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Kui programmeerime,  
siis nutikalt!

Kui asume hoogsalt digistama 
kogu elu lihtsalt sellepärast, et me 
saame, võime koos pesuveega lapse 
välja visata. Heaks näiteks on navi-
gatsiooniseadmed, mis teevad ini-
meste eest kõik töö ära ja noil pole 
aimugi, mis suunas sõidavad, sest ek-
raanil lähevad nad alati otse ja maa-
kera pöörab nende all, mitte nemad 
maakera peal. See on jabur ja võtab 
inimestelt ka ettekujutuse, et Õismäe 
asub Tallinna lääneservas ja Meri-
välja ida pool, kui kaugel on Varssavi 
või kas Hispaania on ookeani taga. 
Muidugi on navigatsiooniseadmed 
mugavad abimehed, aga ärgem loo-
vutagem neile enda mõtlemisvõimet!

Ja mitte ainult mõtlemisvõimet. 
Olgu meil Skype ja konverentskõ-
ned, olgu e-õpe ja GrabCad, aga 
kohtumist päris elus inimestega 
masinad ei asenda. Nii et ka siis, kui 
ülikooli lõpudiplomid saab ise ÕISist 
alla laadida, võiks rektori soe käe-
pigistus lõpuaktusel igaühele ikkagi 
alles jääda. ■

Selles ajakirjanumbris räägib eme-
riitprofessor Leo Võhandu arvuti-
te tulemisest ja süsteemide enda 
heaks tööle panemisest. Mind võ-
lub väga informaatiku mõtteviis. Võ-
handu nendib intervjuus, et inimestel 
on suur rutt kohe tegutsemisplaani 
kallale asuda – ta nimetab seda 
programmeerimiseks. Aga trikk on 
hoopis selles, kuidas programmee-
rimisest pääseda, kuidas laisk olla. 
Ma olen nõus: tark ei torma, parem 
mõtleme esmalt, mida me saada 
tahame. Siis on juba lihtsam otsus-
tada, kas üldse tegutseda, kas vaja-
me masinate abi ja kui, siis milliste 
masinate ja millist abi.

Rektori välja kuulutatud Tal-
TechDigital on kahtlemata vajalik 
ja õige algatus. Muidugi me peak-
sime laskma arvutitel teha ära kõik 
need asjad, mida nad saavad, et 
ise teha seda, mida meile rohkem 
meeldib teha. Ainult et tuleb hoo-
lega läbi mõelda, mida me ei ole 
nõus arvutite teha jätma.

Mari Öö Sarv, peatoimetaja

Mul on väga hea meel, et ma 
ei pea sõidukit ostes selle vormis-
tamiseks teenindusbüroos pas-
sima, vaid ajan asja korda paari 
digiallkirjaga lõunasöögi ajal.  Aga 
tunnistan ausalt: kui planeerin 
oma töönädalat, kleebin käega-
katsutavast paberist sildikesed 
laua peale ritta. Nii on ülesanded 
kogu aeg silme ees, mitte kusagil 
äpis peidus. Ja neid sildikesi järjest 
ära visata on palju suurem nau-
ding kui ekraanil ülesandeid maha 
kriipsutada.

Mul on hea meel, et mu vali-
jakaart tuleb e-postkasti ja riigil 
kulub niimoodi vähem paberit ja 
raha, aga valimisjaoskonda lähen 
ikkagi ise kohale. Mitte sellepä-
rast, et ma ei oska, ei usalda või 
ei väärtusta oma digiidentitee-
ti, vaid sellepärast, et see annab 
mulle võimaluse palju ehedamalt 
lastele seletada, kuidas demo-
kraatia töötab, ja ka ise oma riiki 
palju pidulikumalt tunnetada.

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
Aadress: Ehitajate tee 5 (U01-129), 19086 Tallinn 
Tel 620 3615, e-post: ajaleht@ttu.ee, www.ttu.ee/ajaleht
Peatoimetaja: Mari Öö Sarv
Korrektor: Kristel Klesmann
Maketi põhiplaan ja küljendus: Anu Teder
Kaanefoto: Edmond Mäll
Kolleegium: Anne Muldme, Anu Oks, Ija Stõun, Kersti Vähi, 
Krislin Aedla, Krõõt Nõges, Raul Hanson, Reijo Karu,  
Renno Veinthal, Silvia Uus, Tauno Otto 
Ajakiri ilmub 6 korda aastas. Järgmine number ilmub detsembris 2017.

MENTE ET MANU

www.ttu.ee/ajaleht


4

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e

RUBRIIKARVAMUS

Tere, tenuur! 
Lugupeetud rektor, austatud kolleegid, üliõpilased, daa-
mid ja härrad. Soovin teile kõigile head ülikooli aasta-
päeva. Eilsest algas TTÜ sajas aastakäik. Nagu te teate, 
on ka meie kodumaal peatselt täitumas sada aastat. 
Seega palju juubeleid koos. Samas mitmed kuulajatest 
ilmselt ei ole teadlikud, et lähenemas on veel üks oluline 
tähtpäev. 11. jaanuaril möödub 100 aastat Ameerika 
lennundus- ja kosmonautikainseneri Edward Aloysius 
Murphy jr-i sünnist. Me kõik oleme kuulnud Murphy sea-
dustest ning tõenäoliselt keegi meist ei kahtle nende 
paikapidavuses. Näiteks kui hilineme rongijaama, siis 
on rong väljunud alati õigeaegselt.

Vähesed teavad, et insenerina suhtus Murphy oma 
seadustesse märksa tõsisemalt. Ta osales muuhulgas 
Apollo kosmoseprojektis ning mitmetes lennunduse 
töökindlust puudutavates ettevõtmistes. Sellega on 
ta andnud suure panuse tänapäeva arvutisüsteemide 
töökindlamaks muutmisse. Arvutisüsteemide töökind-
lusega tegeleb ka minu uurimisgrupp, milles nüüdsest 
tenuuriprofessorina oma teadlaseteed jätkan. Täna 
kõnelengi tenuurist. Ühelt poolt sellest, mida see minu 
kui teadlase elus ja töös muudab, ja teiselt poolt, mis 
muutub ülikooli jaoks.

TTÜs käivitunud struktuurireform ja üleminek te-
nuurimudelile toob endaga kaasa väga olulisi muu-
tuseid. Iidne Hiina kõnekäänd ütleb „Ma soovin, et sa 
elaksid muutuste ajal!”. Seda lausutakse selleks, et ini-

TTÜ tenuuriprofessor Jaan Raiki kõne  Foto: Edmond Mäll

mesele halba soovida. Selles on muidugi oma iva tõtt. 
Samas ei maksa unustada, et ka globaalselt toimub 
väga kiire areng. TTÜ konkureerib teiste ülikoolidega 
rahvusvahelisel tasemel. Võistleme helgete peade – 
teadlaste ja tudengite – ning ka rahastuse peale. Kes 
karmis maailmas oma mugavustsoonist välja ei tule 
ja muutustega kaasa ei lähe, need ellu ei jää.

Teisalt jälle, selleks et teaduses saaks toimuda 
areng, on vaja stabiilsust ja akadeemilist vabadust. 
Ma väidan, et tenuurimudel toob endaga kaasa nii 
muutusi kui ka stabiilsust.

Teadus on sarnane spordiga. Akadeemik Ubar on 
väga tabavalt öelnud, et teaduses loevad vaid maa-
ilmarekordid. Veidi ironiseerides võiks täpsustada, et 
loevad õieti Guinnessi rekordid. Sest teadlased suuda-
vad leiutada aina uusi „spordialasid”, milles rekordeid 
sooritada. Kuid just nende spordialade leiutamises 
teadlase töö väärtus seisnebki. Kui ma olin oma tea-
duritee alguses, siis uskusin, et teadlase ülesandeks 
on leida lahendusi keerulistele probleemidele. Aasta-
te jooksul on mul aga tekkinud kogemus, töövõtted 
või vähemalt ettekujutus, kuidas lahendusteni jõu-
da. Nüüdseks olen aru saanud, et kunst ei ole nii-
võrd keeruliste ülesannete lahendamises, vaid õigete 
ülesannete püstitamises. Kui ülesanne on korrektselt 
püstitatud ja ühiskonna jaoks oluline, ainult siis saab 
teadustulemusel olla mõju.
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Ei ole olemas Eesti tasemel teadust, Euroopa ta-
semel teadust jne. Teaduses on vaid üks, rahvusvahe-
line mõõdupuu. Selles mõttes teadus erineb spordist, 
kuna viimases toimuvad ka kohalikud võistlused.

Hiljuti ilmus kultuuriajalehes Sirp arutelu, milles 
jõuti järeldusele, et uus, neoliberaalne ülikool ja liig-
ne suunatus turule tapab akadeemilise vabaduse. 
Praeguses olukorras ma pigem ei jaga seda hirmu. 
Ma arvan, et akadeemiline vabadus on ülioluline põ-
himõte, kuid väidaksin, et see ei tähenda vabadust 
uurida teemasid, millel ei ole mingit perspektiivi lei-
da rakendust majanduses. Loomulikult ei arva ma, et 
teadlased peaksid olema ettevõtete teenistuses ja 
neile allhanget tegema. See oleks teadlaste potent-
siaali ilmne raiskamine ning samuti ei annaks see 
olulist tulu majandusele. Teaduse kasu majandusele 
seisneb pigem koostöös ettevõtetega läbiviidavates 
rakendusuuringutes ning tehnoloogia tippspetsialis-
tide koolitamisel, kes omakorda loovad teadusmahu-
kaid, suurt lisaväärtust tootvaid idufirmasid. Väikeste 
idufirmade panus majandusse on kokkuvõttes oluliselt 
suurem kui suurfirmadel. Statistikaameti andemetel 
annavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõted 
umbes 80% Eesti majanduse väljundist.

TTÜs viljeletava teaduse puhul ei peaks olema 
kuigi raske näha seost tööstusega ja selle kasu ma-
jandusele. Probleem on rohkem selles, et Eestis on 
teaduse finantseerimine tervikuna olnud võrreldes 
arenenud riikidega madal ja viimastel aastatel näi-
danud isegi stabiilselt langevat trendi. On raske ette 
kujutada, et sellises olukorras meie riik arenenud 
maailmale järgi jõuaks või pikas perspektiivis rikkaks 
saaks. Ühesõnaga, me võime siin Eestis teadusgrup-
pides küll endast maksimumi anda, kuid ilma riigipool-
se piisava toetuseta ei suuda me luua kriitilist massi, 
mis tekitaks kvaliteedihüppe. Finantseerimine seab 
siin selgelt lae.

Sellises üsnagi ebakindlas olukorras on uus, tenuu-
ripõhine karjäärimudel vägagi tervitatav. Mudeli kesk-
seks elemendiks on alalised akadeemilised ametiko-
had ehk tenuur, millele ülikool tagab keskse rahastuse, 
sõltumata projektipõhise rahastamise kõikumistest ja 
tagasilöökidest. Tenuuri ametikohad ühendavad õppe-
jõu ja teadlase ameti ühtseks professori ametiks, kus 
teadus- ja õppetöö osakaal võib varieeruda sõltuvalt 
professori eelistustest ja ülikooli vajadustest.

Senini on kõik toimunud peamiselt projektipõhiselt. 
Euroopa teadusprojektides on meie keskmine edukus-
protsent IKT valdkonnas senini olnud 5% ringis, rin-
da tuleb pista Euroopa teadlaste paremikuga. Eesti 
projektid on jällegi olnud uskumatult bürokraatlikud ja 
kogu aur on läinud aruandlusele. Muuhulgas olen pida-
nud selgitama, kas ja mida ma konverentsikülastusest 
õppisin ning miks mu taksoarve summa sõidul kodust 
lennujaama erineb tagasisõidul kulutatud summast jne. 

Tenuur loob stabiilsema ja tervema keskkonna, kus 
tugevad teadlased saavad oma akadeemilist vabadust 
rakendada. Käesoleval aastal on TTÜs moodustatud 
63 tenuuri ametikohta, millest 31 täidetakse valimise-
ga avaliku konkursi korras. Teaduskonniti on professori 
valimiste korraldamiseks moodustatud valimiskomisjo-
nid. Huvi tenuuris kandideerimise vastu on märgatavalt 
suurem võrreldes varasemate aastate konkursiga pro-
fessori ametikohale TTÜs. Praeguse seisuga me räägi-
me konkursist, kus on keskmiselt kümneid kandidaate 
ühele kohale. Tõenäoliselt on tegu kõige mastaapsema 
sedasorti konkursiga Eesti ülikoolide lähiajaloos.

Valimisprotseduuri läbiviimine on seega tohutu väl-
jakutse, mis nõuab kiiret ja tõhusat, kuid ka ausat ja 
läbipaistvat tegutsemist. Sellest valikust sõltub, milli-
se kooslusega me jätkame oma tööd tulevikus. Minu 
üleskutse valimiskomisjonides töötavatele kolleegidele 
olekski, et tehkem seda tööd hoolega ja efektiivselt. 
Kui meil õnnestub TTÜsse tuua või siin hoida tasemel 
teadlasi, siis siit sünnivad kindlasti uued ja olulised 
probleemipüstitused ning ka Guinnessi rekordid. ■
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Tark tee salvestab päikeseenergiat
Tallinna Tehnikaülikooli teadlased lõid Maanteeameti 
tellimusel põhjamaade kliimasse sobiva päikeseelekt-
rit tootva teekatendi prototüübi, mis suudab toota 
kuni 50 W elektrienergiat ruutmeetri kohta. „Selline 
lahendus toodab elektrit ka pilvise ilmaga või isegi 
videvikus,” ütleb projektijuht Allan Lahi.

Tavapäraselt ollakse harjunud, et päikeseelektrit 
toodetakse maapinnal või katustel asuvate paneelide 
abil. Teed on päikeseelektri tootmiseks kasutamata 
ressurss. Keskmine teepinna koormatus ulatub 10–
12% teepinnast.

Elektrit tootva teekatendi katsetusi on tehtud nii 
Prantsusmaal, USAs kui Hollandis. Eesti lahendus 
erineb varasematest selle poolest, et kasutatakse 
teistsugust kattematerjali, milleks on klaasiseguga 
kombineeritud plastik. Varasemad lahendused ka-
sutasid kattematerjalina klaasi. Millised on plastiku 
eelised? Turvaliseks liiklemiseks peab teekate olema 
piisavalt kare ning plastiku abil, kasutades 3D mo-
delleerimist, on vastavat karedust oluliselt lihtsam 
saavutada kui klaasi puhul. Võrreldes klaasiga läbib 
plastikut oluliselt erinev valgusspekter ning sellisel 

moel on päikeseelemendini jõudva kasuliku valguse 
hulk suurem.

Eesti e-katend on mõeldud kasutamiseks põhja-
maises kliimas. Eelduslikult suudab ta päikesevalgu-
ses sulatada lund kuni –7° välistemperatuuri juures. 
Loodetavasti tuleb eelolev talv piisavalt lumine ja 
külm, siis saab e-katendi talvisest käitumisest pare-
ma ülevaate.

E-katendi peamiseks kasutusalaks on teede elekt-
rit tarbiva taristu elektrienergiaga varustamine. TTÜ 
teadlaste välja töötatud lahendus võimaldab süs-
teemil töötada ka siis, kui mõni elementidest peaks 
rivist välja langema. Tavapärased päikeseelemendid 
on ühendatud jadamisi ning ühe elemendi rike viib 
terve ploki rivist välja. E-katendi kasutamine on esi-
algu, kuni kasutatakse naastrehve, mõeldav kergliik-
lusteedel ning näiteks jalakäijate ülekäigusaarekestel. 
Elektrivõrgust kaugemates paikades võib e-katendi 
kasutamine tee elektritaristu energiavarustuseks olla 
ka energiasäästu arvestamata majanduslikult tasuv. 

Projekti koordineeris TTÜ ettevõtlus- ja innovat-
sioonikeskus Mektory. ■

RUBRIIKUUDISED
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Professor Raivo Vilu pälvis maailma ühe suurima 
keemiaettevõtte DuPonti medali
Tallinna Tehnikaülikooli biotehnoloogiaprofessor 
ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arendus-
keskuse (TFTAK) teadus- ja arendusdirektor Raivo 
Vilu pälvis maailma ühe suurima keemiaettevõtte 
DuPonti medali kõrgetasemeliste toitumis- ja tervi-
seuuringute eest.

DuPont on rahvusvaheline ettevõte, mis asutati 
1802. aastal. DuPont Nutrition & Health on tänaseks 
üks suuremaid ja juhtivaid toidu- ja biotehnoloogia 
alal tegutsevaid ettevõtteid maailmas.

Raivo Vilu pälvis tunnustuse teadustöö eest, mis 
ühendab endas tipptasemel tööd mikroobifüsioloo-
giast, fermentatsioonist, analüütikast, proteoomikast 
ja metaboloomikast. „Teadustöö fookus, kus mikroo-
biprotsesside optimeerimisel ja uute bakterirakkude 
loomisel kombineeritakse klassikalised rakkude me-

taboolsete radade mudelid uudsete üherakumudelite 
ja kultiveerimismeetoditega, on bio- ja toiduainetöös-
tustele väga oluline,“ ütleb Mathias Heinzel, DuPon-
ti autasu välja andva mittetulundusühingu Danisco 
Foundation juhatuse esimees.

„Selle tunnustuse taga on pikaajaline ja järje-
pidev töö, kus teadusuuringud on tihedalt seotud 
kommertsiaalsete väljunditega,” selgitab Raivo Vilu 
kõrgelt hinnatud töö tagamaid. Koostöö DuPonti ja 
TFTAKi vahel sai alguse 7 aastat tagasi ja on aasta-
aastalt kasvanud nii sisult kui ka projektide mahult. 

DuPonti medalit antakse välja alates 2002. aas-
tast ning selle eesmärk on tunnustada silmapaistvat 
teadus- ja arendustööd toitumis- ja terviseuuringute 
vallas. Professor Vilu on esimene eestlane, kes on päl-
vinud selle kõrge tunnustuse. ■

Septembris alustas Virumaa Kolledžis tööd  
noore inseneri klubi
TTÜ Virumaa Kolledž avas septembris oma uksed ja la-
borid kõikidele teadmishimulistele noortele 1.–12. klassini. 
Tööd alustas noore inseneri klubi, mille eesmärk on ühil-
dada tehnoloogiaharidus matemaatika, füüsika, keemia, 
IT ja teiste õppeainetega.

Kolledži arendusdirektori Mare Roosilehe sõnul on klu-
bi eesmärk arendada süsteemset mõtlemist ja võimet 
näha seoseid ning tervikut, samuti seostada reaalset elu 
erinevate õppeainetega.

Klubi tegevused on üles ehitatud poole aasta kau-
pa, pöörates tähelepanu näiteks robootikale, keemiale, 
automaatikale, füüsikale, heuristilisele matemaatikale 
ning ITle. Eesmärgiks on näidata, et reaalne maailm, 
teadus ja tehnika on omavahel tihedalt seotud. Sel 
sügisel alustas paralleelselt kaks rühma: robootika ja 
köögikeemia.

Robootikaklubi on mõeldud 4.–8. klassi õpilastele, kes 
tahavad õppida programmeerima roboteid. Nad saavad 
seda teha kaasaegsetes laborites uute robootikakomp-
lektide ja seadmete abil. Kolledži „nõiaköögis“ saavad aga 
1.–4. klassi keemikud uurida toiduainete koostist, teha 
lõbusaid ja harivaid köögikatseid ja pöörata tähelepanu 
tervislikele eluviisidele.

Sügisesel koolivaheajal on kolledžis traditsioonilised 
teaduslaagrid 1.–5. ja 6.–8. klassidele. 7.–12. klasside 
õpilased on oodatud prototüüpimise programmi, kus on 
võimalik oma lennukaid ideid praktiliselt realiseerida. 

Noorte inseneride klubi, töötube ja laagrite tegevusi 
finantseeritakse EL-i struktuurivahenditest teaduse popu-
lariseerimise alategevuse programmist „Teeme+“.

Prototüüpimise programmi toetatakse Ida-Viru maa-
konna piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames. ■

Plagiaadipolitsei Urkund aitab  
originaalsemat teadust teha
Sellest õppeaastast saavad TTÜ akadeemilised töötajad 
kasutada plagiaadituvastussüsteemi Urkund. Süsteem või-
maldab kontrollida kirjalike tööde originaalsust ehk teisisõnu, 
võrrelda üliõpilaste esitlusi ja töid internetis ja teistes and-
mebaasides leiduvate eesti- ja ingliskeelsete materjalidega.

„Kuuludes maailma parimate ülikoolide hulka on 
oluline, et Tallinna Tehnikaülikool tegeleks plagiaaditu-
vastuse küsimustega. Tagamaks ülikoolis avaldatavate 
teadustööde usaldusväärsus, on vajalik ülikooli liikmes-
konna teadlikkuse tõstmine plagiaadi küsimustes ja pla-
giaadijuhtumite välistamine võimalikult varases etapis,” 
ütles haridustehnoloogiakeskuse juhataja Tiina Kasuk.

Kirjalike tööde originaalsuse kontrollimiseks on või-
malik kasutada kahte varianti:
 � saates töö e-kirja manusega oma personaalsele 

analüüsi aadressile;
 � laadides dokumendi otse Urkundi veebilehele.

E-kirjaga võivad töö analüüsimiseks saata tudengid. 
Tulevikus tekib võimalus dokumentide üleslaadimiseks 
Moodle’i keskkonda. Urkundi kasutamine on võimalik 
tänu liitumisele HITSA loodud Urkundi konsortsiumiga.

Täiendav info: Tiina Kasuk, õppeosakonna  
haridustehnoloogiakeskus, tiina.kasuk@ttu.ee ■
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Tehnikaülikooli lektor Kristjan Liivamägi  
nomineeriti aasta parima õppejõu tiitlile

2014. ja 2016. aastal sai Liivamägi Eesti Panga 
teaduspreemia. Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on 
üliõpilased valinud ta 2014/2015. õppeaasta parima 
õppejõu nominendiks. Tallinna Tehnikaülikoolis pär-
jasid majandusteaduskonna tudengid Kristjani 2016. 
aastal parimaks loengute andjaks. 

Oma igapäevaste ülesannete kõrvalt õpib Liiva-
mägi ka doktorantuuris.

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustas aasta 
õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab" neid haridus-
töötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga 
eeskuju. ■

TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor 
Kristjan Liivamägi nomineeriti 2017. a Eesti parima 
õppejõu tiitlile. Lisaks Kristjanile kandideerisid sellele 
tiitlile Maido Merisalu (TÜ füüsika instituut) ja Mari 
Karm (TÜ). 

Kristjan loeb Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaure-
use- ja magistriõppele rahanduse aluste ning rahan-
dusotsuste ja finantsjuhtimise aineid. Lisaks osaleb 
ta aktiivselt TTÜ majandusteaduskonna rahanduse ja 
majandusanalüüsi instituudi teadustöö uurimisrühmas, 
on uurimis- ja lõputööde kaitsmiskomisjoni liige ning 
retsensent. 

Tehnikaülikooli ja Silberauto koostööprojektina 
loodav isejuhtiv auto on jõudnud arendusetappi 
Tehnikaülikool arendab koostöös Silberautoga isejuhti-
vat autot ja nüüd on jõutud eeluuringust arendusetappi. 

Eeluuringu käigus uuriti olemasolevaid projekte –  
mida analoogset tehakse ülikoolides ja Euroopas 
üldisemalt, erinevaid andureid ja masinnägemise 
lahendusi ning tarkvararaamistikke ja algoritme. 
Eeluuringu tulemusena valiti TTÜ sõiduki tarkva-
raplatvormiks ROS (Robot Operating System) koos 
Autoware’i moodulitega. Lisaks valiti välja lidarid, 
kaamerad ja GNSS-süsteem, mille hangetega on 
alustatud. Projekti ettevõtte partner on vahepeal 
sõiduki kujundust oluliselt täpsustanud ja viinud 
algsed lennukad ideed vastavusse tehnoloogiliste 
võimaluste ja ajaliste piirangutega ning valmis on 
kuju poolest lõplik disain. Detailid võivad lõplikul pro-
totüübil küll erineda, aga põhiilme on selline, nagu 
näha kodulehel.

Praegu on alanud arendusetapp, mille raames töö-
tavad meeskonnad tehisintellekti tarkvaraarenduse, 
kontrollerite arenduse, elektroonika ja andmevahetu-
se ning kommunikatsiooni alamvaldkondedes. Lisaks 
tegeletakse mehaanika, ohutuse, andmeturbe ning 
autonoomse laadimissüsteemi teemadega. 

Projekt on äratanud suurt huvi nii ettevõtete kui 
ka erinevate organisatsioonide hulgas, kes soovivad 
ettekannet mõnel avalikul üritusel või sisukamat 
koostööd arenduse vallas.

Kui tudengile või ettevõtjale pakub teema sügava-
mat huvi, siis kutsume kandideerima projekti mees-
konda. 

Lisainfo: iseauto.ttu.ee ■

www.iseauto.ttu.ee
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Robotex 2017: suurem, laiem ja rahvusvahelisem
2017. aastal on oodata kõigi aegade suurimat ja võim-
samat Robotexi, see on suuremal pinnal, laiendatud on 
tehnoloogianäituse osa ning mis kõige olulisem – see 
on varasemast suurema rahvusvahelise haardega, et 
Eesti oleks maailmakaardil kui robootikariik.

Lisaks osalejatele ja külastajatele Eestist toob Ro-
botex kohale robotiehitajaid ligi 30 riigist, kes toovad 
kolmeks päevaks kohale ca 1300 robotit. 

Sellel aastal on Robotexi programmis üle 40 te-
maatilise töötoa, kuhu oodatakse osalema ligi 3000 
last ja täiskasvanut. Tasuta töötoad on mõeldud igas 
vanuses Robotexi külastajatele, et anda võimalus ise 
robootika- ja tehnoloogiamaailmaga tutvust teha. 
Töötubades saab näiteks viia ennast kurssi erineva-
te robotitega, ehitada võistlusroboteid, proovida kätt 
programmeerimises, teha teadustrikke ja katseid, tut-

vuda uuemate tehnoloogialahendustega, vestelda Eesti 
juhtivülikoolidega. 

Robotex toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli 
ja Tartu Ülikooliga. Tegemist on tehnoloogiaalase ko-
gupereüritusega, kus on tegevusi igas vanuses võist-
lejale, pealtvaatajale ja huvilisele.

Järgmisest aastast plaanib Robotex levida Hiinasse 
ja edaspidi kõikidele mandritele.

Robotex 2017: 
24.–26. novembrini 
Tallinnas Pirital Näituste Messikeskuses
robotivõistlused, tehnoloogianäituses,  
konverents ja töötoad
Vt robotex.ee ■

UUDISED

Tudengiesindajad on teinud viimase aastaga ära suu-
re töö tudengiaktivismi arendamiseks ja võimsamaks 
muutmiseks: üliõpilasesindus koostöös tudengiorgani-
satsioonide ja üliõpiaskogudega on muutmas normiks 
mõtteviisi, et tudengina on täiesti normaalne lisaks 
õppimisele olla vabatahtlikuna aktiivne ka üliõpilaselu 
korraldamises kaasa lüües. 

Raske töö on kandnud vilja ja selle õppeaasta al-
guses paistab silma just rebaste aktiivne suhtumine 
ja meelestatus – rohkem on nii üritustel kaasalööjaid 
kui ka organisatsioonide ja üliõpilaskogude infoõhtu-
tel osalejaid. Väga suur hulk esmakursuslasi üritavad 
leida endale ülikoolis lisaks õppetööle muud väljun-
dit, huvi aktivistide tegevuste vastu on tõusnud ja on 
näha, et see tõuseb veelgi.

TTÜ tudengkonna sünnipäev juhatab sisse  
võimsa tudengiaktivismi aasta

Uued tuuled puhuvad ka organisatsioonides: selle 
asemel, et enda kollektiivi rebaseid värvata, annavad 
nad edasi ühtset sõnumit, mis kõlab järgmiselt: „Te ei 
pea liituma just meie tegemistega, aga soovitame soo-
jalt otsida enda jaoks kõige sobivam väljund ja liituda 
millegagi, mis just teie silmad särama paneb”. Üliõpila-
sesinduse tudengielu valdkonna juhina tunnen, et see on 
see kõige imelisem soovitus, mida iga organisatsioon 
rebastele edasi anda saab, ja seetõttu tähistame tänavu 
tudengkonna sünnipäeval seda, et meil tuleb siiani TTÜ 
ajaloo üks võimsamaid tudengiaktivismi aastaid.

Soovin tudengkonnale palju õnne ja meeletult jak-
su ette võtta uusi põnevaid väljakutseid ja seiklusi, et 
muuta järgnevad aastad ülikoolis aina paremaks ja 
võimsamaks. ■

www.robotex.ee
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Leo Võhandu: 
matemaatiku laual on teemad 

sünnitusabist kosmoseni 

pooled ellu, milles asi? Võtsin jäneste andmed ja 
selgus, et teine hindas „keskmiseks“ 1,2 kg raske-
maid loomi. Teiseks kasutasid nad logaritmvale-
mit ja panid mürki tuhat korda suurema portsu. 
Vaesed jänesed! 

Matemaatikat saab rakendada igal erialal, 
minu käe all on kolm tohtritki oma väitekirja kaits-
nud. Olin TÜs poole kohaga matemaatikadotsent 
ja poole kohaga arstiteaduskonna elektrofüsioloo-
gia labori juhataja ning arstiteaduskonna õpeta-
tud nõukogu liige. Lisaks male- ja bridžimängija 
ning saanud Werneris seda õppejõudude „mensa”-
koolitust. Nii et tulin Tallinnasse väga kirju selja-
tagusega, arvuti ja juhtimisega olid samuti koge-
mused olemas. 

Mida see kauaoodatud arvutusvõimekus 
siin muutis?
See muutis suhtumist. Suutsime veenda tervet 
rida asutusi, et arvuti suudab ka mõtelda. See 
saigi meie töö põhiteemaks: kuidas leiutada, 
programmeerida ja käima panna meetodeid, 
millega saab kaosest korda luua. Ja see on kogu 
teaduse põhiteema, ka füüsikutel, keemikutel, 
bioloogidel. 

Oluline on termin ‘isomorfism’ ehk samast-
ruktuursus. Tohtritel, keemikutel ja kaosel – kõigil 
on sageli samad struktuurid. Matemaatikal ei ole 
küll oma sisu, kuid matemaatika mudel töötab igal 
pool. Me leiame näiliselt kaoses olevast süstee-

Rääkige sellest esimesest päris arvutus-
võimsusest, mis TTÜsse tuli.
Esimese arvuti, mida ka arvutiks nimetada võib, 
sai Tallinna Tehnikaülikool 1968. aastal. Rektoraat 
oli arvutit taotlenud juba aastaid, aga statistika-
valitsus arvas, et meie tudengeil ja õppejõududel 
ei ole vaja nii palju arvutada, kui me tahtsime. Siis 
oli rektor nii kaval, et avas majandusliku informat-
siooni mehhaniseeritud töötlemise organiseerimi-
se eriala – ka meie ei suutnud alguses seda nime 
meelde jätta. Kuid tänu sellele sai arvuti tellida. 

Aga Teil oli siis Tartust juba arvuti-
kogemus olemas?
Jah, olin sarnase masinaga kümmekond aastat 
töötanud, aga see polnudki kõige olulisem vahe. 
Kui ma TPIsse tööle tulin, küsis vana Aarna, kas 
on midagi, millest ma võrreldes Tartu Ülikooliga 
puudust tunnen. Ütlesin kohe, et siin ei ole õppe-
jõudude kohvikut, kus kohvi või õlle taga asju aru-
tada. See on Inglise ülikoolide üks tugevusi – neil 
on vanades väikestes majades igasugu erialad ja 
lõuna ajal istuvad kõik koos „mensas”. Tartus oli 
meil see koht Werneri kohvik, koos istusid tohtrid, 
juristid, matemaatikud – kõikvõimalikud erialad. 
See oli ülikooli õppejõudude loomingu põhiallikaks!

Näiteks tuli seal kaks tohtrit minult nõu küsi-
ma: nemad süstivad jänestele mingisugust mürki, 
ühe mehe jänesed surevad kõik ära, teisel jäävad 

Tallinna Tehnikaülikoolis 51 aastat töötanud emeriitprofessor Leo Võhandu 
on olnud 47 doktoritöö juhendajaks ja kavatseb poolsada täis saada. 
TalTechDigitali lävepakul antud intervjuus meenutab Võhandu, kuidas  

arvutite saabudes TPIs uut teadust tegema hakati. Arvutiteadust.

Mari Öö Sarv  Fotod: Edmond Mäll

PERSOON
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LEO VõHANdU
sündinud 2. septembril 1929

1966–1997 töötas TTÜ informaatikainstituudis kateedrijuhataja,  
vanemteaduri, dotsendi, professorina, alates 1997. a emeriitprofessor.
Tiigrihüppe Sihtasutuse asutajaliige, mitmete ekspertkomisjonide liige 
Eestis ja välisriikides. Juhendanud rida nii Eesti kui ka rahvusvahelisi 
projekte, nt Euroopa Liidu projekt THINK, mis oli mõeldud puuetega 
inimeste väljaõppeks ja töölerakendamiseks, Võhandu panus oli  
liikumispuuetega inimeste integreerimine infoühiskonda.
Valgetähe IV klassi teenetemärk aastast 2001.
Teaduse populariseerimise auhind pikaajalise tegevuse eest  
matemaatika- ja informaatikateaduste populariseerimisel.
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mist sisemiselt peidetud korrapärad, mis kirjeldavad 
selle süsteemi olemust ja annavad selle käitusmis-
reeglid. Vahel saime ka seda öelda, et siin korda ei 
ole – see on veel tähtsam. Tekkis arusaam, mida enne 
üldse ei olnud – suur hulk ülesandeid pole ka kõige 
võimsamate arvutitega lahendatavad, sest arvutus-
maht on ebamõistlikult suur.

Teine tähtis termin on interstanding – mitte liht-
salt understanding. Enamus infosüsteeme kõrbeb 
sellepärast, et inimesed istuvad küll ühe laua taga 
ja räägivad ühes keeles ning kõik arvavad, et said 
ühtemoodi aru, aga tegelikult ei saanud.

Ega see arvutusvõimekus ka kohe teadusesse läi-
nud, algul oli põhiline töö ikka matemaatikavalemid, 
aga küberneetika isntituudi direktor Nikolai Alumäe 
ütles, et visake see matemaatika kus kurat ja hakake 
ise uut teadust tegema. Tema andis õige suuna ja me 
murdsime end arvutiteaduse poole üle. Tartus jäädi 
matemaatika juurde, aga meie tõime inseneridena 
teised teadused ka arvuti juurde kokku. Nii et mina 
olen endine matemaatik, aga nüüd rohkem informaa-
tik. 

Ega matemaatika ei kao kusagile ja meilgi ükski 
väitekiri ilma matemaatikata läbi ei lähe, aga me la-
hendame igasugu reaalseid probleeme. Siin on vahe 
ülesande ja probleemi vahel: ülesannete puhul on tea-
da, kuidas need tuleb ära lahendada, aga probleemi 
puhul ei ole. Ja meid huvitavad probleemid.

Tooge mõned näited, kuidas andmete abil 
probleeme lahendada.
Esmalt peab teil olema eesmärk. Kui leiate oma and-
metest suure hulga reegleid, siis tuleb järgmise sam-
muna mõelda, mida nendega peale hakata. 

Üks põnevamaid töid oli mul Tartus, kui otsisime 
küsimust vastusele „kui pull lüpsaks, siis kui suur oleks 
tema rasvaprotsent?“. Nõukogude ajal osteti pulle 
sisse Taanist ja Inglismaalt, see oli valuutatehing ja 
kallis lõbu, aga pulli mõju karjas on vaid kaks-kolm 
aastat, niisiis tuleb hankida kõige rasvasemat piima 
andev pull. Aga kuidas tema piimarasva protsenti siis 
arvutada, kui ta piima ei anna? Võtke tema tütarde 
piimarasvaprotsendi keskmine! 

Eile helistas mulle üks mees, kes tahab andme-
baasi panna mõnesaja tuhande Eesti korteri karakte-
ristikud, et korterite ostu-müüki automatiseerida. Aga 
sealgi on küsimus, mis eesmärgil korterit tahetakse, 
kas raha tegemiseks või ise elamiseks. Ka perekonna 
kirjeldus on oluline, nii et korterite andmebaasi kõrval 
peaks kohe olema ka tahtjate baas ja need peaksid 
koostööd tegema. Siis võib teatud aja pärast küsida 
ka rahulolu, sest ilma ei saa ju hinnata.

Kui palju infot arvutiteadusest piiri tagant 
Nõukogude Liitu imbus?
Tartust ja Pirita tee poolsõjaväelisest kinnisest insti-
tuudist tuli inimesi küberneetika instituuti küll ja tead-
lased käisid ka Ameerikas. Teadussuhtlus toimis ja 
meie raamatukogudes oli kõik vajalik olemas. Olime 

nii kõrgel tasemel, et me ise ka ei teadnud, kui häid 
asju me tegime – endi generaatorsüsteemi headusest 
saime aru, kui Excel alles 40 aastat pärast meid sama 
asja valmis tegi.

Kui range kontroll selle üle oli,  
mida teadlased arvutitega teha mõistavad?
Meil oli siin nn esimene osakond ja kõik lepingud 
kontrolliti üle, et mida me tegema hakkame.

Mis on „esimene osakond”?
See otsustas nii sissetuleva kui väljuva info osas, mis 
peaks olema salastatud ja mis mitte.

Kui artikli kirjutasid, siis tuli saada ekspertiisi-
akt, kus öeldi, et selles artiklis ei ole midagi uut, võib 
avaldada. Tegelikult ju ainult uut avaldatigi. Aga ilma 
ekspertiisiaktita ei läinud ükski artikkel trükki ja välis-
maale saatmine oli veelgi keerulisem. 

Kas see kontroll muutus rangemaks,  
kui saabusid võimsad arvutid?
Ei, seda mitte. Eks arvutitevaheline maailmasuhtlus 
tekkis ju alles üheksakümnendatel koos internetiga. 

Riigil olid ka muidugi suured arvutid olemas, aga 
kõik riigiasutuste arvutid olid võrkaiaga varjestatud, 
et andmeid ei saaks seest välja pumbata. Kuueküm-
nendatel oli Prantsusmaal juhtum, kus ühe panga 
ees peatus auto ja kõik panga andmed tõmmati 
magnetlindilt autosse. Meil neid aedu polnud, sest 
meie arvutites tehti avalikke asju ja nii see oligi 
mõeldud: ütlesime alati, et me ei võta ühtegi sala-
jast tööd.

Mis on olnud kõige põnevam asi,  
mille juures te arvutiteaduses olete olnud? 
Meil oli prorektoriks keemik Jüri Tanner, nad tegid 
liime ning tahtsid patenti müüa, konkurentideks ing-
lased, sakslased, ameeriklased. Tanner andis oma 
300 katset 25 tunnusega meile uurida, tahtis mulle 
keemiast ka rääkida, aga ma ütlesin et sellest ma 
ei tea midagi, anna lihtsalt andmed. Uurisin ja ütle-
sin, et kõige tähtsam asi su liimis on tunnus nr 13. 
Prorektor vaatas oma tunnuste nimekirja ja ütles, et 
see ei tule kõne allagi, mu masin on loll. Küsisin, et 
miks. Tema ütles, et tunnus nr 13 on niiskus, aga 
sakslastel, ameeriklastel ja inglastel on juba teada, et 
niiskus neis katsetes ei muutu. Läksin koju ja mõtlesin 
järele. Need olid ju tema andmed, mitte minu omad, 
mina ainult analüüsisin neid. Ja järgmiseks päevaks 
mõtlesin välja: põhjuseks oli erinevus kapitalismi ja 
sotsialismi vahel – üldse mitte matemaatika! Nõu-
kogudemaal ei olnud konditsioneeri, mis Ameerikas, 
Saksamaal ja Inglismaal hoidis laboris õhuniiskuse 
stabiilsena. Siin aga sügisel ei töötanud arvutidki, sest 
kõigis arvutilampides tõusis puru üles. Sellest mul see 
mõte tuligi, et kari insenere käis häälestas meil sü-
giseti kaks nädalat puuhaamriga lampides puru pai-
ka, et arvuti käima saada. Läksin prorektori juurde ja 
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ütlesin, et nüüd osta mulle esimene personaalarvuti. 
See maksis 27 000 dollarit, 1974. aastal ropp raha. 
Tema imestas, et miks, sa pole ju midagi teinud. Vas-
tasin, et olen küll, ma tõestasin, et teie liim on parem 
kui teiste oma, sest töötab igasuguse niiskuseastme 
juures – liimib ühtemoodi hästi nii kuivas toas kui 
väljas sillal. See uus arvuti töötas meil palju aastaid 
ja tõi kõvasti raha sisse!

Majandusest oli kõige põnevam ühe mu dokto-
randi tõestus, et kui on neli tehast, kes igaüks toodab 
miljoni eest kaupa, ja neli ostjat, kes kõik tahavad 
miljoni eest osta, on ikkagi kogu aeg defitsiit, sest 
vahepeal on jaotusvõrk, kes oma protsendi vahelt ära 
võtab ja defitsiidi tekitab.

Kui tänast e-Eestit ja arvutite võimekust 
vaatate, siis mida te 1966. aastal oleksite 
osanud ennustada? 
President Kaljulaid ütles üleeuroopalisel nõupidamisel 
õigesti, et digitehnika alal on lootusetu 10 aasta plaa-
ne ette teha. Seda, kui kaugele me oleme jõudnud 50 
aastaga, oli võimatu ette näha. See, mis meil Eestis 
praegu on, on väga-väga hea, see on maailma parim. 
Mul üks doktorant oli semestri Princetonis ja ütles, et 
Ameerika on nagu kiviaeg, kõik peab olema paberil 
ja ükski paber alla kuu aja ei liigu. Meie e-riik on bril-
jantne sellega võrreldes, Ahto Kalja tehtud X-tee on 
väga hea. Ma ei käi enam üheski riigiasutuses, ainult 
Tammsaare teel ID-kaardi järel.

Aga nüüd on kiibil viga küljes, räägitakse.
See on jama. Ma isegi mõtlesin, et paneks selle koodi 
ajalehte. See on mitmesajakohaline arv ja tuleb lahuta-
da kahe algarvu korrutiseks – võtke lihtsalt algarvude 
tabel ja korrutage läbi, seda võib iga inimene proovida. 
Tšehhid väidavad ainult seda, et nemad oskavad selle 
arvu kahe algarvu korrutiseks lahutada. Aga selleks on 
vaja umbes sada tuhat personaalarvutit ja pool aastat, 
et vastus kätte saada. Ja isegi kui see on käes, ei saa 
ikka sisse murda. Võib ka teha nii, et koodid vahetuvad 
automaatselt iga kuue kuu tagant. E-riik kestab igal ju-
hul ja mina lähen küll e-valima ka. Matemaatikud teavad 
ammu, et see on teoreetiliselt tehtav, aga see on väga 
suur arvutamine, mistõttu seda ei ole võimalik arvutada.

Mis on see arvuti aidatav asi elus,  
milleta te enam elu ette ei kujuta?
Kogu elu! Kõik uudised ja riigi asjaajamised tulevad 
sealt. Kui ma ei mäleta, kas mul on kehtiv digiretsept 
või ei, vaatan seda kodus arvutist, hommikumantlis, 
ei pea minema apteeki pettuma. Ilma arvutita läbi 
saada on lootusetu.

Nüüd tuleb asjade internet – meil on 2-4-bitised 
arvutid külmkapis ja triikrauas, vot kui need hakkavad 
omavahel vestlema! Mu kõrvaltoas töötab Enn Õuna-
puu, kellel on sensorsüsteemide labor, tema annab 
oma Nelijärvel asuvale majale linnast käsud, et nüüd 
pane saun kütte, praeahi sooja ja tuled põlema, ning 
kui ta kohale jõuab, on saun kuum ja kartulid valmis. 

Praegu annab peremees süsteemile signaalid, aga 
tudengid juba teevad tulevikusüsteeme, mis kogu te-
gevust ise planeerivad. 

Soomes oli selliste nutikodudega mitu maja 
maha põletatud, kuna suusatamast tulnud 
pereliige, kes autosse istudes SMSiga sauna 
kütte pani, ei teadnud, et teised pere liikmed 
olid saunakerisele midagi kuivama jätnud, 
ning tulistest kividest algas põleng.
See pole arvuti, vaid süsteemi projekteerija viga – prog-
rammis oleks pidanud olema ka perekonna definitsioon 
ja hoiatused kõigile. Arvutamine pole muud kui tegevuse 
korrektne kirjeldamine. Lihtsalt tavaliselt ei tea me kõiki 
asjaolusid. Sellepärast süsteemid logisevadki, et inime-
sed ei tea kõiki asju. Masin leiab antud andmekogumist 
kõik seal kehtivad reeglipärad. Küsimus on, kui täielik 
see andmekogu on. Üldine reegel on, et kaks kolman-
dikku infost jäetakse kirjeldamata, aga no proovige ise 
ühe kolmandiku info pealt korrektselt käituda! 

Nassim Taleb toob näite, et kui näete kogu aeg 
ainult musti luikesid, siis te arvate, et kõik luiged on 
mustad. Eestis on mõlemad olemas ja niipea kui te 
esimest valget luike näete, on see teie reegel, et kõik 
luiged on mustad, ebatõene. 

Evolutsioonilised programmid õpivad ise – kui 
laksu kätte saavad, siis parandavad ennast. Sama-
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moodi tuleb katse-eksituse meetodil kätte saada 
ohtlikud tegevused süsteemis, nagu näiteks käterä-
tid saunakerisel. Sellepärast ongi katseperiood, kus 
proovitakse asju läbi kõrvetada – kõik suured firmad 
lasevad häkkeritel enne proovida, kas saab süstee-
midesse sisse murda, ja häkkerid saavad roppu raha, 
kui õnnestub.

Teie juhendamisel kaitses tänavugi  
mitu doktoranti oma väitekirja.  
Mis teemadega te praegu tegelete?
Septembris kaitses minu 47. doktorant ja tegelikult 
on neid rohkemgi olnud, aga igale poole ei lähe nimi 
kirja. Tõenäoliselt olen Eesti suuremaid juhendajaid 
ja kavatsen 50 doktorit ikka täis saada. Teemad on 
olnud põnevad – filoloogilised või juurateemad, sün-
nitusabist kuni kosmoseni välja. 

Praegu on mul instituudis kaks põhiteemat: filo-
loogia ja suurte süsteemide loomise mõtteviis. Õige 
mitmel doktorandil on teemaks suurandmetest keh-
tivate seaduspärade leidmine, kiired meetodid. Meil 
oli üks ülesanne: kaks miljonit objekti, 2660 tunnust –  
kui see paberile välja kirjutada, ulatuks see paber 
Tallinnast Rakvereni ja lõunasse Jõgevani. Selgus, et 
tegelikult piisas ainult 36 tunnusest, ülejäänud 2624 
olid kõik neist väga täpselt tuletatavad. 74 korda 
vähem andmeid olnuks vaja! See ongi meie meetod: 
kõigepealt vesi välja pigistada ja siis kontsentraati 
uurima hakata. 

Septembris kaitses üks mu doktorant simulee-
rimise teemal: kui jagatakse lapsi kooli- ja laste-
aiakohtadele, siis mängitakse see arvutis 100 000 
korda läbi, vaadatakse, mis juhtub, ja valitakse pari-
mad variandid välja. See käib arvutil nii kähku, et ini-
mesed ei saa arugi. Selline ennustamine ja tuleviku 
ettemängimine on võimalik meil riigiski kasutusele 
võtta. 

Šveitslased mõtlesid 1973. aastal välja meetodi 
DEMATEL, millega üks minu ameeriklasest dokto-
rant tegi väitekirja sellest, kuidas kübersõja kahjus-
tusi leevendada. DEMATELi metoodikasse saab pan-
na ka näiteks riigi haridussüsteemi: esiteks mõtlete, 
mida te hariduses saavutada tahate, siis hakkate 
järjest muutujaid läbi kerima, kuni leiate, mis on kõi-
ge mõjukamad. Teil võib 10-20 muutujat olla, aga 
enamus neist pole tähtsad. See ongi see vee välja 
pigistamine. 

Nii saab ka omaenda tulevikku ennustada: määra-
te mõjufaktorid, joonistate mõjunoolte süsteemi välja, 
loete internetist Ken Geersi väitekirja kübersõja mõju-
de leevendamisest ja toimite nii, nagu seal näidatud, 
seal töös on programm ka olemas. Ja näetegi, kas 
teist saab asja või ei saa.

Üks põhiline teema on gap filling ehk mida teha, 
kui andmeid on puudu, sellegagi tegeleb praegu üks 
doktorant. Teine tõsine teema on andmete arvutis-
se saamine, näiteks PERHis on miljonite gigabaitide 
kaupa andmeid, mida keegi ei kasuta, meidki ei lasta 
sinna ligi.

Milliseid eeliseid matemaatika 
ja seaduspärasuste mõistmine 
elus annab?
Internet on täis nippe, kuidas väik-
sed süsteemid aitavad elu lihtsamaks 
teha. Kuidas kiiresti ja lihtsasti muna 
koorida, kartulit hakkida, ilma avaja-
ta konservi avada jne – need on kõik 
kasulikud võtted ja see kõik on tehno-
loogia.

Põhiline on see, kuidas laisk olla. 
Kuidas mitteprogrammeerida. Inimene 
kukub kohe programmeerima, tegutse-
missüsteemi paika panema, aga see on 
viga – enne tuleb mõtelda, muidu ei tule 
asjast midagi välja. Oluline on see, kuidas 
sa asjale otsa vaatad – otsavaatamise teh-
nika ja arusaamine, millega tegemist on, on 
kõige tähtsam.

Aga inimsuhetes? Kuidas inimaju  
matemaatikareeglitele allub?
Olen lugenud psühholoogidele erikursusi, Tar-
tus bioloogiateaduskonnas „Bioloogilised mee-
todid bioloogias“ ja TPIs „Bioloogilised meeto-
did tehnikas“. 

Inimsuhete ja matemaatikareeglitega on 
väga palju tegeldud, kõik on seotud. Pidasin 
loengut 700 koolilapsele ja ütlesin neile, et 
võin viie minutiga selgeks teha, kas nad on or-
ganiseeritud või organiseerimata rühm. Kuidas 
seda viie minutiga teha? See on matemaati-
ka: igaüks paneb parema käe oma hea tuttava 
õlale. Mõne minuti sõeluvad ruumis ringi, siis 
on kõik vajalikud inimesed leitud ja ühendused 
olemas, ja kui ülevalt rõdult vaatan, on kohe näha, 
kui palju neid ahelaid on – kas on kõik ühendatud, 
kas on mitusada väikest ühendust? Ja inimesed 
käituvad seotud ja vabades süsteemides oluliselt 
erinevalt. Tegu on inimsuhete süsteemiga, mida 
kajastab inimestest moodustatud seosgraaf.

Millal tehisintellekt maailma üle võtab?
Maailma ülevõtmise termin on vale. Me räägime 
sellisest olukorrast, kus arvutid suhteliselt kähku 
täidavad enamuse meie soovidest.

Hiljemalt kümne aasta pärast – Kurzweil en-
nustas, et 2027, ja seda ma usun. Aga ohjad on 
teie käes. Tuletage meelde, et 100 aastat tagasi 
polnud ei rakette, praegusi lennukeid ega arvuteid, 
nutitelefonidest rääkimata. Moskva ülikoolis läk-
sin 1956. aastal arvutussaali, arvuti oli nagu kaks 
võimlat – ja praegu mu telefon taskus on võim-
sam kui tolle aja kahe saaliga arvuti. Näete, mis on 
juhtunud 60 aastaga. Kõik läheb niimoodi edasi ja 
praegu te ei teagi, mis asju te kümne aasta pärast 
pruugite, sest neid pole olemaski veel! Aga lapsed 
juba teavad. ■
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Marek Helm: TTÜ tegi mulle uksed lahti

Kõigepealt – au on olla selle kooli vilistlane. Lõ-
petasin 1990ndatel Sisekaitseakadeemia esime-
se lennu ja magistrikraadi omandasin Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Esimene kool andis mulle eriala-
sed teadmised, aga TTÜ tegi uksed lahti. Tänu 
sellele koolile olen saanud ehitada Eesti riiki. Ma 
arvan, et olen saanud ühe ägedaima kogemuse 
Eesti avalikust haldusest, juhtides 1500 inime-

sega organisatsiooni, Maksu- ja Tolliametit. Hea 
haridus on olnud selle kogemuse alus ja eeldus. 
Kui sa tahad midagi päriselt muuta, tahad teha nii, 
nagu oled unistanud, et üks organisatsioon võiks 
töötada, siis soovitan kõigile: käige läbi see kool 
ja teil tekib vajalik teadmine ja oskus.

Minu töö on praegu Araabias. Ehitame Araabia 
Ühendemiraatides Dubais ja Omaanis maksusüs-
teemi, äriregistrit ja tööjõu haldamise süsteemi. 
Osalen selles projektis, olles omandanud siin koolis 
haldusjuhtimise eriala. Ma tean, et see on inseneri-
de kool ja et minu eriala ehk ei ole nii tunnustatud, 
aga uskuge mind: Eesti riigi kogemust Araabiasse 
viies on selles projektis 30% infotehnoloogiat ja 
ülejäänud osa teadmist, oskust, kogemust, tunne-
tust, muutuste juhtimist. Nii ütlen kõigile, kes on 
tulnud avalikku haldust õppima: seadke endale 
eesmärgid, hankige kogemused Eestist ja siis on 
maailm teile valla.

Ma soovin kogu kooliperele tegusat aastat ja 
elan teile kaasa. Loodan, et siit koolist tuleb ikka 
ja jälle häid kolleege, nii riiki teenima kui erasek-
torisse.

Head kooliaastat! ■

Head uut õppeaastat!

Oma „õlalepatsutuse-kõne” tegi värsketele 
tudengitele aasta vilistlane 2016, tarkvara- ja 
ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal juht  
Marek Helm.

Avakoosolekul pidas pealik „mäejutluse”, tunnustas väärikaid ja võõrustas 
töötajaid. Rektori kõne on kahtlemata üks avaaktuse tipphetki.

Fotod: Edmond Mäll
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Piknik kõige targematega ehk millise akadeemikuga eelistad sina oma suupisteid jagada?

Kuljuski panustas õppeaasta hoogsasse algusesse.

Rektor tunnustas kuldmärgiga kümmet töötajat, kes on TTÜsse 25 aastat panustanud, ja tänas 17 emeritee-
runud professorit. Kõik jätsid oma jälje ka ülikooli auraamatusse.  
Vasakul Enn Tõugu, paremal Sirje Keevallik
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Kes tulid TTÜsse õppima?  
Aga kes ei tulnud? 

Tallinna Tehnikaülikool on seadnud endale eesmärgiks olla  
parimate gümnaasiumilõpetajate esimene valik haridustee jätkamiseks, 

kvantiteedist olulisem on meile kvaliteet.  
Eesmärgi saavutamiseks on käesoleval aastal astutud mitu olulist sammu. 

Teadusprorektor Renno Veinthal ja õppeprorektor Hendrik Voll  Fotod: Edmond Mäll

2017/2018. õppeaastaks toimus TTÜs vastuvõtt 
põhjaliku uuenduskuuri läbinud esimese astme õp-
pekavadele. Senise 50 õppekava asemel oli güm-
naasiumilõpetajatel võimalik valida meelepärane 
35 hulgast. Kaasajastatud õppekavad, mida on  
(p)arendatud koostöös üliõpilaste, tööandjate ja eri-
alaliitudega, on senisest laiapõhjalisemad ja paind-
likumad ning arvestavad veelgi enam ühiskonna ja 
tööturu ootuste ning vajadustega. Eesmärk on anda 
ülikooli lõpetajatele kaasaegne, rahvusvaheliselt kon-
kurentsivõimeline haridus ja parim positsioon töötu-
rul. Samal põhimõttel läbivad järgmises reformieta-
pis uuenduskuuri ka magistri- ja doktoriõppekavad, 
millele avatakse vastuvõtt 2018/2019. õppeaastaks.

TTÜ tänavune vastuvõtt oli suurel osal esimese 
astme õppekavadest künnisepõhine – vastu võeti 
kõik, kes täitsid ülikooli vastuvõtutingimused. Et 
tagada sisseastujate kõrgem tase ja parandada 
kvaliteeti, tõsteti sel aastal kõikidel õppekavadel 
vastuvõtulävendeid, mis on TTÜs Eesti ülikoolidest 

kõige rangemad. Enamikul erialadest oli sisseas-
tumiseks vajalik eesti keele ja laia matemaatika 
riigieksami või tehnikaülikooli enda matemaatika-
katse hea tulemus. Erilist rõhku pöörati laia ma-
temaatika tulemusele, kuna matemaatikaoskused 
ühiskonnas on indikaator, millel on otsene seos riigi 
majandusliku eduga. TTÜ rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo on öelnud: „Suurem osa Eesti majandu-
sest seisab TTÜ vilistlastest inseneride ja ettevõt-
jate najal ning suurem osa igapäevasest tehno-
loogilisest arendustegevusest ja innovatsioonist 
sünnib samuti seoses Tallinna Tehnikaülikooliga.“ 

Ka 1. augustil 2017 jõustunud Tallinna Tehnika-
ülikooli ja IT Kolledži ühinemisleping, millega moo-
dustus Eesti suurim IT-õppe kompetentsikeskus, 
toetab Eesti majanduse ning ühiskonna arengut. 
Ühinemise üks eesmärk on kasvatada lõpetajate 
arvu ja suurendada kvalifitseeritud tööjõu pakku-
mist ühes nüüdisaja olulisemas valdkonnas. Selleks 
suurendati praktilisema suunitlusega infosüsteemi-
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de arenduse õppekava vastuvõttu ning tõsteti laia 
matemaatika vastuvõtulävendit kõikidel infotehno-
loogia teaduskonna bakalaureuseõppe õppekavadel 
(miinimumtulemus 55, akadeemilisema suunitlu-
sega informaatika õppekaval isegi 65 punkti). Ja 
kuigi nendele õppekavadele sisseastumiseks olid 
nõuded kõige kõrgemad, on need koos äriinfoteh-
noloogiaga IT-teaduskonna kõige populaarsemad 
erialad. Infosüsteemide arenduse õppekaval alus-
tas sügisest õpinguid üle 200 uue üliõpilase ning 
informaatika õppekaval üle 90. 

Üleüldiselt võib öelda, et vaatamata kõrgetele 
lävenditele ja asjaolule, et laia matemaatika rii-
gieksami tegijaid oli sel aastal tervelt 444 võrra 
vähem kui eelmisel aastal, ei ole see vähendanud 
õppima asujate arvu: tervikuna alustas Tallinna 
Tehnikaülikoolis õpinguid sama palju üliõpilasi kui 
eelmisel aastal. Ka IT Kolledžis alustas sügisest 
õpinguid sarnaselt eelmistele aastatele ca 300 
üliõpilast, hoolimata sellest, et varasemalt on IT 
Kolledž oma õppekavadele vastu võtnud üliõpilasi 
ilma riigieksamitulemusteta. 

Sisseastujate kõrgemast tasemest ning pare-
mast kvaliteedist räägib ka see, et laia matemaa-
tika riigieksami sooritas sel aastal tulemusele 50 
punkti või rohkem 2209 gümnasisti. TTÜsse tuleb 
esimesele astmele õppima üle 2000 üliõpilase, kel-
lest ca 50% on gümnaasiumi lõpetanud sel aastal. 

Samuti on sel sügisel õppima asunud üliõpilaste 
hulgas rohkem neid, kes gümnaasiumi lõpetanud 
kuld- või hõbemedaliga, kusjuures kuldmedaliga 
lõpetanuid on tervelt 30 rohkem kui eelmisel aastal.

Välisüliõpilaste seas on TTÜ juba mitmen-
dat aastat kõige populaarsem Eesti ülikool. 
2016/2017. õppeaastal õppis Eestis 3917 välis-
üliõpilast, neist 1383 ehk rohkem kui kolmandik 
TTÜs. Sel sügisel asus TTÜsse õppima 434 välis-
üliõpilast 64 riigist, kokku on meil välisüliõpilasi 91 
erinevast riigist. Hea meel on tõdeda, et suurem 
osa neist on leidnud tee TTÜsse sõbra või tuttava 
soovitusel – see on vihje ülikoolile, et õppekvali-
teediga ollakse rahul.

Sel aastal toimus veidi teistsugustel alustel 
vastuvõtt ka rahvusvahelistele õppekavadele. Ta-
gamaks sisseastujate kõrge tase rahvusvahelistel 
õppekavadel ja õpinguteks vajaminevate teadmiste 
olemasolu, muudeti sisseastumisteste erialaspet-
siifilisemaks ning tõsteti keeleoskuse nõudeid. Kar-
mistunud nõuetele vaatamata on uute ja senisest 
võimekamate välisüliõpilaste arv tehnikaülikoolis 
jätkuvalt kasvav. Hiljuti avalikustatud HTMi 2017. 
aasta analüüsis tuuakse välja, et välisüliõpilaste 
kasvav arv näitab kõrghariduse edukat rahvusvahe-
listumist, mis ühe levinuma ja ka Eesti puhul sobiva 
määratluse järgi on protsess, mille käigus kõrghari-
duse eesmärkide, funktsioonide või omandamisega 
integreeritakse rahvaste, kultuuride ja riikide vahe-
line mõõde1. TTÜ jaoks on üliõpilaskonna rahvusva-
helistumine oluline ja loomulik osa õppetegevuse 

Populaarsemad erialad  
teaduskondade kaupa:
INSENERITEADUSKOND:

 � I aste: ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
 � II aste: tootearendus ja tootmistehnika

INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND:
 � I aste: IT süsteemide arendus
 � II aste: infosüsteemide analüüs ja kavandamine

LOODUSTEADUSKOND:
 � I aste: rakenduskeemia, toidu- ja geeni-

tehnoloogia
 � II aste: rakenduskeemia ja biotehnoloogia

MAJANDUSTEADUSKOND:
 � I aste: ärindus
 � II aste: ärirahandus ja majandusarvestus

EMERA:
 � I aste: laevajuhtimine
 � II aste: merendus

RAHVUSVAHELISED ÕPPEKAVAD:
 � I aste: rahvusvaheline ärikorraldus
 � II aste: küberkaitse

1 HTMi aasta-analüüs 2017. Eesti hariduse viis tugevust. Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses.

Inseneriteaduskond

Infotehnoloogia teaduskond

Loodusteaduskond

Majandusteaduskond

Eesti Mereakadeemia

Kokku 
1047

372

271

67

222

115

2016. aastal tuli TTÜsse:



20

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e

FOOKUS

kvaliteedi edasisel tõstmisel, mistõttu on rõõm 
tõdeda, et oleme nimetatud aspektides jätkuvalt 
edukad.

Suur samm eesmärkide saavutamise nimel on 
astutud, järgmiseks võetakse ette 2. ja 3. astme 
õppekavad. Magistriõppe vastuvõtt oli sel õppe-
aastal enamikule õppekavadele konkursipõhine. 
Nõutud oli kas motivatsioonikiri, essee või toimus 
vestlus vastuvõtukomisjoniga. Eesmärk oli selgita-
da välja sisseastujate motivatsioon ja tagada õp-
pima asujate ühtlasemad teadmised ning parem 
kvaliteet. Magistriõppes pole ülikoolil õppekohta-
de täitmisega suuri probleeme olnud, ka see aasta 
pole erand. Õppima asus 1267 üliõpilast, mis on 
isegi pisut enam kui eelmisel aastal.

Magistriõppes uuendatakse õppekavasid sa-
mal põhimõttel nagu 1. astmes: igal õppekaval 
on programminõukoda, kuhu lisaks akadeemiliste-
le töötajatele kuuluvad üliõpilaste, tööandjate ja 
erialaliitude esindajad, kes analüüsivad õppekava 

ajakohasust, kooskõla ühiskondlike arengute ja va-
jadustega ning lõpetajate rakendatavust tööturul. 

Lisaks tuleb kaasas käia globaalsete muutuste-
ga, mis on tingitud digitaalsete tehnoloogiate aren-
gust. TTÜ on algatanud strateegilise digireformi 
TalTechDigital, mille esimene eesmärk on õppetöö 
digistamine. Järgmisel aastal astutakse selles vald-
konnas suur samm edasi. Esimeses etapis luuakse 
kõikidele 1. ja 2. astme õppekavade kohustuslikele 
ainetele e-tugi, mis võimaldab õppeaine õpiväljun-
deid ka iseseisvalt omandada. E-toega kursused 
kaasavad üliõpilasi õppetöösse kontakttundideva-
helisel ajal ja aitavad vähendada eksamiperioodil 
tekkivat ülekoormust ning sellest tingitud väljalan-
gevust. Samuti parandab õppeainete e-tugi oluli-
selt kõrghariduse kättesaadavust õppuritele, kes 
paralleelselt õpingutega töötavad, ning nägemis-, 
kuulmis- ja liikumispuuetega inimestele. Ootused 
sisseastujatele on suured ja kuna TTÜ eesmärk on 
olla ka edaspidi parimate gümnaasiumilõpetajate 
esimene valik haridustee jätkamisel, peab TTÜ ise 
aina edasi arenema ja ajaga kaasas käima. ■
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Doktorivastuvõtt
Teadustöö tulemusest huvitatud osalised (ettevõte 
või asutus, ülikool ja doktorant) sõlmivad kokkulep-
pe, milles fikseeritakse teadus- ja arendustöö lä-
biviimist sätestavad tingimused. Ülikooli ja eelkõi-
ge juhendaja ülesandeks on tagada, et doktorant 
saaks asjakohast juhendamist. Tööstusdoktoran-
tuuri eelduseks on see, et teadus- ja arendustöö 
toimuks ettevõtte või asutuse aktiivsest huvist 
lähtudes. Rõhutame, et tööstusdoktorantuuri käi-
vitamise eelduseks on ülikooli ja asutuse vahel sõl-
mitud teadus- ja arendustöö leping või ühisprojekt, 
mis kestab vähemalt kogu doktorantuuri aja ning 
kus muuhulgas võib olla ette nähtud doktoritöö 
läbiviimisega seotud kulude osaline katmine. Dok-
torandi tööleping ettevõttes või asutuses peab si-
saldama teadustöö tegemise kohustust. 

Kuna senine tööstusdoktorantuuri praktika on 
valdkonniti ebaühtlane, on ilmselt vajalik edas-
pidi tööstusdoktorantuuri reeglite täpsustamine 
ja laiem arutelu sellega seotud töökorralduse 
küsimustes ülikoolis ja Eesti kõrgharidusruumis 
laiemalt. Kuni põhimõtteliselt uute ja võimalik, et 
erinevate reeglite kehtestamiseni järgitakse kõiki 
tavadoktorantuurile kehtivaid reegleid (nominaalne 
õppeaeg, õppetoetused, atesteerimine jms).

10. septembriks on TTÜs 2017/2018. õppe-
aastaks vastu võetud ja õppima asunud 71 dok-
toranti, neist 9 tööstusdoktorantuuris. Konkursiks 
on avatud 26 doktoriõppe kohta, mille täitmine 
toimub vastavalt laekuvatele avaldustele kuni 
kevadsemestri alguseni. Märkimisväärne on dok-
torantuuris vastuvõetud rahvusvahelise taustaga 
õppurite suhtarvu tõus. Juba alates 2014. aastast 
on väljaspoolt Eestit saabuvate doktorantide osa-
kaal ulatunud ligikaudu ühe kolmandikuni dokto-
rantide üldarvust, erandiks ei olnud ka käesolev 
aasta, mil oleme doktoriõppesse vastu võtnud 28 
rahvusvahelist õppurit. See annab tunnistust meie 
rahvusvahelisest nähtavusest ja teaduse rahvus-
vahelisest tasemest. 

Oleme oma arengukavas lubanud oluliselt suu-
rendada TTÜ doktoriõppe efektiivsust. TTÜ 99. 
aastapäeva aktusel 18. septembril promoveeriti 
55 uut doktorit, kelle doktoritöö kaitsti vahemikus 
7.10.2016–7.09.2017. Tahame loota, et tehtud 
muudatused nii vastuvõtu- kui atesteerimistingi-
mustes, aga ka üldisemalt meie töökorralduses 
(eelkõige koondumine toimivatesse uurimisrühma-
desse struktuurireformi käigus ja motiveerivamad 
palgatingimused doktorantidele), võimaldavad kõi-
kidel TTÜsse vastu võetud doktorantidel oma tööle 
pühenduda ja jõuda kraadi omistamiseks vajalike 
pädevusteni ettenähtud aja jooksul. ■

2 Loe ka Mente et Manu 2/2016: „Miks ei edene doktoriõpingud?” (Renno Veinthal)

Teatavasti toimub TTÜs doktorantide vastuvõtt 
aastaringselt. Käesoleval õppeaastal toimub vastu-
võtt 10 õppekaval, mis jagunevad 7 õppekavagrupi 
vahel. Kokku oleme plaaninud avada 2017/2018. 
õppeaastal kuni 100 doktoriõppe kohta. Võrreldes 
2014. ja 2015. aastaga on doktorantuuri vastuvõtt 
viimasel paaril aastal olnud väiksem: kui 2015. a 
alustas TTÜs doktoriõpinguid 112 doktoranti, siis 
2016. aastal 72 ja käesoleva aasta 10. septembri 
seisuga oleme vastu võtnud 71 doktoranti. 

Vastuvõtu kahanemise põhjuseks ei ole õppuri-
te tagasihoidlikum huvi teaduse või doktorikraadi 
omandamise vastu, vaid ülikoolipoolsed ümberkor-
raldused vastuvõtus. Eelkõige on märgatavalt kar-
mistunud tingimused ülikoolis vastava õppekoha 
loomise osas. Üldiselt pikalevenivate ja rohkete 
katkestajatega doktoriõppe tulemuslikkust mõjuta-
vad üldjoontes kaks tegurit: doktorandi isiklik mo-
tivatsioon (sh võimalus doktoriõpingutele ja -tööle 
keskenduda) ning juhendamise kvaliteet2. Seepä-
rast on meie doktorivastuvõtu eelduseks mõlema 
tingimuse rahuldav täitmine. Me ei saa vastu võtta 
doktoranti juhul, kui me pole veendunud vastava 
uurimisrühma võimes tagada nelja aasta vältel sti-
pendiumi või palga maksmiseks vajalike vahendite 
olemasolu määras, mis koos doktoranditoetusega 
(seni 422 eurot kuus, kuid alates 01.01.2018 juba 
660 eurot kuus) tagaks netosissetuleku vähemalt 
Eesti keskmise palga tasemel. Lisaks eeldame 
juhendajatelt varasemat edukat juhendamisko-
gemust ja jätkuvat aktiivset teadustegevust (mis 
väljendub eelkõige aktiivses teadustulemuste pub-
litseerimises ja avaldatud teadusartiklite mõjuku-
ses). Käesoleval aastal käivitusid ettevalmistused 
doktorivastuvõtuks vara kevadel ja 10. aprillil kin-
nitas teadusprorektor doktori vastuvõtukomisjoni 
soovituse alusel 78 doktoriõppe kohta, millele ava-
ti 2017/18. õppeaastaks vastuvõtt. Kohtade täit-
mine toimus konkursi korras. Konkurssi ei avatud 
16-le pakutud teemale.

Konkursiks avatud kohad jaotusid õppekavati 
järgmiselt: avalik haldus 9, ehitus ja keskkonna-
tehnika 4, energia- ja geotehnika 7, info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia 8, keemia ja geeniteh-
noloogia 15, keemia- ja materjalitehnoloogia 11, 
Maa-teadused 4, majandus 6, mehhanotehnika 6, 
tehniline füüsika 8. Lisaks laekus kümmekond et-
tepanekut nn tööstusdoktorantuuri kohtade ava-
miseks.

Tööstusdoktorantuuri mõiste vajab ilmselt 
täiendavat selgitamist. See on doktoriõppe vorm, 
kus doktorant erinevalt tavadoktorantuurist töö-
tab ettevõttes või mõnes avaliku sektori asutuses. 
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Maria Alajõe
Ametikoht TTÜs: innovatsiooni- ja ettevõtlus-
suhete direktor
Esimene tööpäev: 14. august 2017

Soovin, et saaksime kaasa aidata Eesti ettevõtete toot-
likkuse kasvule tänu koos TTÜga tehtavale teadus- ja aren-
dustegevusele, millesse on kaasatud ka tudengid.

Unistan, et TTÜ saab rahvusvahelisel tasandil veelgi 
tugevamaks ja tunnustatumaks ja tahan anda selleks oma 
panuse.
4. See, et ma ikka veel ei ole lakanud üllatumast, ja tun-
dub, et seda jätkub veel pikaks ajaks… ■

1. Olen inimeste inimene ja mulle meeldib meeskonnas töö-
tada. Number annab täpsuse ja kindluse, pilt äratab fantaasia. 
Sõnal on aga minu jaoks suurim jõud, sõnaga saab luua või 
lõhkuda. Usun tõdemust: räägi inimesele ja ta unustab, näita 
ja talle jääb meelde, lase proovida ja osaleda ning ta saab aru. 
2. Olen õppinud majandust ja õigust, TTÜs, TÜs ja EBSis. 
Olen töötanud raamatupidaja, õpetaja, projektijuhi, pea-
spetsialisti, nõuniku, osakonnajuhataja, juhatuse ja nõukogu 
liikme ja direktorina nii riigiasutuses, sihtasutuses kui eraet-
tevõttes – ja õppinud, et pole vahet, mis tööd sa teed, endast 
tuleb alati anda parim.

Toon endaga kaasa teadmise, et iga inimene on oluline 
ning õnn ei ole enamasti juhuslik, vaid suure töö tulemus.
3. Tahan, et Mektory on tulevikus TTÜ-siseselt tunnustatud 
ja professionaalne koostööpartner, kelle poole hea meelega 
pöördutakse.

Loodan, et Tehnoloogiakool innustab noori tegema 
veelgi teadlikuma karjäärivaliku ja otsustama TTÜ kasuks.

UUED NÄOD

Mari Avarmaa
Ametikoht TTÜs: ärikorralduse instituudi direktor
Esimene tööpäev: 1. september 2017

1. Finantsinimesena olen ratsionaalne, armastan numbreid, 
loogikat ja süsteemsust. Samas innustavad ka inimesed 
mind väga. Meeldib inimesi jälgida, kuulata, tähele pan-
na, märgata talente ja neid julgustada. Usun, et juhi ja 
meeskonnaliikmena olen koostööaldis ja avatud. Eelmisest 
töökohast lahkudes ütlesid mitmed kolleegid, et õppisid 
minult seda, et ka rahulikult ja tasakaalukalt tegutsedes 
on võimalik juhina edu saavutada. 

Värske veri TTÜs
Suvelõpp tõi TTÜsse tööle kuus uut juhti. Uurisime lähemalt, kes nad on ja  
mida ülikoolis teha kavatsevad, ning tutvustame värsket verd ka lugejatele.  

Uusi tuuli puhub ka üliõpilasesinduses, mida alates 22. augustist juhib Gerlin Gil.  
Ülikooli nõukogus on aga esmakordselt mitte-eestikeelne inimene – 

õppekomisjonis üliõpilaste häält esindav Joshua Chidubem Onyenwere.
Soovime kõigile mõnusat koostööd kolleegide ja partneritega.

KES Nad oN?
1. Tutvusta ennast, palun.
2. Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?
3. Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?
4. Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Fotod: Edmond Mäll
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Betra Leesment
Uus ametikoht TTÜs: õppedirektor
Esimene tööpäev: 15. august 2017

4. Meeldiv üllatus on olnud see, kui soojalt mind uuel ame-
tikohal on vastu võetud. Sisseelamine on olnud kiire ning 
töö suure hooga käima läinud. ■

1. Olen pigem tekstiinimene, lühikese ja konkreetse jutuga, 
pigem ettevaatlik kui uljaspea. Mulle meeldib pigem mees-
konnamäng kui sooloesinemine.
2. Varasemast tööst dekanaadi juhatajana võtan kaasa 
praktilised teadmised õppetöö korraldusest ja teadmise, 
kuidas teaduskond näeb õppeosakonda. Nüüd on võima-
lus kõnekäändu „kus viga näed laita, seal tule ja aita“ ellu 
rakendada.
3. Loodan väga murda seda meie-teie joont, mis kipub 
tugistruktuuri ja akadeemilise struktuuri vahel olema. Eks 
peame oma töös olema veelgi avatumad ja professionaal-
semad ning usalduse võitmiseks õigeid otsuseid tegema 
ja kõvasti pingutama. 

Anne Muldme
Ametikoht TTÜs: turundus- ja kommunikatsiooni-
talituse juhataja
Esimene tööpäev: 14. august 2017

turundus ja kommunikatsioon üheskoos võivad saavutada 
mitmekordselt tugevama tulemuse kui eraldi. 

Aga ülikoolil on mulle ka väga palju pakkuda. See 
organisatsioon on üleni põnev ja tarkust täis ja see ins-
pireerib parasjagu. Ma imetlen oma tiimi – kihvtid, tar-
gad ja pühendunud inimesed, mul on neilt palju õppida.
3. Ma tahan anda oma panuse, et TTÜ kui organisatsioon 
oleks uhke oma kompetentsi ja pakutava üle, et see kiirgaks 
ka väljapoole ja hoiaks meid atraktiivsena nii õppejõudude 
kui tudengite seas. Soovin, et me oleksime aktiivne kaasa-
rääkija ühiskonnas, oodatud osaline nii avalikes diskussioo-
nides kui ka näiteks noorte sotsiaalmeediavõrgustikes. Ma 
soovin, et meie sisekommunikatsioon aitaks kaasa mõnusa 
ja hea sisekultuuri ehitamisele ja hoidmisele. 
4. See on vist töötempo. Ma olen küll kiire tempoga har-
junud, kuid mulle tundub kohati, et TTÜ tempo on isegi 
ägedam, kui minu eelmises töökohas Telias. Olulise silmas 
pidamise ülesanne on seega juba laual. ■

1. Ma olen terve elu olnud sõber nii humanitaar- kui reaal-
haruga, võin õppida muusikat ja siis majandust, olla omal 
alal hea spetsialist, kuid mul on õnnestunud ka paljusid 
tiime juhtida. Olen ise pigem tekstiinimene, kuid mõistan, 
et paljud eelistavad lugeda kõrvadega ning noorem gene-
ratsioon vaataks pigem liikuvat pilti. Elu on mind õpetanud 
võtma kalkuleeritud riske, sest mõistlikult planeerides viib 
enamik teekondi ikkagi soovitud sihile. Olen hingelt pürgija 
ja mulle meeldivad muudatused, mis viivad elu edasi. Ma 
olen palju erinevates koolides õppinud, sest olen tundnud, 
et seda on vaja. 

Inimeste juhtimisel näen samuti kõige olulisemana 
arengut. Ma ei ütle lahkuvale kolleegile „ära mine!“ või lii-
tuvale „no palun tule!“, ma mõtlen nendega koos, mida on 
minu tiimis võita ning millise panusega peab arvestama. 
Usun, et usk pikemasse visiooni hoiab tiimi kõige paremini 
ühel lainel. Mulle meeldib väga hea tiimitöö ning arvan, et 
eduka töötulemuse toob õige suhtumine – päriselt millegi 
saavutada tahtmine. Mõne oskuse puudumine sealjuures 
ei oma kriitilist tähtsust.

Mind käivitab mõtteviis, et olulistes asjades ei ole 
mõtet leppida millegi vähemaga kui parim. Tunnistan, et 
oluliste asjade äratundmine ja nende juures püsimine ei 
ole lihtne, kuid on üks tähtsamaid oskuseid nii töö- kui 
eraelus. 
2. Toon kaasa innovatsiooni turunduses, julgust olla parim 
ja julgust oma tugevusi esile tuua. Toon kogemust, kuidas 

2. Olen töötanud kakskümmend aastat rahvusvahelistes et-
tevõtetes (Tele2-s ja Nordeas), sellest kümmekond tippjuht-
konna liikmena. Toon ülikooli värsket vaadet ärijuhtimisele, 
mis on vajalik nii TTÜ kui organisatsiooni arendamiseks kui 
ka kaasaegse ärihariduse- ja teaduse edendamiseks. Kind-
lasti tulevad kasuks ka töö- ja õpinguaastate jooksul tekki-
nud kontaktid erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides.
3. Soovin seista selle eest, et TTÜs pakutav äriharidus ja 
-teadus vastaks tuleviku ühiskonna vajadustele, ning kaasa 

aidata ülikooli rahvusvahelistumisele. Plaanin kaasata veel 
rohkem välisõppejõude ning toetada meie õppejõudude 
tegutsemist väljaspool Eestit. Samuti loodan panustada 
ühise ärinduse õppekava loomisse mõne tipptasemel vä-
lisülikooliga.
4. Ma küll teadsin, kuid ei hoomanud päriselt, kui suur ja 
multikultuurne on TTÜ. Samuti oli harjumatu, et paljud kol-
leegid püüdsid mind alguses teietada. ■
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Tea Trahov
Ametikoht TTÜs: personaliosakonna juhataja
Esimene tööpäev: 14. august 2017

Põld, kus praegu veel väga palju ei kasva, on ülikooli oskus 
toetada töötajate karjääri ja arengut. Mis tegevused siia 
majja sobivad ja kellele neid võimalusi pakkuda, on väga 
huvitav mõtteaine. 
4. Mõtlesin enne TTÜ kasuks otsustamist palju sellest, milline 
on ülikooli töötajaskond, kui palju ja millise profiiliga on ini-
mesed. Aga kohale jõudes on mind enam üllatanud tudengid. 
Olen vist juba oma tudengiajast unustanud, milline sumin on 
loengute vaheaegadel koridorides ja kuidas on võimalik um-
mistada ukseauke. Ja kui palju erinevaid rahvusi siin on. See 
on üllatus nii tudengite kui töötajate poolel. ■

1. Olen täitsa lihtne inimene, kes tahab oma tööd hästi 
teha ja kolleegidega koos töötamisest mõnu tunda. Naudin 
avatud arutelusid ja uute süsteemide ehitamist. Viimase 
juures hindan kõrgelt nende inimeste abi, kes suudavad 
detailid täpseks lihvida. Üks silmast silma kohtumine on 
minu eelistus pika meilivahetuse asemel ja hoolimata hu-
manitaarharidusest eelistan töökeskkonnas pikale jutule 
Exceli tabelit.  
2. Olen ärijuhtimise kogemusega personalijuht. Ärijuhtimi-
ne eeldab otsuste tegemisel õige info omamist. Asjakohane 
statistika ja analüüs on seetõttu üks minu huvidest, mida 
ülikooliski saab rakendada.

Usun, et ka kogemust erinevate ettevõtete toimemude-
litest saan siin kasutada, et protsesse lihtsustada, olgu need 
siis digitaalsed või mitte. 
3. Mulle ei meeldi teha tööd, mida ei peaks tegema või mille 
tegemine on korraldatud liiga keeruliselt. Olen siin näinud 
mitmeid selliseid kohti, nii personalitöös kui ka mujal. Mu 
esimene prioriteet on need läbi arutada ja muuta protsessid 
sujuvamaks oma osakonna vastutusalas.

Hendrik Voll
Uus ametikoht TTÜs: õppeprorektor
Esimene tööpäev: 1. juuli 2017

Kindlasti tahan populariseerida riiklikult ülitähtsaid, aga 
noorte seas vähepopulaarseid insenerierialasid.

Kui tulin 1998. aastal TTÜsse õppima, siis esimesel päe-
val aulas ütles keegi härrasmees oma sõnavõtu esimeseks 
lauseks, et vaadake vasakule ja paremale, neid tudengeid te 
ülikooli lõpetamisel ei näe. Minu kõrval olid juhtumisi mu pari-
mad sõbrad. Me küll lõpetasime koos, aga mul on väga raske 
neid vilistlastena tagasi TTÜ seinte vahele tuua – võib-olla 
seepärast, et lõpetamisel ei kõneldud, et vaadake vasakule ja 
paremale, te olete üheskoos parimatest parimad, me oleme 
teie üle uhked. Mulle tundub, et paljud vilistlased ei usu, et nad 
on TTÜ seinte vahele tagasi oodatud. Washingtoni ülikoolis 
jättis esimene päev hoopis teistsuguse mulje, sealne motivat-
sioonikõne tõstis tahtejõu ja ühtekuuluvustunde nii kõrgele, 
et ehkki mitte kunagi pole olnud nii raske õppida kui seal, oli 
häbi alla anda ja saime kõigega hakkama. Just motivatsioon 
ja ühtekuuluvustunne olid need, mis tegid sealse atmosfääri nii 
meeldivaks. Tahan sellist ühtekuuluvustunnet ka TTÜs rohkem 
näha, siis on lõpetajatel kahju ülikoolist ära minna ja alati hea 
meel tagasi tulla.
4. See pole küll üllatus, vaid lihtsalt tööülesannete võrdlemine, 
aga ülikooli juhtimine on nagu suurlinna ehitamine, mis ei saa 
kunagi valmis, aga kogu aeg tuleb teha midagi veel paremini 
kui enne. ■

1. Olen lõpetanud Tallinna Reaalkooli, bakalaureusekraadi 
sain TTÜst, magistri- ja doktorikraadi Rootsist Chalmersi 
tehnikaülikoolist, 80% doktoritööst kirjutasin aga Was-
hingtoni ülikoolis. Pärast mõningast töötamist erasektoris 
asusin 2009. aastal tööle TTÜsse.

Olen pigem numbri- kui tekstiinimene ja eelistan lühikest 
konkreetset juttu pikale arutelule. Üldjoontes pigem ettevaat-
lik, aga kui edu võimalus on suurem kui 50%, julgen riskeerida.

Viimased kuus aastat olen Sisekaitseakadeemias koos 
politseinike, kiirreageerijate ja sõjaväelastega tegelenud 
vabavõitlusega hokutoryu jujutsu ja kui ma ei oleks nüüd 
õppeprorektor, oleksin sel sügisel suure tõenäosusega abi-
politseinikuks läinud. Füüsiline ja vaimne tasakaal on mulle 
hästi tähtis, olen ka TTÜ spordinõukogu esimees ja tegelen 
ülikooli spordistrateegia elluviimisega.
2. Olen TTÜs läbi teinud kogu akadeemilise karjääriredeli: 
teadur, dotsent, professor, õppekava juht, üheaegselt kolme 
õppekava juht, ehitusteaduskonna õppeprodekaan, prog-
rammijuht ja nüüd prorektor. Tulen „masinaruumist“ ja olen 
väga hästi kursis ülikooli võimaluste ja reaalse olukorraga, 
kitsaskohtadega samuti.
3. „Ülikooli strateegia 2020” eesmärgid tuleb parimal moel 
täita ning kitsaskohad parandada.

Eesmärk on saada siia õppima parimatest parimad. TTÜ 
vastuvõtutingimused on Eestis kõige rangemad, näiteks eelda-
me laia matemaatika riigieksamilt vähemalt 50-punktilist tule-
must. Selliseid noori oli tänavu Eestis 2209, neist tuli TTÜsse 
edasi õppima 1047 ehk alla 50%, aga võiks tulla 70%. Hea vas-
tuvõtt ülikooli esimesel astmel kandub ju edasi ka teise astmess-
se. Samuti on ülikoolile tähtis rahvusvahelistumine ja soovime 
saada TTÜsse õppima veel paremaid rahvusvahelisi tudengeid. 

Ettevõtjaid ja üliõpilasi tuleb veelgi rohkem kaasata õppe-
töö kvaliteedi tõstmisse. Tööandjate arvamus on väga oluline.
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Professorite ja juhtivteadurite 
atesteerimise tulemustest ja 

esimeste tenuuri ametikohtade 
täitmisest 

Tenuuriprofessori ametikoha sees on kolm astet: abi-, 
kaas- ja täisprofessor, ning ametikoha sees saab toi-
muda vaid liikumine ühes suunas. Liikumise kiirus ühelt 
tasemelt järgmisele sõltub ainult professori akadeemi-
lisest sooritusest ja tööpanusest. Olgu veel märgitud, 
et sobiva taseme määratlemisel püüame toetuda võrd-
lusele kolleegidega meie võrdlusülikoolidest.

Pärast tuliseid arutelusid sai uus kord nõukogus 
üksmeelse kinnituse. Lisaks leppisime käesoleva aas-
ta märtsis kokku akadeemilise hindamise maatriksi, 
mida kasutame otsuste langetamisel abivahendina.

Ülikooli 99. aastapäeval, vähem kui aasta pärast 
akadeemilise karjääri korralduse kinnitamist, saime 
tenuuriprofessori ametikohtadele üle viia esimesed 
professorid. Üleviimisel on lähtutud mõistlikust eel-
dusest, et antud ametikoht on ülikoolile vajalik ning 
et seda tööd on juba teinud varem professori kvalifi-
katsiooniga töötaja (professor või juhtivteadur). Ame-
tikoha vajalikkuse osas andsid rektorile nõu teadus-
kondlikud tenuurikomisjonid. Neil ametikohtadel nn 
vanas süsteemis töötanud professorite viimine uude, 
tenuuri süsteemi otsustati korraldada atesteerimise 
protsessi kasutades. Lisaks atesteerimisele on käi-

mas mitmed avalikud konkursid tenuuri ametikohta-
de täitmiseks, kuid nende läbiviimise edukust oskame 
hinnata alles mitme kuu pärast. Atesteerimised viidi 
aga läbi valdavalt augusti lõpus ning nüüd ongi või-
malus teha esimesi kokkuvõtteid. 

Atesteerimiste korraldusest
Sageli defineeritakse atesteerimist kitsalt kui tööta-
jate pädevuse hindamise vahendit. Kuid samavõrra 
on atesteerimine vahend õiglaste, ühtlustatud valiku-
kriteeriumite alusel ametikohtade täitmiseks ja püsi-
valt areneva akadeemilise taseme suunamiseks.

Tuginedes dekaanide ettepanekutele ning tenuu-
rikomisjoni soovitusele kinnitas rektor 2017. aastal 
atesteeritavate nimekirja, millesse kuulus 31 profes-
sorit ja juhtivteadurit. Atesteerimise vajadus tulenes 
umbes pooltel professoritel atesteerimise tähtaja 
saabumisest (seadusest tuleneb kohustus atesteeri-
mine läbi viia vähemalt üks kord viie aasta jooksul) või 
tähtajalise lepingu lõppemisest. Teistel juhtudel tehti 
professorile ettepanek atesteerimisel osaleda, lähtudes 
ülikooli huvist tunnustada meie väljapaistvamaid aka-
deemilisi töötajaid ning kindlustada nendega pikk ja 

Eelmise aasta teise poole täitsid ülikoolis pinevad arutelud  
akadeemilise karjäärimudeli teemal. Uuel karjäärimudelil on kaks  

olulist eesmärki: see peab tulevikus andma suurema kindluse akadeemilisse 
paremikku kuuluvale ülikooliperele ning looma igale tenuuri arvatud professorile 

võimaluse edenemiseks akadeemilises karjääris sõltumatult teistest,  
ligilähedasel teadussuunal tegutsevate kolleegide positsioonist1. 

Teadusprorektor Renno Veinthal ja personalijuht Tea Trahov 

1 Tenuur kui akadeemilise vabaduse tagatis, Aaviksoo, J., Veinthal, R., Sirp 23.09.2016 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/tenuur-kui-akadeemilise-vabaduse-tagatis/
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viljakas töösuhe. Tenuuri ametikoht annab teadlasele 
akadeemilise vabaduse valida uurimissuundi sissetule-
kut ohtu seadmata, korraldada omatahtsi teadustööd 
ning tegeleda õppeprotsessi arendamisega. Keskne ra-
hastus ja tähtajatu tööleping, mis tenuuri positsiooniga 
kaasnevad, annavad sellele lubadusele tugeva garantii.

Vastutus arengueesmärkidele kohase akadeemili-
se standardi kujundamise eest pandi teaduskondlikele   
atesteerimiskomisjonidele. Neisse kuulusid vähemalt 
kolm erialast autoriteeti omavat professorit. Juhul kui 
atesteeriti direktori ametis olevat professorit, oli ko-
misjoni liikmeks dekaan; teiste professorite puhul vas-
tava instituudi direktor. Komisjone juhtis teaduspro-
rektor ning nende tööd assisteeris personaliosakond. 

Komisjonide töö keerukust mõjutas olulisel mää-
ral atesteeritavate ettevalmistus, kuna atesteeritava 
koostatud teadustegevuse ülevaade, õppetegevuse 
portfoolio ja professori ametikoha eesmärkide täitmi-
se tegevuskava olid aluseks komisjonis toimunud dis-
kussioonile. Atesteeritavatel oli võimalus komisjonile 
oma seisukohti ja tegevuse ülevaadet tutvustada kuni 
pooletunnise kohtumise käigus. Komisjonide soovitus-
te ühtlustamiseks oli abiks akadeemilise hindamise 
maatriks, milles on kirjeldatud ülikooli üldised ootused 
akadeemilise pädevuste ja saavutuste tasemete osas.

Atesteerimist puudutavad tähelepanekud
Atesteerimise käigus tegid nii atesteeritavad kui 
ka atesteerijad terve hulga tähelepanekuid, mis 
puudutavad nii komisjonide koosseisu (dekaani ja 
välis eksperdi kaasamine püsikoosseisus), nende töö-
korraldust (ajaline planeerimine, veebikeskkond), ates-
teeritavalt nõutavaid materjale 
(juhendid, portfoolio), 

ettevalmistamist (ETISe ja Google Scholari profiilid) 
jm aspekte. Ettepanekud on kavas akadeemilises ko-
misjonis põhjalikult läbi arutada ja järgnevatel ates-
teerimistel nendega arvestada. 

Kõige enam laekus atesteeritavatelt kriitikat nõu-
tud õppetegevuse portfoolio osas, neist mõned pak-
kusid tänuväärt lugemist ning mõtteainet kõikidele 
komisjoni liikemetele. Oma küpsuse, läbimõelduse ja 
laiema käsitluslaadiga oleks need atesteerimisko-
misjoni liikmete valdava arvamuse kohaselt soovitav 
kiiresti kättesaadavaks teha laiemale akadeemiliste 
huvidega lugejaskonnale.

Tenuuri ametikoha taseme soovitused
Atesteerimiskomisjonide ülesandeks oli lisaks ates-
teerimisotsusele anda soovitus rektorile atesteeritud 
professorite tenuuriprofessori ametikoha taseme 
osas. Taseme määramise aluseks on akadeemilise 
karjääri korraldusega kinnitatud professori ametiko-
ha kirjeldus ja atesteeritu senise tegevuse vastavus 
tasemete kirjeldusele. 

Kui komisjonide otsus atesteerimise tulemuse 
kohta kujunes üldiselt kiiresti ja valdavalt ka üksmeel-
sena, siis soovitused tenuurikohale ja tenuuri astme 
määramise osas nii üksmeelsed ei olnud: mõne ates-
teeritava puhul komisjonis konsensust ei saavutatud. 
Et meie akadeemilised traditsioonid sellisete otsus-
te langetamiseks, ühtlustamiseks ja läbipaistval viisil 
akadeemilisele kogukonnale selgitamiseks on taga-
sihoidlikud, jätkub akadeemilises komisjonis arutelu 
võimalike lahenduste osas veel 
artikli kirjutamise ajal. ■
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Ülikool hindamiskeerises:  
kuus teadusvaldkonda  

hästi hinnatud
Teadus- ja arendustegevuse analüütik Kiira Parre  Fotod: Shutterstock ja Edmond Mäll

Tallinna Tehnikaülikool taotles evalveerimist kõigis 
kuues teadusvaldkonnas: loodusteadused, tehnika- 
ja tehnoloogia valdkond, arsti- ja terviseteadused, 
põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaal-
teadused ning humanitaarteadused ja kunstid. Kui-
gi kõik valdkonnad ei ole ülikoolis võrdselt tugevalt 
esindatud, oli oluline saada tagasisidet ja eksper-
tide hinnanguid ka nende osas, kus ülikoolis tegut-
sevad vaid üksikud teadusgrupid ja millega seotult 
TTÜs ei ole veel avatud ühtki doktoriõppekava.

Korralise evalveerimise protsess koosneb mit-
mest etapist. Kõigepealt esitavad asutused taot-
luse, milles nimetavad teadusvaldkonnad, mille 
evalveerimist soovitakse. Seejärel koostatakse igas 
valdkonnas eraldi eneseanalüüsi aruanne. Peale 
aruandega tutvumist teeb hindamiskomisjon visiidi 
asutusse. Selle käigus tutvutakse infrastruktuuri-
ga ning kohtutakse nii akadeemiliste töötajate kui 
doktorantidega – igas evalveeritavas valdkonnas 
eraldi. Seejärel koostab hindamiskomisjon vald-
kondlikud evalveerimisraportid, kus tuuakse välja 
ekspertide hinnang ja soovitused parandamist va-
javate tegevuste kohta. Asutused saavad vajadusel 
esitada raporti täpsustamiseks oma kommentaa-
rid.

Milline oli täpsemalt evalveerimisprotsess 
2017. aastal
Võrreldes 2010. aastal toimunud evalveerimisega oli sel 
korral tehtud mitmeid muudatusi. Kui eelmine hindami-
ne viidi läbi neljas teadusvaldkonnas (bio- ja keskkon-
nateadused, loodusteadused ja tehnika, terviseuuringud, 
ühiskonnateadused ja kultuur), siis seekord otsustati 
see läbi viia vastavalt rahvusvaheliselt kasutuses oleva 
Frascati Manualile kuues teadusvaldkonnas.

Võrreldes seitsme aasta taguse hindamisega oli 
tuntavalt täiustatud tagasisideraporti formaati, eks-
pertide hinnangud olid oluliselt põhjalikumad. Muude-
tud oli ka hindamissüsteemi. 2010. aastal läbi viidud 
evalveerimises anti otsus vaid kaheastmelisel skaalal 
(positiivne või negatiivne), sel korral rakendati nelja-
astmelist selektiivset hindamist.

Kes hindasid?
Hindas 22-liikmeline rahvusvaheline komisjon, mis koos-
nes oma valdkonna ekspertidest, hindajaid oli kaheksast 
erinevast Euroopa riigist. Kõige arvukamalt oli komisjo-
nis eksperte Suurbritanniast, teised olid Rootsist, Soo-
mest, Taanist, Hollandist, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja 
ka Leedust. Komisjoni juhtis Heidelbergi Ülikooli profes-
sor Christian Enss.

TTÜ läbis 2017. aastal edukalt teadus- ja arendustegevuse  
rahvusvahelise hindamise kõigis teadusvaldkondades. 
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Mida hinnati?
Hinnati kolme hindamiskriteeriumit silmas pida- 
des.
 � Teaduslik mõjukus (Scientific Impact of Research). 

Siin olid indikaatoriteks TA otsesed väljundid, s.o 
publikatsioonide ja tööstusomandite arv ja mõjukus.

 � Jätkusuutlikkus ja potentsiaal (Sustainability and 
Potential of Research). Indikaatoriteks nii kvali-
fitseeritud töötajate kui rahaliste ressurssidega 
kindlustatus ka pikemas perspektiivis (akadeemi-
liste töötajate koosseis, doktoritööde kaitsmine, 
TA tulud, taristu ajakohasus jmt).

 � Ühiskondlik mõjukus (Societal Importance of Rese-
arch). Hindamine oli siin keskendunud sellele, mil 
määral TA oma valdkonnas vastab ühiskonna 
vajadustele, probleemide määratlemisele ja nende 
lahendamise võimekusele.

Kuidas hinnati?
Hindamine toimus rahvusvahelises valdkonnaspetsii-
filises võrdluses neljaastmelisel hindamisskaalal:

 � väga hea (very good);
 � hea (good);
 � rahuldav (satisfactory);
 � mitterahuldav (unsatisfactory).

Hinnang kujunes nii asutuse esitatud eneseanalüüsi 
aruande kui ka visiidil saadud muljete põhjal.

Milline oli TTÜ-le antud tagasiside?
Väärib rõhutamist, et pea kõigi valdkondade puhul 
tõsteti esile meie infrastruktuuri väga head taset, või-
malust kasutada maailma parimal tasemel teadus-
aparatuuri. Kui üldistada komisjoni nimetatud puudu-
si, siis soovitati koostada valdkondlikud arengukavad, 
pöörata tähelepanu uurimisgruppide kriitilise massi 
tagamisele ja seda just struktuurireformiga seotud 
muudatusi silmas pidades. Äärmiselt olulisena nime-
tati doktorantidele piisava rahastuse tagamist, sest 
ilma selleta pole võimalik 100%-line pühendumine 
teadustööle. Murekohana toodi mitmes valdkonnas 
välja ka publikatsioonide avaldamist madala mõjufak-
toriga ajakirjades ning artiklite vähest tsiteeritavust.

Hinded TTÜ evalveeritud valdkondadele:

Teadusvaldkond Teaduslik mõjukus Jätkusuutlikkus ja 
potentsiaal

Ühiskondlik  
mõjukus

Loodusteadused HEA VÄGA HEA HEA

Tehnika ja tehnoloogia VÄGA HEA VÄGA HEA VÄGA HEA

Arsti- ja terviseteadused HEA HEA HEA

Põllumajandusteadused ja veterinaaria HEA HEA RAHULDAV

Sotsiaalteadused HEA HEA HEA

Humanitaarteadused ja kunstid HEA RAHULDAV RAHULDAV

Mida evalveerimine tähendab ja annab?
Eestis kehtiv teadus- ja arendustegevuse (TA) korral-
duse seadus näeb ette regulaarse TA välishindamise 
e evalveerimise. Seaduse kohaselt toimub selline hin-
damine kas korralise või sihtevalveerimisena.

Korraline evalveerimine on hindamisprotsess, 
mis tuleb läbida vähemalt kord seitsme aasta 
jooksul (eelmine TTÜ korraline evalveerimine toi-
mus aastal 2010). Protsessi käigus hindab rahvus-
vaheline hindamiskomisjon TA asutuse vastava 
valdkonna taset, võrreldes seda rahvusvaheliselt 
tunnustatud kriteeriumidega. Sisuliselt annab ko-
misjon oma hinnangu sellele, kas asutus suudab 
hinnatavas valdkonnas tagada TA tegevuse kon-
kurentsivõimelise taseme rahvusvahelises võrdlu-
ses, kas ollakse ressursside seisukohalt jätkusuutlik 
ning kas asutuse infrastruktuur on vastav dokto-
riõppe läbiviimiseks. Komisjon teeb ettepaneku 
evalveerida asutuse TA tegevust valdkonnas kas 

positiivselt või negatiivselt. Ettepaneku kinnitab 
haridus- ja teadusminister.

Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat 
ja see annab asutusele kaks olulist võimalust:
 � õiguse taotleda oma teadus- ja arendustege-

vuse finantseerimist riigieelarvest;
 � õiguse viia läbi doktoriõpet evalveeritud vald-

kondades.

Sihtevalveerimist kavandab Haridus- ja Teadus-
ministeerium konkreetsetes teadusvaldkondades 
teaduspoliitiliste otsuste tegemiseks, strateegiliste 
arengukavade või uute meetmete ettevalmistami-
seks jms. Seni on sihtevalveerimisi läbi viidud seits-
mes valdkonnas, millest TTÜ on osalenud kuues: 
taimekasvatus ja mullateadus, kasvatusteadused, 
ehitusteadused, energeetikaalased teadusuuringud, 
IKT-alased teadusuuringud, õigusteadus. ■
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Haridus- ja teadusminister kinnitas evalveerimise 
tulemused oma käskkirjaga 22. augustil. TTÜ on po-
sitiivselt evalveeritud seitsmeks aastaks kõigis kuues 
teadusvaldkonnas. Evalveerimisel osalenud TA asu-
tustest on kõigis valdkondades positiivselt hinnatud 
vaid kaks ülikooli – Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu 
Ülikool.

Suure töö tegemise eest TTÜs evalveerimis-
protsessi edukal läbiviimisel, sh nii eneseanalüü-
si aruannete koostamise koordineerimisel kui ka 
hindamiskomisjoni vastuvõtmisel tuleb suur tänu 
öelda meie vastavate valdkondade tublidele ja tun-
nustatud teadlastele:
 � loodusteadused – professor Jüri Elken;
 � tehnika- ja tehnoloogia – professorid  

Toomas Rang ja Arvi Hamburg;
 � arsti- ja terviseteadused – professor Peeter Ross;
 � põllumajandusteadused ja veterinaaria –  

professor Erkki Truve;
 � sotsiaalteadused – vanemteadur Erkki Karo;
 � humanitaarteadused ja kunstid –  

vanemteadur Erkki Karo.

7. septembril korraldas Eesti Teadusagentuur 
evalveerimistulemuste ümarlaua, kus valdkondli-
kud ekspertgrupid esitasid oma kokkuvõtted. Anti 
üldine hinnang evalveerimisprotsessile ning eks-
perdid rõhutasid üksmeelselt, et kõige olulisem 
info asutuse valdkonna tasemest kujunes mitte 

Evalveerimisega seotud materjalidega, sh kõigi hindamisel osalenud asutuste evalveerimisraportitega 
ja 7. septembri ettekannetega saavad kõik soovijad lähemalt tutvuda Eesti Teadusagentuuri veebilehel  
http://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2017/.

eneseanalüüsi aruandeid lugedes, vaid visiitide 
käigus. Seda osa protsessist pidasid väga oluliseks 
ka meie enda valdkondade evalveerimisi koordi-
neerinud teadlased. TTÜ seisukohalt olid visiidid 
eriti tähtsad, sest eneseanalüüsi aruanded olid 
koostatud aastate 2010–2015 kohta, mil TTÜs oli 
kaheksa teaduskonda ja teadusega tegelesid ka 
eraldi asutused. Seetõttu oli hindamiskomisjonile 
hetkeolukorrast adekvaatse ülevaate andmiseks 
äärmiselt oluline kohtumistel selgitada vahepeal 
ellu viidud struktuurimuudatusi ja käivitatud tenuu-
ri põhimõtteid.

Lõppenud positiivset evalveerimisprotsessi on 
raske ülehinnata. Saime välishindajate pilgu läbi 
kinnitust, millised on meie tugevad valdkonnad 
ning lisaks terve rea häid soovitusi, mida paran-
dada.

Ülikool hindamistekeerises
Viimase kuue aasta jooksul on TTÜ läbinud lisaks 
eespool nimetatud kuuele teadusvaldkonna siht-
evalveerimisele hulgaliselt õppetegevusega seotud 
hindamisi ning institutsionaalse akrediteerimise. 
Selle aasta sügisel on veel ees tehnika, tootmise ja 
tehnoloogia õppekavagruppide kvaliteedi hindami-
ne doktoriõppes. Seda muljetavaldavat hindamiste 
jada lugedes tekib tahtmatult küsimus, millal keh-
tivat hindamiste süsteemi riiklikul tasandil uuen-
datakse. ■

Teadusprorektor Renno Veinthal: 

On ilmne, et korralise evalveerimise otstarve on ajas 
muutunud ning esialgsest teadusmaastikku korras-
tavast ülesandest oleme koos riigi ja teadusasutuste 
küpsuse kasvamisega jõudnud või jõudmas olukorda, 
kus evalvatsiooni käigus saadud tagasiside on val-
davalt suunatud meie teadusasutustes toimuva töö 
paremaks korraldamiseks. TTÜ jaoks ei ole korralise 
evalveerimise läbimine mingi protsessi lõpp, vaid pi-
gem võimalus arengukava kontekstis mõtestada eval-
veerimise käigus saadud tagasisidet ja teha sellest 
vajalikke järeldusi. 

Valdav osa märkustest ja ettepanekutest on as-
jakohased. Osadest kitsaskohtadest oleme olnud 
pikka aega teadlikud, näiteks meie teadusrahastu-
se suur sõltuvus projektirahastusest või doktoriõppe 
ebapiisav tulemuslikkus. Selles osas on poliitikaku-
jundajad juba teinud samme õiges suunas – baas-
rahastuse suurendamine, karjäärimudeliga seotud 
otsused, doktoranditoetuste suurendamine jne. Tõsi, 
viimatimainitute kohta tuleb märkida, et erinevalt 

koalitsioonilepingus kokkulepitust suurenevad dok-
toranditoetused alates 2018. a vaid poolteist, mitte 
kaks korda, küündides edaspidi 60 protsendini Eesti 
keskmisest palgast.

http://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2017/
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Asjaolu, et evalveerijad märkisid sageli ära, 
milline on antud valdkonna roll ja panus Eesti, Eu-
roopa ja maailma jaoks oluliste küsimuste lahen-
damisel, oli äärmiselt tänuväärne. Erinevalt Eesti 
teadlaskonna valmisolekust seda panust mõõta 
peamiselt teaduspublikatsioonide kaudu, tuleb 
evalveerijate arvates olulisel määral vaadata kü-
simust laiemalt, mõõtes mõju uute teadmiste ja 
lahendustega, mis aitavad kaasa oluliste problee-
mide lahendamisel, olgu siis kogukonna, riigi või 
üleilmses mõõtkavas. Enam tähelepanu sotsiaal-
majanduslikule väljundile!

Olulisena tuleb märkida seekordse evalveerimise 
läbiviimist kuues Frascati teadusvaldkonnas. See on 
kindlasti õige samm süsteemsema ja läbipaistvama 
teaduskorralduse suunas. Kahtlemata on oluline jätka-
ta teaduse mõõtmist ja hindamist Frascati valdkondli-
ku jaotuse järgi ka edaspidi. 

Huvipakkuv on evalveerimiskomisjonide soovitus 
loobuda doktoritööde puhul seni tavaks olnud kolme 
teadusartikli avaldamise nõudest. Selline nõue on nen-
de hinnangul liiga üheplaaniline, ning ei taga iseene-
sest doktoritöö kvaliteeti. Koos eelseisvate aruteludega 
doktoritööle esitatavate nõuete osas peame kindlasti 
suurendama oma valmisolekut koostööks ettevõtete 
ja avaliku sektori asutustega, andes senisest suure-
ma panuse Eesti ühiskonna jaoks oluliste probleemide 
lahendamisse. Tulevikus võiksime arutada võimalusi 
korralise evalveerimise ja doktoriõppe kavade hinda-
mise ühitamiseks.

Kuigi TTÜ jaoks eduka korralise evalveerimise 
läbimise eest väärivad tänu kõik teadusse, arendus-
töösse ja innovatsioonitegevusse panustanud kollee-
gid, tahan siinkohal eriti tunnustada neid, kes andsid 
oma panuse evalveerimisele eelnenud mahuka ette-
valmistustöö tegemisse. Aitäh! ■

telefon 620 2056 personal@ttu.ee www.ttu.ee/tuletoole

TTÜ akadeemilise personali  
ametikohtade konkurss

dokumentide esitamise tähtaeg on 31.10.2017

Konkursil osalemiseks esitada personal@ttu.ee või  
www.ttu.ee/tuletoole (kandideeri online) järgmised dokumendid:

 � kandideerimisavaldus;
 � esmakordsel kandideerimisel TTÜsse antud ametikohale vastavat haridust ja teaduskraadi kinnitavate  

dokumentide ärakirjad; 
 � curriculum vitae koos publikatsioonide loeteluga, võimalusel täidetakse ja avalikustatakse ETIS-s 

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

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

TTÜ personaliosakond: 
Ehitajate tee 5, U01-143, TaLLINN 19086

Teaduskond Struktuuriüksus Ametikoht Hõive Ametikoha  
täitmine

Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut vanemlektor 1 1.01.2018

Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut vanemlektor 1 1.01.2018

Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut vanemlektor 1 1.01.2018

Inseneriteaduskond Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut lektor 0,5 1.01.2018

Inseneriteaduskond Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut vanemlektor 1 1.01.2018

Inseneriteaduskond Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut vanemlektor 1 1.01.2018

Inseneriteaduskond Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut vanemlektor 1 1.01.2018
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Teadlaste Öö TTÜ Mektorys
Fotod: Edmond Mäll

Üle-eestilise teadusfestivali Teadlaste Öö raames  
avas TTÜ Mektory 29. septembril külastajatele kõik uksed.

Meeleoluka ja rahvarohke õhtu jooksul said huvilised  
tutvust teha robot Pepperiga Telias, panna end 
proovile robootika, pneumaatika ja kosmose töö-
tubades; katsetada jootmist elektroonikalaboris 
ja treimist Cool Tooli laboris. Geoloogia instituut 
demonstreeris põnevat kivimite maailma ja  
noored külastajaid said oma trilobiidi jälgi luua.  
Energia stuudios näitasid head partnerid Elektrilevist,  

kuidas Coca-Colast ja sidrunitest elektrit saada, 
tõestasid energeetikaseadusi ja mängisid koos 
Elektrijänesega elektriohutuse mänge. Utilitase 
küttelabor andis ülevaate küttesüsteemidest ning 
läbi termokaamera sai vaadata, kuidas eristub 
ülejäänud kehast jäätisega jahutatud keel. Selleks 
õhtuks oli Soome Sauna Mõttekoja basseini sisse 
kolinud biorobootikakeskuse allveerobot.
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Jelena Gorbatšova: Prototron viis 
toidu uurimisest kosmosesse

Jelena Gorbatšova tunnistab, et muidugi tuleb ka 
teadlastel ette hetki, kus istud ja mõtled, et mitte 
midagi välja tule. „Siis joon teed, söön šokolaadi ja 
kuskilt tuleb ikka mõni uus idee, mida katsetada. Kui 
seejärel jooksed hommikul esimese asjana laborisse, 
proovid ja „Hurraa, see töötab!“ – need hetked anna-
vadki asjale sära.” 

Oma teadusliku põhihariduse ehk bakalaureuse- ja 
magistrikraadi omandas Jelena toiduainetehnoloogia 
alal. Tööd alustades hakkasid teda järjest enam huvi-
tama analüüsid. „Toitu on palju, need on erinevad ja 
mind hakkas huvitama, mis nende toitude ja toitaine-
te sees siis ikkagi tegelikult on. See on maailm, mida 
saab väga erinevatel viisidel uurida ja seda asusingi 
doktorantuuris tegema,” räägib Gorbatšova. 

Kuigi teaduri töös on iga avastus ja uue tulemuse-
ni jõudmine märkimist väärt, saab Jelena Gorbatšova 
eduloost välja tuua neli verstaposti, mis tema tead-
laskarjäärile uue pöörde andsid. 

 � Tallinna Tehnikaülikooli analüütilise  
keemia professori Mihkel Kaljurand

Mihkel Kaljurand suunas ja toetas Gorbatšovat õpin-
gute ajal ning pakkus uurimiseks valdkonda, mida 
maailmas oli väga vähe uuritud ja konkreetselt mik-
rofluidika ühendamist analüütilisete lahutusmeetodi-
tega ei uurinud tol hetkel mitte keegi. Viimase paari-
kolme aasta jooksul on uurimused selles valdkonnas 
suurenenud ja TTÜs avatakse tänavu mikrofluidika-
keskus. „Mikrofluidika tähendab, et tegeletakse vede-
likega mikro- või nanotasandil ehk vedelike kogused, 
mida uuritakse on väga-väga väikesed. See on väga 
põnev maailm, saame vedelikega manipuleerida ja 
katseklaasitingimustes analüüsida, kuidas need käi-
tuvad,“ selgitab Gorbatšova, kes on tänaseks loodus-

Jelena Gorbatšova on Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval 
lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal programmi Fulbright Scholar 

stipendiumiga akadeemiline aasta ja õppida ühelt maailma parimalt 
mikroanalüsaatorite valdkonna spetsialistilt – Peter Williselt, kolleegilt kosmosetasandil. 

teaduste doktor ja tegelebki oma teadustöös mik-
rofluidika ja mikroanalüsaatoritega. 

 � TTÜ teadlaste töögrupi avastus
TTÜ teadlaste töögrupp, kuhu lisaks Kaljurannale ja 
Gorbatšovale kuulusid analüütilise keemia õppetoo-
li dotsent Maria Kuhtinskaja ja vanemteadur Merike 
Vaher, mõtlesid välja maailmas ainulaadse mikrotilka-
de tekitamise tehnoloogia, mis sobib kaasaskantava-
te automaatsete analüüsiseadmete jaoks erinevates 
valdkondades alates sisejulgeolekust kuni keskkon-
naseire ja kosmoseuuringuteni. Leiutise registreeris 
patendiamet kasuliku mudelina ja töögrupp avaldas 
oma uurimusest artikli maailma ühes mainekamas tea-
dusajakirjas Analytical Chemistry. „Kasulikust mudelist 
said alguse erinevad projektid, näiteks koostöö Politsei- 
ja Piirivalveametiga. Ehitasime oma instrumendi ümber 
nii, et politsei saaks seda kasutada narkootiliste ainete 
analüsaatorina. See tähendab, et narkojoobe tuvasta-
mine võtab aega mõned minutid,” toob teadlane näite 
mudeli kasulikkusest.

 � Oluline rahastus Prototroni TTÜ voorust
Jelena Gorbatšova hakkas uurima võimalusi oma tea-
dustöö rahastamiseks. Kui mõne lihtsama prototüübi 
loomiseks võib startup vajada mõne tuhande euro suu-
rust rahasüsti, siis teadustööd on enamasti kordades 
kulukamad. Taotlus prototüüpide rahastule Prototron 
oli teadlase esimene kogemus tööstusega ja naine 
tõdeb, et teadlastel ei ole kuigi palju kogemusi, kuidas 
pakkuda oma ideid tööstusele või kuidas oma teadus-
tööd või leiutisi investoritele eduka äriprojektina maha 
müüa. Tema taotlus lükatigi korduvalt tagasi ja idee 
sai ka kõva kriitikat. „See oli väga hea õppetund ja ma 
ei andnud alla. 2015. aasta Prototroni suvises, vaid 

Gaili Eding  Foto: Sven Kiloman
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TTÜ teadlastele loodud voorus jõudsin eesmärgini ja 
sain oma ideele – narkootiliste ainete analüsaator –  
22 000 euro suuruse toetuse. Pärast seda hakkas 
meie idee ka investoreid väga huvitama ning TTÜ 
Mektory kosmoseuuringute programmis saime oma 
ideed ka edasi arendada. Selgus, et kosmosevaldkon-
nas on huvi minu töö vastu väga suur ja ühel päeval 
tuli professor Kaljurand minu juurde ja küsis: „Mis Sa 
NASAst arvad?”. Peale pikka vaikust suutsin ennast 
koguda ja vastata, et see on ju super,” meenutab Gor-
batšova uste ootamatut avanemist.

 � Uued võimalused maailmaruumis
Mihkel Kaljurand tutvustas Gorbatšovale ka fondi Fulb-
right, kellega Mektory USA saatkonna kaudu koostööd 
teeb. Naine esitaski Fulbrighti programmi taotluse, sai 

stipendiumi ja sõitis akadeemiliseks aastaks Amee-
rikasse Californiasse, kus Los Angelese äärelinnas 
tegutsevas laboris töötab suurepärane teadur Peter 
Willis, kes tegeleb samuti mikroanalüsaatoritega, ai-
nult et tema tööks on viia need kosmosesse. Kosmose 
uurimises on kaal ja maht kaks kõige kriitilisemat tegu-
rit, mida annab piirata, mistõttu on teadlased aastaid 
tegelenud sellega, et kõiki kosmoses kasutusel ole-
vaid komponente väiksemaks muuta. Siin tulebki appi 
mikrofluidika, mis lubab turvalises keskkonnas uurida 
erinevate ainete käitumist nanotasandil ehk võimali-
kult väheste ressurssidega. „Nüüd lähen sinna õppima, 
kuidas saaks seda tehnoloogiat edasi arendada ja ka 
Eestisse tagasi tuua,“ lubab Jelena Gorbatšova. ■

Kuidas Prototron aitab?
Swedbank, Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehni-
kaülikool asutasid 2012. aastal rahastu Prototron, 
mis aitab ellu viia nutikaid ideid, tuua turule leiutisi 
ja vidinaid, mis aitavad inimeste igapäevast elu 
lihtsamaks, paremaks ja mugavamaks muuta.

Prototroni taotlusvoorud toimuvad 3 korral 
aastas – märtsis ja oktoobris on avatud voorud 
kõikidele huvilistele, seal antakse meeskondadele 
idee elluviimiseks kuni 10 000 eurot; suvine voor 

on mõeldud vaid TTÜ teadlastele ja tänavu oli 
teadustööde arendamiseks kokku 50 000 eurot.

Varasemates voorudes on Prototroni ekspert-
kogu rahastanud kokku 10 TTÜ uurimisgrupi ideed 
kogusummas 264 110 eurot.

Hetkel on käimas Prototroni voor kõikidele  
huvilistele, taotlusi saab esitada kuni  
15. oktoobrini 2017: www.prototron.ee ■

www.prototron.ee
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TTÜ 100 satelliit käis noorte laulupeol
Mektory tutvustas tänavusuvisel noorte laulupeol 
laululastele satelliiti TTÜ 100, millega lennutatakse 
kosmosesse peol ühendkooride esituses kõlanud laul 
„Ta lendab mesipuu poole”.

Kokku külastas TTÜ Mektory satelliidiprogrammi 
telki kahe päeva jooksul sadu huvilisi. Laululapsed ja 
nende juhendajad said programmist rohkem kuul-
da ning võimaluse voltida kokku paberist satelliidi 
makett – seda võimalust kasutasid lapsed ja nende 
saatjad suure innuga. TTÜ Mektory kosmosekeskuse 
juhi Rauno Gordoni sõnul oli hämmastav ja liigutav 
näha, kui palju on Eestis kosmosehuvilisi lapsi ja kui 
suured on nende teadmised kosmosetehnoloogiast. 
Ootame kõiki neid tulevikutalente kunagi TTÜsse 
õppima!

Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga teevad 
TTÜ 100 satelliit ning ESTCube Eesti rahvale kingituse, 
saates kosmosesse laulupeo laulu. Kevadisel konkursil 
valis Eesti rahvas meie kosmoselauluks Peep Sarapiku 

„Ta lendab mesipuu poole”. 2. juulil toimunud XII noorte 
laulupeol kõlas kosmoselaul lõpuühendkoori esituses. 
Laul on nüüd failina olemas ja ootab paigutamist sa-
telliitide pardale. 

TTÜ Mektory satelliidiprogramm on üleülikoolili-
ne ja rahvusvaheline initsiatiiv, mida viiakse ellu koos 
teadus- ja ettevõtluspartneritega. Tegemist on tuden-
gisatelliidi programmiga, kus praktilise õppega oman-
davad tudengid teadmisi ja kogemusi inseneeria ning 
kosmosetehnoloogia valdkondades. Programmi juhib 
Mektory kosmosekeskus ja selles osaleb seitse TTÜ 
instituuti, 15 akadeemilist juhendajat ning 40 tuden-
git kaheksast erinevast riigist. Satelliidiprogramm 
pakub teemasid ainetöödeks, projektideks, uurimis-
töödeks ning lõputöödeks. 

Huvi korral võta ühendust Mektory  
kosmosekeskuse juhi Rauno Gordoniga  
rauno.gordon@ttu.ee ■ 

STARTERtech esimesed ideed  
sündisid koos ettevõtjatega

Kui tavapäraselt tutvustavad programmis oma äri-
ideid õppurid, siis STARTERtechi avaürituse lavalau-
dadel olid ettevõtjad – teiste seas rääkisid trendidest 
ja uue maailma probleemidest Pipedrive’i, Microsoft 
Estonia, Soome Geoloogia Instituudi, Avokaado, 
ERGO, Grant Thorntoni, InCap Estonia, LHV, Playtechi, 
Tieto Estonia ja Startup Estonia juhid. Pärast ettevõt-
jate ettekandeid kogunesid tudengid laudkondadesse, 
et koos ettevõtjatega ajusid ragistada ja probleemi-
dele innovaatilisi lahendusi välja mõelda.

Neljandat hooaega alustanud TTÜ Mektory prog-
ramm STARTERtech on suunatud õppurite start-up 
meeskondadele. Programmi oodatakse osalema 
tehnoloogiavaldkonna ettevõtlusest huvitatud noori 

TTÜ Mektorys alustab neljandat korda äriideede arenguprogramm STARTERtech. 
Juba avaüritusel said meeskonnad koos ettevõtjatega genereerida lugematul 

hulgal innovaatilisi ja maailma muutvaid ideid. 

ülikoolidest, rakenduskõrgkoolidest ja kutsekoolidest. 
Kolme kuu jooksul läbitakse ettevõtlusega seotud 
koolitusi ja töötubasid, saadakse nõu mentoritelt 
ning toetatakse meeskondade arengut. Ingliskeelsed 
koolitused/töötoad toimuvad enamasti esmaspäeva 
õhtuti ja osalemine on õppuritele tasuta.

STARTERtech kuulub ülikoolideülesesse ettevõt-
lusõppe programmi, mida toetab Euroopa Sotsiaa-
lfond ning veavad eest Tallina Tehnikaülikool, Tartu 
Ülikool ja Tallinna Ülikool.

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

Mõned näited ideedest, mida STARTERtechi programmis hakatakse arendama:
1. hambaravi kindlustus tudengitele;
2. kindlustuskaitse õppeainetes läbikukkumise 

eest;
3. digitaalne märkmete tegija loengute jaoks;
4. juristi chatbot, mis kogub ja süstematiseerib 

vajaliku info ja hindab, kas see jurist saab 
aidata;

5. sotsiaalmeedia kontode haldamise töövahend 
(koondab erinevate kanalite mõõdikud);

6. targad koosolekud – hääletuvastus ja vestluste 
automaatne transkribeerimine;

7. autohoolduse töökodade broneerimise kesk-
kond – haldab pakkumisi ja järjekordi;

8. sõrmejälje ja silmaiirise skaneerimise lahendused  
e-posti ja teiste rakenduste turvamiseks;

9. geenipõhine tervisliku seisundi jälgimise  
rakendus;

10. elektroonika 3D-printimine.

www.ttu.ee/ttustartup
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Välisõpingud annavad tuule 
tiibadesse 

Kõik Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased saavad kandideerida välisõpinguteks  
TTÜ partnerkooli, olenemata kodakondsusest ja elamisloast.  

Välisõppe juht Kerli Roosimaa  Fotod: erakogu

pooled olid nais- ja pooled meessoost. Kõigist vä-
lismaal õppinutest 41% olid Eesti kodakondsusega.

Tallinna Tehnikaülikool võõrustab ka ise igal aas-
tal enam kui 400 vahetusüliõpilast. 2016/2017. õp-
peaastal õppis TTÜs 425 väliskülalisüliõpilast, neist 
suurem osa ehk 380 tulid läbi Erasmus+ program-
mi. Eelmisel õppeaastal tuli neid TTÜsse 36 riigist, 
enim Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Tšehhist. Üliõpi-
lased tulid 158 kõrg- ja ülikoolist, kõige enam saat-
sid TTÜsse üliõpilasi Technical University of Madrid 
Hispaanias, Clausthal University of Technology Sak-
samaal ja Polytechnic University of Catalonia Hispaa-
nias. 2016/2017. õppeaasta väliskülalisüliõpilastest 
oli 62% mehi ja 38% naisi.

Osalemine vahetusõpingutel või välispraktikal on 
kindlasti suurepärane võimalus saada uusi kogemusi, 
areneda akadeemiliselt ning värskendada võõrkeele-
oskust.

Olgugi et välismaale õppima minnes on võimalik 
taotleda stipendiumi, tuleb üliõpilasel lisaks tavalistele 
igapäevastele elamiskuludele arvestada täiendava väl-
jaminekuga kindlustusele, elamisloale, transpordile jms. 
Elukallidus, sõidukulud jne võivad riigiti oluliselt erineda, 
seega tuleks juba enne taotlemist konkreetset siht-
kohta silmas pidades eelarvet hoolega planeerida. ■

Välismaale õppima saab suunduda kas ülikooli kahe-
poolsete lepingute alusel või programmi Erasmus+ 
raames. Viimane võimaldab suunduda välisriiki ka 
praktikale.

Välisõpingud võivad kesta kuni 12 kuud. Prakti-
kaperioodi kestus võib olla kuni 6 kuud ning praktika 
peab sobima TTÜs õpitavaga. Välispraktikat on või-
malik sooritada ka pärast õpingute lõpetamist, kuid 
sel juhul tuleb kandideerida veel ajal, mil ollakse TTÜ 
üliõpilaste nimekirjas.

2017/2018. õppeaasta alguses on TTÜ-l üle 500 
kehtiva Erasmus+-i lepingu ning 32 kahepoolset üli-
koolidevahelist lepingut. Enim lepinguid ning seega ka 
laiem valik õppekoha valimiseks on Saksamaa, Prant-
susmaa, Hispaania ja Soomega. Ülikoolidevaheliste 
lepingute hulgas on partnerlust ka väga kaugete ja 
eksootiliste sihtriikidega, nagu Singapur, Lõuna-Korea, 
Mehhiko, Taiwan, Jaapan.

2016/2017. õppeaastal käisid TTÜ üliõpilased 
välisõpingutel kokku 100 erinevas väliskõrgkoolis 30 
riigis, enim Saksamaal, Soomes ja Hispaanias. Po-
pulaarseimad koolid üliõpilaste seas olid Budapest 
University of Technology and Economics Ungaris, 
Aalto University Soomes ning Technical University 
of Munich Saksamaal. Välisõppes käinutest täpselt 

KOOSTÖÖ
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JANELY PÕLLUMÄGI, 
vahetusüliõpilane National University 
of Singapore’is, kevadsemester 2017
Eriala TTÜs: rakenduslik majandus teadus

Miks soovisid välisõppesse just Singapuri 
minna?
See, et ma Singapuri õppima läksin või üleüldse kan-
dideerisin, polnud üldse pikaajalisem soov või plaan. 
Ma ei pidanud end tegelikult kunagi vahetusõpilase 
tüübiks, arvasin alati, et olen selleks liiga tagasihoid-
lik. Ühel hetkel sain aga kõne TTÜ professorilt, kes 
uuris, kas oleksin valmis Singapuri vahetusõpilaseks 
minemiseks. Siis hakkasin esimest korda reaalselt 
mõtlema, et tegelikult oleks see ju igati kasulik ko-
gemus ja äkki siiski tasuks proovida. Edasi toimus 
kõik kuidagi väga kiirelt – kandideerisin Singapuri 
Rahvuslikku Ülikooli TTÜ partnerülikoolide raames, 
sain positiivse vastuse ning siis juba olingi sinna 
teel.

Mul õnnestus saada stipendium, mis kehtis vaid 
Singapuri Rahvuslikku Ülikooli õppima minemise kor-
ral ning seetõttu ei kaalunud ma kordagi teisi riike. 
Ühtlasi oli see TTÜ partnerkoolidest üks tugevamaid 
ning paistis mulle seetõttu ka kõige suurema välja-
kutsena. Muuhulgas oli Singapur riik, kuhu olin alati 
tahtnud minna ning seda enam soovisin, et Singapuri 
Rahvuslik Ülikool mind vastu võtaks.

Kas Singapuri minekuga kaasnes ka  
mingeid probleeme?
Kõik sujus suurepäraselt. Elada sain ülikooli ühisela-
mus ning muude lubade ja dokumentide saamine oli 
väga hästi organiseeritud.

Kuidas nägi välja õppetöö Singapuris?
Väga intensiivne. Ma usun, et valdav enamus TTÜ 
õpilastest pole midagi sellist kunagi näinudki. Kogu 
semestri vältel nägin igal ajal ja igal pool ülikooli-
linnakus õppivaid üliõpilasi. Iga nädalaga oli järjest 
keerulisem vabu laudu leida ning Starbucksis ja selle 
ümbruses õppisid inimesed ööpäev läbi – ülikoolilin-
naku Starbucks ja õppimisruumid olid 24/7 avatud. 
Klassid olid väga suured, meie suhteliselt pisikesed 
grupid TTÜs oleks seal täielik luksus olnud. Ma võtsin 
semestri jooksul neli ainet, suurimas klassis oli 233 
õpilast ning väikseimas 120 ringis. Kahe aine puhul 
peeti nii suurtes gruppides ka seminare. Semestri kes-
kel oli kõikides ainetes vaheeksam ning punkte sai 
ka grupitööde ja testide eest. TTÜga võrreldes hin-
nati rohkem asjadest arusaamist kui päheõppimist, 
mistõttu oli rohkem avatud materjalidega eksameid. 
Mõned eksamid olid küll suletud materjalidega, aga 
võisid kasutada üht või kaht A4 cheatsheet’i. Seega 
valemite päheõppimist üldjuhul ei eeldatud. Hinda-
missüsteem oli samuti teistsugune, sest kasutati 
normaaljaotuse süsteemi. Seega oli alati kõige enam 

B-sid või C-id ning A said vaid vähesed. Eksamitel 
läbikukkumine oli pigem ebatõenäoline.

Kui palju jõudsid koolitöö kõrvalt riiki näha?
Semestri esimeses pooles oli selleks kindlasti roh-
kem võimalusi. Esimestel nädalatel tutvusime rohkem 
Singapuri ja kohaliku eluga ning seejärel reisisime 
vaheeksamiteni pea iga nädalavahetus mõnda teise 
Aasia riiki. Erinevate riikide ja kultuuride avastamine 
on vahetussemestril vähemalt sama oluline kui üli-
koolist uute teadmiste omandamine. Ma ise tunnen, 
et sain Singapuri ja teisi Aasia riike oodatust oluli-
selt rohkem näha. Muidugi oli reisimine ja Singapuri 
vaatamisväärsustega tutvumine paljuski seotud sel-
lega, mis eriala üliõpilane sa oled. Näiteks ärinduse 
üliõpilastel jäi üldjuhul kõige enam aega koolivälisteks 
tegevusteks. Minul ja teistel üliõpilastel, kes rohkem 
tehnilisi aineid võtsid, läks semestri teine pool suh-
teliselt raskeks ning järjest enam aega tuli ülikooli-
linnakus veeta.

Kas kaalud Singapuris haridusteed jätkata?
Kui ma lõpetaksin bakalaureust, siis võiksin kaaluda 
küll, kuid Singapuri doktorantuuri tasemeni ma ilmselt 
ei küündi. Küll aga olen kaalunud Singapuris tööta-
mist, kuid ka see on esialgu lihtsalt mõtteks jäänud.

Paljud üliõpilased loobuvad  
välisõppesse minekust, kuna kardavad  
kaotada töökohta Eestis. Kuidas suhtus  
Sinu tööandja pooleaastasesse  
välisõpingu perioodi?
Tööandja oli üks esimesi inimesi, kelle poole pöör-
dusin, kui Singapuri õppima minek kaalumisele tuli. 
Muidugi oli ka minul hirm töökohast ilma jääda ning 
ilmselt oleks see ka mu otsust välismaale mineku osas 
mõjutanud. Üllatus oli aga suur, kui tööandja ütles, et 
nemad teevad omalt poolt kõik selleks, et ma saaksin 
seda võimalust kasutada ning õppima minna. Olen 
oma juhile ja ettevõttele selle eest väga tänulik! Ka 
mu endises töökohas käisid mitmed inimesed vahe-
tussemestril ning jätkasid poole aasta möödudes oma 
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RISTO JAMUL, äsjalõpetaja praktika 
University College Londonis, 
2016/2017. õppeaasta
Eriala TTÜs: geenitehnoloogia 

Kust kuulsid äsjalõpetanute praktika  
kohta?
Mitmed tuttavad olid varem kasutanud Erasmuse 
pakutavat võimalust minna teistesse riikidesse va-
hetusüliõpilasena, sealt tuligi mul mõte uurida lähe-
malt TTÜ Erasmus+ programmi kodulehte. Endalegi 
üllatuseks leidsin sealt, et mul oleks võimalik minna 
välisriiki praktikale ka pärast magistriõpingute lõpe-
tamist.

Miks läksid Suurbritanniasse  
just äsjalõpetanute praktikale,  
mitte näiteks tööle?
Minu Suurbritanniasse mineku eesmärk oli koge-
muste ja tutvuste kogumine mind huvitaval tea-
dusalal. Selleks oli kõige otstarbekam asuda tööle 
mõne tippülikooli juures, aga seal on magistrikraa-
diga noorteadlasel palgalist kohta peaaegu võimatu 
saada. Praktikakoha leidmine on juba veidi lihtsam 
ning seetõttu otsustasingi äsjalõpetanute praktika 
kasuks.

Kuidas leidsid praktikaks  
sobiva ettevõtte?
Kuigi olin otsustanud teha praktika mõne ülikooli juu-
res ja plaan tundus selge, siis konkreetse positsiooni 
leidmine mõne teadusgrupi juures osutus oodatust 
raskemaks. Ma kirjutasin umbes kahekümnele tead-
lasele, kes tegelesid mind huvitava teadustööga. Nen-
dest vastas mulle vaid viis ning ainult üks grupijuht 
oli valmis arutama minu võimalikku liitumist tema 
laboriga. Dr Solomoni töögrupp UCLis osutus suure-
päraseks kohaks, kus sooritada praktika ning sellest 
arenes välja väga viljakas koostöö.

varasemal töökohal. Seega paistavad tööandjad tä-
napäeval selles osas suhteliselt avatud olevat ja isegi 
kui arvate, et teie ülemus pole, siis küsida tasub ikka. 

Tagantjärele tarkusena võin öelda, et töökoha 
kaotamise hirm ei tohiks jääda takistuseks välis-
maale õppima minekul. Minu kogemus näitas, et 
juba enne Eestisse naasmist hakkas LinkedInis mulle 

väga huvitavaid personaalseid tööpakkumisi tulema. 
Olen kindel, et tublile vahetusüliõpilasele pole uue 
töö leidmine mingi probleem ning kindlasti märka-
vad neid ka mitmed headhunter’id. Selline põnev ko-
gemus välisriigis tõstab üliõpilase väärtust tööandja 
silmis ning tööalaseid võimalusi tekib rohkem kui 
kunagi varem. ■

Kuidas nägi välja sinu tavaline tööpäev?
Kuna mu töökoht asus käitumuslike neuroteaduste 
instituudis, siis suure osa tavalisest tööpäevast tegin 
hiirtega katseid. Sellele järgnes harilikult andmete 
analüüs, mille tarbeks pidin ise pidevalt uusi prog-
ramme kirjutama. Lisaks kuulus mu igapäevaste te-
gevuste hulka erialase teaduskirjandusega tutvumine.

Mida andis Sulle praktika välisriigis?
See on minu kui teadlase maailmapilti tohutult avar-
danud ning andis hea ülevaate maailmas toimuvast 
rahvusvahelisest koostööst. Lisaks omandasin palju 
uusi oskuseid, sain kogemusi ja tutvuseid, mis on tub-
listi kaasa aidanud minu teadlaskarjääri edenemisse. 
Pärast praktikaperioodi lõppu võeti mind suveks juba 
palgalisele tööle.

Kas ja kus plaanid Suurbritannias  
oma haridusteed jätkata?
Sellest septembrist alustan ma neli aastat kestva 
doktorantuuriga King’s College Londoni kõrgetase-
melises programmis Neurodevelopmental Disorders, 
mille tihedast sõelast aitasid mind läbi just praktika 
jooksul saadud kogemused ja tutvused. ■

www.ttu.ee/studyabroad
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Mida toob Euroopa 
tehnoloogiavaldkonna 

tippkonverents Manufuture 2017 
Tallinna Tehnikaülikoolis 

24.–25. oktoobril toimub TTÜ aulas, tudengimajas ja akadeemikute alleel  
Eesti eesistumisperioodi üks tippüritusi – tehnoloogiakonverents Manufuture 2017,  

kuhu on registreerunud 600 osalejat üle maailma. Konverentsi teemaks on 
uute digioskuste, koolitusprogrammide, tehnoloogiaalase teaduskoostöö ja 

ressursisäästlike mudelite abil suurema lisandväärtuse loomine.   

Manufuture 2017 programmijuht professor Tauno Otto

Eesti on eesistujana jõudnud ELi ühtse tööstuspoliitika 
dokumendina kaante vahele saada, oma soovitused on 
välja pakkunud juba riiklike strateegiatena ka mitmed 
riigid ning Manufuture konverentsil sõelutakse eelda-
tavalt välja 2021. aastal algava uue rahastusperioodi 
teadus- ja arendussuundade prioriteedid. Anname üle-
vaate, kes ja millest konverentsil räägivad. 

Esinejate nimekiri on esinduslik: konverentsi avab 
president Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni poolt 
tervitab teadusvolinik Carlos Moedas. TTÜ rektor aka-
deemik Jaak Aaviksoo räägib e-Eesti eduloost ja TTÜ 
rollist digitaliseerimise edendamisel. Mercedes-Chrys-
leri tippjuht, nüüdne Manufuture tehnoloogiaplatvormi 
eestvedaja professor Heinrich Flegel tutvustab riiklike 
töörühmade loodud visiooni Euroopa tehnoloogiavõi-
mekuse tõstmiseks – tegemist on olulise strateegiaga 
aastani 2030, mille võtab aluseks ka Euroopa Komisjon 
järgmise raamprogrammi tegevussuundade rahasta-
misel. Euroopa Tulevikutehaste Uurimisassotsiatsiooni 
EFFRA president Maurizio Gattiglio annab ülevaate Eu-
roopa ettevõtete ja tehnikaülikoolide vaatest tuleviku-
le ja sellest, kuidas EL suudab säilitada oma juhtrolli 
maailmas kõrgtehnoloogia eestvedajana. Ettevõtlus- 
ja infotehnoloogiaminister Urve Palo teeb ettekande 
Eesti eestvedamisest Euroopa tööstuspoliitika kujun-
damisel eesistumisperioodil. Siemens Digital Factory 
uus tegevdirektor doktor Jan Michael Mrosik räägib 
Siemensi globaalsetest plaanidest digiteerimise eest-

vedajana. Eesti Energia tegevdirektor Hando Sutter 
tutvustab EE digiteerimise edulugu ja tulevikuvisiooni. 
Euroopa Tööstusettevõtete Liidu ORGALIME president 
Tomas Hedenborg annab ülevaate töösturite vaatest 
tuleviku arendus- ja teadussuundadele. Autotööstuse 
huvilistele pakub kindlasti huvi Renault’ tehnoloogiajuhi 
Marc Alochet’ tulevikuvisioon autotootja vaatevinklist. 
USA ja Hiina rollist tootjamaadena tulevikus analüü-
sib valdkonna tippspetsialist Michigani Ülikooli (USA) 
professor doktor Jun Ni. 

Üheks peaesinejaks on ka Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Direktoraadi tööstustehnoloogiate 
direktor doktor Peter Dröll – teemadeks tulevaste ra-
hastusperioodide prioriteedid ja senise Horizon 2020  
(H2020) põhjal saadud kogemus. Euroopa ühtse töös-
tuspoliitika arenguid tutvustab volinik Elzbieta Bien-
kowska. Konverentsi lõpetab peaminister Jüri Ratas. 

Lisaks toimuvad paralleelsessioonid kolmes 
teemavaldkonnas: Tööstus 4.0 praktikas; res-
sursside jätkusuutlik kasutamine ja ringmajandus; 
tehnoloogiaalane innovatsioon ja koostöö.

Tööstus 4.0 praktika paneeli esinejate hulgas on 
palju huvipakkuvat tööstuspraktikutele. Digitootmise 
teemaplokis tutvustab General Electricu kogemust di-
gitaliseerumisel Brilliant Factory juht Claudio Kantner; 
Bosch Rexrothi PLC ja IoT süsteemide direktor Michale 
Krause räägib asjade interneti perspektiivist; Euroopa 
Tööandjate Liidu vaadet Tööstus 4.0-le arutab Joost 
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van Iersel; tööstusrevolutsiooni mõjust Euroopale rää-
gib DigitalEurope’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl.

Digiplatvormide teemaplokis valgustab Euroopa 
Komisjoni rahastusvõimalusi tööstusrevolutsiooni 
edendamisel Max Lemke; Eesti X-tee mudeli eduloost 
teeb ülevaate Cybernetica tegevjuht Oliver Väärtnõu; 
SAP Researchi asepresident doktor Albert Ricken rää-
gib asjade interneti ehk värkvõrgu inspireerivast mõ-
just äritegevusele ja ettevõtlusele. Professor Konrad 
Swirski Varssavi Tehnikaülikoolist tutvustab oma nutika 
tootmise keskse tehnoloogiafirma Transition Techno-
logies asutamise ja kiire kasvu edulugu.

Tööstus 4.0 ei saa läbi ilma robotiteta – vastavas 
teemaplokis tutvustab edasisi arenguplaane ettevõt-
te Starship Technologies inseneeriajuht Lauri Väin. 
H2020 meetmest Factories of the Future räägib Eu-
roopa Komisjoni DG RTD programmijuht doktor Gus-
taf Winroth. Eestiga seotud edulugu klastrikoostööst 
digitaliseerimise edendamisel tutvustab Protex Balti 
tegevdirektor Helena Almqvist.

Suurprojekte plaanivatele teadlastele ja ettevõtete 
juhtidele on maiuspala riiklike ja ELi initsiatiivide tee-
maplokk, milles räägib Suurbritannia programmist Di-
gital4Industry MTC digitaalse tootmise strateegiajuht 
doktor Lina Huertas. Konverentsil esitletakse esmakord-
selt ka uut KIC Added Value Manufacturing taotlusvooru 
– seda teeb EITi tehnoloogiapoliitika- ja kommunikat-
sioonijuht Mathea Fammels. I4MS initsiatiivist ja eda-
sistest rahastusperspektiividest PPP rahastusvõtmes 
räägib Innovalia arendusjuht Silvia de la Maza.

Jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse valdkonnas 
on avasessioon hariduse ja elukestva õppe rollist: Chal-
mersi Tehnikaülikooli professor Johan Stahre arutleb di-
gitaliseerumisest tingitud töö- ja sotsiaalse keskkonna 
jätkusuutlikkuse teemadel. Mondragoni Ülikooli profes-
sor doktor Pedro-José Arrazola Arriola räägib hariduse 
ja elukestva õppe kohandamisest tööstuse vajadustele. 
Euroopa Komisjoni tööstustehnoloogiate strateegia-
osakonna juhataja Doris Schröcker räägib uutest di-
gioskustest, läbiviidud kihtlisandustehnoloogiate (nagu 
3D-printimine) alase väljaõppe vajaduse analüüsist ning 
EK plaanidest vastavate õppeprogrammide loomise 
toetamisel. Euroopa Keevitus-, Liite- ja Lõiketehnoloo-
giatööstuste Liidu tegevjuht professor Luísa Coutinho 
toob kuulajate ette arutamiseks dilemma: millised on 
tulevikus vajaminevad tööd vs. milline on tulevik ilma 
tööta.

Tootmise digitaliseerimise plokis räägib digista-
mise olulisusest ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel 
IT klastriprojekti näitel Hyrlesi tegevjuht Urmo Sisask. 
Personaliseeritud tootmise uusi võimalusi automati-
seerimise vaatepunktist tutvustab FESTO teaduskoos-
töö juht doktor Björn Sautter. Tööstus 4.0 ülekandmise 
kogemusi nii Lätis kui Hiinas valgustab Fraunhofer IFF 
rahvusvaheliste projektide juht Kay Matzner.

Uute tehnoloogiate ja ärimudelite põimumise plokis 
arutab regionaalse koostöö võimalustest globaalsete 
probleemide lahendamisel CRITi arendusjuht Enrico 
Callegati. Leedu kogemusi tootmise edendamisel 

Balti riikides tutvustab Global BOD Groupi tegevjuht 
Vidmantas Janulevičius. Ei saa me läbi Lätita – nen-
depoolse CERNiga koostöö eestvedaja Riia Tehnika-
ülikooli professor Toms Torims räägib inseneeria ja 
tehnikateaduste koostöövõimalustest CERNis.

Tööstus 4.0 strateegiaplokis räägib metroloogia 
rollist tööstusrevolutsiooni võimaldajana Riikliku Füü-
sikalabori analüüsi- ja hindamisosakonna juht Paula 
Knee. Elektroonikatööstuste Assotsiatsiooni IPCi ase-
president David W. Bergman arutleb standardite rollist 
tööstusrevolutsioonis.

Koostöö ja innovatsiooni teemal asuvad Ma-
nufuture 2030 paneeldiskussioonis ELi visiooni 
arutama doktor José Carlos Caldeira (ANI Porto), 
Produktion 2030 programmidirektor Cecilia Warrol 
(Teknikföretagen), ManuFUTURE-DE 2030 eestve-
dajad professor Thomas Bauernhansl (Fraunhofer 
IPA) ning Dietmar Goericke (VDMA) ja Jürgen Tiedje 
(Euroopa Komisjon).

Uute koostöömudelite teemaplokis räägib Norra 
arengutest SINTEF arendusprojektide direktor doktor 
Odd Myklebust. Ülikoolide teadushuvide ja ettevõtete 
ärihuvide koostööks sobitamise kogemust Eestis jagab 
TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal. Soome on IT ja 
masinaehituse erialaliidud liitnud digitaalseks tööstus-
liiduks DIMECC – uusi mõtteid Euroopa teadusinves-
teeringute mõjususe suurendamiseks toob tegevjuht 
doktor Harri Kulmala. Eraldi sessioon on H2020 tule-
vikutehaste meetme edulugudest, kus lühiülevaateid 
pitch-formaadis annavad 12 europrojekti meeskonnad.

Euroopa virtuaal- ja liitreaalsuse assotsiatsiooni 
EuroVRi president doktor Marco Sacco räägib virtuaal-
reaalsuse rakendustest tulevikutööstuses – tegemist 
on plahvatuslikult kasvava suunaga, mis arvutimän-
gudest on kasvamas töötajate ja spetsialistide kooli-
tust ja igapäevatööd oluliselt tõhustavaks vahendiks. 
Ungari Teaduste Akadeemia Instituudi SZTAKI juht 
akadeemik professor Laszlo Monostori räägib suurfi-
nantseeringu saanud Ungari Tööstus 4.0 tippkeskuse 
EPICi arengusuundadest. Poola majandusministeeriumi 
tööstusnõunik ja Poola Tööstus 4.0 initsiaator Andrzej 
Soldaty räägib Poola tööstussektori ümberkujundamise 
ideest ja valitsuse sammudest sektori arengu toeta-
misel. Tampere Tehnikaülikooli professor Minna Lanz 
on juhtinud Manufuture 2030 innovatsioonisuundade 
koostamist ja pöörab tähelepanu uutele suundadele 
ülikoolide teadus- ja arendustöös, millesse järgmise 
dekaadi lõikes tuleks panustada.

Täiendavalt on eelregistreerimise alusel võimalik 
külastada valitud tootmisettevõtteid, samuti TTÜ tea-
duslaboreid ja Mektoryt. Konverentsi salvestab ERR 
ning konverentsil arutatud seisukohad jõuavad suuna-
dokumendina ka ELi uute rahastusmeetmete koosta-
jate töölauale.

Konverentsi modereerib ning diskussiooni hoiab 
üleval tippajakirjanik Karen Coleman. Konverentsi toe-
tab Euroopa Komisjon H2020 meetme raames ning 
peakorraldajad on lisaks TTÜ-le ITL, IMECC, Innovate 
UK, DIMECC ja EFFRA. ■
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ARVAMUSFESTIVAL

Doktoriõpe Eestis vajab 
praktilisemat väljundit

Tänavu arvamusfestivali teadusalal Keemilise ja Bio-
loogilise Füüsika Instituudi (KBFI) teaduri doktor Oles-
ja Bondarenko korraldatud arutelus „The pain and the 
glory of the PhD. Do I and society need it?“ tõstatati 
teemasid doktoriõppe vajalikkusest, rahastuse prob-
leemidest ja noorte doktorite väljavaadetest.

Arutelul pakuti välja ideid, kuidas saab doktorantuur 
Eestis ühiskonna arengule veelgi kasulikum olla. Sõna 
võtsid emeriitprofessor Andres Taklaja (Rantelon OÜ 
tegevjuht), professor Anne Kahru (KBFI keskkonnatoksi-
koloogia labori juhataja), professor Erkki Truve (Tallinna 
Tehnikaülikool) ja doktor Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli rektor).

Tuldi välja mõtetega kaasata doktoriõppesse tööstu-
se väljapakutud teemasid, mis arendavad ka riigi ja aka-
deemia koostööd. Toodi välja, et doktorikraadi nõudvate 
ametikohtade arvu Eesti ettevõtetes ja riigiasutustes 
tuleks tõsta, andes filosoofiadoktori kraadiga kandidee-
rijatele eeliseid. Samas, ka siis, kui doktoriõppekava- ja 
projekt ei paku kindlaid töökohaväljavaateid, innustati 
doktorante juba õpingute ajal leidma võimalusi, et saada 
kogemusi väljaspool oma kitsast eriala.

Professor Anne Kahru arvates võikski doktoriõpe 
pakkuda rohkem võimalusi omandada erinevaid osku-
si, mis laiendavad võimalusi jätkata karjääri erinevatel 
erialadel. Tema sõnul on vastuvõetavate doktorantide 
arv hetkel liialt suur, kuna riik ei suuda garanteeri-
da väljakoolitatud teadustööd tegevatele inimestele 
piisavalt töökohti. Nii oli 2016. aastal edukate taot-
luste osakaal personaalse uuringu toetusele 25%. 
Vastuvõtu vähendamine suurendaks ka kvaliteeti nii 
juhendatavate kui juhendajate seas ja võimaldaks 
maksta doktorantidele suuremat stipendiumi. Kahru 
tunnustas doktorikoolide panust doktorantide välis-
konverentsidel, koolitustel ja välislaborite visiitidel 
osalemisel, mistõttu on nende võimalused ennast 
välismaal täiendada paremad kui kunagi varem.

Doktor Ulla Preedeni sõnul võiks tõsta PhD täht-
sust ühiskonnas see, kui doktorikraadiga inimestest 
kujuneks eeskuju – näiteks prestiižsetel töökohtadel 
ja poliitikas. Oma kogemuse põhjal soovitab temagi 

teadustöö kõrval arendada oskusi, mida on võimalik 
rakendada näiteks siis, kui liigutakse väljapoole tea-
dusasutusi, era- või avaliku sektori töökohtadele. Nõn-
da avardab doktorantuuri tee läbikäimine silmaringi 
ning on abiks tööotsingutel.

Professor Erkki Truve rõhutas teadusrahastuse 
tõsiseid probleeme seoses doktorantide väljaõppe ja 
teaduse tegemisega Eestis: riigi toetus doktorantuu-
rile on marginaalne, mistõttu kannatab õppekvaliteet. 
Truve sõnul on üheks lahenduseks, et tööstus võiks ja 
isegi peaks pakkuma doktoriõppekavadele teemasid, 
mis vastutasuks aitaksid tuua ettevõtetele kasulikke 
teadmisi. Teisalt ei väärtusta tudengid doktorantuuri 
astumise valikut, sest nad leiavad varakult võimalusi 
asuda paremini tasustatud töökohtadele. Ta märkis 
ka, et ühiskonnas doktorikraadi vajalikkusest arusaa-
miseks tuleb välja töötada kindlad abinõud, sest pas-
siivselt areneb teadlikkus liiga aeglaselt.

Professor Andres Taklaja sõnul on Eestis üheks 
probleemiks ettevõtluse keskendumine odavale teh-
nilisele tööle, mille lisandväärtus on madal. Tema 
arvates võiksid Eesti omanikega ettevõtted koos 
ülikoolide ja teadlastega panustada rohkem teadu-
se ja arenduse sektorisse. Ta pakkus välja, et Eesti 
Teadusagentuur peaks teadusrahastuse teemade 
puhul tööstuse tootearenduse perspektiivseid huve 
silmas pidama (tööstuse erialaliidud võiks neid huve 
sõnastada), see aitaks vähendada teaduse rahastuse 
hüplevust, mis on seni ebakindlust külvanud.

Näiteks on raadioelektroonika seadmete tehasel 
Rantelon OÜ-l oma tootearenduse ja arendustegevuse 
osakond. Riiklikult arendatav teadustöö pakuks huvi nii 
ettevõttele kui tudengile, sest ülikoolis fundamentaalse 
akadeemilise probleemi lahendamisega tehtava uurimis-
töö baasil saab tehases kiiresti luua eksporditava toote. 
Täistööaja kõrvalt ei ole seda võimalik teha, kuna turg 
seab tehasele ajalised piirangud, mis tingivad tootearen-
dajatele ja disaini-inseneridele tiheda töögraafiku ning 
akadeemiliseks õppetööks ei jää aega. Ülikoolis kaits-
tud temaatiline doktoritöö oleks aga kindlasti tudengile 
heaks eelduseks, et edaspidi ettevõttega töösuhet luua.

KBFI ja TTÜ doktorant Anna-Liisa Kubo  Foto: Ilja Makarenkov
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Ettevõtlikele tudengitele soovitab professor Takla-
ja leida ideid tootmiselt teaduse suunas (ingl industry 
driven) ja mitte liialt keskenduda teaduselt tootmisele 
(ingl curiosity driven). Uudishimust tulenev teadus ei ole 
tema sõnul innovatsioonis peasuunaks, sest on väga 
väikese realiseeritavuse tõenäosusega ja kallis. Palju 
efektiivsem on tootmiselt teaduse suunas rakendatav 
teadus, kuna turul olevad tehased ja nõudlus on juba 
olemas ning esitavad teadlastele väljakutseid, mille la-
hendamise järel pole vaja hakata uut tehast ehitama ja 
seda käima lükkama ega asuda turgu hõivama.

Arutelu kokkuvõtteks jäi kõlama, et doktorantuuri 
tee valik on paljuski kasulik isiklikuks arenguks. Dok-

toritöö kõrvalt võib tudeng juhendajaga kooskõlasta-
tult teha silmaringi avardamiseks tööd või praktikat 
avalikus ja erasektoris. Tööstuse ja teaduse käsikäes 
sammumine aitab edasi viia riigi majandust ja leida 
võimalusi Eesti teaduse praktilistele väljunditele. Värs-
ketele doktoritele on avatud mitmed töövõimalused 
ja teadlaskarjäär Eestis ning välisriikides. Arvamus-
festivali arutelu inspireeris ja julgustas doktorikraadi-
ga inimesi rohkem ühiskonnas välja paistma ja olema 
eeskujuks haridustee valikute teelahkmeil olijatele. ■

Mis on doktorantuuris mureks? 
aastail 2012–2016 astus Eestis dokto rantuuri 
keskmiselt 370 üliõpilast aastas, lõpetas neist 
umbes 210 (www.stat.ee/58088?highlight=doktori).
doktorantuuri valivad inimesed, kellel on soov 
õppida ja areneda ning süvitsi oma valdkonda 
tunda. Juba õpingutele asumisel on oluline 
juhendaja valik ja vastastikune koostöö, sest 
kõige tähtsam osa õppeprotsessist on doktoritöö 
projekt, mille põhjal kirjutatakse vähemalt kolm 
teadusartiklit, mis avaldatakse eelretsenseeritud 
ajakirjades. See või mõnel harval juhul ka mono-
graafia ja patendid on kriteeriumiks doktoritöö 

kaitsmisel, parimal juhul tullakse töö lõpusirgel 
välja uudsete lahenduste või meetoditega.
doktorantuuri nominaalaeg kestab neli aastat ja 
loodusteadustes on vaja arvestada ka mahuka 
eksperimentaalosaga. Kui just töö ei toimu 
kraadiuuringut juhendava(te) teadlas(t)e laboris, 
ei pruugi jääda aega tööl käimiseks ning tuleb 
teha otsus töötamise või õppimise kasuks. Kuid 
vaatamata pikale haridusteele ei ole vastsetel 
doktoritel häid väljavaated oma kvalifikat-
sioonile vastavatele töökohtadele avalikus või 
erasektoris.
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Mida tähendab meile  
neljas tööstusrevolutsioon?

Arutelu fookuses oli Tööstus 4.0 ettevõtte vaatevink-
list: kas tööstusele on rohkem tarvis IT-imehi või in-
senere? Kas innovatsioon loob või kaotab töökohti? 
Millised on uued kompetentsid ja kas muudatused 
haridussüsteemis on vajalikud?

Iga tööstusrevolutsioon on kaasa toonud murran-
gulisi muutusi ühiskonna arengus. 18. sajandi lõpus 
leiutatud aurumasin asendas käsitsi töö masinatöö-
ga, 20. sajandi alguses tõi Henry Ford tehastesse 
masstootmisliinid ning kolmanda tööstusrevolutsiooni 
liikumapanevaks jõuks 1970ndatel olid küberneeti-
ka rakendused tööstuses: programmidega juhitavad 
tööpingid, projekteerimise tööjaamad, mikroprotses-
sortehnika jms.

Tööstus 4.0 ehk neljas tööstusrevolutsioon on 
majanduse ja tööstuse arendamise initsiatiiv, mille 
on käima lükanud inimene oma sooviga tarbida mit-
mekesisemat toodangut, vajadus erinevate funktsio-
naalsete võimaluste ja kõrge kvaliteediga seadmete 
järele, mille eluiga on suhteliselt lühike ja hind ei tohi 
olla kõrge. Mõtleme vaid muutustele mobiiltelefonide 

turul, autode nomenklatuursuses ja tarbimiskultuuris 
või ka suurtele muutustele olmetehnikas, ehitusma-
terjalide tööstuses jms viimase 15–20 aasta jooksul. 

Tööstus 4.0 peamised koostisosad on küber-füü-
sikalised süsteemid (CPS), uudsed ärimudelid, töös-
tusrobotid, pilvelahendused (cloud computing), asjade 
internet (IoT), suurandmed (Big Data), targad otsus-
tussüsteemid ja küberturvalisus. 

Frid Kaljase (Festo Eesti) mõtetest jäi kõlama tõ-
demus, et ettevõtted peavad olema valmis muutus-
teks, sest kõhkluste-kahtluste kõrval on suures plaanis 
vaid üks võimalus – ajaga kaasas käia. Samas tuleb 
tegutseda ratsionaalselt ja digitaliseerimine ei saa 
olla asi iseeneses. Saksamaa ettevõtete seas läbi 
viidud uuring näitas, et tervelt 46% ettevõtetest ei 
näe otsest vajadust panustamaks asjade internetti 
või muudesse uutesse digitaalsetesse lahendustes-
se. Kohe teisel kohal investeeringukõhkluste reas on 
ebapiisavad teadmised IKT vallas.

Tauno Otto (TTÜ) valgustas kuulajaid uute tead-
miste ja oskuste õpetamise teemal: TTÜs on baka-

Arvamusfestivalil kogunesid Kaupo Reede, Anneli Heinsoo, Tauno Otto ja  
Frid Kaljas teadusalal toimunud arutelule „Neljas tööstusrevolutsioon –  

kas Eesti on rongist maha jäänud?“

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi professorid Jüri Riives ja Tauno Otto  Foto: Anna Markova
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Arvamusfestival –  
olla või mitte olla

Kevadel andsin nõusoleku minna augustis arvamus-
festivalile – lubasin juhtida teadusalal üht paneel-
arutelu, peagi sain veel kahe arutelu kutsed, nii et 
küsimus “Kas minna?” oli sellega vastatud. 

Kogu arvamusfestivali jälgida oli peaaegu või-
matu, paneele ja teemasid oli lõputult. Mind üllatas 
tehniliste teemade rohkus, ka kõik kolm paneeli, mil-
les osalesin, ei olnud tavainimestele, vaid suunatud 
pigem oma valdkonna spetsialistidele, otsustajatele 
ja eestkõnelejatele. Samas publiku puudumise üle ei 
saanud kurta. Nii tundus, et selle aasta arvamusfes-
tival pakkus paljudele mugava võimaluse korraldada 
oma valdkonna miniseminar, sest mida selline 90-mi-
nutiline paneeldiskussioon muud on.

Paneelid tõidki kokku oma valdkonna eestkõne-
lejad ja otsustajad, kellel peale suvepuhkusi värske 
peaga moodustus samasugune arusaam räägitud 
teemast ning kahtlemata sündis ka sähvatustena 
häid ideid, mida need inimesed oma töistes tegevus-
tes edasi arendavad. Küsitavaks jäi, kui palju publik 
nendest diskussioonidest kasu või kuidagi mõjutatud 

sai. Väärtuslikemaks võiks pidada neid arutelusid, mil-
lest mõni meediaväljaanne tegi kokkuvõtte. 

Kohati võivad sellised arutelud avada vähemalt pa-
nelistide silmad ning viia suure pildi selgema nägemiseni 
– ja meedia kaudu ka laiema ringi silmis. Näiteks Ener-
giapöördealal jäi kõlama, et Euroopa Liit on globaal-
selt pisike tegija ja kui me oma energiakasutusest ka 
80–90% ära lõikame, siis maailma see ei päästa, kuid 
maailma võib päästa see, kui Euroopa ettevõtted tööta-
vad välja uuenduslikud tehnoloogiad ja tooted ning suu-
davad neid igale poole eksportida. On hea, kui inimesed 
tajuvad taustsüsteemi, mis aitab tegevusi mõtestada.

Omaette väärtus on, et valdkondade vastutajad 
saavad asjadest samamoodi aru ning mõtlevad ühes 
suunas. Arvamusfestival pakkus ekspertaruteludele tava-
lisemast vabama õhkkonna ning ka publiku hulgast tuli 
mõni asjalik küsimus. Võib eeldada, et vähemalt sisukat 
meediakajastust saanud mõtted jäävad elama ning ai-
tavad edaspidistele arengutele kaasa. Nii et kindlasti ei 
olnud päris kasutu üritus ning teinekord võivad pisikesed 
killukesed ka suuri asju käima lükata. ■

Hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski

laureuseõppes juba uued laiapõhjalisemad ja digiaren-
gut toetavad õppekavad ning ülikooli TalTechDigitali 
algatus hõlmab õppeprotsessi digistamise kõrval ka 
kogu ülikoolilinnaku digihaldust ning Tööstus 4.0 tea-
dusteemati edendamist koos ettevõtetega. Sel aastal 
on TTÜ koos EMÜga käivitanud ka nutika tootmise 
tuumiktaristu arenduse, mis läbi investeeringute ja 
laiema koostöö eri ülikoolide tehnoloogialaborite vahel 
toob Tööstus 4.0 uuringud ka Eesti teaduse kaardile.

Uuenduste ja arenduste juures on alati oluline riigi 
roll ja eestvedamine. Kuna Tööstus 4.0 on sõna ot-
seses mõttes revolutsiooniline muutus nii tööstuses, 
ettevõtluses laiemalt kui ka majanduses tervikuna, 
siis peavad kõik osapooled – riik, ärisektor ning ha-
ridus- ja teadussüsteem – tegutsema samaaegselt 
ja eesmärgipäraselt. Seetõttu on paljudes riikides 
on oma arenguteed ja -programmid välja töötatud. 
Kaupo Reede (Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teerium) toonitas arutelul, et tööstus annab olulise 
osa eksporditulust ja piltikult öeldes loob üks töökoht 
tööstuses kaks töökohta teenindussfääris. MKM on 
koostöös erialaliitudega kokku pannud Eesti töös-
tuspoliitika rohelise raamatu, mis jõuab lähikuudel 
ka avalikkuse ette. Oleme globaalses konkurentsis ja 
meie spetsialistide oskused ja teadmised on olulised. 
Läbi OSKA programmi on tööstusel vajalikud oskused 
ja tuleviku erialade vajadus ära kaardistatud.

Anneli Heinsoo (Tieto) sõnul eeldab Tööstus 4.0 
ettevõtetes funktsioonide ja ärimudelite muutust 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia peaks 
ettevõtetes muutuma protsessideüleseks. Erinevad 
IKT süsteemid on väiksemates ettevõtetes juurutatud 
erinevatel ajaperioodidel, siit tulevad integratsioo-
niprobleemid, mis vajavad süsteemset lähenemist. 
Asjade internet, suurandmed ja pilvelahendused on 
aga täiesti uudsed tehnoloogiad, mis annavad ette-
võtetele võimaluse kasutada ja analüüsida operatiiv-
selt suuri andmevooge. Teoreetiliselt avanevad täiesti 
uued võimalused protsesside juhtimiseks ja ettevõtte 
efektiivsuse tõstmiseks, kuid väikeettevõtjatel on pa-
raku vähe IKT valdkonna spetsialiste. Seetõttu oleks 
igati kasulik ja mõistlik suurem koostöö ülikoolide, 
arenduskeskuste, erialaliitude ja ettevõtete vahel, sest 
see aitaks paremini ressursse kasutada ning jõuda 
tõhusamate tulemusteni ettevõtetes.

Kokkuvõtvalt võib arutelu järel öelda, et Eesti es-
mased väljakutsed oleksid:
 � kompetentside arendamine,
 � omanike valmisolek muutusteks, 
 � töötajate ambitsioonikus,
 � rahvuslik tegevusprogramm,
 � prioriteetide seadmine,
 � isoleerituse vältimine nii lokaalselt kui globaalselt,
 � rahvusvaheline koostöö. ■
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Joonase lähetamine ehk 
kuidas Tuulelind ja tudengid 

avamereregatil käisid 

Keskmisest soojemal ja päikeselisel, kuid parajalt tuulisel suvepäeval oli 
mereakadeemia uus purjejaht Tuulelind Tallinna Lennusadamast minemas oma 

esimesele rahvusvahelisele avamereregatile. 

Gelly Metsaveer ja Krislin Aedla, Eesti Mereakadeemia  Foto: erakogu

Pardal oli esimeseks etapiks kaheksa tudengit, kapten 
ja abikapten. Mitte ainult Tuulelinnu, vaid ka paljude 
tudengite jaoks pardal oli see esimene avamereregati 
kogemus. Võistlejate pered ja sõbrad olid tulnud võist-
luseks parimaid soove kaasa andma ja üheskoos tra-
ditsioonilisi laeva teelesaatmise rituaale läbi tegema. 

Tehti viimaseid ettevalmistusi, et siirduda osa 
võtma The Tall Ships Race’ist (TSR). TSR on noorte-
le suunatud regatt, mille eesmärk on läbi erakordse 
võistluskogemuse julgustada noori purjetamisega te-
gelema. TSRil võisteldakse neljas kategoorias, stardis 
sadakond purjejahti erinevatest riikidest üle maailma, 
kõik loodavad võita esikoha.

Aeg heisata purjed, kuid võtame enne veel esimese 
võidu
Ma pean jällegi minema merele,  
     kus lõpmatu taevas ja veed,
Ja sooviksin leida üht laeva, ja tähte, mis juhiks mu teed,
Ja rooli vabin ja tuule laul ja purjesid väristav iil
Ja hall udu lainete peal ja halli koidu viil…

(John Masefield)

MEREAKADEEMIA

… kõlas viimane teele saatmise rituaal. Tulevane laeva-
ohvitser Joonas teadis, et peagi on aeg sooti peale 
tõmbama hakata. Joonas Piirits õpib mereakadeemias 
külmutusseadmete eriala teisel kursusel. Ta tahtis TSR-
le tulla juba eelmisel aastal Eesti Noorte Purjeõppe-
seltsiga, kuid plaan jäi katki, sest noormehel tuli minna 
ajateenistusse. Joonase rõõm oli suur, kui kooli jäänud 
sõprade kaudu jõudsid temani jutud, et mereakadeemia 
purjejaht plaanib sel suvel rahvusvahelisest võistlusest 
osa võtta. Ühel päeval jõudiski Joonase postkasti kan-
dideerimise kutse ja nüüd tuli vaid põhjalikult selgitada, 
miks just tema on parim kandidaat ja peaks mereaka-
deemiat regatil esindama. Ja siin ta nüüd oli.

25 mereakadeemia tudengit osalesid regati eri-
nevatel etappidel. Esimene koosseis seilas Tallinnast 
Halmstadi, esimene võistlusetapp oli Halmstadist 
Kotkasse, Kotkast edasi purjetasid kõik koos Turku 
ning teine võistlusetapp oli Turku ja Klaipeda vahel. 
Võistlus, mis vältas pea kaks kuud, lõppes augusti al-
guses Poolas Szczecinis.

Esimene võit tuli Tuulelinnule tegelikult veel enne, 
kui regatt sai ametlikult alata. Nimelt kuulutati Eesti 
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Mereakadeemia alus kõige paremini võistluseks et-
tevalmistunud jahiks. Kuigi selle võidu üle oli akadee-
mias kõigil suur rõõm, ei tulnud see kellelegi üllatu-
seks – kaptenid Ringo Lipekalns ja Andrei Matjukov 
on tuntud oma pühendumuse ja kohusetundlikkuse 
poolest ning midagi vähemat kui esmaklassiline et-
tevalmistus ei saanudki neilt oodata.

Reaalsus jõuab kohale:  
võistluse mastaap on tohutu
Joonas läks pardale Kotkas, et välja vahetada esimene 
meeskond ja purjetada võistlusetapil Klaipedasse. Loo-
mulikult oli võidusoov kogu aeg mõttes, kuid mineku-
päeval tundus see kuidagi vähem tähtis. Järsku polnud-
ki nagu erilist elevust või ootusärevust – eks see minek 
oli ju peas keerelnud juba kuid. Pigem mõtles Joonas 
nüüd, et saagu mis saab, küll ma hakkama saan. Soo-
mes Kotka jahisadamas jõudis aga reaalsus kohale.

Sadamas oli sadu purjejahte, kirjud lipud lehvisid 
kõrgetes mastides, erinevast rahvusest meeskonnaliik-
meid oleks nagu tuhandeid sadamas tungelnud, igaüks 
rääkis oma keeles, igaühel oma meeskonna värvides 
särgid seljas. Tohutu melu oli juba omaette vaatamis-
väärsus. Tõeliselt kodune tunne oli lõpuks akadeemia 
Tuulelindu märgata, sest eks korraks tekkis ikka väi-
ke hirm, et kuidas ma selle meie jahi siit saginast ja 
rahvamassist nüüd üles leian. „Tere tulemast pardale,“ 
võttis selleks ajaks korralikult päikest saanud näoga 
kapten Joonase suure naeratusega vastu.

Start on käes, adrenaliin laes,  
parim magamiskoht põrandal 
Stardipäeval oli ilm tõeliselt soe ja päikseline ning enne 
starti jõudis meeskond isegi ujumas käia. Võistlusetap-
pide vahel oli üldse mõnus korraks aeg maha võtta ja 
sadama võimalusi nautida. Regati korraldaja oli ka sel-
le eest hoolitsenud, et sadamais kõigil tegevust jaguks. 
Joonas teadis, et kuigi võistluse mastaap on kordades 
suurem, kui ta arvanud oli, ei ole muretsemiseks põh-
just: meeskond on tugev ja kapten kogenud.

Ja oligi start, adrenaliin tuli sisse ja tagasiteed pol-
nud. Purjetamisel pole just palju sarnasusi jooksuvõistlu-
sega, kuid stardis on ikka sarnane tunne – kuum jutt käib 
kõhust läbi ja tahaks kihutada täie hooga lõpuni välja.

Võistlusolud olid etapil head, nii ilma kui ka mee-
leolu mõttes – kõrval olid tugevad meeskonnaliikmed 
ning ees võidusõit, mis ei lähe iial meelest. Kapten 
soovitas magamiseks valida koha põrandal ja kaptenil 
on alati õigus! Seepärast seadiski Joonas oma aseme 
otse kajuti keskele maha. Põrandale loomulikult selleks, 
et suurema lainetuse korral kuskilt alla kukkuda poleks. 
Voodi tundub ehk ahvatlev, kuid põrand on siiski kind-
lam valik, sest meri on heitlik ja tihti ettearvamatu.

Unustamatud kogemused nii maal kui merel
Viimasel ööl oligi loksutamist kõvasti. Tuul võttis tuure 
üles ja lainetus raputas Tuulelindu öisel süngel me-
rel, kuid purjejaht tegi oma nimele igati au. Tõeliselt 
tormisest merest andis tõestust see, et Joonas, kel 

omajagu purjetamiskogemust seljataga ja pole kunagi 
merehaigeks jäänud, sai esimese kogemuse kätte. Siit 
edasi vaatas ta oma õnnetuid meeskonnakaaslasi, kes 
samamoodi vaevatud, juba hoopis teistsuguse pilguga. 
Nüüd teadis ta, mida nad on kogu aeg tundunud, ja 
seda enam leidis, et on imetlusväärne, kuidas vahepeal 
võimust võtvast kehvast enesetundest hoolimata olid 
kõik rõõmsameelsed ning energiat täis. „Eks kõik see 
käib asja juurde, kõik see on osa meresõidust ja sellega 
tuleb arvestada,“ nentis noor purjetaja.

Selles oli Joonasel stardi alguses õigus, et ees oo-
tas kogemus, mis iial ei unune. Võistlus ise oli unus-
tamatu, kuid võimalusest, mis neid sadamas ootas, ei 
osanud ta undki näha: hommikul saabus osalejatele 
kutse Shabab Oman II-le hommikusöögile minna. 

Shabab Omaan II on Omani sultaniriigi lipulaev, 87 
meetrit pikk ja 11 meetrit lai A-klassi purjejaht, mille 
mast kõrgub pea 60 meetrini. Sultaniriigile omaselt 
hõngus luksuslikkust purjejahi igast sentimeetrist ja 
ka kõige väiksemad detailid olid sarnased kunstimuu-
seumis leiduvale loomingule. Hommikusöök oli rikkalik, 
kandikud lihalõikudest lookas, keskel aurasid kuumad 
pannkoogid. Selgitati, et kombekohaselt tuleb kätega 
rebida pannkoogist tükk ja süüa koos tüki lihaga. Kõik 
see oli lihtsalt unustamatu, aga kõige suurem elamus 
ootas tegelikult alles ees: pärast sööki pakuti huvilis-
tele võimalust ronida Shabab Oman II masti, oma 60 
meetri kõrgusele taeva alla. Peale sellist söömaaega 
oli see muidugi omajagu väljakutse, kuid võimalust ei 
saanud käest lasta. Kuigi Joonas tegelikult kõrgust ei 
karda, tuli temalgi tunnistada, et veel enne tippu hak-
kas juba päris kõhe. „Kui sa ikka oma 40 meetrit oled 
ära roninud ja tunned, et füüsiliselt hakkad väsima, on 
sealt alla vaadates kõhus üsna õõnes tunne, vaata-
mata just söödud pannkoogikogusele,“ naljatleb Joo-
nas tagantjärele. Kuid vaade sadamale oli võrratu –  
piiritu meri, pimestav päike ja kõik need inimesed all 
sagimas justkui imepisikesed sipelgad.

„Väga uhke tunne on!“
Joonas sai kodu poole sättima hakata juuli lõpus, kui 
uus meeskond ta Klaipedas välja vahetas. Järgmine 
etapp oli üksiti kogu regati viimane. Joonas jäi regati 
seisu loomulikult pingsalt jälgima, sest siiani oli saa-
vutatud etappidel teine ja kolmas koht, aga eks kõik 
lootsid, et nüüd peab olema meie kord võit võtta. Ja 
nii läkski. Ei olnud viimaseks etapiks Tuulelinnu kap-
teni jõud raugenud ja uus meeskond oli samuti indu 
ja tahtmist täis. Tuli etapivõit ja tuli kogu regati võit 
oma võistlusklassis: Eesti Mereakadeemia purjejaht 
Tuulelind võitis rahvusvahelisel avamereregatil The 
Tall Ship Races D-klassis esimese koha. 

„Väga uhke tunne on,“ sõnas mereakadeemia di-
rektor Roomet Leiger. „Esimest korda osaleme ja 
kohe toome võidu koju. Vägev! Ega nüüd pole muud 
kui järgmine aasta tiitlit kaitsma!“ rõõmustab direktor. 
„Muidugi tasub kõigil tudengitel osalema minna, sest 
sellist kogemust lihtsalt mujalt ei saa. Unustamatu!“ 
julgustab Joonas ka teisi järgmisel aastal proovima. ■
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Kohtla-Järve labor teeb 
analüüse põlevkivist prügini

Põlevkivitööstuse ajalugu ulatub juba enam kui sajan-
di taha, kuid süsteemselt on põlevkivi uuritud Ida-Vi-
rumaal alates 1958. aastast, kui Kohtla-Järvele loodi 
Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut. Vahepealsete 
ajalooliste arengute tõttu on kunagisest mitmekülgsest 
teadustegevusest Kohtla-Järvele alles jäänud vaid TTÜ 
Virumaa Kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste 
tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium, mis kannab 
edasi põlevkiviuuringute traditsiooni regioonis.

Labori üks peamisi tegevusvaldkondi on tahkete 
ja vedelate kütuste analüüside ja termilise töötlemi-
se uuringute tegemine, mis kaugeltki ei piirdu ainult 
põlevkiviga. Labori eripära on kliendikesksus ja võime 
teha nii suuremahulisi analüüside seeriaid kui ühe-
kordseid rakendus- ja tootearendusuuringuid.

„Meie teenused on ettevõttele, kes otsib lahendusi 
kvaliteedi- ja tehnoloogiaprobleemidele, olgu selleks 

vajaliku metoodika väljatöötamine või uuringule ana-
lüütilise toe pakkumine. Kui ettevõte vajab analüüse 
harva, ei ole mõistlik rajada oma laborit,” selgitab la-
bori juhataja Olga Pihl.

Laboris on võimalik termotöödeldada erinevaid or-
gaanilist ainet sisaldavaid materjale ja analüüsida saada-
vaid produkte; määrata materjalides keemiliste elemen-
tide sisaldust (süsinik, vesinik, lämmastik, väävel, hapnik, 
fosfor, kloor, fluor ja metallid); määrata kromatograafilisel 
meetodil gaaside ja vedelike segude komponentkoostist; 
määrata purustatud või jahvatatud materjalides osakeste 
suuruse jaotust kuni 10 nanomeetrini. Labori teenuste 
ja seadmete nimekirja leiab nii kodulehelt, ETISest (Eesti 
Teaduseinfosüsteem) kui ka ADAPTER.ee lehelt.

Muidugi on suure osa labori tööst moodustanud 
erinevate riikide põlevkivide analüüsid, sh Mongoolia, 
Austraalia ja Maroko. „Kõige mahukam tellimus oli meil 

Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse kommunikatsioonispetsialist Annely Oone  Fotod: PKK

Akrediteeritud labor
Eesti Akrediteerimiskeskus on labori akrediteeri-
nud kui katselabori vedel- ja tahkekütuste analüü-
side valdkonnas 2021. aasta lõpuni. See eeldab 
erinevates võrdluskatsetes osalemist. Näitena 
võib tuua osalemise 2016. aasta lõpus pruunsöe 
ja kivisöe lendtuha analüüsi rahvusvahelistes võrd-
luskatsetes. Tunnustatud Saksa labor DCC Delta 
Coal Control GmbH andis kompetentsikeskuse 
labori mõlemale analüüsile kõrgeima hinde excel-
lence. Eelnevalt on laboril sertifikaadid Hollandi 

instituudist Institute of Interlaboratory Studies 
kütteõli ja gaasiõli analüüsimiseks.

„Võrdluskatsetel on väga oluline roll saadava-
te mõõtetulemuste usaldatavuse tõendamisel ja 
labori soorituskvaliteedi säilitamisel. Nimetatud 
võrdluskatsed tehti kivisöe ja pruunsöe lendtuha-
ga seetõttu, et need on põlevkivile olemasoleva-
test tahketest kütustest kõige sarnasemad ning 
sobivat põlevkivi analüüsivat laborit ei õnnestunud 
leida,” selgitas labori juhataja Olga Pihl. ■
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15.–16. novembril Jõhvis

Standardimine toetava tegevusena
„Rahvusvahelistes standardites käsitletakse küll 
tahkeid fossiilkütuseid, kuid põlevkivi reeglina ei 
mainita, eripära arvestamisest rääkimata,“ mär-
gib intellektuaalomandi ekspert Anu Nuut. Tema 
eestvedamisel alustas kompetentsikeskuse juu-
res 2015. aastal tegevust Eesti Standardikeskuse 
juures registreeritud valdkondliku standardimise 
tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlev-
kiviproduktide töötlemine“. „Komitee ülesanne on 
Eesti standardite ülevaatamine ja uustöötluste 

algatamine ning rahvusvaheliste ISO standardite 
ülevõtmine koos rahvuslike teatmelisade koos-
tamisega. Valdkondlike standardite olemasolu 
võimaldab kasutada kaasaegseid standarditud 
analüüsimeetodeid, lihtsustab labori igapäeva-
tööd ja arendustegevust ning tõhustab koostööd 
ettevõtetega,“ lisab Nuut. Tänaseks on avaldatud 
üks Eesti algupärane standard ja võetud üle üks 
ingliskeelne standard rahvusliku täiendusega. Et-
tevalmistamisel on kaks standardit. ■

Põlevkivi kompetentsikeskus on Tallinna Tehni-
kaülikooli Virumaa Kolledži teadus- ja aren-
duskeskus, mis pakub uuringu- ja analüüsi-
teenuseid ettevõtetele ja avalikule sektorile 
põhiliselt põlevkivi- ning keemiavaldkonnas, 
kuid vajadusel ja võimalusel ka teistes tehnika 
ja tehnoloogia valdkondades. 

Tegeletakse alusuuringutega, intellektuaal-
omandi ja standardimise küsimustega, ettevõt-
lusalase nõustamise ja inkubatsiooniteenu se 
pakkumisega, koolitatakse kooliõpilasi, kor-
raldatakse seminare, antakse välja põlev kivi 
uudiskirja ja põlevkivitööstuse aastaraa matut 
ning aasta suursündmuseks on iga-aastaselt 
novembris korraldatav põlevkivikonverents.
www.pkk.ee

Eesti Energia Jordaania põlevkivimaardla geoloogiliste 
uuringute käigus. El Lajjuni ja Attarati maardlatest ko-
gutud proovide tehnoloogiliste omaduste analüüsid (sh 
energia- ja õlisisaldus) tehti kompetentsikeskuse laboris. 
Kokku analüüsisid keemiainsenerid aastatel 2008–2013 
Kohtla-Järve laboris ligikaudu 3000 proovi,” märgib Olga 
Pihl. „Meie panus märgiti ära spetsiaalse tänukirjaga,” 
täiendab vanemteadur Hella Riisalu.

„Labori referentside hulgast leiab teisigi huvita-
vaid projekte, näiteks uuriti võimalusi, kuidas Saare-
maa Kudjape prügilaplastist õli toota. Kuid paljud pro-
jektid jäävad rakendusuuringutele omaselt vaid meie 
ja kliendi omavaheliseks teadmiseks,” selgitab Riisalu. 
Tema sõnul on selliseid projektiuuringuid küll huvitav 

teha, kuid akadeemilisele teadlaskarjäärile need alati 
kasuks ei tule.

„Keskuse labor on saanud toetusi EASi kompe-
tentsikeskuste toetamise meetme kaudu. Toetuse 
raames võttis labor endale ülesandeks teha lähiaas-
tatel mitmeid olulisi valdkondlikke alusuuringuid, mis 
näiteks puudutavad põlevkivi termilise töötlemise 
produktide koostist, põlevkivi ja erinevate orgaanilis-
te materjalide koostöötlemist ja tuhkade kompleks-
set kasutamist,” selgitab keskuse juhataja Kalle Pirk. 
Toetuse abil rajati keskusesse ettevõtlusinkubaator. 
„Täna saame me pakkuda alustavale ettevõtjale tuge 
nii igakülgse nõustamise kui ka üürilaboritega, kus on 
elementaarsed seadmed,” lisas Pirk. ■

Peateema on ringmajandus ning innovaatilised lahendused põlevkivitööstuses.
Konverentsi külastajatele pakutakse võimalust tutvuda piirkonna põlevkivitööstusega –  

Eesti Energia energia- ja õlitootmise, Viru Keemia Grupi õlitootmise ja allmaakaevandamise ning 
Kiviõli Keemiatööstuse avakaevandamisega.

Loe rohkem conference2017.pkk.ee 

www.pkk.ee
conference2017.pkk.ee
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VILISTLANE

ANTI PUUSEPP
1993. aastal lõpetas TTÜ mehaanikateaduskonna  
mehaanikainsenerina.
oÜ Palmse Mehaanikakoda asutaja, juhataja,  
peakonstruktor ja suurosanik.
Lahemaalt pärit poisi erialavalikut mõjutas ka 
Mustamäe korpuse disain ja kooli asukoht  
Nõmme mändide varjus
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Aasta vilistlane 2017:  
kui ei proovi, ei juhtu midagi! 

Ülikooli aastapäevaaktusel 18. septembril kuulutas TTÜ vilistlaskogu välja  
aasta vilistlase 2017. Selleks on OÜ Palmse Mehaanikakoda asutaja ja 

suurosanik Anti Puusepp, keda president Kaljulaid tunnustas Valgetähe IV 
klassi teenetemärgiga piirkonna ettevõtluse edendamise eest. 

Mari Öö Sarv  Foto: Taavi Lust

Puusepp meenutab, et ehkki tema diplomil on kirjas, 
et ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, alustas 
ta õpinguid 1988. aastal TPIs. Ülikooli nimi polnud 
ainus, mis vahepeal muutus: nende viie aasta jooksul, 
mil Puusepp õppis, toimus Eestis ja maailmas tormi-
line areng. Vene rubla väärtus langes kiiresti, Eesti 
taasiseseisvus, tuli kroon ja ka Eesti majanduses olid 
struktuursed muutused. „Avastasin millalgi kolmanda 
ja neljanda kursuse vahel, et võimalikud erialast tööd 
pakkuvad ettevõtted  hakkavad hoopis uksi sulge-
ma,” nendib Puusepp. Õnneks sattus ta praktikale 
Ilmarise tehasesse, kus väike tootmisüksus tegi all-
hanget Lääne-Saksamaale. „Seal töötas paarikümne 
inimese ringis, kuid tänu efektiivsusele ja välisvaluuta 
kursile andis see märkimisväärse osa suure, ligi 2000 
töötajaga ettevõtte käibest,” meenutab Puusepp ja 
lisab, et just sellest praktikast sai ta julgust ja ins-
piratsiooni, et koos isaga endale erialane töökoht 
ise luua. Nii juhtuski, et kui ta 1993. aastal TTÜ me-
haanikainsenerina, täpsemalt konstruktorina lõpetas, 
oli ta juba ka algaja ettevõtja, kellel diplomiprojekti 
kaitsmisel kaasas lisaks joonistele ka nende alusel 
valmistatud müügikõlbulik heinakaarutaja. Tulemu-
seks on OÜ Palmse Mehaanikakoda ja Puusepal eriti 
lühike CV, kus on siiamaani kirjas ainult üks töökoht. 

Kaarutajate äri siiski eriti hästi ei läinud ja 
praeguseks on ettevõtte põhitegevus traktoritele 
metsaveohaagiste ja -tõstukite tootmine. „Oleme 
Euroopas omal alal juhtiv tootja ja turuliider ning 
see positsioon ei põhine madalal hinnal, vaid too-
tearendusel ja kvaliteedil,” arutleb Puusepp. Ta toob 
näite, et kui ettevõte saab mõne kaebuse, selgita-
takse alati välja selle põhjus ja tehakse tootmises või 
tootearenduses vajalikud korrektuurid, et viga enam 
ei korduks. Nii saab uhkusega müüa toodangut maa-
ilmas oma kaubamärgiga Palms ja märkega made 

in Estonia. „Ka see viimane on minu arvates väga 
oluline. Mida rohkem on välisturgudel tunnustatud 
ettevõtteid, kes kasutavad lauset „Made in Estonia”, 
seda tugevamaks saab Eesti bränd ja nii avanevad 
paremad võimalused ka meie uutele inseneridele ja 
ettevõtjatele. Selline maine ei tule muidugi kergelt ja 
kiirelt, aga selle töö jätkamisel on otsustav roll prae-
gustel ja tulevastel TTÜ üliõpilastel,” räägib Puusepp. 

Palmse Mehaanikakoda ekspordib üle 95% too-
dangust ja konkureerib seega mitte ainult Eesti, vaid 
kogu maailma vastava ala tootjatega. Puusepp mär-
gib, et on oma töös alati oluliseks pidanud ausust, 
nii klientidega kui kollektiiviga suhtlemisel. Näiteks 
töötasudele mõeldes paneb end töötaja olukorda ja 
kujutleb, kas ise tuleks pakutava palgaga toime. Ta 
arvab, et see võib olla üks põhjus, miks president 
teda teenetemärgiga tunnustas. Klientidega suhtle-
misel on tal põhimõte, et kui on vähegi kahtlust, siis 
on kliendil õigus. Selle tulemusena on neil esimene 
positsioon Euroopa turul ja minimaalsed kulud tu-
rundusele. „Olen alati lähtunud põhimõttest, et hea 
toode müüb ennast ise, nii et minu inseneri pool 
kompenseerib saamatust turunduse valdkonnas,” 
naerab Puusepp. Ta soovitab ka tänastel noortel jul-
gemini valida insenerierialasid – edasises elus annab 
see oluliselt suurema valikuvõimaluse. Hiljem näiteks 
ärijuhtimise alal ennast täiendada on palju lihtsam 
kui vastupidi, inseneri alal lisateadmisi hankida.

„Ettevõtjana julgen enda kogemuse põhjal soovitada 
tänastele ja homsetele lõpetajatele: kui tunnete kutsu-
must tegeleda ettevõtlusega, ärge kartke proovida. Loo-
mulikult ei lähe alati hästi. Ja vahel võib minna isegi väga 
halvasti. Näiteks meil isaga põles esimesel tegevusaas-
tal kodugaraaž koos majaga maani maha. Aga ka siis 
saate kogemusi, millest õppida ja edasi liikuda. Kindel on 
vaid see, et kui ei proovi, siis ei juhtu midagi!” ■
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TTÜ99
18. septembril toimunud TTÜ 99. aastapäeva aktusel kuulutati välja  

esimesed tenuuriprofessorid, promoveeriti 55 doktorit ja  
kuulutati välja aasta vilistlane. Ülikooli sünnipäeva puhul avati maamärk 
Akadeemia tee ringil ja TTÜ sajanda tegutsemisaasta hakatuseks sai  

ametliku stardi algatus TalTechDigital, mis kujundab TTÜst  
esimese tõelise digiülikooli. 

Rektor Jaak Aaviksoo juhatas sisse TTÜ digirevolutsiooni TalTechDigital, rõhutades ülikooli tugevusi 
digi valitsemise, küberkaitse ja nutikate keskkondade alal. Rektor ütles, et õppimisele ja õpetamisele 
tehnoloogilise platvormi loomine on väljakutse, millega on silmitsi kõik ülikoolid. „Usun, et Tallinna Tehnika-
ülikool võib siin olla liidrirollis. Oleme kokku leppinud, et esimese astme õppekavad sisaldavad kuue aine-
punkti mahus digimaailmas tarvilikke kompetentse. Sellesama kursuse võiksid läbida ka ülikooli töötajad ja 
selle platvormi võiks teha kättesaadavaks ka ülikoolist väljapoole. See on digiühiskonna ellujäämispakett.“

Fotod: Edmond Mäll
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Aastapäevaaktusel promoveeris rektor  
55 uut doktorit, kelle allkiri on nüüd ka  
ülikooli auraamatus. 
Värsked doktorid olid koos teiste teadlastega 
palutud ka rektori vastuvõtule.
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Tehnikaülikooli maamärk, 
ülikooli kingitus Mustamäele ja 
linnarahvale, on inspireeritud TTÜ 
aula katusesakkidest, märk on 
20 meetrit pikk ja ligi 2 meetrit 
kõrge – kõik, kes ülikoolile „Tipi 
ringi” poolt lähenevad, saavad 
selge teate, et siin me olemegi.
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Teenetemedali  
Mente et Manu saajad:

Kai Aviksoo, pikaajaline 
ülikooli sekretär
akadeemiliste traditsioonide 
hoidmise ja edendamise eest.

Akadeemik Leo Mõtus
pikaajalise viljaka teadus- 
ja arendustegevuse eest 
reaalajasüsteemide valdkonnas 
ning ülikooli ja ettevõtluse 
koostöö edendamisel.

Professor Toomas Rang
pikaajalise tulemusliku teadus- ja  
arendustegevuse eest elektroo nika  
valdkonnas, teadusadministratiivses  
töös ning rahvusvahelise koostöö 
edendamisel.

Mare Roosileht, TTÜ Virumaa 
Kolledži arendusdirektor 
Virumaa kolledži arendamise 
ning teaduse ja tehnika populari-
seerimise eest erinevate siht-
rühmade seas nii Virumaal kui 
kaugemal.

Endel Palla, AS-i Harju Elekter 
nõukogu esimees 
pikaajalise ja viljaka koostöö  
eest õppekavade arendamisel  
ja üliõpilaste toetamisel  
nii prog rammide kui stipendiu-
midega.

Taavi Veskimägi, Elering ASi 
juhatuse esimees
süsteemse ja tulemusliku  
teadus- ja arenduskoostöö 
edendamise eest.
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Tudengivormel tõi  
Euroopa tuurilt poodiumikohti 

ja uusi teadmisi

TTÜ tudengivormeli meeskond naasis suviselt 35-päevaselt reisilt  
hulga uute teadmiste, kogemuste ja kontaktidega,  

aga ka meeldejäävate emotsioonide ja poodiumikohtade ning  
Ungaris toimunud tudengivormelite etapi üldvõiduga.   

Tiimi kapten Indrek Petjärv  Fotod: etappide korraldajad

Võistlusreis sisaldas nelja võistlusetappi: FS East Unga-
ris, FS Czech ning Baltic Open Tšehhis ja FS Hungary 
taas Ungaris. 

Tudengivormeli võistlusetapid annavad hea võimalu-
se enda teadmiseid, oskuseid ning loodut võrrelda teiste 
tudengite ja meeskondadega. Sarjast võtab osa sadu 
ülikoole, kaasa arvatud kõik tipptehnikaülikoolid üle maa-
ilma. Hoolimata sellest, et meie meeskonna seljataga ei 
ole suuri auto- ega lennukitööstusi, nagu on mitmetel 
teistel meeskondadel, oleme aastaid olnud esindatud 
top-tiimide hulgas ning välja teeninud hulganisti poo-
diumikohti.

Neli etappi ühe reisiga
FS East võistlusel Ungaris pani kuumus vormelimees-
konna sügavalt jahutussüsteemi üle järele mõtlema. 
Panustasime 50 kg kuivale jääle, mis pidi nii aku-
paki kui jahutusvedeliku töötemperatuuril hoidma; 
külmakasti ehitamiseks läks käiku kõik, mis kätte 
saadi – telgiseinad, hõbepaber, boksikäru jne. Panus 

õigustas end täielikult, sest kestvussõidul ütles pal-
jude konkurentide tehnika palavuse tõttu lihtsalt üles, 
konservatiivses seades TTÜ vormel oma „külmkapist“ 
võetud akupakiga aga finišeeris neljandal kohal. Kii-
rendusvõistluses tegi meist parema aja vaid sakslaste 
vormel ning sõidualades saime kokkuvõttes 3. ning 
üldarvestuses 5. koha.

Selle etapi järel oli meile selge, et vormel on kahtle-
mata kiire, kuid näeme rajal veel suuremat potentsiaali. 
Suurimat rõõmu tegi see, et suutsime maailma edeta-
beli tippmeeskondadele väga tugevalt hambaid näidata 
ning neid paljudel aladel edestadagi. Tõdesime, et peame 
rohkem panustama staatiliste alade ettevalmistusse (vt 
infokasti lk 58), sest just nende suhteliselt tagasihoidlike 
tulemuste tõttu jäigi seekord üldarvestuses esikolmik 
kättesaamatuks.

Järgmine etapp oli FS Czech etapp Mosti linnas, kuhu 
läksimegi kindlameelselt üldarvestuse poodiumikohta 
püüdma, taas oli kuumust üle 30 kraadi. Esimene üllatus 
tuli tehnilises kontrollis, kus kohtunikud nõudsid kõikidele 
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vedrustuses kasutatavate poltide ja mutrite vahele seibe. 
Ehkki meie vormel on projekteeritud nii, et seibe vaja ei 
ole ja kohtunikud mõistsid me analüüse ning arvutusi 
(seibe ei nõua ka reeglid), ei jätnud nad siiski jonni, nii ei 
jäänud meil muud üle kui vormel tagasi boksi viia ning 
hakata seibe lisama.

Olime nüüd oma vormeli kontseptsiooni esitlustega 
palju vaeva näinud ning nende kaitsmise järel üsna kind-
lad, et kohtunikud jäävad meiega rahule. Päeva teises 
pooles teatati, et meid valiti disainikaitsmise finaali ning 
peame poole tunni pärast koos vormeliga uuel esitlusel 
olema. Kibekiirelt andsime tiimile üldhäire, sest vormel 
tuli uuesti komplekteerida. Töö kõrvalt helistasime vete-
ranidele, et uurida, mida disainikaitsmise finaalis üldse te-
gema peaks, sest suurema osa meeskonnaliikmete jaoks 
oli see täiesti uus kogemus. Finaalis me millegagi jänni 
ei jäänud ning suutsime vormeli tehnilised lahendused 
ilusti ära põhjendada. Tõestasime endale, et võime taas 
tipus olla ka staatilistel aladel ning nähtud vaev tasus 
ennast kuhjaga ära – pääsemine kõige keerulisema ja 
kõige rohkem punkte andva kaitsmisala finaali oli heaks 
aluseks, et püüda kõrget kohta üldarvestuses.

Kiirendusvõistluse, kaheksasõidu ja kvalifikatsiooni 
päeval ei plaaninud me samuti rahulduda vähema kui 
väga heade tulemustega. Nii kiirenduses kui kaheksas 
sõitsimegi välja kiireima aja; kvalifikatsioonis pidime lep-
pima kolmanda kohaga. Kestvussõidupäeva alustasime 
akupaki jahutamisega ja tegime kõik, et vormel oleks 
oma parimas vormis, vormeli kuumusekogemus oli meil 
ju eelmisest etapist logides kirjas. Andmete analüüsi 
põhjal julgesime vormelile võimsust lisada ning seekord 
läksime väga tõsiselt auto piire kompama. Kuid kohe esi-
mesel sirgel oli selge, et midagi on autoga valesti – vor-
mel liikus mäest üles tunduvalt aeglasemalt kui eelneval 
päeval kvalifikatsioonis ning telemeetria vahendusel raja 
kõrval auto andmeid jälgides vea põhjust ei paistnud. Pä-
rast sõitjavahetust kestvussõidu keskel tegime vormelile 
restardi, viga haihtus. FEST17 näitas nüüd küll ring-ringilt 
konkurentsivõimelisi aegu, kuid tekkinud vahet enam tasa 
sõita ei jõudnud. Logidest tuli hiljem välja, et esimese 
pool sõitu sõitsime kolmerattaveolisena, sest seni tead-

mata viga oli ühe mootori välja lülitanud. Väikese eba-
õnne tõttu jäi meie tulemuseks kestvussõidus 3. koht. 
Üldkokkuvõttes saavutasime teise koha.

Järgmiseks osalesime Tšehhis toimunud Baltic Openi 
võistlusel, kus oli meie eesmärk võimalikult palju vormelit 
testida ja seadistada, et minna veel kiiremana tagasi 
Ungarisse etapivõitu püüdma. FS Ungari on pika ajaloo-
ga võistlus, mis on meeskonnale väga koduseks saanud: 
hea korralduse ja tugeva taseme tõttu on see igal aastal 
meie võistluskalendris ning viis aastat tagasi just Ungaris 
võttis FS Team Tallinn oma ajaloo esimese etapivõidu. 
Tol ajal võisteldi meeskonna viienda sisepõlemismooto-
riga vormeliga FEST12. Vahepeal on aastad möödunud 
ning meeskond on valmis saanud järjepanu viienda elekt-
rivormeli FEST17. Ajalugu pidi tihtilugu korduma ning just 
selliste eesmärkidega me Ungarisse sõitsime – üldvõit 
Ungari etapil!

Ettevalmistus oli pingeline, mitmed meeskonda taba-
nud löögid panid korduvalt mõtlema, kui reaalne üldse on 
hea tulemus Ungarist koju tuua. Baltic Openi eelviimasel 
päeval lõhkusime kehva kvaliteediga rajal ära ühe velje –  
õnneks jäid terveks ratta sees olev mootor ja käänmik. 
Hilisemal vaatlusel selgus, et kahjustada olid saanud ka 
ülejäänud kolm velge. Kiirelt tegutsedes õnnestus Sak-
samaalt üks uus veljevõru tellida, pragudega veljetsentrid 
vahetasime välja ning saime süsinikvelgi edasi kasutada.

Baltic Openi viimasel päeval sadas lausvihma ning 
rada meenutas rohkem jõge kui kardirada. Jões sõitmi-
ne kahjuks vormelile hästi ei mõjunud ning vesi tungis 
sinna, kuhu see elektrivormelil jõuda ei tohiks. Järgmi-

FEST17 tudengivormel:
 � 0–100 km/h kiirendus -2,4 sek
 � 187 kg
 � süsinikkiust monokokk-kere
 � nelikvedu – 4 elektrimootorit 

Loe rohkem: www.formulastudent.ee

Elektrivormel jõgi-tüüpi teel. Mis saab valesti minna?

www.formulastudent.ee
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sel päeval õnnestus viga kohaliku meeskonna töökojas 
kõrvaldada.

Lõpetuseks pidi Eestisse tagasi minema üks meie 
põhipiloote, kes on igal rajal väga head kiirust näidanud. 
Õnneks oli meil kaasas ka varupiloot, kellel küll läbitud 
testkilomeetreid tunduvalt vähem.

Vaatamata probleemidega pusimisele läksime Un-
garisse enesekindlalt. Pea 50 meeskonnast jõudis viis 
disainikaitsmise finaali – meie nende hulgas, tulemuseks 
teine koht. Eriti tegi head meelt asjaolu, et kõikidel kaits-
misaladel edestasime oma põhikonkurenti Saksamaalt, 
kes Tšehhis noppis meie eest üldvõidu. See võistlus pidi 
olema revanši võtmise aeg!

Sel korral oli võistlus toodud ülikoolilinnakusse ja rada 
oli küll sõidetav, kuid kitsas, turvaaladeta ning ohtlikke 
objekte oli läheduses palju. 

Meie piloodil oli vormelikogemust vaid kuus nädalat, 
kuid kaheksasõidu lõpetas ta mitte ainult võistluspäeva 
kiireima ajaga, vaid ilmselt oli tegu üldse meie meeskon-
na ajaloo kõige kiireima sõiduga.

Kiirendusvõistlus viidi läbi suletud tänaval, rada oli 
libe ning ohtlikke tänavavalgusteid ja piirdeid palju. Oli 
selge, et sõitja väiksemgi viga võib vormelile saatuslikuks 
saada. Vahetult enne meie sõitu nõudiski rada esimese 
ohvri, kui Fast Foresti vormel tabas valgustiposti. Sõitja 
jäi õnneks terveks, kuid vormel hävines täielikult. Selline 
intsident tegi üsna murelikuks, kuid meie sõitja oli endas 
kindel ning otsustasime sõita kiirendust nagu tavaliselt – 
allahindluseta. Sõitsime esimese katsega päeva kiireima 
aja ning teisi katseid turvalisuse huvides ei kasutanudki, 
sest pidurdusala oli tõesti libe.

Õnnetuse järel oli selge, et osa meeskondi ei ole val-
mis sprindis ja kestvussõidus rajale minema. Laupäeva 

õhtul kell 22.00 anti viimase kriisikoosoleku järel teada, et 
sprint toimub pühapäeval, kuid kestvussõit tühistatakse –  
meie jaoks meeletu pettumus, sest tahtsime ka selles 
kiireid aegu näidata. Formaalselt kindlustas kohtunike 
otsus meile üldvõidu, kuid nüüd võeti meilt võimalus see 
auga koju tuua.

Ühelt poolt oleme väga õnnelikud, sest meie andsime 
endast kõik, et Ungarist hea tulemus tuua, ning olimegi 
kõigi jaoks võrdsete võimalustega võistlusel parimad. 
Teisalt ei ole see üldvõit päris sama magus ja väärtuslik 
kui see, kus on arvestatud kõiki alasid.

Hindamatud kohtumised superinseneridega
Võistluste vahepeal jõudis tiim külastada Horvaatias 
Zagrebis asuvat elektriliste superautode tootjat Rimac 
Automobil. Tehasekompleksi külastuse kõrval tutvuti 
kohalike töötajatega, esitleti vormelit ja tehti tehase 
parklas mõned kiirendused ja kannakad. Lisaks oli vor-
melitiimile organiseeritud põhjalikum kohtumine Rimaci 
eri valdkondade vastutavate inseneridega, kes vaheldu-
misi meie samade valdkondade inseneridega tutvusta-
sid üksteisele vormeli ja Rimaci tehnilisi lahendusi, va-
hetasid kogemusi ning arutlesid, mis on hästi ning mida 
võiks paremini teha. Mõnel meie meeskonna liikmel oli 
au juba esimene töövestlus ära teha ning anti mõista, 
et pärast hooaega oleme sinna tööle oodatud.

Horvaatias Rijeka linnas käidi kohaliku tudengivormeli 
meeskonnaga kardirajal vormeleid testimas ja Tšehhis 
käis meeskond tutvumas Škoda autotehasega. Võistle-
miste vahele mahtus ka üks isesõitvate tudengivormelite 
võistlus Saksamaal, kus me veel ei osale, kuid käisime 
hankimas kogemusi ja teadmisi tulevikuks, et Eestiski 
esimene isesõitev vormel ehitada. ■

Formula Student ehk FS
Formula Student on peamiselt tehnikateaduste 
tudengitele suunatud tootearendusvõistlus, mis 
kujutab endast vormelauto projekteerimist, ehi-
tamist ning sellega võistlemist ringradadel. Sar-
jas teeb kaasa ligi 500 meeskonda üle maailma. 
Projektis osalemine annab tudengile kogemuse, 
kuidas autot projekteerida ja valmistada ning 
tutvustab noorele insenerile autotööstuse ma-
janduslikku poolt.
Võistlusel hinnatakse auto konstruktsiooni ja 
tehnilisi lahendusi, maksumust, kiirusomadusi ja 
kurvisuutlikkust. Punkte on võimalik koguda seits-
melt osavõistluselt, mis jagunevad kahte ossa.
1.  Teoreetiline ehk staatiline osa (static events) 

koosneb kolme aruande koostamisest ja nen-
de esitlemisest: äriplaani ja disaini kaitsmine 
ning valmistamiskulude aruanne

Presentatsioonid esitatakse oma ala spetsialisti-
dest koosneva žürii ees, igale ettekandele järgneb 
ligi tunniajane detailne diskussioon kohtunikega, 

mille käigus peab selguma valitud lahenduste 
otstarbekus ja uurimistöö põhjalikkus.
2.  dünaamiline osa (dynamic events) koosneb nel-

jast osavõistlusest: 75 m kiirendus, ringikatse 
ehk kaheksasõit (skidpad) kurvisuutlikkuse hin-
damiseks, sprint ja 22 km kestvussõit ringrajal.

Kokku peab iga meeskond kasutama nelja pilooti, 
iga juht saab osaleda kahel alal. Kolmel esimesel 
alal antakse kahele juhile võimalus kaks korda 
sõita, kirja läheb parim aeg. Kestvussõidus tuleb 
poole distantsi peal pilooti vahetada. Kestvus-
sõit on kogu võistluse tähtsaim ala, mis paneb 
tõsiselt proovile auto vastupidavuse, selle käigus 
mõõdetakse ja hinnatakse ka auto kütusekulu.
Enne dünaamilistele katsetele pääsemist peab auto 
läbima range tehnilise kontrolli, kus kontrollitakse 
auto vastavust tehnilistele tingimustele, mürataset, 
tehakse kallutustest, et veenduda lekete puudumi-
ses ning lisaks peavad kõik juhid olema võimelised 
võistlusvalmis autost viie sekundiga väljuma.
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Täname kõiki  
koostööpartnereid!

Info ja kandideerimine:  
www.ttu.ee/arengufond

TTÜ üliõpilastele panevad stipendiumid välja 
2017. aasta sügisel:

Tiina Mõis, Endel Palla ja Valdo Kalm   

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond  
kuulutab välja 2017. aasta

SÜGISESTE STIpEndIumIdE 

konkursi

Info ja kandideerimine:  
www.ttu.ee/arengufond

Kandideerimise tähtaeg 
20.10.2017

Tiina Mõis    endel palla    valdo Kalm 

Rohkem infot:

www.ttu.ee/arengufond
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Kuljus – see on eluviis!

Kuljus on tollase TTÜ majandusteaduskonna noorte 
initsiatiivil alguse saanud tantsuansambel. Kuljuse 
näo looja ning esimene kunstiline juht oli viljakas 
tantsuautor Salme Valgemäe. Tantsutahteliste noorte 
ja ambitsioonikate juhtide vedamisel on Kuljus täna-
seks kasvanud üheks suuremaks tantsuansambliks 
Eestis: meie ridadesse kuulub ligi 100 tantsijat, kes 
on jaotatud kolme on põhirühma ning kahe vilistlas-
rühma vahel.

Praegu on Kuljuse kunstiliseks juhiks Marina Kuz-
netsova, kes on ka ise TTÜ vilistlane. Lisaks aitavad 
kunstilist juhti tema assistendid Ülo Luht (Kuljuse 
kunstiline juht aastatel 1974–1999), kes tegeleb 
eelkõige vanema vilistlasrühmaga, ning noorema 
põlvkonna juhendajad Ado Lõhmus ja Reet Sillavee, 
mõlemad samuti Kuljusest välja kasvanud.

Meie treeninguid saadavad kontsertmeistrid 
Sandra Vaagen ja Hanna-Liisa Kappel. See, kui tree-
ningutel on lisaks makimuusikale võimalust tantsu 

„Julgus muutuda ja julgus väärtustada traditsioone.“ Nii kirjutas  
Kuljuse kunstiline juht Marina Kuznetsova Kuljuse 65. juubeli pöördumises.  

See lause iseloomustab Kuljust ka 68. hooaja alguses. 

Robert Hein  Fotod: Kuljus

puhastada klaverisaatjate abil, on väga suur eelis, 
mida paljudel tantsurühmadel ei ole.

Repertuaar murrab müüte
Repertuaari mitmekesisus on kindlasti üks võtmesõna, 
mis Kuljust iseloomustab – tähtis ei ole ainult näidata 
välist vormi, vaid iga tants peab jutustama mingi loo.

Kuljus on eriline, kuna paistab laval silma ühtse joo-
ne ja puhta stiiliga. Meie jaoks on oluline tuua lavale 
eesti rahvatants selle kõige paremas mõttes. Taha-
me kummutada eelarvamuse, et Eesti tants on ainult 
memmed-taadid külaplatsil kepslemas. Eesti tants on 
väga ilus ja mitmekülgne ning selle väärilist esitamist 
Kuljus ka taotleb.

Heidame korraks pilgu Kuljuse repertuaarile. Loo-
mulikult on kavades aukohal nii meie ansambli nimi-
tants „Kuljus“ kui ka näiteks rahvatantsu klassikasse 
kuuluv „Päev rannal“. Samas ei tantsi Kuljus vaid vanu 
tantse, repertuaari kuulub ka uut loomingut nii ande-

KULTUUR
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katelt autoritelt üle Eesti kui tulevikutähtedelt meie 
endi seast. Ansambli repertuaar on väga lai, selles on 
lüürilisemaid tantse ning ka väga hoogsaid karakter-
palu. Tantsijana saan öelda, et kuigi pealtvaatajale 
võivad just kiired tantsud tunduda väga keerulised, 
siis tihti on aeglased ja lüürilised kavad need, mis 
nõuavad tantsijalt oma piiride nihutamist. Just siis on 
publikul aega, et jälgida tantsijaid ja seda, kui hästi 
nad tantsu valdavad ning tantsu sisu jutustavad.

Kuljuse repertuaari kuulub alati ka teiste rahvas-
te tantse, mis on tihti paras väljakutse nii tantsijate 
tehnilistele oskustele kui ka emotsioonide väljendus-
oskustele.

Kuljus ei ole ainult tantsimine
Kui küsida noortelt, miks nad Kuljusesse tulevad, siis 
sageli vastatakse, et ollakse varem gümnaasiumis 
tantsinud ning tahetakse jätkata, või siis soovitakse 
lihtsalt ennast proovile panna. Samuti jõuab igal aas-
tal Kuljuse ridadesse neid noori, kes pole mitte kunagi 
varem rahvatantsuga kokku puutunud või teevad üldse 
oma esimesed koreograafiasse seatud tantsusammud 
just Kuljuse trennides.Tegelikkuses selgub aga väga kii-
resti tõsiasi, et Kuljus ei kätke endas ainult tantsimist.

Hästi tantsimine on kuljuslaseks olemise üks osa. 
Teise, ja noorte inimeste jaoks mitte grammigi vähem-
tähtsa osa moodustab kogu trenniväline aeg – olgu 
selleks rühmapeod, ansambli sünnipäevad, uusaasta-
peod või ühisüritused teiste TTÜ kultuurikollektiividega. 
Kui oled nõus oma aega Kuljusele panustama, siis an-
nab Kuljus sulle ka väga palju vastu – seda nii tantsu-
tehnilises mõttes kui kõikvõimalikes organisatoorsetes 
ülesannetes.

Nimelt, kui ansambli kunstilise poole eest vastutab 
ansambli kunstiline juht Marina Kuznetsova, kes ise on 
muide TTÜ vilistlane, siis muud igapäevaelu ja üritusi 

koordineerib Kuljuse president koos oma kabinetiga. 
Kuljuse kabinet koosneb umbes kümmekonnast aktiiv-
sest tantsijast, kes panustavad pea igapäevaselt an-
sambli kui organisatsiooni edukasse ja uuendusmeel-
sesse toimimisse. See on koht, kus noored saavad tihti 
end esimest korda korralduslike küsimustega tegeledes 
proovile panna.

Traditsioone ei unustata
Kuljuse jaoks on väga oluline hoida elus oma tradit-
sioone, sest kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta. 
Nii korraldame igal aastal vabariigi aastapäevale eel-
neval õhtul traditsioonide õhtu, mis on eelkõige suu-
natud meie uutele tantsijatele. Õhtu jooksul räägitakse 
sellest, kuidas Kuljus alguse sai, vahvatest pidudest, 
suurtest esinemistest – kõigest sellest, mis annab suu-
rema pildi Kuljuse kirevast ajaloost.

Kuljust tasub jälgida nii Facebookis kui Instagra-
mis, kus teeme tihti meeleolukaid postitusi meie esi-
nemistest ning muudest põnevatest hetkedest. Näiteks 
andsime möödunud juubelil välja Eesti esimese rahva-
tantsuteemalise lauamängu „Triksterimuster“, mis on 
kindlasti leidnud oma koha kõigi rahvatantsuhuviliste 
kodudes.

Mina jään
Esialgsest puhtast soovist tantsida saab kiiresti soov 
võtta osa kõigist tegevustest ning olla kohal igal sünd-
musel. Kuljus hoolib oma tantsijast: kui keegi kuljuslas-
test lõpetab kooli, on aktusel alati kohal ka rahvarõi-
vastesse riietunud tantsukaaslased, kes lisaks headele 
soovidele annavad lõpetajale üle rahvariietes nuku; kui 
elutee sunnib Kuljusest lahkuma, tänatakse kaastantsi-
jad ja juhendaid. Kuljus annab sõbrad kogu eluks ning 
nii mõnigi leiab just siit oma elu armastuse. Ja nii üht-
äkki avastamegi, et Kuljusest on saanud eluviis! ■
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170 tipikat Eestimaa suurimal 
jooksupeol 

 Ülikooli nähtavust ning jooksjate ühtekuuluvus-
tunnet aitas suurendada ka tipikate oma telk, kuhu 
oli võimalik jooksu ajaks jätta oma üleriided ning 
peale jooksu muljeid vahetada.

Koostöö SEB Maratoni peakorraldajatega on toi-
munud juba mitu aastat ning kindlasti ootame kõiki 
jooksusõpru starti ka järgmisel sügisel!

Lisainfot suuremate ürituste kohta on 
võimalik saada üliõpilasesindusest  
(Lilian Valge) ja TTÜ spordiklubist  
(Rait Käbin) ■

Septembri teisel nädalavahetusel toimus SEB Tallinna Maraton, kust võttis osa 
märkimisväärne hulk nii TTÜ töötajaid, tudengeid kui ka vilistlasi.

Üliõpilasesinduse spordivaldkonna koordinaator Lilian Valge  Foto: Marko Vilberg, TTÜ fotoklubi

SPORT

Kõige pikema ehk maratonidistantsi (42,195 km) fi-
nišisse jõudis tipikatest kõige kiiremini Margus Tin-
no (aeg 3 t ja 15 min). Lõpetajate seas oli ka TTÜ 
spordiklubi juhataja Rait Käbin.

Poolmaratoni lõpetas meie ülikooli au kaitsnud 
sportlastest esimesena Ivo Suur (aeg 1 t 13 min); 
poolmaratoni läbis ka ülikooli administratsioonidi-
rektor Joosep Kaasik.

Osavõtjaterohkeim distants oli 10 km, kus kii-
reima aja sai Oliver Vihmann (aeg 39 min ja 53 s)

Lisaks eelnimetatud distantsidele oli meie koolist 
osalejaid Nike’i noortejooksul, kus tulemuse peale 
jooksmine polnudki esmatähtis.
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TTÜ sportlased osalesid 
Taipeis suveuniversiaadil

TTÜ spordiklubi juhataja Rait Käbin  Foto: Rait Käbin

Augustikuus käisid TTÜ sportlased Taipeis 29. suveuniversiaadil.  
Tegemist on olümpiamängude järel suuruselt teise spordiüritusega maailmas, 
mis toimub iga kahe aasta tagant. Sellel aastal osales suveuniversiaadil kokku 

natuke üle 10 000 sportlase ning 2500 treenerit/ametnikku.

suurelt rahvusvaheliselt võistlustelt saadud koge-
mused tulevikus juba väljapaistvateks resultaati-
deks. ■

TTÜ spordihoone ootab nii  
üliõpilasi, õppejõude kui ka teenistujaid

TTÜ spordiklubi juhataja Rait Käbin 

Alates 2017. aasta sügissemestrist on laienenud 
sportimisvõimalused TTÜ spordihoones.

Üliõpilased, kes on oma ainepunktid juba kätte 
saanud või ei soovi kehalist kasvatust deklareerida 
ning soovivad lihtsalt sportida, saavad 50 euro eest 
semestris külastada jõusaali E–R 8.00–22.00 ning 
L–P 10.00–20.00, lisaks toimub E–R iga päev seitse 
rühmatreeningut. Sulgpalli, korvpalli, võrkpal li ja laua-
tennist on võimalus mängida E–R 8.00–15.30.

Õppejõud ja teenistujad saavad aasta lõpuni 20 
euro eest külastada jõusaali E–R 8.00–22.00 ning L–P 
10.00–20.00 ning nemadki on oodatud rühmatreeningu-
tele, mis toimuvad kell 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 ja 17.00.

Lisainfo:
https://www.facebook.com/ttusport
https://www.ttu.ee/sport/spordiveeb/kehaline- 
kasvatus-2/ ■

Universiaadi organisatoorne pool oli väga kõrgel ta-
semel – võistluspaikadesse viisid politseieskordiga 
bussid ja sportlastele oli abiks üle 5000 vabataht-
liku, kes pidid „tööle” saamiseks läbima väga tiheda 
sõela. Ürituse jaoks ehitati valmis terve võistluskü-
la, kuhu pääsemiseks pidi läbima analoogse turva-
kontrolli nagu lennujaamades. Eriti huvitav oli liikuda 
tänavatel, kus igal sammul taheti eestlastega kui 
„eksootiliste" inimestega kogu aeg pilti teha. Harvad 
polnud juhused kui näiteks korvpallimeeskonna juurde 
kogunes terve saba inimestest, kes kõik ilusasti oma 
järjekorda ootasid.

Tallinna Tehnikaülikooli esindasid kergejõustikus 
Tähti Alver, Henrik Kutberg, Helin Meier, Mari-Liis 
Tulev ja Deniss Tšernobajev, sulgpallis Kaspar Kapp 
ja Mihkel Laanes, ujumises Andrei Gussev, vehklemi-
ses Madina Azizova, Gaia-Marianna Salm ja Peeter 
Turnau, vibulaskmises Pearu Jakob Ojamäe, korvpallis 
Rain Markus Koort, Norman Käbin, Oliver Metsalu ja 
Sander Viilup, lauatennises Toomas Libene, Kert Räis 
ja Marion Tamm, taekwando’s Aleksandr Galaktionov 
ning tennises Karl Kiur Saar.

Kuigi seekord keegi meie sportlastest medalit 
ei võitnud (kokku võitis kogu Eesti delegatsioon 
ühe hõbemedali) on TTÜ spordiklubi oma üliõpi-
laste üle uhke ning kindlasti realiseeritakse sellelt 

https://www.facebook.com/ttusport
https://www.ttu.ee/sport/spordiveeb/kehalinekasvatus-
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TTÜ kirjastuse uued raamatud
Mait Rungi 
JUHTIMISTEADUS
Lühiülevaade teooriatest

Käesolev kirjatöö annab mit-
mekülgse ülevaate mõneküm-
nest põhiteooriast, tuginedes 
teooriate rajajatele, algallika-
tele ja silmapaistvate edasi-
arendajate artiklitele. Välditud 
on ühekülgsemaid ja väiksema kvaliteedisõelaga tõl-
gendusi (sh õpikuid). Teooriate näitlikustamiseks on 
toodud tähelepanekuid reaalsest elust ja vanasõnu/
kõnekäände.

Iga uue valdkonnaga tutvumine vajab alguses kaa-
rti, seda pakubki käesolev ülevaade. Kuid lõppkokku-
võttes ei asenda huvilistele miski kaardil toodud alg-
allikatega silmast silma tutvumise ja uurimise kaudu 
saadavat kogemust.
108 lk.
ISBN 978-9949-83-147-0

Rein Laaneots, Karl Raba 
MÕÕTMESTAMINE JA 
TOLEREERIMINE

Õpik on ette nähtud õppema-
terjalina mõõtmestamise ja 
tolereerimise õpetamisel, eriti 
aga aine- ja lõputööde koos-
tamisel kõrgkoolide kõikidel 
tehnikaerialadel bakalaureu-
se- ja magistriõppes. Esitatud materjal sisaldab 
kõige uuemat ja olulisemat infot mõõtmestamise 

ja tolereerimise kohta, mistõttu saab seda kasutada 
mitte ainult õppe- ja metoodilise materjalina kõrg-
hariduses, vaid ka tootearenduses, projekteerimisel 
ja tootmises.
432 lk.
ISBN 978-9949-83-087-9

Ilmar Noor 
LAEVA PÜSTUVUS

Laeva püstuvust on maailma 
merekoolides õpetatud sajan-
deid ja peetud seda laevaohvit-
seride ettevalmistuse oluliseks 
osaks. Eestis oli viimaseks sa-
jandivahetuseks kujunenud olu-
kord, kus laevateooria ja -püs-
tuvuse õpetamiseks kasutati enamasti vene allikaid ja 
tegid seda laevaehitusinsenerid, kes küll tundsid vald-
konda põhjalikult, kuid „omanahalised“ kogemused 
selles osas puudusid. See tingis ülemäära teoreetili-
se lähenemise ainele. Teisest küljest oli selleks ajaks 
IMO eestvedamisel korrastatud ja rahvusvaheliselt 
tunnustatud sümbolid ning põhimõte, et meremehi 
õpetagu meremehed. Käesolevas raamatus on põhi-
rõhk pandud laeva püstuvuse praktilisele poolele, ka-
sutades rahvusvaheliselt tunnustatud terminoloogiat 
ja tähiseid. Märksõnastikus on toodud eestikeelsete 
terminite inglise- ja venekeelsed vasted. Eestikeelse 
terminoloogia osas peab ütlema, et mõnd terminit ei 
ole eesti keeles seni kasutatud, loodetavasti võetakse 
need aja jooksul omaks.
158 lk.
ISBN 978-9985-808-61-0

9 789949 831470

ISBN 978-9949-83-147-0

TEATED

9 789949 830879

ISBN 978-9949-83-087-9

ILMAR NOOR sündis 1941. aastal Muhus. Mere
hariduse sai Leningradi Makarovi nimelises Kõrge
mas Merekoolis insenerlaevajuhi erialal, mille lõ
petas 1966. aastal. Samal aastal hakkas ta tööle 
Eesti Merelaevanduse kabotaažilaevadel kapteni 
abi na. 1968. aastal sattus I. Noor „totaalmobilisat
siooni“ käigus polaarjoonetagusesse Punalipu lise 
Põhjalaevastiku allveelaevade brigaadi, kus teenis 
tüürimehena kolm aastat. Pärast vabanemist läks 
tööle „Hiiu Kaluri“ ookeanilaevadele, sai seal 1974. 
aastal kapteniks. Aastatel 1978–1981 töötas lepin
gu alusel Angolas, esialgu kalalaeva kaptenina, pä
rast vastavatud Luanda merekooli õpetajana. Aas
tatel 1981–1994 oli „Hiiu Kaluris“ kaptenjuhen daja 
ja laevastiku peakapten, 1995–1996 oli kapte niks 
Eesti Mereinstituudi laeval „Livonia“, mis tol ajal 
tegeles turismireisidega Antarktikasse ja Kanada 

Arktikasse. 1997. aastal astus Eesti Mereväkke. Pärast pooleaastast väljaõpet 
Bundesmarine’s teenis Eesti Mereväe miinilaevadel komandörina kuni 1999. aastani.  
Sealtpeale on pidanud Eesti Mere akadeemias lektori ametit, õpetades mereastro
noomia kõrval ka laevaehitust, laeva püstuvust ja laevaehituslikku joonestamist.

Ilmar Noor
Laeva püstuvus
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Doktoritööd
juuni–juuli 2017

Levon Gevorkov
Simulation and Experimental Study on Energy Ma-
nagement of Circulating Centrifugal Pumping Plants 
with Variable Speed Drives. Muudetava kiirusega 
ajamitega tsentrifugaalpumpadega varustatud tsir-
kulatsioonpumbajaamade energiahaldussüsteemide 
simuleerimine ja eksperimentaalne uurimine. 
ISBN 978-9949-83-108-1 (publication), ISBN 978-
9949-83-109-8 (pdf). Thesis on Power Engineering, 
Electrical Engineering, Mining Engineering. Energee-
tika. Elektrotehnika. Mäendus. 116 lk.
Kaitses 15.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7669

Viktoria Baškite
Decision-Making Tool Development for Used Indust-
rial Equipment Life Cycle Evaluation and Improve-
ment. Otsustustehnoloogia arendus kasutatud töös-
tusseadmete elutsükli hindamiseks ja parendamiseks. 
ISBN 978-9949-83-110-4 (publication), ISBN 978-
9949-83-111-1 (pdf). Thesis on Mechanical Engi-
neering. Mehhanotehnika. 86 lk.
Kaitses 20.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7672

Üllar Alev
Renovation and Energy Performance Improvement of 
Estonian Wooden Rural Houses. Eesti puidust maaela-
mute renoveerimine ja energiatõhususe parandamine. 
ISBN 978-9949-83-112-8 (publication), ISBN 978-9949-
83-113-5 (pdf). Thesis on Civil Engineering. Ehitus. 186 lk.
Kaitses 26.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7675

Tauseef Ahmed
Radio Spectrum and Power Optimization Cognitive 
Techniques for Wireless Body Area Networks. Raa-
diospektri ja võimsuse optimeerimise kognitiivsed teh-
nikad traadita kehavõrkudele. 
ISBN 978-9949-83-118-0 (publication), ISBN 978-
9949-83-119-7 (pdf). Thesis on Informatics and System 
Engineering. Informaatika ja süsteemitehnika. 150 lk.
Kaitses 26.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7677

Simo Ilomets
Renovation Need and Performance of Envelopes of 
Concrete Apartment Buildings in Estonia. Eesti raud-
betoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimis-
vajadus ja toimivus. 
ISBN 978-9949-83-106-7 (publication), ISBN 978-9949-
83-107-4 (pdf). Thesis on Civil Engineering. Ehitus. 200 lk.
Kaitses 28.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7670

Merike Kriisa
Study of ZnO:In, Zn(O,S) and Sb2S3 Thin Films De-
posited by Aerosol Methods. Aerosoolmeetoditel sa-
destatud ZnO:In, Zn(O,S) ja Sb2S3 õhukeste kilede 
uurimine. 
ISBN 978-9949-83-114-2 (publication), ISBN 978-
9949-83-115-9 (pdf). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 148 lk.
Kaitses 28.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7676

Marianna Surženko
Selection of Functional Starter Bacteria for Type I 
Sourdough Process. Funktsionaalsete starterbak-
terite selektsioon Tüüp I rukkileivajuuretise toot-
miseks.
ISBN 978-9949-83-116-6 (publication), ISBN 978-
9949-83-117-3 (pdf). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 168 lk.
Kaitses 28.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7674

Argo Kuusik
Determining Biogas Yield from Industrial Biodegrada-
ble Waste. Biolagunevatest tootmisjääkidest biogaasi 
saagise määramine. 
ISBN 978-9949-83-126-5 (publication), ISBN 978-
9949-83-127-2 (pdf). Thesis on Civil Engineering. 
Ehitus. 158 lk. 
Kaitses 29.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7712 

Nkwusi God’swill Chimezie
Formation and Growth of Cu2ZnSnS4 Monograin 
Powder in Molten CdI2. Cu2ZnSnS4 moodustumine ja 
monoterapulbri kasv CdI2 sulafaasi keskkonnas. 
ISBN 978-9949-83-124-1 (publication), ISBN 978-
9949-83-125-8 (pdf). Thesis on Natural and Exact 
Sciences. Loodus- ja täppisteadused. 126 lk.
Kaitses 30.06.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7690

Noella Edelmann
Online Lurking: Definitions, Implications, and Effects 
on E-participation. Online-„passimine“: definitsioonid, 
järelmid ja mõju e-osalusele. 
ISBN 978-9949-83-120-3 (publication), ISBN 978-
9949-83-121-0 (pdf). Thesis on Social Sciences I. 
Sotsiaalteadused I. 100 lk.
Kaitses 05.07.2017. https://digi.lib.ttu.ee/i/?7711

https://digi.lib.ttu.ee/i/?7669
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7672
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7675
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7677
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7670
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7676
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7674
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7712
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7690
https://digi.lib.ttu.ee/i/?7711
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Sõdurisaapad  
insenerikoolituse lävepakul

Täna näeme tehnikahariduse peamist väljundit ettevõtluses,  
mis otsib innovatiivseid lahendusi, kuid inseneri-, mäe- ja logistikahariduse juured 

on hoopis riigikaitse ja sõjatööstuse lähistel. 

TTÜ pearhivaar Ilmar Ermus  Foto: TTÜ muuseum

Johan Laidoneri tegevuses. Esimese maailmasõja ja 
vabadussõja kogemusega tunnetas ta tehnika ja teh-
nikaalaste teadmiste olulist rolli riigi kaitsevõime üles 
ehitamises. 15. septembril 1936 toimunud Tallinna 
Tehnikainstituudi pidulikul avaaktusel rõhutas ta, et 
kaitsevägi on huvitatud iseseisva tehnikaalast kõrg-
haridust andva õppeasutuse olemasolust ning soovib 
sellega koostööd teha.

Tallinna Tehnikainstituudi tihe koostöö kaitseväega 
algas kohe pärast asutamist, kui mitmed instituudi õppe-
jõud hakkasid Sõjaväe Tehnikakoolis andma eriloenguid. 
Näiteks luges füüsikalaboratooriumi juhataja E. Kilkson 
tehnikakoolis eksperimentaalset füüsikat ja korraldas 
praktilisi töid ning geodeesialaboratooriumi töötajad 
võtsid osa Sõjaministeeriumi geodeetilistest töödest.

Juba varastest kirjalikest allikatest leiab näiteid selle 
kohta, et uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtt võib 

Vaadates tagasi Tallinna Tehnikaülikooli algusaega-
desse, peab tõdema, et kuigi noor Eesti vabariik va-
jas riigi ülesehitamiseks kõrgharidusega insenere, oli 
Tallinna Tehnikumi esimene aastakümme väga heitlik. 
Tulised vaidlused tehnikahariduse ümber viisid selleni, 
et 1929. a alustati hoopis senise tehnikumi likvideeri-
mist ja kõrgema tehnikaalase hariduse andmine viidi 
Tartu Ülikooli alla. Vaidlused siiski jätkusid ning 1936. a 
otsustati, pidades silmas Eesti tööstuse ja majanduse 
vajadusi, asutada endise Tallinna Tehnikumi ja Tartu 
Ülikooli tehnikateaduskonna baasil iseseisev Tallinna 
Tehnikainstituut.

Eespool kirjeldatud sündmusi on senistes uurimus-
tes korduvalt kajastatud, kuid vähest tähelepanu on 
saanud asjaolu, et Tallinna Tehnikainstituudi loomise 
juures olid olemas ka Eesti riigikaitselised huvid. Väga 
selgelt avaldus see kaitsevägede ülemjuhataja kindral 

Tallinna Tehnikainstituudi avaaktus Koplis suures auditooriumis, esireas istuvad kõrvuti  
professor P. Kogerman, riigivanem K. Päts ja J. Laidoner. 15. sept 1936. a.
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lahinguväljal tagada soovitud edu. Sõjaväe huvi uute ja 
tõhusamate relvade, tugevamate kaitserajatiste ning 
muude kasulike rakenduste vastu on läbi ajaloo kasva-
nud. See tähendab ka, et sõjavägi vajab uue tehnoloogia 
kasutamiseks pädevaid spetsialiste. Esimesed sõjakoolid 
olid seetõttu tihti tehnilise suunaga, õpetades insene-
riteadusi ja suurtükiasjandust. Meie jaoks tuntumaid 
on Sankt-Peterburi Sõjaline Insener-Tehniline Ülikool, 
mis asutati 1810 keiser Aleksander I korraldusel ja mis 
oli ühtlasi esimene kõrgkool Venemaal, kus insenere 
koolitati. Oluline on ka 1816 Charlottenburgis rajatud 
Ühendatud Suurtükiväe- ja Insenerikool, kuhu koondus 
Preisi armee suurtükiväelaste ja pioneeride koolitamine. 
Samas on militaarstruktuurid läbi ajaloo huvitunud ka 
tsiviilinseneride ja nende oskuste kaasamisest sõjalistel 
eesmärkidel. Kohati langeb see huvi kokku tehnilist hari-
dust andvate õppeasutuste loomise algusajaga.

18. sajandil rajati tööstuse ja tehnika kiirest aren-
gust tingituna üle Euroopa palju erinevaid tehnilisi õp-
peasutusi. Paljud neist olid kohaliku tähtsusega ning 
tegutsesid üsna lühikest aega. Teiste selle perioodi 
õppeasutuste seast eristuvad mäeakadeemiad, millel 
on tehnikateaduste ja tehnilise kõrghariduse kujunemi-
sel oluline roll. Euroopa valitsejate huvi mäetööstuse 
arendamise vastu suurendas regulaararmeede ja ko-
loniaalimpeeriumite tekkimine ning sellest lähtuvalt ka 
vajadus sõjatööstuse arendamiseks.

Valitsejate sõjalistest huvidest võib rääkida näiteks 
Schemnitzi Mäekooli rajamise puhul 1735. a. 1762 muu-
deti õppeasutus keisrinna Maria Theresa korraldusel 
mäeakadeemiaks. Sajandi teisel poolel sai koolist Aust-
ria impeeriumi olulisim punkt, kus õpetati mäetööstust 
ja metallurgiat. Kooli rajamise esimene eesmärk oli ette 
valmistada spetsialiste Ülem-Ungaris asuvate impeeriu-
mile oluliste kaevanduste jaoks, näiteks oli 18. sajandi 
sõjatööstuse jaoks väga oluliseks tooraineks piirkonnas 
leiduv vask. Ettevõtmise tähtsust näitab asjaolu, et kooli 
rajamine tehti ülesandeks tolle ajastu väljapaistvale Un-
gari kartograafile, matemaatikule ja insenerile Sámuel 
Mikovinyle, kellest sai ka kooli juht ning esimene profes-
sor. Sileesia sõja puhkedes juhtis ta Moraavia ja Sileesia 
piirialadel kaitserajatiste ehitamist.

Väga ilmekalt on vajaduse tekkimist koolitatud in-
seneride järele näha 18. sajandi Preisimaal. 17. sajandi 
lõpus osteti suurtükke ja püssirohtu Rootsist ja Hollan-
dist, külmrelvi Reini äärest ja muskette Lüttichist. Kui 
sõdurkuningas Friedrich Wilhelm I aastal 1713 troonile 
sai, hakkas ta lisaks armee reformimisele jõuliselt aren-
dama Preisimaa sõjatööstust, et vähendada riigi sõl-
tuvust relvaimpordist. Suurem osa rajatavast sõjatöös-
tusest koondus Berliini ja selle ümbrusesse. Nii hakati 
Jungfernheides püssirohtu tegema, Berliinis suurtükke 
ja püssikuule valama, Potsdamis ja Spandaus muskette 
ja tääke valmistama. Kõigile pingutustele vaatamata 
ei olnud Preisimaa sõjatööstuse areng nii kiire kui vaja 
ning Seitsmeaastase sõja ajal sattus armee suurtesse 
varustusraskustesse, sõltudes Hollandist ja Inglismaalt 
sisse toodud sõjavarustusest. Kirjeldatud olukorrast tule-
nevalt on täiesti loomulik, et 1770. a rajas Preisi geoloog 

Carl Abraham Gerhard kuningas Friedrich II korraldusel 
Berliini Mäeakadeemia. Friedrich II rõhutas sealjuures 
vajadust anda maavarade kaevandamine ja töötlemine 
Preisimaa enda spetsialistide kätte.

Sõjapidamise lahutamatu osa on logistika, millest 
rääkides võib pöörata pilgu teedevõrgustiku arengu-
le. 17. sajandil sõltus sõjavägede varustamine palju 
veetranspordist, mistõttu suured armeed liikusid tihti 
jõgede ääres. Murrang toimus 18. sajandi Prantsus-
maal, eelkõige tänu sildade ja maanteede peadirektori 
Philibert Orry tegevusele, kelle eestvedamisel hakati 
Prantsusmaa maanteede ehitamisega tõsiselt tege-
lema. Prantsusmaa teedevõrgustik kujunes Euroopa 
parimaks ja sellele jäi sealhulgas oluline roll riigi kaitse-
süsteemi korraldamisel. Teede ja sildade ehitamiseks 
vajas riik uute teadmiste ja oskustega inimesi. See 
viis École royale des ponts et chaussées asutamiseni 
Daniel-Charles Trudaine’i eestvedamisel 1747. aastal. 
Maanteede, sildade ja kanalite ehitamisega tegelevate 
inseneride koolitamisele keskendunud kooli esimeseks 
direktoriks sai väljapaistev arhitekt ja ehitusinsener Je-
an-Rodolphe Perronet.

Läbimurdeline oli École central des travaux rajami-
ne 1794 (alates 1795 École polytechnique). Tegemist 
oli täiesti uut tüüpi kooliga, mille loomise vajadused 
olid selgelt poliitilised ja sõjalised ning mis pidi asen-
dama vana režiimi tehnilised õppeasutused. Peale kaks 
aastat kestnud üldõpet järgnes praktiline väljaõpe tee-
deehituse, mäenduse, laevaehituse või sõjaväeinsene-
ri erialal. Revolutsiooni ajal ja hiljem peetud sõdades 
vajas Prantsusmaa hulgaliselt väljaõpetatud insenere, 
mistõttu oli riigi huvi kooli vastu suur. Napoleoni võimu-
letuleku järel allutati kool sõjaministeeriumile, pöörates 
rohkem tähelepanu sõjaväeinseneride koolitamisele, 
eriti just suurtükiväe tarbeks. Suur hulk selle kooli õpi-
lasi võttis osa ka Napoleoni Egiptuse sõjakäigust.

Eespool mainitud École polytechnique’i eeskujul 
rajati 19. sajandi alguses sarnaseid õppeasutusi üle 
Euroopa, eriti Saksamaal ja Austria keisririigis. Üks 
selliseid on tänane Viini Tehnikaülikool (algselt polü-
tehniline instituut), mille asutamise taga on 18. sajandi 
lõpus esile kerkinud Austria impeeriumi riigiasutuste, 
sõjaväe ja majanduse vajadus tehnilise haridusega 
spetsialistide järele. Alates 1797. Aastast tegeles tee-
maga õukonna õppekomisjon, kes võttis eesmärgiks 
rajada Viini-keskse tehnilise õppeasutuse. Kooli rajami-
se ülesande sai endale tehnikateadlane Johann Joseph 
Prechtl, kelle eestvedamisel jõuti 6. novembril 1815 
õppeasutuse piduliku avamiseni.

Siin on ära toodud vaid mõned näited, millest on 
selgelt näha, et 18. sajandil sõjanduses toimunud muu-
datused tõid kaasa varasemast suurema huvi ja vaja-
duse väljaõpetatud inseneride järgi ja see aitas oluliselt 
kaasa tehnilist haridust pakkuvate õppeasutuste tek-
kimisele ja arengule. Ka tehnilise kõrghariduse juured 
ulatuvad tagasi just sellesse ajastusse. Tegemist on 
olnud mõlemalt poolt vaadates kasuliku koostööga, 
mille tulemusena saame rääkida edusammudest nii 
militaar- kui tsiviilvaldkonnas. ■
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