynote-ettekannetega ja liigume 
kiires rütmis üha praktilisema käsitluse suunas. Tal-
Tech Talk markeerib kuulsatest TED Talk’idest tuttavat 
lühiformaati ja teatraalsust ning PechaKucha-formaat 
(20 slaidi või illustratsiooni, igaühe näitamiseks vaid 20 
sekundit) paneb esinejad tõsiselt proovile. Päev lõpeb 
aga aruteluga, kuhu kaasatakse kogu publik ja seda nii 
otse kui ka infotehnoloogia abil. Kõik selleks, et kuulaja 
oleks haaratud algusest lõpuni.“

Teemade osas tulevad arutelu alla innovatsioonid 
hariduses (keeletehnoloogiad, digitaalne õpe, MOOC-
id, AI, jne), digitaliseerimine tööstuses (tootmine, 
energia, meditsiin, greentech jne), asjade internet 
(suurandmed ehk big data, tervis jne) ning e-riik ja 
-ühiskond (küberturvalisus jne). Mati Lukase sõnul on 
esimesed põnevad esinejad juba esinemiseks nõus-
oleku andnud: „Meil on suur rõõm võõrustada Stanfor-
di Ülikooli H-STAR instituudi asutajat dr Keith Devlinit, 
kes tuleb rääkima sellest, kuidas kasutada matemaa-
tikat 21. sajandi probleemide lahendamisel. Vaid ühe 
põlvkonna jooksul on matemaatika õpetamine ja 
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tähendus tohutult muutunud. Lihtsamad ülesanded 
lahendab arvuti ning me vajame üha rohkem heade 
matemaatikateadmistega professionaale, kes aitak-
sid kõrgemat matemaatikat kasutades lahendada 
päriselu suuri probleeme.“

Nõusoleku esineda on andnud ka Delfthi Tehnoloo-
giaülikooli professor Said Hamdioui. Lukas tutvustab 
esinejat järgmiselt: „Professor Hamdioui selgitab lahti 
mõiste computation-in-memory ja analüüsib, kas tegu 

on pelgalt moesõna või uue lootustandva tehnoloo-
giaga andmemahukate ülesannete lahendamiseks. Iga 
uus rakendus nõuab arvutitelt üha suuremat ressurssi 
ning traditsiooniline tehnoloogia ei vea enam välja“.

Konverents toimub TTÜ aulas, kuid Lukase sõnul 
saab seegi ürituse toimumise ajaks uue ilme: „Soovime, 
et konverents oleks lisaks sisule värske ka vormilt ning 
üllatav kõigile meie üliõpilastele, personalile ja vilist-
lastele, kes on TTÜ aulaga juba aastaid tuttavad“. ■

Visioonikonverentsi esineja dr Keith Devlin Stanfordi 
Ülikoolist räägib matemaatika kasvanud rollist 
eluliste probleemide lahendamisel

Professor Said Hamdioui selgitab lahti mõiste com-
putation-in-memory ja analüüsib, kas tegu on pelgalt 
moesõna või uue lootustandva tehnoloogiaga

Tule sõprade,  
pere ja piknikukorviga!

ttu.ee/piknik

Kevadpiknik TTÜ100
Esineb TErminaaTor 
1. mail kell 14 nõmme Sillal!

ttu.ee/piknik
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Mart Tiisaar: pikk poiss,  
hea koordinatsioon 

Rannavolletiim Nõlvak-Tiisaar sai veebruaris TTÜ aasta sporditeo tiitli.  
Füüsika magistrand ja endine TTÜ võrkpallur Mart Tiisaar (26) räägib,  

kuis võrkpalli juurde viisid teda logistilised väljakutsed maakonnabussidega  
ning valgustab, kuidas on võimalik kõikjal üle maailma rannavollet mängides 

ülikoolis hästi õppida.

Tom Erik Luoma-Aho  Fotode autorid: FIVb ja erakogu

Mis spordialadega sa oled tegelenud?
Sealsamas trennigrupis proovisime pallimänge, ker-
gejõustikualasid ning ka võimlemist. Spordisaali meil 
polnud. Lemmikuteks kujunesid jalgpall, suusatamine 
oli talviti üks meelistegevusi ning ka kaugus- ja kõr-
gushüpe olid mul heas nimekirjas.

Mis asjaolud sind võrkpalli juurde viisid?
Võrkpalli hakkasin mängima pigem oma venna ja õe 
jälgedes. Alates kuuendast klassist õppisin Rapla koo-
lis, õde ja vend olid seal juba aastaid õppinud ja ka 
võrkpalli mänginud.

Kirjeldan natukene küla elu: kui hakkasin Raplas 
koolis käima, siis kell 7.30 läks buss Raplasse, kuid 
bussiga koju saamise võimalused olid üsna nigelad, 

Alustame päris algusest: räägi, kui vana sa 
oled ning kus sa üles kasvasid?
Terve oma lapsepõlve veetsin Rapla lähistel väikeses, 
500 inimesega külakeses nimega Kabala. Viis esimest 
klassi käisin kohalikus Kabala põhikoolis, kus mu ema 
oli kehalise kasvatuse õpetaja. Spordipisik oli maast 
madalast kõvasti sees, sest ema korraldas lisaks 
tundidele ka trennigruppe, kus teiste lastega tublisti 
koos käisime ja igasugu spordialasid proovisime. Kool 
ise meeldis mulle juba esimesest klassist peale, see-
ga õppimisega probleeme polnud. Lapsepõlve võib 
iseloomustada selline tasakaalustatus, et kooliasju 
tegin täpselt nii palju kui vaja ja ülejäänud aja veet-
sin sportides, õues ning eks ka arvutimängudes kätt 
proovides.

SPORT
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sest 13.10 lahkuva bussi peale ei jõudnud reeglina 
kunagi. Järgmised bussid väljusid 14:45, 16:30 ja 
18:10 ning rohkem variante ei olnudki. Kuna suurem 
osa trenne olid sellisel ajal, et ka hilisemate busside 
peale ei jõudnud, siis oli mõistlik koos õe-vennaga 
koos trenni minna, et ema saaks meid kõiki korraga 
hiljem peale korjata. Kui vend load sai, sõitsime kõik 
koos temaga edasi-tagasi. Tegelikult mulle võrkpall 
ikka meeldis ka ja mäng tundus põnev.

Võib-olla oleksin teiste oludega ning võimaluste-
ga hoopis kergejõustikku läinud, aga asjaolude kok-
kulangemisel sai valituks võrkpall, leidsin sealt väga 
kiiresti häid sõpru ja siis polnud enam küsimustki, kas 
seal jätkata. Olgugi et väga pikka aega ma eriti hea 
ei olnud – võistlustel hakkasin platsile saama alles 
10.–11. klassis, aga tänu seltskonnale oli ikkagi mõ-
nus trennis käia. Tuleb tänada Tarmo Rahuojat, kes 
Raplas noorte võrkpallitreeningutele aluse pani. Rapla 
on rohkem korvpallilinn ja enne tema algatust seal 
vist eriti võrkpalli ei mängitudki.

Räägi oma saalivõrkpalli karjäärist ning  
miks valisid just TTÜ?
11. klassis hakkasin mängima kooli kõrvalt ka esilii-
gat, sõitsime koos ühe meeskonnakaaslasega paar 
korda nädalas Tallinnasse trenni. Projekti korras 
hakkas meid Raplas treenima kunagine koondislane 
Raigo Tatrik, tänu kellele hakkasid ambitsioonikamad 
noored erinevatesse liigadesse nina torkama. Tema-
ga koos me esiliigat mängisimegi.

12. klassis alustasin esiliigat veidi tugevamas 
võistkonnas, TTÜ/Kiilis, kust mind paari kuu möödu-
des kutsuti katsetele TTÜ meistriliiga klubi juurde. 
Eks see oli ka heade juhuste kokkulangemine, et mind 
punti võeti. Kuulsin hiljem, et tollasel peatreeneril olid 
kahtlused, kas mind üldse meeskonda võtta, aga va-
nemad mängijad olevat öelnud, et ma peaksin jääma 
– pikk poiss, hea koordinatsioon. Tegingi kohe paar 
head mängu ning aasta teiseks pooleks olin kõigi-
le üllatuslikult juba tähtis lüli põhikuuikus. 12. klass 
mööduski nii, et sõitsin pea iga päev pärast kooli Tal-
linnasse trenni ning koju jõudsin õhtul kella 23 paiku. 
Päris tüütu ja väsitav.

12. klassi lõpetasin kahe tiitliga: kõige suurem 
puuduja, kuna võrkpalliga pidin päris palju võistlus-
reisidel ja trennides käima, ning parim eksamite soo-
ritaja. Ei teagi täpselt kuidas, aga teemad hakkasid 
mulle hästi külge ja keskmine eksamite tulemus oli 
93 punkti kanti.

Pärast gümnaasiumi oli mul kaks head pakkumist: 
kas minna Tartusse mängima või TTÜsse õppima. 
Aga kuna ma Tartusse väga ei kippunud ja suurem 
vend oli juba Tallinnas ees, pealegi tahtsin kindlas-
ti ülikooli õppima minna, siis tundus loogiline liituda 
ülikooli meeskonaga. Lootsin, et ehk saab siis neid 
kahte ka paremini ühendada, sest ülikooliõpingud tun-
dusid mulle tol hetkel väga tähtsad. Kindel oli ka see, 
et tahan reaalainet õppida ning füüsika TTÜs tundus 
väga hea variant, mille kõrvalt võrkpalli mängida.

Otsustasid mõnda aega tagasi koos oma 
meeskonnakaaslase Kustiga minna ranna-
võrkpalli juurde. Kuidas see otsus sündis?
Olin mänginud neli aastat TTÜ meistriliigas (tegelikult 
3, sest ühe hooaja olin vigastusega väljas) ja aasta 
Soome meistriliigas oma esimese päris professionaal-
se hooajana. Samal ajal jätkusid suviti iga-aastased 
hooaegadevahelised tegemised Eesti koondisega ning 
selles kõiges oli midagi sellist, mida mulle tegelikult ei 
meeldinud teha. Mis mulle aga väga meeldis, oli ranna-
võrkpall, kuid selleks ei jäänud väga palju aega. Mõnel 
suvel sai võib-olla ainult korra-kaks rannaliiva katsuda. 

Meil mõlemal Kustiga oli variant teha saalivõrkpalli-
ga samm edasi, minna välismaale pallima ja koondiski 
oli tõusuteel. Aga siiski pani mind natukene kibelema 
rutiin ja see, et mul ei olnud võimalust ise midagi üles 
ehitada. Väga hästi sobib siia võrdlus, et saalivõrkpall 
on palgatöö, aga rannavõrkpall, eriti Eesti tingimustes, 
on ettevõtlus. Idee midagi nullist alustada, oma mees-
konna ja võimaluste ülesehitamine lisaks oma mängu-
oskuse arendamisele tundus väga ahvatlev. 

Õigupoolest oli Kusti see, kes mõtte esimesena 
välja käis. Ja ei võtnudki kaua aega, kui me oma mõtte 
otsuseks kirjutasime. Tegelikult oli see väga raske ja 
julge pööre, sest alustasime täiesti nullist. Kuid võtsi-
me julguse kokku ja hakkasimegi sponsoreid otsima. 
Juulis käis esimest korda mõte peast läbi ja novemb-
ris olime juba esimeses treeninglaagris.

Ka TTÜga oli natuke kemplemist, sest meeskon-
naga tegime sellise lepingu, et jääme nendega juhul, 
kui ei lähe rannavõrkpalli mängima. Ju nad ei uskunud 
ise ka, et me võiks selle reaalselt teoks teha ning 
võtsid meie tingimused vastu. Alguses oldi ikka veidi 
pettunud, aga nüüdseks toetavad nad ka meie ran-
navõrkpalli teed ja saame uhkusega öelda, et oleme 
igas mõttes tipikad.

Kuna rannavõrkpall viib sind tihti üle maailma 
reisima, tekib küsimus, kuidas suudab üks 
tippsportlane omandada mitte lihtsalt  
magistrikraadi füüsikas, vaid teha seda suure-
päraste tulemustega. Mis on selle juures 
kõige raskem?
See on hea küsimus. Ega ma täpselt ei teagi veel, kui-
das selle omandamine hakkab välja nägema, aga üks 
eelis on kindlasti see, et ma sain magistrantuuris õppi-
miseks sportlaskoha ja see tähendab, et saan õppida 
poole koormusega. Praegu õpin teist semestrit ja nii 
palju kui olen Eestis, käin loengutes kohal. Ülejäänud aja 
proovin ennast jooksvalt materjaliga kursis hoida. Kui 
mõnikord olengi poolteist kuud järjest ära, siis on tähtis 
kord nädalas iga aine üle vaadata, nii ei tule hiljem kõik 
suure laviinina kaela. Ka õppejõud on vastutulelikud ja 
saavad ilmselt aru, et kui annavad võimaluse, siis suu-
dan mingil määral ka iseseisvalt aineid omandada.

Kas vahel tunned ka, et kogu see rannavõrk-
palli juurde minek oli üks suur viga?
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Seda kindlasti mitte. Ma arvan, et see oli üks pari-
maid otsuseid mu senises elus üldse. Kogu see tee 
on mind nii palju õpetanud ning proovile pannud. 
Päris elu ise tundub palju lihtsam! Probleeme te-
gelikult polegi, on ainult väljakutsed ja läbi nende 
õppimisvõimalused. Rannavõrkpall kui mäng meeldib 
mulle rohkem, samuti kõik, mis sellega kaasa tuleb. 
Fakt on see, et kui oleksin tahtnud saalivõrkpalliga 
jätkata ja areneda, poleks olnud mõtet Eestisse jää-
da, ikkagi oleks pidanud elama kaheksa kuud aastast 
mingis muus riigis ja magistriõpinguist oleks seega 
tulnud suu puhtaks pühkida. Praegu otsustame päris 
palju ise, kus me mingil hetkel oleme, nii on võimalik 
ka koolis käia. Võiksime ka oluliselt vähem Eestist 
väljas käia, aga paremaks saamise soov on piisa-
valt suur, nii et kui eelarve võimaldab, siis võtame 
võistlustest osa ja ka treeninglaagrites üritame käia 
optimaalses mahus.

Mida sa kõige rohkem igatsed elust enne 
rannavõrkpalli?
Natuke rohkem oli võimalusi sõpradega aega surnuks 
lüüa. See on kohati ikka väga tore! Nüüd kui Eestis 
oleme, siis lisaks treenimistele ja muudele tegemiste-
le tahaks esimese asjana peret näha ja elukaaslase-
ga aega veeta. Sõbrad on pigem soiku jäänud, ehkki 
igatsen neid rohkem näha küll.

Seda artiklit loevad kindlasti ka tuleviku-
talendid. Anna neile soovitusi, kuidas olla 
tippsportlane ning samal ajal ka kõrgemat 
haridust omandada? 
Mõned punktid on kindlasti:
 � saa õppejõududega hästi läbi;
 � ära lase asju käest ära – kogu aeg natuke teha; 

on oluliselt lihtsam, kui üritada end korraga kogu 
õppematerjalist läbi suruda;

 � laiskus ning lootus, et keegi sinu eest midagi ära
teeb, ei aita.
Loomulikult peab ka omajagu huvi olema selle 

vastu, mida õpid. Lihtsalt õppimise pärast õppida 
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Kusti Nõlvaku ning Marti Tiisaari rannavolle 
seiklustest saate lähemalt lugeda aadressil: 
www.nolvaktiisaar.ee

ei tasu, sest siis hakkab väga igav ja ennast iga 
päev midagi vastukarva tegema sundida on väga 
raske. Ütleksin isegi, et ebatervislik ning asja sellest 
kindlasti ei saa.

Õppimine on vabatahtlik, keegi ei tohiks sundida 
sind kraadi omandama. Paljud arvavad, et ilma kõrg-
hariduseta on nad kehvemad inimesed. Mina arvan, et 
ka kutseharidus või isegi lihtsalt elukool on piisavad, 
kui teha neid asju, mis sind huvitavad ja teha neid 
hästi. Mina õpin füüsika magistrantuuris hobi korras: 
mulle lihtsalt meeldib selles vallas asju uurida ja oma 
mõtlemisvõimet säilitada. Arvan, et kui inimese ainu-
ke eesmärk õpingute juures on kraadi omandamine, 
siis pole see seda väärt.

Tee midagi, mis sulle meeldib. Kui meeldib ainult 
laiselda ja hängida, siis pole sa ilmselgelt veel leidnud 
seda, mis sulle meeldida võiks. Katseta erinevaid asju, 
proovi, võta julgelt otsuseid vastu ning küll ka huvi-
valdkonnad välja tulevad.

Lõpetuseks, keda sa oma uskumatu teekonna 
juures tänada tahaksid? 
Selle artikli valguses tahaksin kindlasti tänada 
oma ema, kes on minusse kõva spordipisiku süs-
tinud. Oma esimesi treenereid Tarmot ja Raigot, 
tänu kellele mu võrkpalliteekond üldse kuhugi 
jõudis. Oma elukaaslast Evet, kes seda kõike ära 
peab kannatama, kuid sellegipoolest seisab endi-
selt kindlalt minu kõrval. Kustit, kellega koos see 
tee üldse võimalikuks sai ning ka TTÜ professorit 
Andrus Saluperet, kes aitas mul „vägagi raamidest 
väljas“ bakalaureuse lõputöö kirjutada ja hiljem ka 
magistrisse meelitas. ■

www.nolvaktiisaar.ee
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baltimaade tehnikatudengid 
ehk baltech kogunes  

veebruaris TTÜs

Eesti, Läti ja Leedu tehnikaülikoolide võrgustik baltech tõi 8.–11. veebruaril  
TTÜ Üliõpilasesindusse külla kolleegid Kaunase, Vilniuse ja Riia tehnika ülikoolidest.  

Tavaliselt keskendutakse baltechil süvitsi ühele kindlale probleemile ning 
seminaripäeval ja töögruppides saab kuulda iga riigi vaateid parasjagu 

aktuaalsele õppe- või üliõpilasesinduse tööga seotud probleemile.   

TTÜ Üliõpilaskonna esimees ja Student’s baltech Tallinn projektijuht Gerlin Gil  Fotod: Laura Taal ja Rasmus Soonvald

Kindlasti liidab meid ühine ajalugu, heanaaberlikud 
suhted, sarnased vaated ning tudengielu tingimused. 
Sellest tulenevalt on kõikide ülikoolide tudengite mure-
kohad väga sarnased, mis omakorda aitab kaasa noor-
tel ühise keele ja sõbraliku õhustiku tekkimisele. Nii on 
baltech tudengite jaoks suurepärane võimalus vaheta-
da kogemusi ning leida üheskoos parimaid lahendusi. 

Külaliste saabumispäeva hommikul oli TTÜ Üli-
õpilasesinduse ruumis meeleolu väga ärev. Kohe olid 
meile külla jõudmas 15 lõunanaabrite esindajat. Vaa-
tamata sellele, et planeerimis- ja organiseerimistöö 
algas juba mitu kuud varem, mõtled ikka, kas kõik on 
tehtud ja kas kõik laabub nii nagu planeeritud. Lauale 

panime head ja paremat, kontrollisime üle, kas tehni-
lised vahendid on ikka töökorras. 

Mida teistele üliõpilastele meie koolis näidata? 
Otsustasime Üliõpilasesindusega juba korraldustöö 
alguses, et tahame oma kooli tutvustada tema tege-
likus suurejoonelisuses ning näidata võimalikult palju 
õpperuume ja laboreid. Sellepärast sai kohtumisele 
kaasatud erinevate teaduskondade juhatused. Siinko-
hal heale lugejale teadmiseks, et TTÜ Üliõpilasesin-
dus liidab kõikide teaduskondade tundengeid, sellel 
on oma kolmeliikmeline juhatus, esinduskogu ning 
personal. Kõigile meile on see lisatöö põhitöö ehk 
õppimise kõrvalt. Igal TTÜ teaduskonnal on aga oma 

TUDENGIELU
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teaduskonna üliõpilaskogu, kus tudengid tegelevad 
peamiselt ainult teaduskonda puudutavaga.

Koostöös teaduskondade üliõpilaskogudega kor-
raldasime tuuri TTÜ linnakus, käisime läbi kõik tea-
duskonnad, kiikasime raamatukogusse, uudistasime 
tudengimajas ja rääkisime ülikooli ajaloost. Külalised 
olid vaimustuses meie tudengimajast ning samuti üli-
õpilaskogude kasutuseks mõeldud ruumidest. Tutvus-
tustuuri eriline tänu Inseneriteaduskonna esindajatele 
Artyom bashevile ja Erik Tederile, kes võimaldasid meile 
kõrgepingelabori külastuse koos äikesesõuga. Maarja 
Lipu lahkel abil saime vaadata loodusteaduskonna eri-
nevaid laboreid, näha paari katset ja suhelda kolme pro-
fessoriga. IT teaduskonnas võtsid meid vastu toredad 
IT tudengid Krõõt Grete Mänd ja Kaspar Kivistik. Nende 
üliõpilaskonna ruumis tekitas külalistes elevust tudengite 
loodud LED-valgustusega droon ning telefonikaamerad 
said vahva momendi jäädvustamiseks kiirelt avatud. Sai-
me aru, et meie üliõpilastel on tööks ja ürituste korralda-
miseks kasutuses olevate ruumidega vedanud. 

Tuuri järel korraldasime Üliõpilasesinduse ruumes 
rahvusvahelise õhtusöögi: iga kool oli omalt poolt 
midagi põnevat lauale pannud. Põnevaima rahvusele 
iseloomuliku roa tiitel läks seekord Leetu, kust toodi 
lauale hiigelsuur lihakamakas. Hea ja parema mekki-
mise kõrvale toimusid ka iga ülikooli esitlused.

baltechi teise päeva hommikune programm algas 
Mektory tuuriga. Pärast seda ootas meid ees pikk, 
kuid põnev konverentsipäev – korraldatud koos Eesti 
Masinatööstuse Liidu ja inseneriteaduskonna üliõpilas-
koguga. Sel aastal valiti baltechi kohtumise keskseks 
teemaks inseneeriatudengeid kõnetav probleem: prak-
tika sooritamine ja tööturule sisenemine. Konverentsil 
toodi edukalt kokku ülikooli, tudengi ja praktikavõima-
lusi pakkuvate ettevõtete vaated. Konverents oli avatud 
kõigile huvilistele ja meie suureks rõõmuks oli osalejaid 
ligi 100, mis näitab, et teema on aktuaalne ja kõnetab 
paljusid. Päeva eestvedajaks oli Inseneriteaduskonna 
tudeng Henry Härm, siinkohal suured tänud ka temale. 

Ürituse avas rektor Aaviksoo, professor Tauno 
Otto rääkis inseneride tööturu hetkeolukorrast. Häm-
mastav oli näha statistikat, et igal aastal jääb Eestis 
puudu 36 inseneri-spetsialisti, keda meie ühiskond 
vajab. TTÜ tootearenduse ja robootika program-
mijuht Raivo Sell rääkis enda kogemusest tudengi-
te kaasamises praktikale. Tööandjate plokis räägiti 
peamiselt ettevõtete ootustest noortele, esindatud 
olid Abb AS ja Estanc AS. Vahva oli näha, et tudengid 
kuulasid nende esitlusi tõesti sügava huviga ja esita-
sid ka rohkelt küsimusi. Tudengite paneel oli samuti 
edukas, seal osalesid TTÜst Enn Karing (EST) ning 
Kilian Ochs (GER) ja Riia Tehnikaülikooli tudeng Indra 
Petersone. Rõõmustav oli näha, et meie baltimaade 
sõbrad kommenteerisid antud teemat innukalt, räägiti 
enda riikides toimivatest süsteemidest, võimalustest, 
kuidas praktikaid sooritatakse ja kontrollitakse.

Pärast pikka konverentsipäeva suundusime bal-
techi noortega Tallinna vanalinna meelt lahutama. 
Olime ette valmistanud lõbusa fotojahi, mille raames 

pidid noored viieliikmelistes gruppides käima läbi 10 
ajaloolist vaatamisväärsust või pubi ning nende juu-
res mingi konkreetse teemaga pildi tegema. Hooli-
mata külmast ilmast jõudsid kõik tiimid õnnelikult ja 
ülesande sooritanuna võistluse lõpp-punkti Dublineri, 
kus veetsime ühiselt toreda õhtu.

10. veebruar algas baltechi korraldajatele ehma-
tusega: pärast hommikusööki avastasime, et olime 
töötubade läbiviimiseks mõeldud ruumid broneerinud 
valele päevale. Siinkohal tänud Mektoryle, kes andis 
meie kasutusse Ärimudelite ruumi. Kärmelt saime 
ka toitlustuse ümber mängida ja lõpuks laabus kõik 
hästi. Töötoas räägiti üliõpilasesinduste peamistest 
probleemidest ja otsiti neile lahendusi. Reimo Ärm 
ja Ann-Christiin Kerner käisid rääkimas tudengiorga-
nisatsioonide turundamisest Facebookis ja sellest, 
kuidas püüda kinni sotsiaalmeedias just need inime-
sed, keda sinu korraldatav üritus võiks kõnetada. Riia 
Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete koordinaator 
Martna Megne tegi ettekande baltechi ja Nortechi 
tudengivõrgustike tulevikust ja olulisusest.

Laupäeva õhtul, meie koosviibimise viimasel õhtul 
läksime sööma Von Glehni pubisse. Sealsed toidu-
portsjonid olid nii suured, et Leedu poisid, kes esime-
sel õhtul international dinner’i ajal hooplesid, et nende 
riigis süüakse kõige rohkem liha ja ollakse tugevad, 
pidid alla andma massiivsele Eesti lihatükile ja tun-
nistama, et hoopis eestlased söövad kõige rohkem. 
Peale kehakinnitamist jätkus koosolemine TTÜ U-06 
saunas, kus veetsime pingevabalt ja rõõmsalt viimase 
ühise õhtu – mängisime kaarte, saunatasime ja Läti 
noored demonstreerisid enda tantsuoskusi. Oli väga 
tore õhtu. Kohtume taas!

Minu kui ürituse peakorraldaja süda ja meel muu-
tusid lõpuks rahulikuks – tudengite baltech Eestis oli 
edukas ning tudengeid ühendav tehnikaülikoolide võr-
gustik taas ühe korraliku kogemuse võrra tugevam. ■
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Aasta tudeng Lilian Valge: 
ei kujuta ettegi, et käiksin 
ülikoolis ainult õppimas!

Lilian Valge  Foto: Rauno Liivand

Mäletan, et meie Üliõpilasesinduse personali koosole-
kul räägiti ikka, et kui keegi tublisid tudengeid teab, 
siis kindlasti andku neist teada. Kui avalduste esita-
mise tähtaeg oli lõppenud, siis hea sõbranna tuli minu 
juurde ja ütles: „Võib-olla sa ei tea veel, aga sinagi 
oled Aasta tudengile nomineeritute hulgas“. Olin mui-
dugi üllatunud, aga laususin, et rohkem ei taha tea-
da, kes siis lõpuks valituks osutub. Minu õnneks keegi 
mulle seda enne lavale minekut otse välja ei öelnudki, 
mistõttu aktusel meie Üliõpilasesinduse esinaise sõnu 
kuulates tõusis mul pulss ikka korralikult. Kõik, mis ma 
mõelda suutsin oli „Päriselt või? Aga TTÜs on ju nii 
palju teisi hakkajaid tudengeid, kes tunnustust vääri-
vad.“ Olin siiralt üllatunud, see on suur au.

Minu südame teevad eelkõige soojaks need het-
ked, kui pärast spordiüritust tulevad osalejad minu 
juurde ning räägivad, kuidas neil rajal või võistlusel 
läks. Muidugi on mul uhke tunne, kui ülikoolidevahe-
listelt spordiüritustelt saab „koju“ tagasi tulla karikaga 
ehk et järjekordselt tõestada – TTÜ on kõige sportli-
kum ja parem ülikool. Ürituste korraldamisel on mul 
alati abiks oma vahva tiim, kelleta ei oleks ülesanne-
tega tegelemine pooltki nii põnev. Kui nüüd kõik oma 

projektid ja tegemised kokku võtta, siis korraldusliku 
poole pealt on minu lemmiküritus kindlasti TTÜ jooks: 
see annab mulle võimaluse üks väga mahukas üritus 
täiesti nullist üles ehitada ning iga kord õpin midagi 
uut. Kuna tänavu viin seda läbi juba kolmandat korda, 
siis on ainult hea meel tõdeda, et TTÜ jooks on jõud-
salt kasvanud ning osalema on oodata ka mitmeid 
Eesti eliitjooksjad.

Tudengiaktivism on minu ülikooliaastad tõesti hu-
vitavaks teinud. Ei kujuta ettegi, et käiksin ülikoolis 
ainult õppimas. Olen kolme organisatsiooni liige, kuid 
süda kuulub ikka Üliõpilasesindusele, kus mul on maa-
ilma vägevaimad tööülesanded ja oma armas „pere“ 
juba esimesest ülikooliaastast saadik. Tehtud projek-
tide jooksul on mul olnud võimalik end õige mitmes 
valdkonnas proovile panna ja olen aru saanud, et ka 
tulevikus soovin (spordi)ürituste korraldamise ja turun-
dusega tegeleda. Minu õnneks läheb see teine pool 
kokku ka omandatava haridusega. Mul on ainult hea 
meel, et rebasena julgesin oma kandideerimisavalduse 
TTÜ jooksu projektijuhiks saata, sest see, kuhu see 
mind tänasel päeval viinud on – ütleme ausalt, midagi 
nii head ei oleks osanud kunagi oodata! ■

TUDENGIELU
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Aasta tudengitegu –  
Euroopa ülikoolide 

meistrivõistlused väitlemises
Tallinn EUDC peakorraldaja Selene Gnadenteich  Foto: Mihkel Leis

Esimesed ettevalmistused algasid juba kolm aastat enne 
ürituse toimumist. Suurimaks väljakutseks oli nii pika aja 
jooksul tiimi kooshoidmine: kolme aasta jooksul on osa 
liikmeid ülikooli lõpetanud, peale on tulnud uusi aktiivseid 
inimesi ning mõned otsustanud hoopis pere luua. Kõik 
see mõjutab tiimi toimimist ja korralduslikku tervikut. 
Ette tuli ka üllatusi, näiteks olid ürituseks broneeritud 
majutusasutuse kõik toad, kuid hotell ei saanud reno-
veerimistöid õigeaegselt valmis. Õnneks aitasid pikaaja-
line eeltöö ja lõputult läbimängitud kriisistsenaariumid 
meeskonnal just seesugusteks olukordadeks valmistuda.

Nädala vältel panustas ürituse toimumisse 80 vaba-
tahtlikku, 45 kohalikku korraldusmeeskonna liiget ja 17 
rahvusvahelist tiimiliiget. Nende inimeste töö tulemu-
sena oli suurest rahvahulgast hoolimata üritus pidevalt 

ajakavas, korralduslikult sujuv ning Tallinnas toimunud 
meistrivõistluste tase väga kõrge. Toitlustustiim suutis 
koos vabatahtlike abiga peamaja sööklas toitlustada 
700 inimest 35 minutiga – see tähendab kiiremini kui 
paljud catering-firmad. Tehnikaülikoolile kohaselt viis 
korraldusmeeskond väitlusmaailma ka tehnoloogiliselt 
uuele tasemele, järgmiste aastate korraldajatel tuleb 
sama taseme saavutamiseks kõvasti pingutada. Eraldi 
kiidan koostööd ülikooliga – stabiilne sisevõrk, kompakt-
ne linnak ning kõik võimalused ratastooliga liiklejatele 
aitasid kaasa meeldejääva kogemuse loomisele.

Üritus aitas Euroopa väitluskogukonnal meie ini-
mesi, korraldust ning keskkonda tundma õppida. Kõi-
ge enam võitis aga TTÜ väitluskogukond, saades juba 
tudengieas maailmatasemel korralduskogemuse. ■

14.–20. augustil 2017 toimusid Tallinna Tehnikaülikoolis esmakordselt  
Euroopa ülikoolide meistrivõistlused väitlemises (Tallinn EUDC). Meistrivõistlustel 

osales 700 inimest, võistlustegevus toimus paralleelselt seitsmekümnes 
klassiruumis! Üritus kulmineerus finaalidega Nordea Kontserdimajas. 



60

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e

Vilistlane Henry Kõrvits:  
TTÜs sain endale  
elu parima ameti

Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis? 
Teen seda, millest rõõmu tunnen: muusikat, pisut 
näitlemistööd, aitan oma plaadifirmaga artistidel 
püünele tõusta. Annan loenguid väga erinevatel 
teemadel, peamiselt muusikakultuurist ja -ajaloost, 
aga ka loomisprotsessidest, ning ajan oma väikeseid 
bisniseid.

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud? 
Mitte eriti, mu ülikooliaastad langesid nendesse päe-
vadesse, mis ajasid inimesi segadusse. Punnitasin 

VILISTLANE

oma õpingud kuidagi lõpuni. Neli aastat sai rohkem 
muud tehtud kui omandatud, viimased kaks aastat 
pühendusin sellele, et midagigi omandada ja oma 
paberid kätte saada.

Räägi üks meelde jäänud hetk või  
lugu ülikooliajast. 
Kui kooli läksin, siis kandis TTÜ Kõrgem Majanduskool 
nime Estonian-Danish business College. Õppejõud 
olid Taanist ja õppetöö käis inglise keeles. Mäletan, 
et meil oli loeng nimega Organisational behaviour ja 
pidime tegema seal mingi struktuurianalüüsi vms ühe 
ettevõtte näitel. Ma olin rebel noor kutt ja võtsin alu-
seks Põrgu, kus juhatuse esimees oli Saatan ja osa-

Vilistlasliikumise peaspetsialist Elena Kirt  Foto: Siiri Kumari
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kondade juhatajad olid erinevad okultsed deemonid. 
Analüüsisin nende omavahelist hierarhiat jne. Väga 
põhjalik oli! Taanlasest õppejõud hoidis pead kinni ja 
arvas, et ma ei tohiks seal koolis käia.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele,  
et käisid just selles ülikoolis? 
Ma sain endale elu parima ameti. Olin kuus aastat 
Saku Õlletehase turundusosakonnas Rocki ja kangete 
õllede segmendi brand manager. Põhimõtteliselt sain 
parima erialase ameti, mis sel ajal võimalik oli, kuna 
Saku Õlletehase turundustiim oli tollases Eestis kõi-
ge professionaalsem. Ühesõnaga – võtsin kõik, mis 
võtta andis.

VILISTLANE

TipiKaTe RaTTamaTK 2018
27.–29. juulil Tartumaal

Mis Sinust oleks saanud, kui sa poleks TTÜs 
õppinud? 
Ilmselt oleksin arstiks hakanud.

Ütle üks mõte, kuidas TTÜd veelgi  
inspireerivamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks.
TTÜ kossusats võiks palju parem olla :) See inspi-
reeriks.

Üks põhjus, miks peaks TTÜsse  
õppima tulema? 
Seal käivad väga ilusad tüdrukud. ■

Tudengid, vilistlased, töötajad, sõbrad
Kohtumised, ekskursioonid, telkimine, lõkkeõhtu, tantsuõhtu
Start matka piirkonda ühise bussiga TTÜ eest
Eriti tugevate ratturite start 26. juulil TTÜ eest jalgratastel

Info ja registreerimine 

rattamatkaklubi.ee

rattamatkaklubi.ee
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Koorid ja pillimehed  
tähistavad iseseisvuspäeva 

pikalt ja põhjalikult

TTÜ puhkpilliorkester tähistas väga tegusalt juba enne 
õiget päeva: 22.02. toimus esinemine kontsert aktusel 
Padise rahvamajas ning 23.02. Vasalemma mõisa saa-
lis. „Mõlemal päeval tuli mängida ka pidulistele tant-
suks, 23. veebruari õhtul tähistasime lausa nii, et osa 
orkestrist mängis pilli ja teine osa tantsis,“ meenutab 
Triin Ormel. Orkestri dirigent osales ka TTÜ pidulikul 
aktusel ning noorliikmed tudengite marsil Toompeale. 

„Puhkpilliorkester on EV aastapäevade ajal tavali-
selt ikka rakkes olnud. Oleme teinud mitmeid temaa-
tilisi, ainult eesti muusikast koosnevaid kontsertka-
vasid, neid ette kandnud nii TTÜs kui mujal. Eelmisel 
aastal käisime näiteks Vändra kultuurimajas, 2013. 
aastal Tõstamaal. Kuid on olnud ka lustlikumaid lähe-
nemisi: puhkpilliorkester on EV aastapäeva tähistanud 
isegi uisuplatsil,“ räägib orkestri liige Risto Pomerants.

Orkestri EV100-teemaline kontsertetendus „Minu 
Eesti” aga alles tuleb: 24. märtsil Tartu Ülikooli au-
las, 7. aprillil Viljandi baptistikoguduse saalis ning 8. 
aprillil Tallinnas Rahvusraamatukogu suures saalis.

TTÜ Kammerkoor käis 24.veebruari hommikul li-
puheiskamisel, kuid suuremaid traditsioone vabariigi 
aastapäevaga seoses kooril pole. „Seni tähtsaimale 

Mari Öö Sarv  Fotod: Ants Alev, Risto Pomerants, kollektiivide erakogud

aastapäevale eelnenud kooriproovis sõime siiski koos 
muffineid ja laulsime „Ta lendab mesipuu poole“, et 
korraks ka üheskoos mõelda tagasi neile sajale aastale, 
mis me oleme olnud eestlased. Meil on mitu välismaa-
lasest lauljat, keda samuti saime meile väga kalli laulu-
ga kurssi viia,“ räägib koori liige Kaisa Karro. Ta märgib, 
et lipuheiskamisel pole koorina varem käidud ja seda 
toredam oli seda teha just vabariigi 100. sünnipäeval. 
„Rahvast oli väga palju ning Kuberneri aeda jõudmi-
ne osutus tõeliseks katsumuseks. Meeleolu oli ülev, 
vaatamata varastele hommikutundidele. Laulud said 
kõvahäälselt kaasa lauldud ning lippude lehvitamine ja 
sünnipäevakallistused andsid kargel talvisel hommikul 
mõnusasti sooja. Oli ja on uhke olla eestlane ning ter-
vitada Eestit tema 100. sünnipäeval,“ meenutab Karro.

Rahvatantsurühm Kuljus alustas tähistamist 22. 
veebruaril ülikooli aulas traditsioonilisel vabariigi 
aastapäevale pühendatud aktusel. „Sel aastal oli ak-
tus meie jaoks kohe eriti eriline, sest pälvisime TTÜ 
Kultuuritegu 2017 tunnustuse eduka esinemise eest 
Ullo Toomi võistutantsimisel ja suurepärase soorituse 
eest Gymnafestil koostöös TTÜ Tantsutüdrukute ja 
Saltopoistega. Olime palutud ka esinema, et pidulikku 

KULTUUR

TTÜ kultuurikollektiivid tähistasid vabariigi suurt sünnipäeva  
laulu, tantsu, muffinite ja saunaga. Paljud alustasid iseseisvuspäeva  

Toompeal lipu heiskamisega, aga nii mõnelegi algasid pidustused varem  
ja väga mitmekesistes kohtades.
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koosviibimisse veidi särtsakust tuua. Kolm eriilmelist 
tantsu panid akadeemilisele aktusele väärika punkti,“ 
meenutab Krista Koval Kuljusest.

Ta räägib, et aastate jooksul on välja kujunenud 
omamoodi traditsioon, mille kohaselt said kuljuslased 
ka tänavu 23. veebruari õhtul TTÜs kokku. „Rääkisime 
traditsioonidest, mida on aastast aastasse Kuljuse paga-
sis kantud. Vilistlased meenutasid kaugemaid aegu, et ka 
nooremad saaksid aimdust, kuidas toimis meie ansam-
bel aastaid tagasi, millised ettevõtmised on jäänud meie 
tegemistesse tänase päevani ja milliseid asjatoimetusi 
tehti aastate eest,“ selgitab Koval ja meenutab, et nagu 
ikka, mindi peale ühist jutuajamist TTÜ kuuenda korpuse 
sauna. Pidu kestis seal hommikutundideni ja tugevamad 
kaasvõitlejad läksid ilma ööuneta Keemia trollipeatu-
sesse, et seal üheskoos tipikatega Toompeale marssida 
ning ühiselt vabariigi 100. aastapäeva lipuheiskamisele 
kaasa elada.

Inseneride meeskoor käis traditsiooniliselt Toom-
peal lipuheiskamisel laulmas, sealt rongkäiguga Reaali 
poisi ehk Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajatele-
õpilastele pühendatud mälestusmärgi  juurde ja pärast 
laulis Vabadussõja mälestussamba juures EV hümni. 
Koori liikme ja juhatuse esimehe Kalle Tammemäe 
sõnul olid emotsioonid vägevad: „Vaatamata külmale, 
mis ühe koha peal seistes ikka varvastesse puges, oli 
rõõm jagada nii tohutu hulga inimestega ühist suur-
sündmuse äratundmise tunnet.“ Inseneride meeskoor 
osaleb traditsiooniliselt ettevõtmistes, mida korraldab 
Eesti Meestelaulu Selts – koor on olnud EMSL liige 
seltsi algusest peale. „Ka Reaalkooli Poisi juures toimuv 
kogunemine ja Miina Härma „Meeste laulu“ laulmine 
toimuvad EMLS üleskutsel,“ märkis Tammemäe. ■
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TTÜ kirjastuses  
ilmunud raamatud

Udayan S. Patankar,  
Sunil M. Patankar 
ELEMENTS OF VEDIC 
MATHEMATICS

Käesolev raamat kirjeldab ve-
da-matemaatika elemente, 
mis on mõeldud kasutamiseks 
õpilastele, kes on huvitatud 
teistsugusest matemaatikast. 
Raamatus tutvustatakse kolme valdkonda: veda-arit-
meetika, veda-algebra ja veda-geomeetria. Raamatus 
esitatakse veda-matemaatika elementidest ligikau-
du 100 näidet, tutvustades lihtsaid ja kiireid arvutus-
meetodeid. Elementide valik ja paindlikkus igas õppe - 
etapis peaks hoidma õppuri meele värske. Veda-ma-
temaatika elemendid aitavad ka aeglaselt õppivatel 
õpilastel paremini tunnetada põhikontseptsioone. 
Veda-matemaatika on äärmiselt kasutajasõbralik 
arvutussüsteem. Meetodid pakuvad mitte ainult kiire-
mat tulemuseni jõudmist, vaid suurendavad tervikuna 
õppuri loomingulisust. Meetodid on rakendatavad ka 
tehniliste ülesannete lahendamisel.
320 lk
ISbN 978-9949-83-215-6

Vello Kala 
HÜDROGRAAFIA ALUSED

Õpik on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mere-
akadeemia veeteede ohutuse eriala üliõpilastele. See 
võib olla abiks ka praktiseerivatele insener-hüdrograa-
fidele ja teistele laevasõidu ohutuse vallas töötavate-
le spetsialistidele, samuti vesiehitiste projekteerimise, 

rajamise ja ekspluatatsiooniga 
tegelevatele ehitusinseneridele. 
Iseseisva töö hõlbustamiseks 
on mitmeid näidisülesandeid. 
Kirjutamisel on silmas peetud 
hüdrograafiaspetsialistidele 
esitatavaid IMO ja IHO nõudeid. 
Lisatud on Eesti ja Läänemere 
piirkonna iseärasusi kajastavaid 
teemasid.
316 lk
ISbN 978-9985-808-64-1

Andres Keevallik 
UUELE KVALITEEDILE 
JA VÄÄRIKALE 
POSITSIOONILE. 
TALLINNA TEHNIKA
ÜLIKOOL 2000–2015

Kogumik koondab kümnete 
TTÜ elus olulist rolli mänginud 
inimeste meenutusi, lisaks aastatel 2000–2015 nii 
ajakirjanduses kui ka mujal avaldatud materjale. See 
on otsekui mosaiik, mille kildudest moodustuv ter-
vikpilt haarab endasse kogu sündmuste ja tunnete 
spektri ning kirjeldab kiretust faktide esitamisest 
märksa ehedamalt meeleolusid, mis ülikoolis valitse-
sid, eesmärke, mille nimel töötati ja energiat, mille 
abil muudeti TTÜ rahvusvaheliselt tunnustatud ja 
oma riigis juhtivaks ülikooliks.
430 lk
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Kaspar Kallip
High Strength Ductile Aluminium Matrix Composite. 
Kõrgtugev ja plastne alumiiniumkomposiitmaterjal. 
ISbN 978-9949-83-175-3 (publication), ISbN 978-
9949-83-176-0 (pdf). 84 lk. 
Kaitses 01.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9114

Peeter Maripuu
Cyclicality, Corporate Investments and Financial 
Soundness: Evidence from Central and Eastern Euro-
pean Countries. Majanduse tsüklilisus, ettevõtete inves-
teeringud ning finantsvõimekus: uurimistulemusi Kesk- 
ja Ida-Euroopa andmetel. ISbN 978-9949-83-169-2 
(publication), ISbN 978-9949-83-170-8 (pdf). 100 lk. 
Kaitses 05.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9010

Jelena Maricheva
Electrodeposition of Cadmium Chalcogenide Films for 
Hybrid Solar Cells. Kaadmiumkalkogeniidkilede elekt-
rokeemiline sadestamine kasutamiseks hübriid-päike-
sepatareides. ISbN 978-9949-83-177-7 (publication), 
ISbN 978-9949-83-178-4 (pdf). 142 lk. 
Kaitses 05.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9117

Maria Drozdova
Electroconductive Oxide Ceramics with Hybrid Graphe-
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mika tehnoloogia ja püsivus. ISbN 978-9949-83-183-8 
(publication), ISbN 978-9949-83-184-5 (pdf). 98 lk. 
Kaitses 06.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9119

Egge Haiba
Optimization of Sewage Sludge Composting: Prob-
lems and Solutions. Reoveesette kompostimistehno-
loogiate optimeerimine ravimijääkide kahjutustami-
se eesmärgil. ISbN 978-9949-83-179-1 (publication), 
ISbN 978-9949-83-180-7 (pdf). 162 lk. 
Kaitses 08.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9120

Tarvo Mill
Application of Terrestrial Laser Scanning Techno-
logy for Engineering Structure Surveys. Terrestriline 
laserskaneerimine ehituskonstruktsioonide mõõdis-
tamisel. ISbN 978-9949-83-167-8 (publication), ISbN 
978-9949-83-168-5 (pdf). 142 lk. 
Kaitses 11.12.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9118

Tamás Pardy
Microheating Solution for Molecular Diagnostics De-
vices. Mikrosoojendamine molekulaardiagnostika sea-
distes. ISbN 978-9949-83-197-5 (publication), ISbN 
978-9949-83-198-2 (pdf). 126 lk. 
Kaitses 15.01.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9249

Marek Rist
Principles for the Design of Impedance Spectroscopy 
Devices for Identification of Dynamic Bio-Systems. 

Dünaamiliste biosüsteemide impedantsspektroskoo-
pia seadmete disaini printsiibid. ISbN 978-9949-83-
201-9 (publication), ISbN 978-9949-83-202-6 (pdf). 
218 lk. 
Kaitses 15.01.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9260&

Monika Kollo
Uni- and Bidirectional Stratified Flows in Submerged 
Openings of Built Environment. Ühe- ja kahesuunaline 
stratifitseeritud voolamine konstruktsioonipiirde upu-
tatud avades. ISbN 978-9949-83-195-1 (publication), 
ISbN 978-9949-83-196-8 (pdf). 162 lk. 
Kaitses 16.01.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9257

Kalev Julge
Laser Scanning of Built Environment and Landforms 
with Spatial Modelling Applications. Laserskaneerimi-
ne ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel 
ning tulemuste modelleerimine. ISbN 978-9949-83-
203-3 (publication), ISbN 978-9949-83-204-0 (pdf). 
146 lk. 
Kaitses 19.01. 2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9288

Andre Koit
Malignant Transformation Causes Rearrangement of 
Energy Metabolism in Colorectal and Breast Cancers. 
Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi üm-
berkorralduse jämesoole- ja rinnakasvajates. ISbN 
978-9949-83-207-1 (publication), ISbN 978-9949-
83-208-8 (pdf). 142 lk. 
Kaitses 31.01.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9349

Moonika Viigimäe
Analysis of Ventricular Repolarization Signals in 
Obstructive Sleep Apnea. Ventrikulaarse repolarisat-
siooni signaalide analüüs obstruktiivse uneapnoe 
korral. ISbN 978-9949-83-205-7 (publication), ISbN 
978-9949-83-206-4 (pdf). 80 lk. 
Kaitses 09.02.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9342

Svetlana Polivtseva
Tin Sulfide Films by Chemical Spray Pyrolysis: For-
mation and Properties. Tinasulfiid kiled keemilise 
pihustuspürolüüsi meetodil: moodustumine ja oma-
dused. ISbN 978-9949-83-219-4 (publication), ISbN 
978-9949-83-220-0 (pdf). 108 lk. 
Kaitses 12.02.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9416

Merilin Metsma
The Role, Design and Challenges of Training in a 
Decentralized Civil-Service System: The Case of Es-
tonia. Koolituse roll, disain ja väljakutsed detsentra-
liseeritud avaliku teenistuse süsteemis: Eesti juhtumi 
analüüs. ISbN 978-9949-83-221-7 (publication), ISbN 
978-9949-83-222-4 (pdf). 130 lk. 
Kaitses 06.03.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9462
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ÜRO põlevkivisümpoosion  
tõi TPIsse uue aula ja  

suure sõõmu värsket õhku
Hilissuvel 50 aastat tagasi toimus tolleaegse TPI ruumides ÜRO põlevkivi-

sümpoosion, ametliku nimetusega United Nations Symposium on the Development  
and Utilization of Oil Shale Resources. Praegu ei oleks Eestis sellise teadus-

foorumi korraldamises midagi erakordset, tollaseid olusid arvestades  
võib seda aga pidada omamoodi imeks. 

Leevi Mölder  Fotod: TTÜ muuseumi digiteek

tamist) ja vahesaadustest lõpptoodete valmistamist ning 
varude majanduslikult ratsionaalseimaid kasutusviise. 
Osavõtjaid oli kokku 29 riigist, ettekandeid 10 riigist. On 
loomulik, et kõige arvukamalt oli esindatud NSV Liit, kuid 
palju ettekandeid oli ka USAst. TTÜ panus oli kaheksa 
ettekannet. Teised ettekanded olid Austraaliast, Austriast, 
brasiiliast, Hollandist, Jugoslaaviast, Lääne-Saksamaalt, 
Rootsist ja Suurbritanniast. Oli üsna meeliülendav esineda 
noorima ettekandjana sellise auditooriumi ees. Kõik minu 
hilisemad ettekanded, võib-olla teaduslikus mõttes täht-
samadki, on selle kõrval tundunud hoopis igapäevasemad.

Vaatamata kõrgete tiitlitega organiseerimiskomi-
teele (seda juhtis NSVL-i ministri asetäitja) jäi süm-
poosioni tegelik ettevalmistus ja korraldus tervenisti 
ülikooli mureks. Moskvast oli küll kohale saadetud oma 

Arvatavasti soodustas sümpoosioni toimumist NSV Lii-
du võimude omamoodi edevus – Ungari 1956 oli juba 
peaaegu unustatud ning nn Hruštšovi sula polnud veel 
täielikult läbi. Teisest küljest aitas vast kaasa ka „oma 
mees Havannas“, endine õppeprorektor, varem põlevkivi 
uurinud Georgi Oserov, kes töötas ÜROs tehnilise kon-
sultandina. Ning muidugi TPI hea maine nii üldiselt kui 
ka põlevkiviuuringute keskusena. See oli prof Agu Aarna 
rektoriaja kõrgpunkt. Tal oli sel ajal autoriteeti Eesti 
kohalikus juhtkonnas ning tugev toetus ülikooli sees.

Tolle aja kohta väga esinduslikul nõupidamisel arut-
lesid u 270 sümpoosionist osavõtjat kokku 88 ettekande 
üle, mis hõlmasid laia küsimuste ringi: põlevkivide geo-
loogiat, mineraloogiat ja kaevandamist, orgaanilise aine 
(kerogeeni) geokeemiat, põlevkivide töötlemist (sh põle-

Sümpoosionist osavõtjad: paremal Cameron, Russell (USA), 
keskel brasiilia esindaja barcellos, vasakul NSVL esindaja, 

26. aug 1968.

◀
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„kubjas“, kuid kokkuvõttes oli temast pigem kahju kui 
kasu, pisiasjadesse sekkumisega tekitas ta omajagu 
segadust. TTÜs juhtis neid töid rektor Agu Aarna isik-
likult. Ta tegutses julgelt, kuid paindlikult ning kui väga 
vaja, siis ka üsna järeleandmatult. Minu arvates ilmnes 
sümpoosioni korraldamisel eredalt Agu Aarna vaimu-
annete parim külg – juhioskus. Tänu sellele õnnestus 
sümpoosioniks valmis ehitada ka aula, ehkki lõpp läks 
väga kiireks: veel avamise eelõhtul lakkisid nooremad 
töötajad aula põrandat ja kruvisid kinni istmeid.

Nõukoguliku süsteemi tõttu oli organiseerimistöö üsna 
mahukas, sellega olid mitme kuu vältel hõivatud paljud 
ülikooli töötajad. Kõige suurema koormuse sai muidugi 
tolleagne keemiateaduskond. Käesoleva artikli autor trü-
kiste alakomisjoni juhina ohverdas rohkem kui pool aastat, 
et kõikide ettekannete täielikud tekstid saaksid tõlgitud, 
redigeeritud ning vene ja inglise keeles trükitud, lisaks lü-
hikokkuvõtted prantsuse ja hispaania keeles. Muidugi ka 
programmid, kutsekaardid, TTÜd tutvustavad materjalid 
ning muud pisitrükised. Omapäi tuli teha ka üsna riskant-
seid otsuseid. Kuna tsensuur (Glavlit) ei lubanud trükki-
da lõhkeainete lähteaine toluooli (toluene) nimetust, siis 
sai see uljalt asendatud nomenklatuurse sünonüümiga 
metüülbensool (methyl benzene), mis kummalisel kombel 
keelatud ei olnud. Enam nii ei julgeks teha.

Muidugi ei saanud läbi äpardusteta. Üks piinlikumaid 
juhtus TPId tutvustava voldikuga, mis küll õnnestus kuns-
tiliselt kenasti kujundada ning saadaolevatest parimale 
paberile trükkida, kuid paraku oli kunstnikul slaavi i ja u 
(s.o ladina u ja y) segamini läinud ning TPIst oli saanud 
Tallinna Pooltehniline Instituut (poli- asemel polu-). Õn-
neks jõuti see voldik laudadelt kiiresti ära korjata.

Sümpoosion ise kulges ladusalt. Oli palju sisukaid 
ettekandeid ning elavat diskussiooni, korralduslik pool 

läks kui lepase reega. Osavõtjad olid majutatud tolle 
aja esindushotelli, praegusesse Park Inn by Radisson 
Meriton Conference & Spa Hotel Tallinna ning TTÜ ja 
hotelli vahel sõitsid eribussid. Sümpoosioni lõpupäe-
vil toimusid osavõtjatele väljasõidud Ida-Virumaale 
Estonia põlevkivikaevandusse, balti elektrijaama ja 
Kohtla-Järve keemiakombinaati. 

Vaba aja üritused hõlmasid peaaegu kõiki Eesti tolle 
aja populaarsemaid lõbustusasutusi. Iseenesest polnud 
ju suurt valikut: Merepiiga kohvik, Tallinna kohviku varie-
tee, Koeru kõrts ja mõni asutuse saun. Muidugi ka Esto-
nia teater ja tavakohane vastuvõtt Kirovi kalurikolhoosis. 
Uhke lõpubankett peeti Lillepaviljonis. Üllataval kombel 
ei tehtud osavõtjate vaba aja üritustel erilist vahet vä-
lismaalastel ja oma kodanikel. Ka ei osanud ma tähele 
panna KGb valvsat silma, ehkki arvatavasti oli see kohal 
ikka. Tagantjärele mõeldes tundub üsna märgiline, et 
just ameeriklasest osavõtja, kelle ettekande teema oli 
põlevkivi utmine maa-aluse tuumaplahvatusega, ilmus 
hommikuti istungitele üsna vindises olekus ja puneta-
vate silmadega, kuid ikka kohaliku šiki saatjanna seltsis.

Vaimselt oli sümpoosion TPI-le kui sõõm värsket 
õhku aastatepikkuse umbse eraldatuse järel. Osalejad 
ja korraldajad said hindamatu kogemuse, mis hilise-
matel aastatel kõikidele ära kulus. Sümpoosioniga 
hõivatud tegutsesid entusiasmiga, pidamata mista-
hes koormat liiga raskeks. 

Paraku varjutas sümpoosionielamust samal aja 
toimunud NSV Liidu vägede sissetung Tšehhoslovak-
kiasse. Protestiks jättis mitu USA teadlast Tallinna 
saabumata. Sellest vaatevinklist oli sümpoosion mitte 
üksnes esimene, vaid ka viimane värske õhu sõõm 
enne stagnaaega. Tollal seda siiski veel ei tunnetatud 
ning oldi lootusrikkad. ■

Külalised näitusega tutvumas,  
esiplaanil Panama ülikooli professor V. Shelton

TPI peahoone esine ÜRO põlevkivisümpoosioni 
ajal, lehvimas paljude riikide lipud

Rahvusvaheline põlevkivialane sümpoosion TPI aulas
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