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Koostöö või konkurents,  
selles pole küsimus

pisiku siit kaasa. Sellepärast, et 
koostöö viib kaugemale kui kon-
kurents. Kujutage ise ette, mis siis 
saab, kui teie panustate ühisesse 
ettevõtmisse sellega, mis teil kõi-
ge paremini välja tuleb – ning seda, 
mida teie nupp eriti hästi ei noki, 
teevad partnerid, kes just tolles 
teemas tugevad. Nii saate kõrgema 
lennu, õpite üksteise tugevustest ja 
pealegi on see risti-rästi elu palju 
huvitavam kui üksi pusides! ■

Samal ajal, kui ülikoolide seinad su-
misevad seminaridest ja üliõpilased 
aine aine, kogemus kogemuse järel 
uut teada saavad, leiutatakse töös-
tuses veel uuemaid lahendusi, mõel-
dakse start-up’ides välja üha uusi 
võimalusi. Ja samal ajal, kui töös-
tuses uusi lahendusi ja start-up’ides 
uusi teenuseid otsitakse, avasta-
takse ülikoolides senitundmatuid 
võimalusi. Iga päev. Igal pool.

Nii et ükskõik, millises kohas 
või rollis sa oled, ikka võib kindel 
olla, et kusagil mujal tehakse (ka) 
midagi murrangulist. 

Pessimist ütleks: You can’t win. 
Optimist ütleb: You can’t lose!
Ja selleks, et teadmised, vaja-

dused ja kogemused ühte jalga 
astuksid ja kiiremini murranguliste 
lahendusteni jõuaksid, on vaja koos-
tööd. Olen TTÜs töötades lakanud 
imestamast igal nurgal tehtava 
koostöö vormide üle. Ettevõtjad 
aitavad seada prioriteete ja tim-
mida rõhuasetusi õppeprogrammi-

Mari Öö Sarv, peatoimetaja  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

des. Õppejõud käivad ettevõtetes 
töövarjudeks. Tudengid alustavad 
oma firmadega. Tööstusettevõtted 
tellivad ülikooli laboritest uuringuid. 
Ülikooli 3D-metalliprinter prindib 
kunstiprojekti tarvis Eestile mesila-
si. Tudengid koos teadlaste ja ette-
võtetega arendavad Eesti esimest 
isejuhtivat autot. Risti-rästi koostöö 
on siin igapäevane asi.

Ma väga loodan, et tänased 
lõpetajad võtavad selle koostöö-

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

MENTE ET MANU
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Roomet Leiger:  
Uutmoodi sisseastumiskatsed 

väärtustavad nii noort kui ka kooli

Alates 2018. aastast on Eesti Mereakadeemia kõigil erialadel ja  
ka paljudel teistel Tallinna Tehnikaülikooli erialadel võimalik teha 

sisseastumiskatsed juba kevadel, veel enne seda, kui gümnasist on oma 
lõputunnistuse kätte saanud. Sisseastumiskatsete aastaringne läbiviimine  

on meie vastus aja üha enam kasvavale väärtusele.

Mereakadeemia direktor Roomet Leiger  Foto: Edmond Mäll

Tegelikult ei ole sisseastumiskatsel enam nõu-
deks ka see, et tegu oleks samal aastal gümnaa-
siumi lõpetava noorega. Miks mitte teha sisse-
astumiskatse ära juba 11. klassis ja pühendada 
viimane aasta gümnaasiumi lõpetamisele?! Me-
reakadeemia jaoks ei ole sellest aastast alates 

muutunud mitte ainult sisseastumiskatsete pe-
riood, meie jaoks on uus ka see, et katsed on 
kõigil erialadel. Esimesed julged on kevadel oma 
katsed juba sooritanud ja mitmel neist on õp-
pekoht garanteeritud kohe pärast gümnaasiumi 
edukat lõpetamist.

ARVAMUS
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ARVAMUS

Minult on mitmeid kordi küsitud, et mida me 
sellisest muudatusest tegelikult võidame. Kuidas 
ikkagi mõjutab katsete olemasolu ja võimalus 
neid aastaringselt sooritada vastuvõttu meie eri-
aladel? Kas me ei karda, et sisseastujate numbrid 
hoopis langevad? 

Sellele on mul alati kiire vastus: ei, me ei kar-
da. Vastupidi, me isegi ootame seda! Kõlab vas-
tuoluliselt, aga tegelikult see nii ei ole. 

Jah, gümnaasiumi lõpetajate arv langeb aasta 
aastalt ning jah, ülikoolides on õppekohti rohkem 
kui tulevasi tudengeid. Eks see paneb loomulikult 
kõik ülikoolid omavahel tihedalt konkureerima. See, 
kes suudab oma pakkumise õpilasele X kõige at-
raktiivsemaks muuta, n-ö müüb oma toote ja täi-
dab õppekoha. Aga kes on salapärane õpilane X? 
Tegelikult ei käi konkurents ülikoolide vahel lihtsalt 
ühe anonüümse gümnaasiumilõpetaja üle. Olgu ta 
õpilane X või Y, tal on väga kindel profiil: ta on 
sihikindel, õpihimuline, tahtejõuline, edasipüüdlik, 
ei karda raskusi, ja mis peamine – tal on visioon 
oma tulevikust. Tema on see, kelle nimel me kon-
kureerime ja kellele „müüme“. Sisseastumiskatse-
te kehtestamine ja nende aastaringse sooritamise 
võimaluse loomine aitabki meil just teda leida.

Kui varasematel aastatel sai Mereakadeemia 
erialadele kandideerimisel määravaks gümnaa-
siumi lõputunnistuse hinne, siis nüüd on rõhk just 
sisseastumiskatsel, enamasti vestlusel või moti-
vatsioonikirjal, lisaks keskmisele hindele. Sellest 
saadav kasu akadeemiale on minu arvates ilmsel-
ge. Meile tulevad õppima need, kes seda tõeliselt 
tahavad ja kes seda õppekohta ka väärivad. Need 
on inimesed, kes on valmis just selle konkreetse 
tuleviku nimel vaeva nägema, mitte ei vali teed, 
mis tundub lihtsam.

Ma olen sügavalt seda usku, et kõik võiks olla 
võimalikult üheainsa kliki kaugusel. See on täna-
päeva normaalsus: infot on palju, võimalusi on 
veel rohkem, aga aega – seda on alati vähe. In-
foruumi laienedes ja arenedes jääb aega veelgi 
vähemaks. Tõenäoliselt on peagi ka üks klikk liiga 
palju, sest intelligentsed süsteemid, mille raken-
damine jõudsalt areneb, teevad varsti meie eest 
ära ka selle viimase kliki, veel enne, kui sellele ise-
gi mõelda jõuame. Siiski ei arva ma tehnoloogia 
ja digimaailma võidukäigu toetajana, et tulevase 
eriala valik peaks nii lihtsalt käima. Tulevik peab 
olema mõtestatud valik ja kaalutletud otsus, seda 
enam, et aega on tänapäeva maailmas alati liiga 
vähe. Veeta aastaid õppides eriala, mis tegelikult 
huvi ei paku, ent kuhu sai lihtsamalt sisse, ei ole 
kurss, kuhu keegi peaks oma tuleviku suuna sead-
ma. Ja ega seesugune „kliki-tudengite“ kogumi-
ne, kes õpivad eriala vaid seepärast, et avalduse 
sai esitada ühe klikiga ja muud ei nõutud, ei ole 
edasiviiv jõud ka ühegi ülikooli õppekvaliteedile. 
Usun täna kindlalt, et sellest aastast kehtestatud 
sisseastumiskatsed meie erialadel aitavad noorel 

inimesel end ja oma soove mõtestada, kuid sa-
mal ajal ka akadeemial tervikuna hoida ja tõsta 
õppekvaliteeti läbi teadliku ja personaalse valiku.

Aspekt, et katseid saab sooritada aasta kestel 
ja mitte ainult suvel, muudab aga meie pakkumi-
se konkurentsivõimelisemaks justnimelt õpilasele 
X. Sellele sihikindlale, õpihimulisele, tulevikuvi-
siooniga noorele pakume ennekõike vabadust 
oma aega planeerida, sest aeg on selles üle-
helikiirusel muutuvas maailmas üks suurimaid 
väärtusi meie kõigi jaoks. Enam ei teki ka seda 
olukorda, kus gümnaasiumi lõpueksamite läbi-
mise kergendus asendub sekunditega sisseastu-
miskatsete eelse närvipingega. Rahulik meel on 
see, mis katsed varem sooritanuid gümnaasiumi 
lõpetamisel saadab, sest valitud tee on kindalt 
ootamas. Heaks näiteks on, kuidas laevajuhtimi-
se eriala sisseastumisvestlusel tuli kindla sam-
muga uksest sisse noormees, kes ütles, et tema 
on siin, et saada laevajuhiks. Meri kutsub teda 
sellest peale, kui tema koolis käis külas Mereaka-
deemia sõlmede töötuba ja pärast vestlust meie 
tudengitega ei olnud tal enam kahtlustki, milline 
on tema tuleviku tee. Võimalus katse kohe ära 
teha oli nagu kirss tordil, nüüd saab keskenduda 
gümnaasiumi lõpetamisele ja suvel jääb üle vaid 
avaldus esitada.

Usun, et ka nende hulgas, keda nimetasin 
„kliki-tudengiteks“, on palju neid, kes oma ühe ja 
kindla tee õpingute käigus lõpuks leiavad. Kui tä-
naseni võis see tähendada erialavahetust peale 
paari õpitud aastat, siis tegelikult tähendab nüüd-
ne sisseastumiskatsete aastaringse sooritamise 
võimalus väärtusliku aja kokkuhoidu. Katseid on 
võimalik sooritada nii mitmel erialal kui soovi on 
(küll vaid üks katse eriala kohta) ja kuna seda 
saab teha juba varem kui suvel, siis nii uskumatu 
kui see ka tänapäeva maailmas ei tundu, aga ka 
aega on! Katse, eriti vestluse vormis, ei ole üks-
nes ülikooli hinnang tulevasele tudengile, see on 
ka võimalus noorel, veel oma teed otsival tudengil 
hinnata, analüüsida ja personaalselt arutada, kas 
just see eriala võiks tema teeks saada või mitte. 
See on kahepoolne katse, kus noor inimene hin-
dab eriala ja vastupidi. Tulevasel tudengil aitab 
see kindlasti kujundada paremat arusaama, kas 
eriala ka tema ootustele vastab, ja aitab vältida 
olukorda, kus eriala valik tehakse kliki kaugusest 
sõltuvalt. 

Nagu ükskõik kellel, on ka minul täna väga 
keeruline hinnata, kus me võime olla homme ja 
milliseks osutub tulevik. Praegu muutub maailm 
meie ümber kiiremini kui kunagi varem ja seda 
veel enne, kui jõuame plaane seada. On üha olu-
lisem, et suudame kiirelt kohaneda ja muutustele 
vastata. Sisseastumiskatsete aastaringne läbivii-
mine on meie vastus muutuvale maailmale, mis 
ennekõike nõuab paindlikkust. Ühtlasi on see meie 
vastus aja üha enam kasvavale väärtusele. ■
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Baltimaade ülikoolid ühendasid  
CERNi tegevusteks jõud 
Eesti, Läti ja Leedu ülikoolid sõlmisid koostöölep-
pe ning asutasid Euroopa Tuumauuringute Keskuse 
(CERN) Baltimaade töörühma.

Kolmapäeval, 29. mail allkirjastasid Balti riigid 
Genfis CERNis vastastikuse mõistmise memorandu-
mi. See on CERNi ajaloos ainulaadne, kuna varem ei 
ole piirkonna riigid maailma juhtiva osakeste füüsika, 
innovatsiooni ja teadusuuringute keskusega koostöö 
koordineerimiseks oma jõupingutusi õiguslikel alustel 
ühendanud. Sündmuse kõrget taset kinnitab CERNi 
rahvusvaheliste suhete juhi Charlotte Warakaulle osa-
lemine memorandumi allkirjastamisel.

CERNi Baltimaade töörühma kuulub enamik piir-
konna suuremaid ülikoole – Tallinna Tehnikaülikool, 
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tartu Üli-
kool, Riia Tehnikaülikool, Läti Ülikool, Riia Stradiņši 
Ülikool, Kaunase Tehnikaülikool ja Vilniuse Ülikool.

Töörühma esimees on RTU professor ja CERNi 
teadustöö assistent Toms Torims, aseesimees KBFI 
asedirektor Mario Kadastik. „CERNi Baltimaade töö-

rühma loomine on CERNi nõukogule selge märguanne 
Balti riikide ülikoolide ühinemise kohta teaduskoos-
tööks, et ühiselt osaleda CERNi eksperimentides. 
Samas ei tee töörühm CERNiga koostööd mitte ai-
nult teaduslikul, vaid ka poliitilisel tasandil, mis aitab 
kaasa Läti ja Eesti saamisele CERNi täieõiguslikeks 
liikmeteks,“ selgitas Torims.

„TTÜ jaoks on CERNi Balti töörühmas osalemise 
üheks oluliseks eesmärgiks tõhusalt kaasa aidata Eesti 
ettevõtete teadlikkuse kasvatamisele CERNis peituvate 
võimaluste kohta. Oleme huvitatud teaduseksperimen-
tides osalemisest, kuid veelgi suurem saab olla meie 
teadlaste panus koostöös ettevõtetega CERNi ekspe-
rimentide jaoks vajalike insener-tehniliste süsteemide 
ja komponentide väljatöötamisel. Koostöös on meil ka 
oluliselt paremad võimalused Eesti teadus- ja ettevõt-
luskogukonna huvide esindamiseks CERNis liitumisprot-
sessi ajal,“ rääkis TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal.

Järgmine CERNi Baltimaade töörühma kohtumine 
toimub juulis Tallinna Tehnikaülikoolis. ■

RUBRIIKUUDISED

TTÜs on uus puidutehnoloogia labor
Tallinna Tehnikaülikool avas spooni- ja vineeritootmi-
se teadus- ja arenduskeskuse, kus nii ettevõtted kui 
ka haridusasutused saavad katsetada tehnoloogiaid, 
testida tooteid ning omandada kutseoskuseid.

Keskuse loomisega soovib TTÜ teadvustada ja 
toetada puidu väärindamisega seotud uuringuid ja 
ettevõtlust nii Eestis kui ka naaberriikides. Puiduteh-
noloogia labori juhataja professor Jaan Kersi sõnul 
on oluline okaspuidust ehitusmaterjalide kõrval vää-
rindada rohkem ka lehtpuitu. „Plaanime laboratoor-

se spooni- ja vineeritootmistehnoloogia abil toeta-
da teenustega Eestis jõudsalt kasvavat kasevineeri 
tootmist ning katsetada ka teisi lehtpuuliike vineeri 
ja liimpaindtoodete tootmisel,“ selgitas Kers.

Kuigi uut laborit saavad ettevõtjad kasutada väga 
laia valiku toodete arenduseks, näeb Jaan Kers esimese 
perspektiivina kaasaegsete puitehitiste rajamise hoo-
gustamist. Tegemist on uue trendiga väljaspool Eestit 
– omamaise puidu väärindamisele pööratakse kampaa-
niatega tähelepanu juba Norras, Kanadas, Ühendkuning-
riigis, Jaapanis ja mujal. „Eestisse uusi kõrghooneid pro-
jekteerides ja ehitades või vanu ehitisi energiatõhusaks 

Fo
to

d:
 E

dm
on

d 
M

äl
l



7

Loe ka ttu.ee

RUBRIIKUUDISED

renoveerides võiksime selleks kasutada rohkem kodu-
maist puitu, sest selle kui materjali tuleohtlikkus ja ehi-
tamise kõrge maksumus on tänaseks tänu arhitektide ja 
inseneride koostööle juba müüdid,“ ütles Kers.

Eesti jaoks on suur väljakutse ka 30–50 aastat taga-
si ehitatud korrusmajade energiatõhusaks renoveerimi-
ne. Äsja avatud TTÜ liginullenergiamaja on selle heaks 

näiteks. Jaan Kers rõhutas, et Eestisse kaasaegsete puit-
ehitiste rajamisel talletaksime märkimisväärselt puidu-
ga seotud süsinikku, sest väärindatud puit leiab rohkem 
kasutust kohapeal. „Juba täna tuleks hakata arendus-
töödega pihta, et järgmise viie aasta jooksul ehitada 
palju enam energiatõhusaid 4–8 korruselisi puitmaju 
elupindadeks ja ka avalike hoonetena,“ soovitab ta. ■

Biorobootikud uurisid Keila-Joal robotkaladega 
kalade läbipääse
TTÜ teadlased katsetasid Keila-Joal robotkalu, et 
teada saada, mida elab läbi kala, kui peab ujuma 
üle paisude ja tammide ning läbi hüdroelektrijaama 
turbiinide. Kuni 2000 eurot maksev robotkala peaks 
aitama luua selliseid hüdrojaamu, mis kalavarusid 
võimalikult vähe kahjustaksid.

Robotkala on kui väike läbipaistev konteiner, 
mis on võimeline läbi minema ka hüdroelektrijaa-
ma turbiinidest, taluma suuri ja kiireid rõhumuutusi 
ning kui ta ka turbiinilabaga pihta saab, siis ei juhtu 
mitte midagi. „Sees olev elektroonika registreerib 
löögi tugevuse, aga korpus jääb terveks ja tuleb 
teiselt poolt välja ning andmed saab kenasti kät-

te,“ kirjeldas TTÜ biorobootika keskuse teadur Gert 
Toming.

TTÜ biorobootika keskuses pea poolteist aastat 
arendatud robotkalade ülesanne ongi testida kala-
de elu sellistes tingimustes, kuhu inimesel on keeru-
line pääseda, näiteks joad ja kosed, hüdrojaamade 
turbiinid ja kalatrepid. Pea poolteist aastat kestnud 
biorobootikute ja arvutiinseneride töö on kandnud 
vilja ning robotkalad läbivad edukalt keerulisi kohti ja 
edastavad andmeid. Robotkala sisaldab mitmesugust 
mõõtetehnikat ja andmeedastusvahendeid ning on 
väga vastupidav. Üks selline konteiner maksab kuni 
2000 eurot ja on korduskasutatav. ■
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TTÜ Arengufondi kevadine stipendiumivoor jagas 
46 tudengi vahel 66 480 eurot
30. mail andis TTÜ Arengufond koostööpartnerite toel 
välja 44 stipendiumit parimatele tudengitele ja tuleviku 
tähtedele, et aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioo-
nile ja akadeemilise personali järelkasvule tehnikaülikoolis. 
Sel kevadel panid koostööpartnerid välja 44 stipendiumit 
koguväärtuses 66 480 eurot, konkursile laekus üle 325 
avalduse. 

Stipendiumid jagunesid teaduskondade kaupa 
järgnevalt: 
 � infotehnoloogiateaduskond – 12 stipendiaati 
 � inseneriteaduskond – 20 stipendiaati 
 � loodusteaduskond – 5 stipendiaati 
 � majandusteaduskond – 6 stipendiaati 
 � EMERA – 1 stipendiaat 

Lisaks anti administratsioonidirektori Joosep Kaasiku 
eestvedamisel välja kaks TalTechDigitali stipendiumit info- 
ja digitehnoloogiatega seotud bakalaureuse- ja magistri-
õppe üliõpilastele, kes on juba panustanud või huvitatud 
praktiliselt panustama TTÜ enda digilahenduste arendusse. 
TalTechDigitali bakalauruseõppe stipendiumi pälvis Laura 
Kallas ja magistriõppe stipendiumi Sander Saarsen. 

Saarsen arendas oma lõputööna ülikoolile maja-
juhti ja on olnud abiõppejõuks noorematele tudengi-

Fotod: Edmond Mäll

tele. „TTÜ on läbi aastate olnud mulle suureks toeks 
ja pakkunud head keskkonda ja võimalusi enesearen-
duseks ning ideede elluviimiseks. Eriti magistriõppe 
viimases otsas tunnen, et olen saanud oma lõputööle 
palju julgustust ja tagasisidet nii õppejõududelt kui 
ka ülikooli töötajatelt. Stipendium oli kui kinnitus, et 
olen oma tegemistega õigel teel ning see motiveerib 
kindlasti kõrgemale püüdlema,“ rääkis Saarsen. 

Laura Kallas on esimese kursuse IT-tudeng, kelle 
hea õppeedukus, ambitsioonikus ja soov hingega pa-
nustada ülikooli ja üliõpilaste digikeskkonna arengusse 
sümpatiseeris stipendiumikomisjonile. Kallas oli aren-
gufondile tänulik: „Tudengite stipendiumitega tunnusta-
mine on TTÜ poolt tänuväärt ettevõtmine, innustades 
tudengeid ise aktiivselt ülikooli panustama. TalTechDi-
gitali stipendium on minu jaoks suur au ja tunnustus.“ 

Oma tegevuse algusest 1998. aastal on TTÜ 
Arengufond vahendanud meie koostööpartnerite toel 
stipendiume 2 miljoni euro eest. 

Kõik stipendiumite saajad on avaldatud siin: 
www.ttu.ee/organisatsioonid/arengufond/ ■

www.ttu.ee/organisatsioonid/arengufond/


9

Loe ka ttu.ee

Aastaraamat: 2017 oli rekordiline põlevkiviõli 
tootmise ja kaevemahtude aasta  

võtted koostööd TTÜ teadlastega: testiti õli tootmist 
vanadest rehvidest, arendati peenkeemiat ja tehnoloo-
giaid ning otsiti uusi viise põlevkivituha kasutamiseks. 

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatut annavad 
koostöös välja TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kom-
petentsikeskus, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja 
Kiviõli Keemiatööstus juba neljandat aastat. 

Aastaraamat ilmub veebiväljaandena eesti, vene 
ja inglise keeles. Raamat on loetav kompetentsikes-
kuse kodulehel www.pkk.ee ning ettevõtete veebileh-
tedel. Aastaraamatu väljaandmist toetab Euroopa 
Regionaalarengu Fond. ■

UUDISED

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu koondandme-
test selgub, et põlevkivitööstus on kasvava maailma-
majanduse ja turuhindade muutlikkuse, aga samas ka 
naftahindade väikese kasvu taustal kosunud: põlevki-
viõli toodeti rekordiliselt üle miljoni tonni, kaevandati 
enam kui 16 miljonit tonni põlevkivi. 

Tööstus on liikunud efektiivsema ja puhtama toot-
mise poole, investeeritud on uutesse tehnoloogiates-
se ja moderniseeritud tootmisseadmeid. 2017. aastal 
kasvasid investeeringud innovatsiooni ja arendustege-
vustesse ning keskseks teemaks kujunes ringmajandus. 
Valdkonna innovaatilise arengu tagamiseks tegid ette-

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise ins-
tituudi direktori Erkki Karo, e-valitsemise professo-
ri Robert Krimmeri ning Konstanzi Ülikooli poliitika 
ja avaliku halduse osakonna professori Ines Mergeli 
koostöös toimus 10. mai ja 15. juuni vahel innovatiivne 
nii-öelda jagatud klassiruumi projekt. Kõnealune kur-
sus keskendus olulistele e-riigi teemadele ning oli oma 
meetodilt uudne, rõhutades piirideülest võrgukoostööd. 
Lisaks asjaosalistele ülikoolidele hindasid ideed kõrgelt 
ja toetasid omalt poolt DAAD – Saksa Akadeemiline 
Vahetusteenistus, Hochschulkontor – Balti-Saksa Kõrg-
koolide Büroo, VEUK – Konstanzi ülikooli vilistlaskogu, 
Erasmus+ programm ja Dr. Eberle sihtasutus.

Projekti valiti osalema mõlemast ülikoolist 15 tu-
dengit, kes kohtusid esmakordselt 10.–11. mail Tal-
linna Tehnikaülikoolis. Kahe päeva jooksul toimusid 
seminarid, külastati e-Estonia showroom’i ning viidi 
läbi töölõuna e-valitsemise ekspertidega. Järgnes kuu 
aega võrgukoostööd ning tudengid kohtusid taas 14.–
15. juunil seminaridel Konstanzi Ülikoolis Saksamaal. 
Projekti käigus kõrvutatakse Saksa ja Eesti lähene-
misi e-riigile ning vaadatakse, mida ja kuidas saaks 
üksteiselt õppida.

Digitaalne transformatsioon Saksamaal ja Eestis – 
ühine õppimiskogemus kahe ülikooli vahel

Huvitav on see, et projekt sai alguse ja toimib pi-
gem isiku, mitte institutsiooni tasandil. Professorid 
Robert Krimmer ja Ines Mergel teevad edukat koos-
tööd Government Information Quarterly teadusajakir-
ja jaoks, kohtutud on mitmetel teaduskonverentsidel, 
nagu EGOV, CeDEM, dg.O ja EGPA, ning peetud küla-
lisloenguid üksteise ülikoolis. Tänavukevadine uudne 
õpetamise projekt on suurepärane viis kahe ülikooli 
vahel koostöö jätkamiseks ja tugevdamiseks. ■

TTÜ isejuhtiva sõiduki esimene avalik esitlemine on 
plaanis Paide arvamusfestivalil 10. augustil kell 12 
Postimehe alal. Kuna arendus veel käib, näeb augustis 
küll autot, kuid veel ei demonstreerita sõitmist – sel-
leks on auto valmis septembris. Nagu plaanitud, teeb 
sõiduk esimese demosõidu TTÜ sünnipäeval ülikooli-
linnakus septembris 2018. 

TTÜ esitleb Arvamusfestivalil  
Eesti esimest isejuhtivat sõidukit

Eesti esimene iseauto valmib TTÜ tudengite ja 
teadlaste ning AS Silberauto inseneride arendus-
tööna, projektis osalevad väiksemas mahus ka ABB 
tarkvarainsenerid. 

Loe rohkem: iseauto.ttu.ee ■

https://iseauto.taltech.ee/
www.pkk.ee
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  Heigo Mäemuru – 
insener juba enne  

inseneriks õppimist 

Oli selge, et lähen õppima tehnilist eriala, küsimus 
oli vaid, et mida täpselt – kas pigem mehaani-
ka- või elektriala. Alustasin õpinguid TTÜ Tartu 
kolledžis jõuelektroonika ja elektriajamite erialal.

Esimese ülikooliaasta kohta räägivad 
paljud, et see on väga raske ja välja-
langejaidki on palju. Kui hull see päriselt oli?
See oligi päris hull. Kui ikka ei viitsi ennast ma-
temaatikas või mistahes aines järje peal hoida 
ja pidevalt õppida, siis väga raske on hiljem auke 
täita. Nendes ainetes ei anna ka kuidagi kombi-
neerida – kui sa ülesannet lahendada ei oska, siis 
nii ongi. Eks erinevatele inimestele on ka eri ained 
rasked. Meil näiteks oli paljudele keeruline kujutav 
geomeetria, kuid minule see probleeme ei valmis-
tanud, sest olin seda keskkoolis juba kaks aastat 
õppinud. Aga jah, esimene semester on olelusvõit-
lus iseendaga – sa kas jääd endale kindlaks ja 
pressid kuidagi läbi või annad alla. 

Lõpetad magistriõppe ja kui kaitseväe-
aasta välja arvata, oled õppinud pausita. 
Kas see oligi eesmärk?
Mul oli algusest peale plaan õppida järjest, mitte 
minna bakalaureuse- ja magistriõpingute vahel 
täiskohaga tööle. Ühe jutiga on lihtsam õppida, 

Heigo mäletab siiani emotsiooni, mille andis um-
bes 5-6-aastasena paari vana raadioaparaadi 
laialilammutamine. „Mäletan seda head tunnet, 
kui keerasin kruvisid lahti. Täna ma sõjaaegsete 
raadiotega küll nii ei toimiks, ikkagi antiikse väär-
tusega asjad,“ muigab Heigo. Kui tehnikahuvilisel 
poisil oli vaja valida eriala ülikoolis, siis oli see suh-
teliselt lihtne: Heigo tahtis saada oma hüüdnime 
vääriliseks – inseneriks.

Kas tehnika- ja elektroonikahuvi on Sul 
kogu aeg olnud?
Võib nii öelda küll. Minu suguseltsis on olnud me-
haanikuid ja võib-olla on see sealt pärit. Kuigi 
noorena ma garaažis väga palju aega ei veetnud, 
siis miskit hakkas ka sealt külge. Elektriga toime-
tamine pakkus rohkem huvi.

Eks ma kippusin kodus kõiki asju koost lahti võt-
ma. Alates nendest vanadest raadiotest kuni sisuli-
selt kõigeni, mis kätte juhtus. Pärast panin kokku ka 
ja enamasti hakkas asi uuesti tööle, kusjuures isegi 
siis, kui kokku pannes mõni jubin üle jäi…

Hiljem oli juba tavaline, et kui külas kellelgi te-
lekas rikki läks, siis kutsuti mind appi, et äkki saan 
korda teha. Tihti saingi.

Nõnda siis polnud Sul vist elukutsevalikuga 
suuremat peamurdmist?

„Kuule, Insener, tule vaata, miks mul telekas ei mängi –  
saad vast talle pildi ette?!“ kuulis tehnikateaduste magistrantuuri lõpetav 

Heigo Mäemuru juba varasest lapsepõlvest peale.  
Jõgevamaalt Laiuselt pärit poisile kleepus elektri- ja tehnikahuvi tõttu juba 

mehehakatisena küla vahel külge hüüdnimi Insener.

Kristina Traks  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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sest kui oled vahepeal ära, siis õpitud seosed kaovad, 
sa lased ennast lõdvaks ja palju raskem on jälle järje 
peale saada. Olen teadlikult ennast ree peal hoidnud 
ja mul ei ole seetõttu kunagi olnud ühtegi ainealast 
võlga. Lihtsalt ei tohi lasta asju kuhjuda. Ma ise panen 
endale tähtajad ja püüan neid ka täita, alati see ei 
õnnestu, aga siiski. Esikohal on olnud õppimine, mitte 
aga seltsi- või ühikaelu.

Paljud jätavad õpingud pooleli, sest pakutakse  
head tööd…
Ma olen võtnud eesmärgiks koolis käimise ja selle 
nominaalajaga lõpetamise. Kui on lõpetatud, siis on 
paber käes. Öeldakse, et kui oled hea mees, siis paber 
ei loe. Ega ta ei loegi, aga lihtsustab töökoha saamist 
ikka, sest sul on midagi ette näidata. Samas ka soo-
vitused loevad väga palju.

Väga paljud teevad ülikooli kõrvalt tööl, vahest iga 
kümnes üliõpilane pühendub vaid õpingutele. On neid, 
kes käivad osakoormusega tööl, kuid osad käivad ka 
täiskohaga. Võtavad vähem aineid, õppimine läheb 
aeglasemalt. Elu on äärmiselt pingeline: tööl on pikad 
päevad, koolis toimuvad loengud, millalgi on ka õppi-
da vaja. Minu alal tegutsevad paljud projekteerijate-
na ja seal on võimalik tööaegadega mängida, ei pea 
kellast kellani kohal olema. Õppetulemuste mõttes ei 
ole tööl käimine tegelikult normaalne. Näiteks lõputöö 
tegemine töö kõrvalt on tõeline ikaldus ja lõpeb nii, 
et sa oled ajale võlgu ning teed asju ülejala ja öösiti.

Olen käinud õpingute kõrvalt tööl, kuid teinud seda 
projektipõhiselt. Lisaks suvised praktikad, sest meie 
erialal ilma praktikata ei saa. Kooli kõrvalt olen käinud 
ka elektrikutööd tegemas. Elektrotehniku ülesanne ei 
ole küll kaablite vedamine, kuid ega ilma päris musta 
tööta ka kellekski ei saa. Inseneritöö väljund on see, 
et teised veavad kaableid ja ehitavad, minu tööks on 
projekti koostamine ja eeltöö tegemine. Kohapeal 
käib elektrotehnik vaid siis, kui on vaja midagi kont-
rollida või mõnel muul hädavajadusel.

Samas elektrikupraktika andis mulle palju indu 
edasi õppimiseks, see näitas mulle ala seda külge, 
mida ma ei taha teha. Ma õpin selleks, et teha veidi 
teistsugust tööd.

Kas õpingute raames tehtavad kohustuslikud 
praktikad on piisavad selleks, et ennast tööl 
veidigi kindlamalt tunda?
Praktika kvaliteet oleneb kohast, kus sa seda teed, 
ja sellest, mida sa teed. Praktikakoha valikul on päris 
suur valikuvabadus. Mina valisin selle järgi, et prak-
tikad oleksid mitmekülgsed ning eri kohtades. Just 
sellepärast, et näha ala erinevaid külgi.

Minu ametliku praktika esimene päev nägi välja 
nii, et pidin ronima 35-meetrise torni otsa andureid 
ühendama. Ilm oli vihmane, hakkasime siis paarime-
hega üles ronima ja kui juhendaja nägi, et me võt-
sime töövahendid ja läksime, siis ütles ta, et nüüd 
on meil esimene proovikivi läbitud. Nimelt oli tema 
eelmine praktikant keeldunud lihtsate asjade tege-
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misest ja põrutanud kohe alguses, et tema midagi 
ei tassi ja hakkab ülemuseks. Nii ei saa! Ei saa liht-
salt kohe ülemuseks, vaid ka käsi tuleb külge panna. 
Tõepoolest, paljud tahavad kohe ülemuseks saada, 
kuid selleks jõudmiseni pead sa kõigepealt mõistma, 
mis toimub allpool. Sellepärast ongi hea alustada 
lihtsama tööga.

Nüüd saad magistrikraadi, kuidas edasi?
Kaitsen töö (Heigo töö pealkiri on „Vesijahutus- ja 
küttekontuuri soojuskoormusseadme füüsilise simu-
laatori kujundamine“ – toim) ja siis puhkan. Ma pole 
praegu pidanud plaani, et vot sellest kuupäevast olen 
tööl, ja kindlat töökohta mul veel pole. Ei ole seda ka 
otsinud. Usun, et töö leidmine pole kuigi keeruline. 
Plaan on kolida tagasi Tartusse, välismaale tööle mi-
nemise peale ma esialgu ei mõtle.

Kuulan ja imestan. Just seda, et plaanid kolida  
väikesesse puust linnakesse, mitte aga  
piiri taha, kuhu paljud haritud inimesed  
Eestist lahkuvad.

Arvestades meie valitsuse viimaseid samme, siis meel 
väga rõõmus pole. Toompeal kiputakse töötama stii-
lis tehtud-mõeldud, aga see on tulevikuperspektiive 
arvestades lühinägelik. Arvan selle taga olevat vähest 
reaalsete probleemide lahendamise kogemust, pa-
beritega on lihtsam tegeleda kui käegakatsutavaid 
asju teha.

Eestist lahkumisele ma ei mõtle, aga pole ka süs-
teemiga rahul. Samas saan aru nendest, kes lähe-
vad. Eks nad teevad seda ainult parema elu nimel. 
Ja sellegi probleemi põhjus on selles, et me ei tooda 
piisavalt lisandväärtust, ühesõnaga oleme odava too-
dangu maa. Aga tulevaste inseneride eesmärk ongi 
seda olukorda parandada.

Väga palju kurdetakse selle üle,  
kui raske on leida tööd  
kohe pärast ülikooli…
Kui ei leia tööd, siis järelikult on õpitud sellist eriala, 
kus tõesti pole tööd. Muidugi on ka palju neid, kellel 
ongi oma esimesele töökohale täiesti ebareaalsed 
ootused. Näiteks hoobeldakse, et mina alla 4000-eu-
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rose kuupalgaga tööle ei lähe. Sellise palgaga esi-
mest töökohta on mõeldamatu leida.

Milline sinu enda palgasoov oleks,  
kui hüpoteetiliselt mõelda?
Alguses ei saa olla väga nõudlik. 1500 eurot kätte 
võiks see ju olla. Usun, et see on minu alal ka reaalne 
number.

Milline on olnud õpinguteaegne seltsielu?
Minu puhul on kogu elu tiirelnud väga palju õppimise 
ümber ja suur peoloom ma ei ole olnud. Igasuguste 
asjade parandamist ja ehitamist on aga sõpradega 
tihti olnud. Oleme ühikas ehituslikke probleeme lahen-
danud n-ö insenerliku lähenemisega.

Igasuguseid katseid oleme samuti teinud. Näiteks 
ükskord valmistasime kursakaaslasega paberlennu-
keid, mille esiotsa kinnitasime peenikese juhtme, et 
katsetada erinevate lennukite arodünaamilisi oma-
dusi ventilaatori tuules. Asja juurde käis väga tähtis 
nägu ja professori moodi olek. Inimesed käisid meist 
mööda ja imestasid, et mille tähtsaga siin küll tegel-
dakse. Üldiselt aga oli tavaline asi, et lõputöö kallal 
higistamise asemel leiad parema tegevuse hoopis 
instituudi töökojas mõnda ideed proovides.

Millise iseehitatud asja üle sa eriti uhke oled?
Kontsertkõlarid! Sõna otseses mõttes tehtud eimil-
lestki. Ostsin mittetöötava valjuhääldi, parandasin 
ära, ehitasin kasti, võimendi, seal ei olnud midagi, mis 
oleks valmis. Stabiilselt saab hoida helirõhu taset 110 
dB, suurim number on olnud 119 dB.

Mulle tuuakse ühikasse alailma igasugust tehni-
kat, et ma vaataks, kas sellest asja saab ja kui pais-
tab, et saab, siis et kas ma selle korda teeks. Olen 
parandanud võimendeid ja murutraktorile elu sisse 
puhunud...

Miks peaks noor inimene valima inseneriala?
Insenerina ei jää kunagi tööta. Mul ei ole vähimatki 
hirmu selle ees, et ma tööd ei leia. Pigem on küsimus, 
kui peenikest tööd sa tahad teha. See töö on ka hu-

Professor kiidab:  
„Heigo paneb kohe asjale käed külge!“ 
TTÜ Energiatehnoloogia instituudi direktor professor 
Andres Siirde ütleb, et Heigo Mäemuru on just selline 
tudeng, kes asjale kohe käed külge paneb – kui midagi 
on vaja ära teha, siis Heigol juba pealehakkamist jagub.

„Meie instituut loeb loengut „Soojustehnik“, mis 
on interdistsiplinaarne ehk loetakse erinevatele eri-
aladele, sh ka tulevastele elektriinseneridele. Heigo 
on selle õppeaine läbinud ning tegi ettepanekud meie 
laboratoorsete tööde kaasajastamiseks ja õpitavale 
erialale rohkem vastavaks muutmiseks. 

Need ei olnud sugugi lihtsalt ettepanekud, sest 
Heigo pani asjale kohe käed külge ning neli labora-
toorset tööd on saanud tema tegevusest ohutu ja 
nõuetelevastava kaasaegse elektritoite ja mõõtesüs-
teemi,“ räägib Siirde. „Ta tegi seda õhtuti, vaikselt ja 
märkamatult. Sellega oli Heigo eeskujuks kõigile – kui 
on midagi vaja teha, siis tuleb see ka ära teha, oled 
sa tudeng või õppejõud. Positiivset ja tulemuslikku 
pealehakkamist tal juba jagub.“ ■

vitav, eriti kui see on poolenisti pro-
jektipõhine – teed mingi asja valmis 
ja siis liigud järgmise juurde, kunagi 
pole igav.

Tore on ka see, et meie ala areneb 
väga kiiresti ja kogu aeg peab end kur-
sis hoidma. Kui seda ei tee, siis on valik 
tööalaselt piiratum.

Lõpetuseks: anna mõni soovitus 
TTÜsse õppima tulijale.
Kannata algus ja esimene aasta ära! Käi 
kindlasti loengutes kohal. Keskkooli ajal 
käisid üliõpilased meile tudengielust rää-
kimas ja nende sõnum oli, et ükskõik kui 
halb on loengutes käia, mine alati kohale. 
See kuidagi süüvis mulle mällu ja selle järgi 
olengi talitanud.

Mul oli üks juhtum Ivo Palo eksamil. Ek-
samipäeval kuvas ta projektoriga seinale 
nende nimed, kes pidid istuma esimesse rit-
ta, niisamuti järgmised nimed kolmandasse, 
viiendasse ja viimasesse ritta. Ta oli piste-
liselt kontrollinud üliõpilaste kohalkäimist ja 
pani esimesse ritta istuma need, keda polnud 
kunagi loengutes kohanud. Hakkas siis esimese 
rea rahvast järjest kättpidi tervitama, ennast 
tutvustama ja üliõpilasega tuttavaks saama. 
Eksamil! Piinlik. Ka eksamiküsimused olid erine-
vad ja nendel mittekohalkäijatel olid ikka erilised 
pähklid pureda.

Järge ei tohi õppimisel käest lasta. See on 
seotud kohalkäimisega. Ja muidugi, kui sa kohale 
lähed, siis ole ka vaimselt kohal, mitte telefonis. 
Eesmärk peab olema paigas, tuleb püüda lõpetada 
nominaalajaga, praegune haridusüsteem karistab 
laiskust ja hooletust rahakoti kaudu.

Ma ei soovita ilma mõjuva põhjuseta võtta 
akadeemilist puhkust. Hiljem on raske alustada. 
Ka pärast kaitseväge oli üsna raske järje peale 
saada, olgugi et paljud ained baseerusid eelne-
vale. ■
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Mul on hea meel tervitada  
TTÜ kõige värskemaid vilistlasi!

Täpsemalt teeb tuleviku uueks ülikool koos vilist-
lastega. Tehnikaülikool jääb ühistele ettevõtmistele 
ka tulevikus avatuks – siit leiad võimalusi koostööks 
alati, soovid sa siis edasi õppida, koos siinsete tead-
lastega midagi uut arendada või omaenda uurimis-
tööga alustada. 

Me ei kavatse teid unustada, sest Eesti parim üli-
kool saab olla ainult koos Eesti parimate üliõpilaste-
ga. Ärge ka teie ülikooli unustage!

TTÜ rektor
Jaak Aaviksoo

Palju õnne Eesti parima ülikooli lõpetamise puhul! 
Loodan, et nii ei mõtle mitte ainult ülikool ise, vaid 
ka teie, head lõpetajad. Ühtlasi tean, et nii arvavad 
Eesti tööandjad – TTÜ vilistlased on tööturul kõrgelt 
hinnatud, võtke sellest viimast!

Olete saanud ülikoolist hariduse, millega elus läbi 
lüüa ning millele laduda üha uusi teadmisi ja kogemu-
si. Kindlasti olete leidnud sõpru ja tuttavaid, kellega 
koos suuri mõtteid mõelda ja tähtsaid tegusid teha. 
TTÜ deviisiks pole asjata Mente et manu – meie muu-
dame maailma ja teeme tuleviku uueks. Kui olete selle 
mõtte ülikoolist kaasa saanud, pole siin veedetud aeg 
ja meie ühine vaev olnud asjata.

LÕPETAJAD

Foto: Edmond Mäll

LÕPETAJAD
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INFOTEHNOLOOGIA 
TEADUSKOND
MAGISTRIÕPE
Arvutisüsteemid
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Chibueze Cyril Akaluka
Naomi Kaneko
Andrei Maalberg
Maiki Maalberg
Olusiji Oloruntobi Medaiyese
Olugbenga Olasoji Niyi-Leigh
Ekke Tõiv Uustalu
Tehnikateaduse magister
Adedayo Majeed Adegboye
Ashiq Ahmed
Dolan Chanpa Banik
Siim Liivand
Andrei Moissejev
Raymond Aigbe Ogbebor
Idris Oluwasegun Badmus
Jinhan Du
Lada Gofenshefer
Andrei Kašin
Margit Kuehl
Shama Mhabuba
Esraa Samir Mostafa Amin
Osemeke Francis Nwaokobia
Innocent Ifeanyi Okeke
Anthony Damian Ramos Leon
Madis Saks
Yurii Semeniuk
Murat Can Simsek
Vjatšeslav Škiparev

Biomeditsiinitehnika ja  
meditsiinifüüsika
Tehnikateaduse magister
Anni Borkvel
Aleksander Koljazin
Mihkel Põldemaa
Nikolai Saveljev

Biomeditsiinitehnoloogia
Tehnikateaduse magister 
Daniil Titov

Elektroonika ja 
kommunikatsiooni
tehnoloogiad
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Reto Gähwiler
Tehnikateaduse magister
Essam Abdelsalam Mahmoud Osman
Sujeeth Kumar Dayananthan
Marek Aare
Khurram Abbas
Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim 

Behery
Mahmoud Hany Mahmoud Elbayoumy
Syed Muhammad Jawad Hassan
Rauno Jõemaa
Muhammad Faizan Aziz Khan
Maksim Maljutin
Oluwagbemi Afolabi Oluwasakin
Alexander Raldugin
Jiangyan Shi

Shivalingaiah Venkataramanayya 
Palya Shivaramaiah

Priit Tänav
Karl Uibo
Stiven Vesi

Eriigi tehnoloogiad ja teenused
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Ebizimoh Abodei
Irene Nonyelum Azogu
Kai Kreos
Nele Labi
Kaisa Lõhmus
Olha Popelyshyn
Mariami Tsulukidze
Tehnikateaduse magister
Oluwabunmi Christiana Abel
Brian Kustantoro Edityanto
Andrii Grygoriev
Stanislav Juc
Florian Lemke
Mohammad Rashidul Hassan Naim
Sharoj Pokharel
Nugzar Sikharulidze 
Liina Vahtras

Informaatika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Konstantin Bardõš
Artur Gummel
Stanislav Nazmutdinov
Marina Nekrassova
Rahel Rjadnev-Meristo
Olesja Senkiv
Tehnikateaduse magister
Mihkel Ehrlich
Ilja Gaitšenja
Liis Harjo
Karl Jürgenson
Maksim Lind
Sergei Malõšev
Marko Mets
Oliver Oidekivi
Lauri Roomere
Reimo Roopärg
Hans-Toomas Saarest
Sander Saarsen
Vladislav Šikirjavõi
Martin Talimets
Thomas-Bairam Toodo
Priit Trink
Kristo Truu
Artur Vainola
Mihkel Väli
Martin Väljaots
Kristina Õim

Küberkaitse
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Abasi-Amefon Obot Affia
Alejandro Guerra Manzanares
Raquel Tabuyo Benito 
Silvia Väli
Tehnikateaduse magister
Awais Ur Rehman Abbasi
Amirhossein Akbari
Javid Asadli
Valeriia Avramenko

Hindrek Baum
Ilhan Çelebi
Aditya Raj Das
Ahmed Ali Abdelrahim Ali Elazazy
Andres Elliku
Karina Magdalena Filipczak
Even Langfeldt Friberg
Fernando Rafael Garcia-Granados Victoria
Simo Antero Hurttila
Lejla Islami
Mari Jääger
Kaspar Jüristo
Juhan Kaalep
Aleks Koha
Sille Laks
Danny Lopez Murillo
Artur Luik
Mikko Tapani Luomala
Tiiu Mamers
Karl Mendelman
Ghada Zakaria Ahmed Rashad Mohamed
Daniele Mucci
Moira Gabriella Nguegaum
Raul Nugis
Kayode Olaitan Omotoye
Andres Oras
Stefano Panarese
Andres Rauschecker
Kristiina Renel
Alvar Ristikivi
Romet Saaliste
Taimur Tufail
Kim Vahturov
Nishaant Verma

Tarkvaratehnika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Kaur Järvpõld
Vladyslav Kopylash
Leo Kristopher Piel
Erik Räni
Marten Siiber
Vasyl Skydanienko
Liisi Soots
Indrek Värva
Tehnikateaduse magister 
Cigin Koshy 
Olev Abel
Isaac Agaba
Adefisayo Ayodeji Akande
Nusaeb Nur Alam
Sercan Altundaş
Lasha Amashukeli
Shalva Avanashvili
Stepan Bolotnikov
Mert Çelik 
Oleksandr Cherednychenko
Kristin Ehala
Eslam Mahmoud Ahmed Said Elsherbieny
Giorgi Gogiashvili
Geraldine King Granada 
Roman Hrushchak
Kristjan Jürisoo
Madis Kaasik
Tõnis Kasekamp
Meya Stephen Kenigbolo
Andrii Khrystian
Andres Kiik
Talha Mahin Mir
Sven Mitt

LÕPETAJAD
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Anastasiia Okhrimenko
Antony Oroko Orenge
Karli Oruste
Kostiantyn Popov
Mohamad Qaddura
Sten-Oliver Salumaa
Thales Santos Ribeiro
Ioane Sharvadze
Eduard Sing
Madhushree Singh
Darwin Sivalingapandi
Artem Zaitsev
Ayham Taleb
Lasha Tsintsabadze
Kazi Taher Uddin

Telekommunikatsioon
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Erko Kulu
Tehnikateaduse magister 
Karl Elias
Aron Haljaste
Henri Kunstmann
Aleksandr Stennikov

Tervishoiutehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Evelin Anion
Marlot Johanna Blaak
Chelsa Ann Brilla
Daniela Gallardo Padgett
Maarja-Liis Kütt
Marit Laos
Kerli Metsla
Hannalore Taal
Olga Tsenter
Marilin Tukia
Lingling Yin
Tehnikateaduse magister
Adeel Ul Rahman
Michael Anywar
Shota Jibuti
Sille Kima
Kaidi Kruuspan
Urmo Lehtsalu
Kristiina Maajärv
Marelle Maiste
Suruchi Aanand Mehta
Lisbeth Neevits
Kristina Saar
Kerttu Sobak
Muhammet Bilal Turan
Merili Valdaru
Hakkı Jankat Var

Äriinfotehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Kristi Kert
Kadri Lenk
Peep Palts
Kristo Raun
Kaisa Vaino
Tehnikateaduse magister 
Margus Baumann
Dmitri Bogatenkov
Piret Elias
Kaisa Kask
Kristo Kiipus

Toomas Kristin
Sandra Krusel
Henri Liiva
Lauri Linros
Inge Luuk
Savva Mirošnikov
German Mumma
Indrek Naaris
Henri Ots
Kristel Palts
Vlada Plaskovitskaja
Pille Poom
Ester Pukk
Andrei Reinus
Raido Roben
Pille-Riin Ruuben
Eve Sirel
Martin Suvorov
Triinu Tamberg
Maj-Annika Tammisto
Merit Timmas
Jelena Turbina
Mari-Liis Üürike

BAKALAUREUSEÕPE
Arvutisüsteemid
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Indrek Guitor
Janno Jõulu
Elvar Liiv
Tehnikateaduse bakalaureus
Marta Aarlaid
Ago Ambur
Karl-Gunnar Arulaid
Aleksei Bõtka
Daniil Denissov
Madis Glase
Kristian Helk
Kristjan Jukk
Viktoriya Kovaleva
Inga Lipinš
Kristiina Maremäe
Jago Niin
Piret Näppi
Vaclav Polskoj
Julia Põhhanova
Marko Ratas
Kuldar Rosenberg
Enn Semjonov
Ragnar Sinikas
Oliver Tooming
Jörgen Chip Alexander Valk
Jelizaveta Vavilkina
Jaan Veersoo
Silver Veskilt
Mihkel Toomas Välimäe

Elektroonika ja bioonika
Tehnikateaduse bakalaureus
Tõnu Pajupuu
Talis Tiivoja

Elektroonika ja  
telekommunikatsioon
Tehnikateaduse bakalaureus
Julia Balõševa
Kristi Rask
Alfred Zelttser

Informaatika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Siim Düüna
Jaanus Keller
Ragnar Luga
Epp Mauring
Rasmus Tomsen
Eva Maria Veitmaa
Herman Õunapuu
Tehnikateaduse bakalaureus
Ahti-Andreas Aasma
Katrin Aibast
Alex Bindevald
Artjom Borovkov
Evgeny Chubarov
Valeria Dmitrijeva
Deivid Drenkhan
Dmitri Fomitšjov
Nikita Golovin
Kaspar Haavajõe
Viljar Hera
Caroly Huobolainen
Fred-Eric Kirsi
Karl Kevin Klais
Nikita Koikov
Kristiina Konno
Karoliina Koppel
Riho Koppel
Robert Kullamaa
Sven Kõiv
Raul Land
Pavel Lavrešin
Morten Lillepruun
Frank Lüübek
Brita Moorus
Marten Muru
Carl Custav Mäeorg
German Novikov
Martin Ojamets
Kert Ojasaar
Heleriin Ots
Rasmus Paks
Emil Roland Peetsalu
Kristjan Peterson
Jakob Pindis
Joonas Popman
Valentin Popov
Deniss Potapenko
Vladimir Potašenkov
Erik Priis
Imre Peeter Prikk
Raul Ruukel
Rene Räkk
Andreas Saltsberg
Silver Schnur
Hendrig Sellik
Rasmus Sild
Tiina Sumeri
Taavi Sutt
Vadim Šved
Andrei Zahharov
Geir Tagapere
Karmen Tamsalu
Joosep Tiismus
Priit Tohver
Mihhail Trubin
Ingmar Trump
Kristo Tšekenjuk
Jevgeni Tšerpak



19

Loe ka ttu.ee

RUBRIIKLÕPETAJAD

Taaniel Tüür
Juhan Valge
Villem Johan Vatter
Alain Veeber
Kristjan Vool

Telekommunikatsioon
Tehnikateaduse bakalaureus
Rainer Koorem
Aleksandr Madisson

Äriinfotehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Markus Somp
Tanel Tõemets
Tehnikateaduse bakalaureus
Reelika Alba
Maria Baltmischkis
Pavel Buzõkin
Diana Einard
Tarvo Erimäe
Jelena Fjodorova
Anastasia Frolova
Vladimir Gaidušin
Dmitri Gorbatš
Veera Grafskaja
Polina Gusakova
Uljana Gussarova
Kaijo Haavistu
Kertrud Järg
Allan Kask
Kenter Kirschbaum
Nika Kot
Mirell Krain
Maria Kuznetsova
Kairit Laht
Henrik Liivaleht
Reimo Loopere
Kristel Merilain
Laura Liis Metsvaht
Enelin Mitt
Märten Mändla
Artjom Njumainen
Mari-Liis Oja
Nikita Okamanchuk
Karmen Osa
Karl-Ivar Pajula
Liis Pass
Gleb Rimmel
Sandra Saarniit
Sten Sang
Kelli Sepp
Sigrit Siht
Kairit Sims
Reigo Sinisalu
Robin Sulg
Pavel Šukis
Erik Tamilin
Aet Telvik
Tähe-Kai Tillo
Andre Toikka
Maria Toomsalu
Tauri Türkson
Kristjan Vaher
Jekaterina Vassiljeva
Jevgeni Vereštšagin
Sven Veskijärv
Alina Vohmjanina

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Infosüsteemide analüüs
Cum laude
Indrek Hinno

Margo Allik
Brigita Brjuhhanov
Sigrid Felt
Leho-Imre Lätt
Andre Paal
Timo Puronen
Merit Sõrmus
Yoko Tees
Laur Telliskivi
Merilin Toobal

IT süsteemide  
administreerimine
Cum laude
Veiko Villo

Pavel Abin
Janno Arnek
Daniil Denissov
Rauno Juuse
Kaspar Kannik
Kadri Kartašev
Karl-Erik Krais
Martin Kraus
Frederick Liin
Diana Lõhmus
Raido Martinson
Priidu Niit
Tarmo Oja
Anastasia Osadtšaja
Rasmus Pukk
Kristiina Sikkar
Margus Sumla
Erik Sõlg
Raivo Tammus
Tarvi Tihhanov
Marta-Heliise Tuur
Liis Vaupere
Andrus Veinberg
Joosep-Kristjan Välk
Andres Värva

IT süsteemide arendus
Cum laude
Kärt Palm

Ragne Auling
Tauri Busch
Semjon Greef
Martin Jääger
Andre Kaur
Taavi Kliss
Aleksei Kopõlov
Vladislav Kovaltšuk
Kristjan Oliver Kruus
Elina Kuldkepp
Kerdo Kullamäe
Kristo Leemets
Madis Lugus
Kelli Lukas
Silver Lumi
Marvin Mardiat
Rain Mäsak
Krista Norak

Kertu Nurmberg
Martin Nõukas
Tauno Otti
Martin Paakspuu
Meelis-Marius Pinka
Piret Pomerants
Berit Põldoja
Martin Rask
Rain Saarmäe
Mikk Sarapuu
Roland Soosaar
Johannes Tamm
Taavi Teearu
Kaspar Tilk
Cathy Toomast
Andres Trei
Andrei Tverskoi
Riho Uusjärv
Joonatan Uusväli
Mihkel Viilveer
Marek Öövel

Küberturbe tehnoloogiad
Cum laude
Etienne Iotefa Marie Barrier

Mohanad Aly Hassan Ali Elsafty
LÔc Phan Văn
Sheela Gowry Sumathi Raju

INSENERITEADUSKOND
BAKALAUREUSE- JA MAGISTRI-
ÕPPE INTEGREERITUD ÕPE
Arhitektuur
Arhitektuurimagister (cum laude)
Liisi Soomann
Arhitektuurimagister
Ivan Gavrilov
Karina Krestinov
Elis Lubja
Katri Mets
Indrek Palm
Brita Porovarde
Kristjan Prii
Gerli Reiman
Siim Soiver

Ehitiste projekteerimine ja  
ehitusjuhtimine
Tehnikateaduste magister (cum laude)
Ingrid Kongot
Uku-Tanel Laast
Tehnikateaduste magister
Helene Abel
Erik Albert
Anu Annilo
Tambet Anso
Marek Barankov
Alice Engel
Heleen Gustavson
Roland Himma
Hannes Härma
Anastasia Jablokova
Hanna Jakobson
Mirjam Jervson
Riskko Jõeots
Kristjan Jäärats
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Reedik Kaits
Eve Kangron
Mihkel Karuse
Kelli Keizars
Karl Kirsimäe
Siiri-Liis Kivits
Mari Kodasma
Erik Koidu
Kaido Kolter
Holger Kukk
Artur Kulikovitš
Babette Liseth Kuus
Kevin Käo 
Kahro Köönvere
Annegrete Külaots
Ardo Laaneots
Maarja Lauk
Aleksandr Laur
Ivo Leeman
Jaan Lehepuu
Karl Luha
Liisa Luhar
Argo Maripuu
Mariliis Mikk
Kadi-Liis Minn
Ott Mõtshärg
Markus Mäemets
Rihard Niinberg
Karli Nurk
Sven Nuter-Tammin
Maarja Linda Ojarand
Matthias Ombler
Andry Oras
Siim Paisujõe
Keit Prants
Stella-Kadi Pukk
Imre Põld
Monika Põld
Mikk Reha
Sandra Reile
Sigrid Ruul
Kaarel Sepp
Tanel Sepp
Kaarel Siim
Richard Sirel
Kristina Smirnova
Jane Soodla
Stevely Soomets
Filipp Stanovoi
Sigrid Sälik
Kristiina Sööt
Artur Žuravljov
Aleksandr Žutšenja
Matis Talmar
Hardi Talv
Maia-Liisa Teearu
Tauri Tikerpe
Robert Treier
Mari-Liis Valg
Laur Vatsfeld
Kaarel Veibri
Karl Martin Ventsel
Kätriin Vossi

Hoonete sisekliima ja  
veetehnika
Tehnikateaduste magister (cum laude)
Karl-Villem Võsa
Tehnikateaduste magister
Mihkel Hiielaid
Annika Krinpus

Piret Lasn
Marju Lindmets
Gerli Luunja
Gertu Margus
Jana Morsy
Kairi Randjärv
Diana Tänav
Aivo Vassar

Teedeehitus ja geodeesia
Tehnikateaduste magister
Rivo Bonder
Riho Eichfuss
Taavi-David Israeljan
Andrei Jermiškin
Martin Juul
Siim Jõesaar
Peter Kaine
Merilin Kalle
Romet Köök
Raido Lember
Lauri Lillemaa
Kristiina Lobrev
Pille Part
Martti Putnik
Erki Reinsalu
Ann Siniväli

MAGISTRIÕPE
Disain ja tootearendus
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Arnav Khan
Tehnikateaduse magister
Neriman Asli Atalay
Basaran Cabuk
Sophie Farines
Rainer Lepik
Veiko Salumäe

Elektroenergeetika
Tehnikateaduse magister
Mart Aru
Keyt Auner
Henry Ginter
Tauno Hilimon
Greete Korjus
Holger Kroon
Gert Kevin Kurmiste
Karl Kürsa
Siim Laidvee
Aleksandr Nani
Kristen Pill
Sander Sedrik
Riho Sell
Leonid Talantsev
Jekaterina Trofimova
Tarmo Trummal
Marii Uduvee

Energiamuundus ja juhtimis
süsteemid
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Tobias Häring
Indrek Lüiste
Heigo Mäemuru
Sander Sööt
Tehnikateaduse magister
Kristjan Hiob

Toomas-Hendrik Hirve
Kirill Kabin
Marko Kiisk
Jevgeni Krõlov
Rostislav Lakutsevitš
Jaanis Palm
Vadim Petrov
Valeri Svisljonok
Peeter Turnau

Energiatehnoloogia ja  
soojusenergeetika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Mathias Põlluveer
Hannamary Seli
Cathy-Liis Suurkivi
Tehnikateaduse magister
Maksim Andrijaškin
Sergei Danilov
Rebeka Kukk
Taisto Markus
Mihkel Rehepapp

Euroopa arhitektuur
Tehnikateaduse magister
Solange Di Rocca
Carolina Maria Madeira Abrantes 

Nunes Pedro
Anıl Sağır
Mattia Tempesta
Elena Ursone

Hajaenergeetika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Janita Andrijevskaja
Märt Mõtus
Tehnikateaduse magister
Carol Eiche
Aleksandr Petkevitš
Merylin Pill
Rauno Põldmaa
Jaan Särg

Hooned ja rajatised
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Rein-Erik Kaar
Tehnikateaduse magister 
Andrei Anissimov
Tatjana Hünne
Kristo Kent
Natalia Kolõbanova
Henri Kompus
Martin Limberg
Markel Luik
Artjom Melnikov
Karlis Mesila
Janar Paimre
Meelis Pass
Maarja Pitsi
Ann-Riin Ridbeck

Hoonete energiatõhusus
Tehnikateaduse magister 
Raino Kivioja
Areenika Lumilaan
Reet Maidre
Irina Mähonen
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Tomas Mändmets
Rein Männi
Maarja Pitsi
Anneli Viesemann
Marko Ülesmäe

Keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Liina Kuntus
Priit Tikker
Tehnikateaduse magister
Anett Esnar
Izabel Iošpa
Katerina Jermoškina
Anna Jurtsevitš
Aleksandr Latin
Galina Magola
Maria Martšenko
Julia Merkulova
Eduard Nikolajev
Igor Press

Keskkonnatehnika ja  
juhtimine
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Susmita Banerjee
Federico Daverio 
Solo Omaru Dolley
Liisa Mihkla
Anil Nepal
Peter Tomasek
Tehnikateaduse magister 
Marilin Ait
Arina Akhmetova
Marleen Alttoa
Ekaterina Barbakadze
Hareesh Gaddam
Blert Gjinolli
Srihari Marichamy
Vadim Nahalov
Seyhan Sevgili
Merilin Šaitor
Reet Ulm
Hafiz Muhammad Umair
Qiuhong Wei
Inha Viznytsia

Kutseõpetaja
Haridusteaduse magister
Evelyn Esajas
Reet Jänes
Liisi Kont
Maie Saareots

Linnaehitus ja hoonete  
projekteerimine
Tehnikateaduse magister 
Peep Moorast

Logistika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Helena Alesma
Anne-Mai Angerjärv
Jevgeni Družkov
Greete Kirik
Katrin Kuusk

Marie Murdla
Pille Ossul
Andrus Raamat
Priit Rannaste
Magnus-Valdemar Saar
Hanna-Liis Sillar
Triinu Tirmaste
Tehnikateaduse magister
Kädi Böckler
Marilin Jürisson
Tiina-Katrina Kaber
Sandra Kahu
Valeria-Stella Kuzmenko
Yana Lahtein
Margus Magus
Jekaterina Ossipova
Taavi Piller
Tarmo Rei
Rutt Riiberg
Rauno Rimmeld
Ilja Rõbalkin
Teelika Šutov
Kuldar Toomla
Oliver Tüür
Tarmo Vaarask
Triin Vaino
Deanna Vainoja
Margus Õun

Maastikuarhitektuur
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Eda Vane
Tehnikateaduse magister
Maarja Gustavson
Martin Saarnak
Maarja Tüür

Materjalid ja protsessid  
jätkusuutlikus energeetikas
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Siim-Erik Alamaa
Anastasiya Ivanova
Xiaofeng Li
Rafael Antonio Osorio Aguilar
Büşra Yılmaz
Tehnikateaduse magister
Sergii Akhinko
Kirill Balmassov
Zengjun Chen
Olexander Dolgykh
Sergii Dolgykh
Artur Dzhafarov
Felix Efren Gonzalez Reyes
Jude Awele Okolie
Ikechukwu Stephen Okpara
Dmitry Shiryaev
Esin Ören

Mehhatroonika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Manuel Cocchi
Stanley Elochukwu Ezeoke 
Manoj Karki
Israel Owe
Klevi Pecollari
Jelizaveta Sergejeva
Tehnikateaduse magister
Kirill Aleksandrov

Yiğitcan Coşkuntürk
Raoul Ashley Fernandes
Illo Jõe
Nikita Katušin
Sunil Kumar
Georgii Larionenko
Taavi Lassmann
Karina Makhmudova
Vivek Meenakshi Sundaram
Aleksey Meshkov
Andres Oss
Charles Obioha Osuafor
Aydın Zengin
Athin Thadathil Unnikrishnan
Rasul Turabov
Jilson Jose Ukkan
Roman Volis

Puidu, plasti ja tekstiili
tehnoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Nousin Akter
Percy Festus Alao
Gbenga Solomon Ayansola
Piret Filanovitš
Agnes Kuus
Jaana Lilloja
Ricardo Miguel Lopes Horta
Liis Puks
Tehnikateaduse magister
Mihhail Krõlov
Margus Laur
Marco Oolo
Muhammad Nabeel Rahim
Rana Muhammad Rashid
Karl Robam
Markus Sepp
Joanna-Eliisa Servet
Ljudmila Solovjova
Fareed Ud Din Taimoor

Tootearendus ja tootmis
tehnika
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Hendrik Joonas
Martin Kaldoja
Triin Kuusk
Rauno Kõlu
Kaspar Lauri
Aldo Mandre
Maria Paat
Lennart Pungas
Martin Simon
Taavi Suurkivi
Mart Särg
Tehnikateaduse magister
Arko Akenpärg
Adil Damirov
Nikita Doduhh
Ben Einborn
Vladimir Išunin
Illar Jürgenson
Kadri Kaaret
Mikk Kalamees
Kea Karja
Indrek Korjus
Ardo Kurg

Järg lk 24
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Head lõpetajad! 
Palju õnne tähtsa saavutuseni jõudmise puhul! Te ole-
te olnud järjekindlad ja tublid. Oskasite kokku siduda 
õpingud, isikliku elu ja paljud teist ka töötamise. See 
on imetlusväärne ning ma loodan, et ülikooli lõpeta-
mine loob aluse edukale karjäärile ja paljudele tule-
vastele õnnestumistele. 

Teie teadmised ja oskused on seotud IKT vald-
konnaga, kus arengud on peadpööritavad ja põnevaid 
väljakutseid võib kohata igal sammul. Kuid mis veel 
olulisem – nende tehnoloogiate abil on võimalik mõ-
jutada ja muuta ka teisi eluvaldkondi. Ärge rahulduge 
tegutsemisega ainult tehnoloogiasektoris, oma kitsas 
nišis. Vaadake ja mõelge – kuidas teie saate muuta 
maailma paremaks, efektiivsemaks, mugavamaks?

Kindlasti ei tohi jääda loorberitele puhkama. Teh-
noloogiad arenevad ülikiiresti ja ajaga tuleb kaasas 
käia. Omandage kogemusi erinevatest valdkondadest, 

paljudest riikidest, erinäolistest kultuuridest. Arendage 
ennast järjepidevalt ja jagage oma teadmisi ka teiste-
ga. Võtke vastu põnevad väljakutsed, mis elu teile toob.

Edu teile ja lennake kõrgelt!

Gert Jervan 
TTÜ IT-teaduskonna dekaan

Finaalmängu võitjad 
Milline unustamatu kogemus oleks meistrivõistluste fi-
naalmängu ajal tribüünil kaasa elada, kui sinu lemmik jalg-
pallikoondis lööb viimastel sekunditel võiduvärava. Olla 
üks tuhandetest hõiskavatest fännidest. Hüpata rõõmust. 
Tunda uhkust. Lõpuvile on käinud. Võit on saavutatud. 

Teatavasti on koondised iga riigi esindusvõist-
konnad, kus reeglina mängivad selle maa parimad 
mängijad. Kallid inseneriteaduskonna lõpetajad! Teie 
olete minu lemmikkoondis, kes on just löönud oma 
võiduvärava. Te olete tšempionid! Mina, kogu insene-
riteaduskond ja ülikool on teie üle ääretult uhked. Te 
olete saavutanud midagi märkimisväärset!

Kallid lõpetajad! 
Te lõpetate ülikooli tähelepanuväärsel aastal, mil nii 
Eesti Vabariigil kui ka TallinnaTehnikaülikoolil täitub 
sada aastat. Me kõik võime uhked olla oma eelkäi-
jate üle, et nad on suutnud ajalookeeristes säilitada 

meile oma riigi ja ülikooli. Samuti oleme uhked teie 
üle, kallid lõpetajad, et olete suutnud oma stuudiumi 
selle etapi lõpetada. Teie, noored, olete nüüd need, 
kes peavad maailma edasi viima. Tehke seda ülikoo-
list omandatud oskuste ja teadmiste abil. 

Lisaks teadmistele olete kindlasti leidnud endale 
ülikoolist sõbrad kogu eluks. Naeratused, sõbrakäsi 
ja inimlik lähedus aitavad teid elus võrdselt erialaste 
oskustega. Väärtustage seda sõprust. 

Aga enne veel, kui hakkate oma suuri unistusi ellu 
viima – puhake, lõbutsege, nautige valgeid öid ja rõõ-
mustage koos sõprade ning lähedastega.

Kallid lõpetajad, ülikooli uksed ei sulgu täna teie 
järel, vaid on alati avatud. Soovin teile kõigile edu ja 
õnnitlen ülikooli lõpetamise puhul.

Tõnis Kanger
TTÜ Loodusteaduskonna dekaan
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Õnnitlen teid kõiki lõpetamise puhul ja soovin tei-
le edu elu edasistes seiklustes! Kasutades ameerika 
kirjaniku ja filosoofi Henry David Thoreau’ sõnu: „Sam-
muge enesekindlalt oma unistuste poole. Elage elu nii, 
nagu olete seda kujutlenud“. 

Alguse lõpp 
Enamasti ei ole algus üks hetk ajas, vaid pika sünd-
muste ja tegemiste rea lõpp-punkt, mida sageli alles 
takkajärgi uute tegemiste rea algusena või elu kään-
dekohana tajume. Neid alguspunkte on meie eluteel 
hulganisti, osad jäävad märkamata, osad on aga vä-
gagi silmatorkavad.

Olete olnud pikal teel, mida markeerib pikk algus- 
ja lõpp-punktide rida. Üks neist oli hetk, mil õppe-
jõud teie esimest loengut alustas. Algas uuel tasemel 
teadmiste ja oskuste omandamine. Need, ühelt poolt 
kindlat eesmärki järgivad, teiselt poolt teile omajagu 
valikuvõimalusi jätvad õppekavad, mida üksteisest 
mõnevõrra erineval viisil läbisite, on üheks oluliseks 
aluseks nüüd algaval uuel teekonnal.

Teise väärtusliku asjana saate kaasa teadmise, et 
kuulute valitute hulka. Oluliseks osaks haridusteekonnal 
on parimate väljavalimine. Alustuseks sisseastumisel 
ning edasi õpingute jooksul nii, et diplomini jõudnutest 
on teada – tegemist on nutikate inimestega, kes on 
võimelised sihikindlaks pikaajaliseks pingutuseks.

Kolmas komponent kõrghariduse „väärtuspak-
kumises“ on märgilise tähendusega. Millises koolis 

ja kellega koos õppisite, kes on teised vilistlased, 
milline võrgustik on ülikoolist tulevikku kaasa saa-
dud. See osa kasvab ajas ning alles paarikümne 
aasta pärast teiste lõpetanutega kokku saades või 
nendega tööalaselt suheldes selgub, kui oluline see 
on.

Kallid lõpetajad, üks algus on nüüd lõppenud. Vi-
listlasena hakkate kohe uute poole astuma, kuid ärge 
unustage – vilistlane olemine algas ülikoolis.

Enn Listra
TTÜ Majandusteaduskonna dekaan

Head lõpetajad! 
Ülikooli lõpetamine on ühe etapi finiš teie elus, kuid 
samas ka palju pikema etapi stardipakk. Ma usun, 
et olete meie ülikoolist saanud tugeva tõuke välja-
lennuks tulevikku – teil on teadmised, kogemused ja 
väärtused. Nüüd, enam kui kunagi varem, on tulevik 
teie kätes. Ja mitte ainult teie endi tulevik, vaid kogu 
valdkonna, mille olete valinud. Teie olete need, kes 
hakkavad nüüd kurssi seadma. 

Nagu meri on etteaimamatu ja rahulikule lainele 
loota ei saa, ei tea ka keegi meist, mis tulevik toob. 
Kindel saab olla vaid selles, et elu saab toimuma väl-
gukiirusel. On muutuste sajand igas valdkonnas ja 
seepärast tahan teid julgustada püstitama ületama-
tuna näivad eesmärke, mitte kartma tundmatut ja 
endas kahtlema. Et midagi on aastakümneid sama-
moodi tehtud, ei tähenda alati, et see on parim viis 
millegi tegemiseks ka tänases maailmas. Kahelge, 
kui miski näib võimatu, olge uudishimulikud ja küsige. 
Käes on teie aeg ja aeg on teie kätes.

Laske end kanda avatusel ja koostöövalmidusel. 
Kuulake ära, mõelge alati kaasa, tegutsege koostöös 

partneritega ja panustage seal, kus näete võimalust 
väärtust lisada. Toetage ka ise teiste uusi ideid ja 
ettevõtlikkust, nii oma valdkonnas kui laiemalt, sest 
üksnes kõik koos ja pidevas arengus aitab Eestil pü-
sida edu kursil.

Õnnitlen teid lõpetamise puhul ja soovin ainult 
pärituult teie purjedesse!

Roomet Leiger
TTÜ Eesti Mereakadeemia  

direktor

Teatavasti toimuvad ülikoolis meistrivõistlused 
igal aastal. Kes võidab järgmise finaalmängu?!

Arvo Oorn
TTÜ Inseneriteaduskonna dekaan
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Kerli Kuuskne
Cristen Laos
Markus Mats Lellsaar
Kewin Mataloja
Johannes Mossov
Miko-Ove Niinemäe
Janek Nõu
Aleksandr Ojaliiv
Kristina Poolak
Mihkel Pung
Ahto Reiska
Raivo Räst
Margus Sammelsaar
Margus Teearu
Tambet Toomla
Paap Urbanus
Karoliina Vares
Karli Veelain
Ermo Vihtre
Henri Viiul

Tööstus ja tsiviilehitus
Tehnikateaduse magister
Inna Paulus
Aleksandr Voronkov

Tööstustehnika ja juhtimine
Tehnikateaduse magister
Sergio Ivan Alonzo Recinos
Rodrigo Demoner Massad
Robert Jakobson
Adham Ahmed Abdelwehab Kira
Elif Kuru
Reelika Martoja
Redrik Rahu
Siim Sadrak
Siim Sirel
Murat Sönmez
Terje Tammemäe
Liisi Tamre
Rahul Raveendran Thekkoot
Taavi Vaimel
Sirli Veermäe
Risto Vessart
Baturalp Yılan

Tööstusökoloogia
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Kaia Ivask
Kärt Karri
Cätlin Kinz-Kiens
Tehnikateaduse magister
Helen Juhkam
Dagny Kungus
Kerli Ojakivi
Terje Tammekivi

BAKALAUREUSEÕPE
Elektroenergeetika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Annemai Avingu
Tehnikateaduse bakalaureus
Guido Andreesen
Artjom Bašev
Ilona Gornova
Taavet Hermann
Siim Isup

Piret Jüris
Hendrik Kiristaja
Jaan Kitšuk
Jaanus Koemets
Riho Koplimets
Ilja Kozlov
Karolina Kudelina
Sander Kulp
Riigo Kärner
Tõnu Lang
Sergei Mihhailjuk
Olgert Paas
Konstantin Pavlov
Tanel Rooba
Ivan Safronov
Veronika Safronova
Martin Sarap
Harry-Rein Tammesalu
Aare Tohver
Siim Tsarents

Elektrotehnika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Haivo Annival
Aivar Külle
Tehnikateaduse bakalaureus
Egert Ader
Denis Araslanov
Dmitri Kurasjov
Viktor Rjabtšikov
Roman Rudenko
Oliver Oskar Sõmermaa
Karel Tiigemäe
Tõnis Tokman
Martin Vares

Integreeritud tehnoloogiad
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Abdullah Essam Mohammed Sobhi 

Alabsawi
Yevhen Bondarenko
Henry Härm
Yury Malyshev
Kilian Hubertus Ochs
Tehnikateaduse bakalaureus
Muhamad Ashik
Aleksandre Akhvlediani
Ilva Baumane
Kristaps Kārlis Brass
Levan Chikviladze
Evgenii Dolzhkov
Ninel Dudnyk
Giorgi Goginashvili
Anastasia Gromova
Md Kamrul Hasan
Alexandre Kikvidze
Juraj Lepiš
Natalja Makarova
Nathan Metsala
Hennadii Onyshchenko
Mostafa Mahmoud Fahim Osman
Levan Salia
Md. Ashraful Islam Bhuiyan Shuvo
Aleksandr Zõkov
Jürgen Talik
Mohammad Tavassolian

Keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus
Valeria Ageeva
Maria Beršakova
Moonika Ferschel
Liisa-Lotte Jaanisoo
Henri Kahver
Ae Leier
Jana Logvina

Keskkonnajuhtimine
Loodusteaduse bakalaureus
Gerda Aas
Karl Sander Hunt
Kevin Knjazev
Katriin Kristmann
Uku Kõvamaa
Marten Margus
Jan Markus Raudik
Kelly Solovjov
Ville Särg
Stanislav Zalekešin
Kelli Uibo

Maastikuarhitektuur
Tehnikateaduse bakalaureus
Evelyn Hiielo
Kristella Jurkatamm
Helene-Terese Jürgenson
Rait Karus
Elina Kell
Miia Kraun
Emmi Kruusing
Kristin Kuusk
Silver Lend
Liivi Mäekallas
Olly Välk

Mehhatroonika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Liisu Miller
Rim Puks
Raimond Pääru
Kirill Tihhonov
Kaarel Värk
Tehnikateaduse bakalaureus
Paula Johanna Adamson
Alari Adoson
Kevin Basov
Oscar Eskor
Tanel-Martin Grassmann
Nikolai Grigorjev
Kalver Kahl
Hendrik Karhu
Karolin Kelpman
Keio Kerme
Artjom Koltsov
Kristjan Kruuser
Lauri Lillmaa
Aleksandr Mahhankov
Maarjo Mass
Martin Mägi
Karl Paide
Oskar Protsin
Hannes Raudpuu
Siim-Joosep Saulep
Simo Stahlman



25

Loe ka ttu.ee

RUBRIIKLÕPETAJAD

Konstantin Tkatš
Timmu Tollimägi
Robert Urmet
Martin Viik

Puidu ja tekstiilitehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Kai Ellik
Anna-Liisa Hanni
Tehnikateaduse bakalaureus
Kirke Leinatamm
Raina Lipand
Ketelin Makienko
Marii Heleen Ramjalg
Jaana Rodima
Jaan Tiit
Silvi Treial
Keidi Õisnurm

Soojusenergeetika
Tehnikateaduse bakalaureus
Henri Haramaa
Rene Krutob
Karol Meerja
Karl Mustjõgi
Ilja Ponomarjov
Tanel Prii
Henri Ranne
Linda Sakala
Konstantin Sidoruk
Tarmo Tambur
Markus Tamm
Stiina Ulmre
Kasper Valliste

Tootearendus ja  
tootmistehnika
Tehnikateaduse bakalaureus (cum laude)
Mihkel Evard
Marie-Mädli Kivimäe
Klemet-Gustav Tamm
Tehnikateaduse bakalaureus
Kert Aedla
Daniel Felert
Michael Felert
Ilya Guriev
Kenneth Hütt
Andrus Kesküla
Hans Koppel
Silver Liepkais
Janno Ligur
Karolin Madsen
Joonas Jürgen Murula
Martin Mägi
Mihkel Nuut
Oliver Nõgols
Taavi Nõmm
Villu Sarv
Priit Sillart
Karl Stokkeby
Mati Volmsen
Kristo Vossi

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Energiatehnika
(cum laude)
Mihhail Tihhomirov

Andrey Drakunov
Evgeny Fedorov
Jevgeni Kovalenko
Vladislav Kuzmenkov
Andres Link
Ivan Ložkin
Deniss Lupanov
Anton Smirnov
Dmitri Soitu

Hoonete ehitus
Natalija Barsukova
Maksim Gololobov
Rinat Ivanov
Ivan Kuzmin
Enno Kõuts
Aleksei Matvejev
Marina Novožilova
Aleksandr Petuhhov 
Nikita Pisnja
Vladislav Possaškov
Tatjana Skljarova

Kinnisvara haldamine
Siim Eramaa
Sander Kummel
Jarmo Lõoke
Rasmus Munskind
Sven Naarits

Kinnisvara korrashoid
Maret Einla
Ave-Õnne Jalakas
Tiit Kazlas
Gert Kipper
Meelis Kivi
Raul Koppel
Olev Kruusenvald
Uku Lauri
Marek Moldau
Elizaveta Parno
Evgenia Pimenova
Sandra Raav
Liisbet Rosenthal
Tarmo Talv
Kristel Tandre

Kütuste tehnoloogia
Kristina Aleksejenko
Jekaterina Danilova
Anastasia Giljazieva
Anna Kapustina
Anna Maltseva
Valentin Pihlak
Maksim Rožin
Diana Rubtsova
Maria Soboleva

Masinaehitustehnoloogia
Alexey Cherkasov
Maxim Ivanov
Anatoli Jermak
Pjotr Jermak
Roman Komarov
Simon Magomedagajev
Vadim Odinets
Alexander Rubtsov
Roland Tarum

Rakendusinfotehnoloogia 
(cum laude)
Oleg Babkin

Juri Garanin
Valeria Juštšenko
Kirill Kisseljov
Mirjam Mäeots
Karle Nutonen
Indrek Rospik
Olga Sukhoverkhaya
Maksim Zõbin

Tootmise automatiseerimine
Andrei Božemovski
Ruslan Cherkasskikh
Jevgeni Jelizarov
Vitali Komissarov
Viktorija Mironova
Kristjan Pellja
Daniil Peterson
Roman Smolyar

LOODUSTEADUSKOND
MAGISTRIÕPE
Geenitehnoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
Annela Avarlaid
Eva Kristel Kail
Airi Rump
Loodusteaduse magister
Anna Akkerman
Maria Bubina
Irina Eero
Jorgen Holm
Vassili Kiritšenko
Jaroslav Marhivka
Triin Oja
Nadežda Pupina
Jan Raidloo

Geotehnoloogia
Tehnikateaduse magister
Gaia Grossfeldt
Rauno Raudsepp

Maateadused ja  
geotehnoloogia
Loodusteaduse magister
Richard Lõhkivi
Karl Simmer
Karli Spitsõn

Rakendusfüüsika
Loodusteaduse magister (cum laude)
Margus Rätsep
Loodusteaduse magister
Fereshteh Azimi Zavareh
Ajith Menon Kidaparambil 
Margus Rätsep
Hiromasa Saito

Rakenduskeemia ja  
bio tehnoloogia
Loodusteaduse magister (cum laude)
Aleksandra Murre
Dmitri Pismennõi
Annamaria Rahumeel
Egle Truska
Regiina Viires
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Mari Västra
Loodusteaduse magister
Lüüli Keskküla
Anni Larin
Marilin Lutsoja
Erni Metsal
Betti Nigul
Reimo Priidik
Kristjan Siilak
Maria Volokhova

Toidutehnoloogia ja arendus
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Kaisa Annuk
Stiina-Mai Jahu
Änn Jõgi
Helen Kalde
Leanella Kungla
Joanna-Maria Laos
Marelle Linde
Keit Reitel
Liisa Truu
Tehnikateaduse magister
Brenda Aasamaa
Viktoria Bušak
Triin Gede
Liis Leppik
Arolyn Roog
Aleksandr Savchenko
Kaili Tammeveski
Mirjam Tamp
Kristel Toppi
Maarika Tärk
Rando Veberson

BAKALAUREUSEÕPE
Geenitehnoloogia
Loodusteaduse bakalaureus
Reili Allmere
Raili Allos
Maria Filina
Karmen Karniol
Birgitta Kaselt
Carl Sander Kiir
Sigrid Kirss
Susann Kõomägi
Lisanna Laanela
Arian Lopušanski
Andra Moistus
Elen Niemeister
Kristel Ratas
Leenu Reinsalu
Mario Roostalu
Jelizaveta Štšennikova
Anastassia Šubina
Jevgenia Tšikantseva

Geotehnoloogia
Tehnikateaduse bakalaureus
Lauri Kütt
Jorma Lepik
Kaarel Rebane

Maateadused
Loodusteaduse bakalaureus
Jaanek Pajumets
Ailar Uffert

Maateadused ja  
geotehnoloogia
Loodusteaduse bakalaureus
Karl Kiur Saar
Kristo Martin Vinni

Rakendusfüüsika
Loodusteaduse bakalaureus
Anne Niin
Merlin Palmar
Katrin Petritšenko
Nele Reimets
Oleg Sosnovski

Rakenduskeemia ja  
biotehnoloogia
Loodusteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Kairi Aspre
Merilin Grossthal
Loodusteaduse bakalaureus
Kris Annus
Jaan Jantson
Kristina Juhhimenko
Kaur Koppel
Aet Laurik
Riin Lepik
Maarja Lipp
Meelika Lukner
Harry Martõnov
Jevgenija Martõnova
Valeria Tjukavkina
Grete Vain

Toidutehnika ja tootearendus
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Õnnela Luhila
Tehnikateaduse bakalaureus
Pille-Riin Biene
Larissa Bukanova
Vassili Djakov
Laura Freivald
Kariin Haidla
Anett Hammelberg
Andrei Ivanov
Karl Kesküll
Carmen Koiduste
Mari-Liis Kutti
Getter Anett Kuus
Janika Kuusemets
Epp-Kirke Küttis
Kristin Josephine Ladva
Killu Leet
Keidi Leppik
Liivia Narvik
Linda Pruul
Lisanna Sinisalu
Anett Tohver
Aleksander Treier

MAJANDUS-
TEADUSKOND
MAGISTRIÕPE
Avaliku sektori juhtimine ja  
innovatsioon

Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Katry Ahi
Sotsiaalteaduse magister
Sven Jablonski
Parol Jalakas
Merlin Laur
Mihkel Mäeker
Stella Niit
Anna-Liisa Pärnalaas
Kadi Toots
Tamur Vaher
Ants Vill
Grete Õigemeel

Haldusjuhtimine
Sotsiaalteaduse magister
Ingrid Käo
Marko Peris
Teili Piiskoppel
Katrin Ruben

Juhtimine ja turundus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Sten Aan
Maret Aarla-Kask
Heli Allika
Vitali Antipov
Grete Erras
Mariann Grencštein
Sten Kalder
Helerin Kukk
Kairi Niinepuu-Mark
Sandra Ollik
Gisela Sau
Kreete Teder
Siim Veri
Sotsiaalteaduse magister
Allan Aavaste
Angela Aavik
Anete Advelk
Kiur Akenpärg
Ragne Asejev
Anna Bugajova
Anette Bullock
Olesja Fesenko
Kerly Hendrikson
Anne Ilu
Kristiina Kaalma
Gerdi Klaas
Kert Kruusakivi
Aleksandra Kryzhanovskaya
Laura Kummel
Kristiina Kurvits
Elen Käsk
Jana Liiksaar
Andres Lokk
Riina-Marianna Lužina
Ingel Luts
Eliisa Malm
Andero Mardo
Imre Minjo
Helena Mäe
Kristel Mäenurm
Meelis Mütt
Ragne Normann
Kärolin Okk
Ellen Anett Põldmaa
Mariliis Pähkel
Madis Reimal
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Kristel-Riin Rätsep
Ketrin Sibrits
Liisi Siska
Ksenia Skatškova
Siret Tamm
Anni-Regina Tammsalu
Helerin Tiik
Liis Timpka
Eva Kaisa Toode
Kairi Vahter
Marta Velt
Maria Kristiina Ventsel
Triin Volmer

Personalijuhtimine
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Piret Miller
Katri Rohesalu
Maarit Vabrit-Raadla
Evelin Õunapuu
Sotsiaalteaduse magister
Ivi Aluoja
German Amelkin
Allar Aron
Ave Arumäe
Liisi Eenmaa
Carmen Froš
Kadi Isotamm
Helen Kasepuu
Evaliisa Kirtsi
Arelika Klimson
Kristiine Kukk
Katre Laan
Sigrite Laidmets
Piret Lauk
Triin Lepp
Liisa Lillemets
Eilike Maarand
Merli Merilai
Endla Mitt
Mai-Liis Niit
Kristel Pall
Liina Pints
Taavi Ploompuu
Kristi Põldma
Irma Remma
Tiina Saar-Veelmaa
Ksenia Sheveleva
Kadri Siirman
Kadri Sild
Kristi Stahl
Kristina Sutt
Liis Tamman
Liis Tõnisson
Elerin Urvak
Sigrid Veskioja
Piret Viherpuu

Rahvusvaheline ärikorraldus
Ärijuhtimise magister (cum laude)
David Shengelia
Ärijuhtimise magister
Opeyemi Basiru Amodu
Caner Cicek
Lidia Davies
Helena Ida Maria Isoaho
Mikko Mauno Matias Koivisto
Ksenia Kulakova
Yuri Joshua Lugo Bucio

Md Sohel Rana
Hui Sun

Rahvusvahelised suhted ja  
EuroopaAasia uuringud
Sotsiaalteaduse magister
Triin Adamson
Anastasia Belova
Ayberk Bozkurt
Elīza Laķe
Elina Johanna Lampinen
Evgenii Lelin
Hanna-Kaisa Lepik
Christine Lumen
Imran Mirzayev 
Anzhela Parulua
Birgit Podelsky
Tiina Purru
Abdulrahman Rageh Saleh Hus Shamlan
Tacettin Gökberk Türkdoğru
Aniseta Uraj
Babak Valizada

Rakenduslik majandusteadus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Helin Kütt
Janely Põllumägi
Sotsiaalteaduse magister
Anne Junolainen
Gerda Kirpson
Madis Laas
Anna Mohnatševa
Eliise Pangsepp
Marleen Petermann
Elen Pihlap

Tehnoloogia valitsemine ja  
digitaalsed muutused
Sotsiaalteaduse magister
Tanmay Bose
Zhen Li
Aliine Lotman
Francisco André Marques Santos
Otto Rene Mena Barrios
Jiaxin Mu
Yuliya Polyakova
Xinrui Wang
Sida Yang

Tehnoloogiaõigus
Õigusteaduse magister
Besim Berk Akcan

Töö ja organisatsiooni
psühholoogia
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Xi Zhu
Laane Reti Västrik
Sotsiaalteaduse magister
Farhana Akhand
Madina Alamanova
Cristofer Ángel Franco
Ruhangiz Asgarova
Berj Dekramanjian
Ceren Hancı
Ave-Gail Kaskla
Marilyn Kiho
Kyle Jay Mokma

Luke Picken
Ivan Privalov
Sander Johannes Franciscus Roosen
Binnur Sevinc

Õigusteadus
Õigusteaduse magister (cum laude)
Ana Maglakelidze
Raiko Pajula
Liis Peedu
Maria Tolppa
Õigusteaduse magister
Irakli Benashvili
Eili Blaubrük
Natalja Bobik
Tanel Brandmeister
Eduardo Da Cruz Rodrigues E Silva
Ringo Heidmets
Aleksei Ivanov
Jesse Johannes Juusela
Laura Kaal
Marleen-Kristiin Kitt
Ksenia Kondraškin
Reelika Koort
Kadi Koppel
Elizabeth Laan
Kristjan Lill
Valeriia Litovchenko
Reelika Metshein
Marianne Metssoon
Filip Pásztor
Keir Pool
Illimar Pärnamägi
Kert Räis
Alena Starikova
Igor Stulov
Veera Toikko
Maksim Tšurkin
Evelin Tuur
Andres Vaet
Kristi Vahur
Fränk Valdmann
Milka Meri-Tuuli Varsa

Ärikorraldus
Ärijuhtimise magister
Kerttu Hermann
Kaie Ivask
Märt Maandi

Ärirahandus ja majandus
arvestus
Sotsiaalteaduse magister (cum laude)
Tiia Annus
Elina Einholm
Tuuli Haus
Karmen Kadakas
Keiti Pärn
Janar Vahter
Sotsiaalteaduse magister
Ott Aljas
Lehti Alver
Mari-Liis Arro
Olga Bugakova
Anett Emberg
Aleksandra Generalova
Jelena Girlin
Ksenia Gutnitšenko
Anne Heinsalu
Siim Iimre
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Kristjan Jalakas
Eliis Kahlo
Iriina Kangur
Kerli Kangur
Mari-Liis Kikas
Liis Kivisild
Sigrit Kivvistik
Jekaterina Klopova
Karina Kohava
Greta Kondimäe
Olavi Koort
Merje Kurm
Marko Lauer
Kristjan Lember
Tiit Luman
Taavi Mikker
Maksim Miruškov
Jegor Mitrofanski
Natalia Nikonova
Aveli Nurk
Jürgen Pokk
Keit Reinsalu
Doris Rjabov
Katerina Savchenko
Kevin Soon
Kristiina Stokkeby
Helina Tammeleht
Maris Tamp
Sander Tasa
Kätlin Teedla
Liina Tellisaar
Liis Tetsov
Andres Toome
Oliver Vihmann
Karl Välja
Eneke Õun

BAKALAUREUSEÕPE
Avalik haldus ja riigiteadused
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Steven Nõmmik
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Karina Frolova
Elisabet Kalamees
Ilona Keis
Agnes Kirss
Janely Kivinukk
Marc Kristerson
Kristjan Kuldmaa
Epp Kuusik
Valentina Moskaljova
Tšeslav Nikitin
Sander Orhidejev
Marion Peever
Hanna-Christine Rotmeister
Sander Aleks Sadam
Maret Seppel
Kristel Tallo
Helina Tamm
Elis Themas
Helene Tismus
Liisa Vilumets
Triinu Ülemaante

Halduskorraldus 
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Marilin Kaaleste

Triin Kostabi
Jekaterina Paulus
Maimu Saska
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Kaidi Alatalu
Ave-Ly Hints
Maiken Jõesoo
Pille Kallas
Ly Kiil
Kadri Kobin
Marleen Kubits
Maris Mikk
Epp Mänd
Laura Männisalu
Aleksandr Nikulin
Janne Reinart
Alisa Saveljeva
Etty Tohv
Merilin Vahersalu

Logistika
Tehnikateaduse bakalaureus  
(cum laude)
Merili Arge
Kerdo Koppel
Kerli Kunst
Carola Mossov
Raili Mõisama
Kristin Parve
Darja Puntsul
Diana Turja
Gerli Võting
Tehnikateaduse bakalaureus
Anneliis Aettik
Taavi Arula
Helen Drobet
Henrika Hain
Joosep Indermitte
Mark Ivanov
Anita Jakimenko
Kerli Jalast
Kevin Kaivoja
Madis Kask
Marten Kask
Urmo Kiis
Liis Kõnd
Liis Lepik
Johannes Luht
Anna Maria Miller
Jete Nelke
Jevgeni Nikolajev
Anete Nõulik
Arnold Ojamäe
Merlin Paggi
Ann-Kristin Pajus
Andres Palsi
Marleen Parm
Laura Paulus
Janek Pärn
Marleen Randpere
Getlin Rohtla
Mikk Räli
Janita Selirand
Peeter Sepp
Ethel Soome
Edvard Žigalin
Martin Tamm
Tanel Tina
Anna Vinkelberg
Laura Vooremäe

Rahvusvaheline ärikorraldus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Jesper Aku Petteri Hietanen
Håvard Hole
Henri Rikhard Kiviniemi
Dmytro Pavlenko
Anton Juho Niklas Savolainen
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Anna Ådahl
Frans Ristoantti Eevert Ahokas
Oladapo Omobayo Aiyenitaju
Samuel Temitope Akintobi
Alan Beian Alfat
Anni Maria Johanna Antola
Ifeanyi Henry Anyanka
Ramesh Battina
Nadia Benlakhdar
Mariam Ireti Bishopton
Zhaowei Chen
Vladislav Dzvabava
Henrik Wilhelm Ekholm
Vlada Fidinich
Giorgi Gobronidze
Sherwyn Andre Greenidge
Benjamin Matias Hakala
Aleksi Johannes Hangasjärvi
Joakim Julius Hannuksela
Roy Alexander Harjunpää
Charlotte Anaïs Jack
Casper Matinpoika Janhonen
Miika Ilmari Jouppi
Julia Maria Melina Järvinen
Anniliina Sofia Kallio
Sami Kasurinen
Kari Matias Kavetvuo
Arla Sonja Marilla Kiljunen
Minna Katariina Korpinen
Salla Anniina Kreander
Hanna-Stina Lepik
Helen-Britt Liidemann
Alexey Litvinenko
Antti Matias Luopajärvi
Niko Ville Länsiö
Austin Grey Maxwell
Aleksandrs Moldenhauers
Iida Emilia Moskari
Petra Vera Linnea Noponen
Niko Aleksi Nurminen
Anna Rebekka Näveri
Adebola David Ogunnaike
Paula Britta Palm
Markus Heikki Pekka Penttilä
Benjamin Pessi
Kristjan Pulma
Noora Petriina Puotiniemi
Agnetha-Claudya Roosimaa
Maksim Sabanov
Eerik Julius Salmi
Kalle Tapani Salminen
Jessika Katrina Selin
Onni-Pekka Juhana Silaskivi
Aleksi Valde Benjamin Svart
David Šeberštein
Chantell Yolanda Theron
Tuomas Eero Tiainen
Monika Maija-Liisa Tikanmäki
Anton Elias Utriainen
Omar Vardzelashvili
Arttu Sebastian Viippola
Xin Yi
Niko Petteri Yli-Tainio
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Rahvusvahelised suhted
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Netta Annika Konki
Anastasia Mgaloblishvili
Hanna-Mai Mändmaa
Anastasiia Starchenko
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Jose Ernesto Cueto Morales
Igor Dyck
Aleksandra Galkina
Ekaterina Goncharova
Maria Haas
Anna Joala
Olufemi Abraham Johnson
Julia Kristiina Jääskeläinen
Julia Katariina Kajas
Marin Laan
Samuel Sebastian Lahti
Helena Lee
Liisa Kristiina Leiniälä
Reiko Lill
Jaana Linno
Tom Erik Luoma-Aho
Vladyslav Lyakhov
Giorgi Mangoshvili
Jekaterina Masenko
Angeela Mäsak
Saviour Bassey Ndem
Kseniia Neradko
Yana Nikitina
Chima Henry Nwabia
Joshua Chidubem Onyenwere 
Teona Patarashvili
Rosa Maria Pesonen
Kreet Poolma
Ida Elli Amanda Räsänen
Riina Maria Tikka
Sven Toom
Rem Trofimov
Triin Türna
Vera Vinokurova

Rakenduslik majandusteadus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Ardo Allaste
Egert-Gerret Kreek
Maria Orav
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Heleri Alliksoo
Markus Alttoa
Darja Antonova
Teili Dreifeldt
Kristi German
Helen Hansberg
Riina Hermann
Liisa Jansons
Mirjam Jäämees
Marii Keerd
Kristiina Kirsipuu
Krisette Kolling
Kristiine Kört
Artur Kyutt
Laura Luks
Kadi Lõhmus
Katre Nigol
Rauno Otsasoo
Natalja Pljuškina

Terje Popp
Liina Riisikamp
Sofja Saveljeva
Lisette Starostin
Artemi Žukov
Elen Tark
Krista Tarkmees
Aimar Toomela
Laura Torri
Indra Tupp
Elina Vassiljeva
Keit Viitkin
Uku-Kaarel Vorm
Säde Võlma

Õigusteadus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Enni Juulia Alanko
Sebastian Mikael Mathias Granrot
Yana Daluchi Somkenechi Madubuko
Hanne Krista Kaarina Ojanperä
Sotsiaalteaduse bakalaureus
Khadar Ali Mohamed
Martina Ambrozová
Julia Anderson
Andrus Avarand
Samiira Abdulghani Ahmed Duale
Polina Glatjonok
Reea Mari Harjumäki
Aleksi Matias Haukijärvi
Anna Amanda Mikaela Hedman
Sara Elissa Härkönen
Marleena Milla Maria Jokinen
Kukka-Maaria Henrietta Kairaluoma
Nanna Eeva Melina Kariniemi
Juho Tuomas Ilmari Kivihuhta
Liis Kosonen
Maria Anne Sofia Kulmala
Iina-Mari Kaarina Laine
Merikukka Katariina Laulainen
Viktoria Mazur
Ramzi Naif Muhtaseb
Rico Mändlo
Mona Matleena Mäntynen
Miikka Markus Albin Määttä
Jenna Mari Emilia Pellikka
Emilia Iida Karoliina Rantala
Tiia-Maria Milena Ripatti
Annika Eveliina Ropponen
Eetu Elmeri Simonen
Leena Sooväli
Juhana Vilhelm Strandberg
Joanna Alexandra Strandström
Markus Oskar Juhani Suvanto
Lauri Torsten Tanner
Minttu Maria Tasanko
Aino-Kaisa Alina Ukkonen
Lauri Mikael Vaihtamo
Sandra-Louisa Valdek
Tiia Maria Walldén
Jana Vorontsova
Jana Vähman
Aleksi Tapio Johannes Yli-Houhala

Ärindus
Sotsiaalteaduse bakalaureus  
(cum laude)
Katarina Ilves
Merlin Kulbas
Kätlin Tammiste

Sotsiaalteaduse bakalaureus
Anni Aasna
Tähti Alver
Arina Bolotskihh
Mirjam Einstein
Gerlin Gil
Anastassia Glavatskaja
Jere Robert Hirvi
Sten Hans Jakobsoo
Marta Kaarlep
Gete Kaasike
Grete Kalev
Karl Künter Kaljuveer
Karina Karnaušenko
Evelina-Aleksandra Kedrova
Kristjan Kerik
Katrina Korban
Carol Kõo
Kelly Kütt
Maarja Lainas
Lee Lassi
Merit Lauri
Brenda Lepp
Mari-Ann Lind
Gerli Ljahovski
Peeter Lääne
Pilleriin Masing
Kaari Muldma
Maiken Mägi
Andre Nael
Erki Nelk
Gätlin Nurk
Kaarel Nurmsalu
Johannes Nõges
Sander Nõmmik
Ann-Maria Ojavee
Ksenija Ollõkainen
Melissa Padjus
Linda Luise Paluteder
Piia Parker
Sofja Pomazan
Marina Pošetšenkova
Tarmo Prints
Gert Mattias Purje
Marili Raidna
Cathleen Rajatamm
Marten Raudsepp
Bert Reila
Birgit Reili
Reet Reinsalu
Keity Rodes
Voote Rom
Rasmus Simon Rändvee
Anastasia Shavrina
Jekaterina Solovei
Margus Sülluste
Evelina Zõbina
Kristin Talimets
Karmen Tamm
Triin Gretel Tauk
Mirje Tauts
Mirjam Tenno
Roman Uibukant
Kristin Valdmets
Lilian Valge
Astrit Vanaveski
Sandra Verrevmägi
Lauri Veso
Jüri Vibur
Marianne Ääro
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RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Majandusarvestus ja  
ettevõtluse juhtimine
Cum laude
Ly Ferenets
Meelika Gitška
Johanna-Anette Grünberg
Gerttu Jõeleht
Marko Meigas
Mihkel Reimaa
Johanna Suurhans
Kätlin Šadeiko

Mariliin Aarend
Astra Aigro
Marita Haho
Karina Jetskalo
Triin Kalmu
Katrin Kivisilla
Marianne Negfeldt
Pille Paur
Merle Pehk
Liis Poska
Evelin Press
Keiri Ruusand
Silver Teiter
Sandra Tituk
Valeria Tomingas
Meriliis Tõnisson
Maarja Ulman
Triin Variksoo
Reimo Ärm

Rahvusvaheline majandus ja 
ärikorraldus
Cum laude
Gaili Grüning

Janne Disko
Asko Endoja
Siim Ennuvere
Georgi Gorlov
Paulina Järve
Aleksander Kaaberma
Airi Kolomainen
Katy Kullerkupp
Kristel Kuusemets
Kerli Laidsalu
Viktoria Lipavski
Inge Maiman
Svetlana Marinova
Jürgen Melts
Mihkel Mäeots
Maris Mäger
Karin Märjamaa
Rain Nõmmik
Eva-Ell Paalimaa
Taivo Pajuman
Eveli Post-Tammela
Kristjan Pärn
Silver Raud
Antero Rauk
Kaidi Sassi
Heelia Sillamaa
Meline Sirkel
Carol Stopkin
Aleksei Zubkov
Aigi Tamm
Ranel Tartu

Janne Tikko
Diana Tunijeva
Inga Ulm
Karine Vartla

EESTI MEREAKADEEMIA
MAGISTRIÕPE
Merendus
Tehnikateaduse magister (cum laude)
Mari-Liis Kuuse
Tehnikateaduse magister
Viktor Andriets
Raul Ilisson
Jevgeni Kõrver
Grete-Liis Lepp
Evelina Lichman
Ilja Pil
Lauri Roolaid
Diana Rybalko
Dagmar Samon
Kristjan Truu
Karina Vesselova

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Ettevõtlus ja elamusmajandus
Cum laude
Janne Raun
Olari Vainokivi

Anita Hansen
Karel Kesküla
Kaidi Leemet
Helmi Lember
Jaanus Lüüs
Ilme Rattur
Anneli Raudsepp
Priit Riim
Kristi Saar
Fred Siimpoeg
Maarja Truumees
Jaanus Varik
Mikk Varvas

Külmutusseadmed
Aleksei Esholts
Aleksandr Godõrev
Vassili Jermakov
Nikita Kotšan
Madis Licht
Madis Mikk
Gleb Shalov
Carl-Martin Teearu
Deniss Udalov

Laeva jõuseadmed
Alfred Alliksoo
Rainis Brant
Valentin Iljašik
Mark Ivanov
Jevgeni Kaširin
Eduard Kirillov
Toomas Libene
Anatoli Motašnjov
Anton Petuhhov
Ervin Piht
Artjom Rogovoi
Mike Rästa

Alexey Semenov
Indrek Siren
Henry Soobik
Taavi Tigas
Aleksei Tjukavkin
Andreas Vaab
Stanislav Vasilchenko

Laevajuhtimine
Cum laude
Kristjan Pärna
Tauri Roosipuu

Siim Adamson
Vassili Djakov
Jevgeni Golovin
Taavi Hansing
Marten Joandi
Joel Juhanson
Valeri Kurlõtškin
Sten Küper
Mart Laansalu
Jaan Lillepruun
Elsbeth Link
Vitali Lopatjuk
Deniss Nikolajev
Kaspar Reinson
Kaspar Saar
Joonas Soovik
Rebeka Šumilova
Argo Tamp
Gunnar Tavits
Tanel Trei
Ats Vaaks
Kristjan Villo
Liisa Voblikova

Meretehnika ja  
väikelaevaehitus
Annika Malva

Mereveonduse ja sadamatöö 
korraldamine
Priit Alas
Julia Anderson
Georg Eduard Aranson
Margarita Dementjeva
Anastasia Djurdeva
Anastassia Grigorjeva
Darina Grits
Kristina Jasjuljavitšjute
Jana Jeltsova
Kristina Kalling
Vadim Kolerov
Tatjana Koltsova
Kristiina Lepiku
Kelli Liiv
Elina Liivaste
Ingrid Loim
Anna Moltsar
Inna Muzõka
Hanna Nurme
Ken Ojakäär
Cathlyn Olev
Margarita Paholkova
Jana Potapkina
Georg Randmeri
Helena Rattus
Kristina Rostovtseva
Sander Sarap



31

Loe ka ttu.ee

RUBRIIKLÕPETAJAD

Joonas Saska
Madis Sibul
Anastasia Totskaja
Raissa Vanner
Viktoria Viktorova
Alina Voronkova
Kristjan Ühtid

Turismi ja toitlustuskorraldus
Cum laude
Miina Arop
Piret Poopuu

Helina Andresen
Katrin Koppel
Kirill Kornilov
Kristin Kuusberg
Mari-Liis Lepik
Maire Link
Reelika Luhaäär
Saara-Liis Mälksoo
Maria Polištšuk
Annemari Rahnel
Kristiina Maarja Rintala
Mario Sau

Veeteede haldamine  
ja ohutuse  
korraldamine
Cristian Anton
Artur Karjalainen
Raigo Saarkoppel

Tule jälle!
Kui sulle tundub, et tahaksid mõnest teisest erialast 
rohkem teada saada või õpinguid oma erialal jätkata, 
tule jälle! 

Sisseastumisavalduste esitamine TTÜsse
25. juuni – 4. juuli. Ära maga oma võimalust maha!

Tutvu õppeprogrammidega teejuht.ttu.ee.

www.teejuht.ttu.ee
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Jüri Bogatkin: ärge piirake end  
oma isiksusetüübiga! 
Noise Machine tegevjuht, Elektroonika vilistlane aastast 2016

Olen üle kümne aasta töö-
tanud elektroonikatöös-
tuses ning hetkel tegelen 
peamiselt oma start-up’i, 
Noise Machine (endine Fu-
sionPedal), käivitamisega. 
Oma (elu)kogemuste põh-
jal oskan teile eluks mõned 
soovid ja soovitused anda.

Olete väga tublid ja juba 
olnud piisavalt sihikindlad, 

et valitud eriala lõpetada. Kindlasti liikuge oma unis-
tuste poole ja ärge andke alla – kui olla piisavalt si-
hikindel, siis saate oma unistused kätte! Olge valmis 
ka selleks, et elu viskab teile kaikaid kodaratesse ning 
oma unistuse poole liikumine pole kerge. Thomas Alva 
Edison on öelnud: „Ma olen leidnud 1000 viisi, kuidas 
mu leiutis ei tööta!“, ometi ei andnud ta alla ning sai 
lõpuks lambipirni tööle. Ja lambipirn on just see, mille 
põhjal enamus inimesi kuulsat leiutajat tunneb.

Kõige parem viis oma hirmudest vabanemiseks 
on neile vastu astuda. Üks mu suurimaid hirme oli 
avalik esinemine, aga olles ka muusik ning käivitades 
oma ettevõtet, olen pidanud palju avalikult esinema 
– see on mind kõvasti õpetanud ning esinemine on 
muutunud üsna igapäevaseks tegevuseks. Soovitan 
ka teil vastu astuda oma kõige suurematele hirmu-
dele ja ühtlasi välja oma mugavustsoonist, läbi selle 

on võimalik avastada endas uusi külgi, millest te isegi 
teadlikud pole.

Õppige isiksusetüüpide teooriaid – see annab pa-
rema arusaamise iseendast ja ümbritsevatest. Sellele 
vaatamata ärge piirake end oma isiksusetüübiga, vaid 
tehke seda, mis teile kõige rohkem meeldib. Ühed 
parimatest inseneridest on ekstraverdid ja parimatest 
müügiinimestest introverdid.

Arendage oma tugevaid külgi veel tugevamaks nii, 
et teil pole vastast! Samal ajal ärge jätke unarusse 
oma nõrku külgi ja proovige arendada ka seda, mis ei 
tule loomulikult või on raske.

Teadke, et pea kõik siin elus on harjutamise asi 
– mitte miski ei tule iseenesest. Tõepoolest, mõnele 
on antud rohkem annet ja teisele vähem, kuid kõva 
harjutamine edestab alati loomulikku talenti, kes oma 
oskusi ei arenda!

Tõstke oma vajaduste täitmine esikohale, siis on 
teil jõudu ja jaksu ka teisi aidata.

Lõpuks: võtke kõike huumoriga – naerge iseenda, 
erinevate olukordade ja elu üle. Kerge huumor aitab 
pea igast olukorrast üle saada! Looge oma tõde ja 
ärge kuulake liiga palju, mida teised ütlevad, sest ini-
mesed ütlevad välja igasuguseid mõtteid, esitades 
neid faktide või tõena. Olge skeptilised ja usaldage 
oma sisetunnet!

Veelkord, palju õnne! Surun mõttes kätt teie saa-
vutuse eest ja minge julgelt edasi! ■

VILISTLANE

Monika Tamla: ärge raisake aega sellele,
mida te teha ei taha 
Riigikantselei Tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik, Majandusarvestuse vilistlane aastast 1995

Vaid 23 aastat tagasi tegin ma sama sammu, mis 
peagi ootab ees teidki: astusin TTÜ peahoonest välja, 
käes majandusteaduskonna diplom. Aeg lendab sel-
lise kiirusega, et sellest saab aru alles tagantjärele, 
seetõttu on mu esimene soovitus: ärge raisake aega 
asjadele ja tegevustele, mis teie südant sügavalt ei 
kõneta. Seadke suuri sihte ja püüelge nende poole, 
aga ärge kartke ettevõetud rajalt mõnikord kasvõi 
korrakski kõrvale astuda, et oma senist teekonda veidi 
eemalt kaeda ja vahest ka midagi muud proovida.

Minu elu- ja töökogemus näitab, et TTÜs õpitu ja 
omandatu on nii suure väärtusega, et seda saab ka-
sutada ka paljudes muudes valdkondades, mitte vaid 
õpitud erialal töötades. Ärge kunagi kaotage seda 

õpiindu, mis on teid täna-
sesse päeva toonud. Säili-
tage huvi uute teadmiste ja 
oskuste omandamise vastu 
ka 10, 25 ja isegi 50 aasta 
pärast.

Kindlasti soovin kõigile 
ka rõõmsat meelt ja op-
timistlikku ellusuhtumist, 
sest positiivse hoiakuga 
muutuvad paljud problee-
mid ja mured poole väiksemaks ning rõõmud ja saa-
vutused poole suuremaks.

Tuult tiibadesse ja kõrget lendu! ■
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Reigo Väli: õpi, avasta ja  
ole meeletu alati, kui saad! 
AS Eesti AGA müügijuht, Ärinduse vilistlane aastast 2009

Õppisin kaugõppes ja see 
sobis mulle väga hästi, 
sest samal ajal käisin ka 
tööl: ühendasin töö ja õpin-
gud 3,5 õppeaasta jooksul. 
Õppides lähtusin sellest, et 
tark ei torma – tegin kõik 
vajalikud tööasjad ära ja 
suutsin keskenduda ka 
õpingutele. Vahva oli see, 
et alustasime 2005. aasta 

sügisel õpinguid koos abikaasaga ja koos ka lõpeta-
sime – kõik õpiteemad ja ülesanded saime omavahel 
läbi arutada ja teineteist täiendada. Lisaks õppimise-
le ja tööle sirgusid meie kooliaastate jooksul ka lap-
sed aina suuremaks ning nende õppimiste ja hobide, 
tahtmiste ja tujudega tuli samuti sammu pidada.

Kool andis mulle vägagi suure teoreetilise baasi 
ja kinnistas teadmisi – info ja seosed, mis mul ennegi 
olemas olid, said kinnitust raamatuid, teadustöid ja 
analüüse uurides. Õpikuteadmised ja enda elukoge-
mused seostusid väga vahvaks pagasiks, millega elus 
edasi liikuda.

Soovitan ülikoolis õppijatele ja värsketele lõpeta-
jatele, et loomulikult tuleb võtta kooliajast ja õpingu-
test maksimum, et saada teoreetiline baas, aga kui 

seda õnnestub kas kooliaegse praktika, ajutise töö-
tamise või miski vahva ettevõtmisega seostada, siis 
tulemus ja äratundmisrõõm on topeltsuur, kui näed, 
et tegelikus elus on paljud asjad nii nagu õpikutes.

Samas on maailm kiires muutumises ning osad 
teadmised ja oskused, mis eile olid aktuaalsed, ei 
ole täna enam tähelepanu all. Pärast kooli erialasele 
tööle asudes või enda ettevõtet luues tuleb kogu 
aeg hoida silmad lahti: ehk saaks midagi juurde õp-
pida, midagi uut avastada, midagi meeletut teha. 
Kui on võimalus, soovitan kindlasti näiteks suveks 
välismaale minna, või hoopis väikeettevõtlusega 
tegeleda, seda tasapisi suuremaks kasvatada... Ära 
ei saa unustada ka vanu tarkuseteri nagu “tark ei 
torma” jne, aga samas tasub just nooruses ka uljalt 
tormelda ja tormitseda, tasub nina toppida igale 
poole ja uurida, miks ja kuidas on mingi asi tehtud 
või mingi protsess käimas.

Väga hea on värske diplomandina lüüa selg sirgu 
ja nõutada kõiki hüvesid, mis peaksid justnagu ene-
sestmõistetavad olema – aga konkurents on karm nii 
tööturul kui ka ettevõtluses. Seetõttu tasub vaheteva-
hel ka nii-öelda maa peale tagasi tulla ja meenutada, 
et kõik, mis tundub liiga hea, ei pruugi olla tõsi, kõik 
lubadused ei pruugi alati vett pidada ja kõik pole kuld, 
mis hiilgab. ■

Karel Kundrats: vilistlaste uudiskirjaga 
tasub liituda! 
Eesti Gaas ASi arendusprojektide juht, Tootearenduse ja tootmistehnika vilistlane aastast 2012 

Ülikooli lõpetamine on kaua oodatud ja suur 
sündmus. Mõnda aega pärast diplomi kättesaa-
mist valdab tugev kergendustunne: ära tegin! 
Tean seda omast käest. Kohe pärast lõpetamist 
ma siiski ei tundnud, et TTÜ oleks muutunud kau-
geks või võõraks kohaks, sest olin selleks ajaks 
liitunud nii TTÜ kui ka TTÜ Vilistlaskogu uudis-
kirjaga. 

TTÜ Vilistlaskogu uudiskirja suurim väärtus 
on minu hinnangul vilistlastele mõeldud kõige 
olulisematest sündmustest kiire ülevaate and-
mine. Päris mugav on, kui ei pea ise uurima, mil-
listel ühistel üritustel TTÜ vilistlased käivad ja 
mida neile pakutakse. Näiteks on meeles ratta-

matk, meeleolukas ball 
ja ühised teatriõhtud. 
Kuigi TTÜ on suur ja lai, 
siis on nendel ettevõt-
mistel alati olnud mõni 
tuttav, kellega on vaid 
rõõm kohtuda. Samuti 
on sellist laadi üritused 
andnud juurde palju uusi 
huvitavaid tutvusi, mis 
on kerged tekkima ava-
tud ja ühiste huvidega inimeste vahel.

Seetõttu on kord kuus vilistlaste uudiskirja  
e-postkasti potsatamine vaid puhas rõõm. ■
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Õppejõudude arenguprogramm 
annab tudengitele parema hariduse 
ja õppejõududele paremad oskused 

Kui tavaliselt annavad hindeid ja hinnanguid õppejõud üliõpilastele, siis iga 
semestri lõpp on ka vastupidise tagasiside andmise aeg: õppeinfosüsteemi (ÕIS) 
koguneb tuhandeid tudengite kommentaare ning antakse hinnanguid ja hindeid 

õpetamiskvaliteedi kohta. Õppejõud saavad selle põhjal enda õppetegevust 
analüüsida, võtta kasutusele uusi õpetamisviise ja saada veelgi paremaks.  
Tänavu sügisel käivitub TTÜs hea õppejõu arenguprogramm, mis suunab 
enesetäienduse teele ka neid, kes seda seni ehk oluliseks pole pidanud.

Mari Öö Sarv  Fotod: Edmond Mäll, Mari Öö Sarv

Õppeosakonna arendus- ja kvaliteeditalituse tagasi-
side spetsialist Marika Olander nendib, et alates 
2015. aastast on tagasiside andmine üliõpilaste jaoks 
kohustuslik, mistõttu koguneb esinduslik hulk infot 
sellest, mis auditooriumides toimub ja mida saab pa-
remaks teha. „Seni on olnud iga õppejõu enda valik, 
mida talle antud tagasisidega peale hakata ning kas 
ja kuidas end arendada. Nüüd tahame süsteemsemalt 

läheneda ja arenguvõimalusi läbimõeldult pakkuda,“ 
räägib Olander.

Kuidas saada heaks õppejõuks?
Võimalused end arendada on kõigil TTÜ akadeemilis-
tel töötajatel, kuid arenguprogrammi käivitamisega ei 
luba ülikool kõige kehvematel õppejõududel kehvaks 
jääda. „Oluline on ühtlaselt hea tase. Meie paremad 

FOOKUS
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peavad saama veel paremaks ja nõrgemad väga 
heaks,“ ütleb TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll (pildil). 

Üliõpilasesinduse juhatuse liige haridusvaldkon-
nas Jekaterina Masenko märkis, et tudengid valivad 
tagasisidestamiseks välja just need õppejõud, kes on 
hästi meelde jäänud, olgu siis hea või halva pärast. 
„Tudengid loodavad, et antud programmiga on nende 
arvamusel rohkem mõju hariduse kvaliteedi paranda-
misel ning võimalus sellega otseselt kaasatud olla ja 
vastutada,“ ütles Masenko. 

Arenguprogramm näeb ette, et õppejõu kohta an-
tud tagasisidet analüüsivad kõik osalised – üliõpila-
sed, programmijuht, iga õppejõud ise ja tema otsene 
juht, lähtudes ka kolleegide arvamusest. Probleeme 
igati ning süvitsi analüüsides selguvad konkreetsed 
arenguvajadused ja leitakse asjakohased täiendkoo-
litused või muud arendavad abinõud. Esimeseks lak-
muspaberiks on järgmise korra tagasiside. 

Üliõpilasi esindava Masenko sõnul ei ole olemas 
kindlat faktorit, mis teeks kellestki halva õppejõu. 
„Suurimaks probleemiks võib pidada ehk liigset ene-
sekindlust ning enesearendamisele vastu olemist. 
On jäänud mulje, et täienduskoolitusi peaksid läbima 
need, kes on justkui midagi valesti teinud. See ei ole 
aga üldse tõsi – nii nagu õppejõud eeldavad üliõpi-
lastelt iseseisvat tööd ning enesekeskis nokitsemist, 
tahaksid ka üliõpilased, et nende õppejõud astuksid 
aeg-ajalt kõrvale ning vaataksid oma töö üle,“ rääkis 
Masenko.

Marika Olanderi sõnutsi tuleb tagasisideküsitlus-
test selgelt välja, et kõige kõrgemalt hindavad üliõpi-
lased neid õppejõude, kes on õpetanud 1–5 aastat. 
Põhjus on väga lihtne: nende õppejõudude hulgas on 
kõige rohkem noori, kelle doktoriõppekavas oli kohus-

tusliku ainena kõrgkoolididaktika – teisisõnu, nad on 
õppinud õpetama. 

Samas on meil akadeemilisi töötajaid, kellele on 
õpetamiskohustus tulnud alles ülikoolis töötamise käi-
gus, mistõttu pole neil sobivat ettevalmistust. Lisaks 
annab TTÜs üliõpilastele loenguid tähelepanuväärne 
hulk tippspetsialiste, kellel on praktikutena küll kõige 
kaasaegsemad teadmised õpetatavast valdkonnast, 
kuid arusaadavalt pole nende pedagoogilised oskused 

FOOKUS

Mängu tulevad head tavad 

Uue kõrgharidusseaduse eelnõu kohaselt pea-
vad üliõpilased lähtuma õppetöös akadeemilise 
eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast. 
Õppimise hea tava on sõnastanud Tartu Ülikooli 
üliõpilasesindus ning TTÜs on sõnastatud es-
mased õpetamise hea tava põhimõtted:
Hea õpetamine
 � põhineb teaduslikul mõtteviisil;
 � on õppimiskeskne, toetades loovust ning 

ettevõtlikkust;
 � kujundab valdkonna eetilised tõekspidami-

sed, hoiakud ja vastutustunde;
 � seob õpitava reaalse eluga;
 � on kantud teist inimest väärtustavast 

suhtumisest nii õppijaisse kui ka kaasõppe-
jõududesse;

 � on kaasav, tuginedes koostööle erinevate 
valdkondade üliõpilaste ja õppejõudude vahel;

 � pürgib kaasajastatud erialase ja didaktilise 
meisterlikkuse poole.

Tõrvatilgad hariduse meepotis 
Halvad kogemused kipuvad alati kauemaks meel-
de jääma kui paremad. Mõni eriti ebameeldiv seik 
võib koolile saatuslikuks saada, kui üliõpilane hak-
kab valima, kuhu edasi õppima minna. 
Vahel üritavad üliõpilased oma aineid ümber tõs-
ta või asendada, et mitte võtta ainet, mida an-
nab „halb“ õppejõud. Kui aga on juba ette teada, 
et saadakse kehvapoolne õpetaja, tullakse kohe 
esimesse loengusse halva eelarvamusega, mida 
hiljem muutma hakata on väga keeruline. 
Kõige tähtsam sellistes olukordades on ülikooli-
poolne sõnum, et üliõpilaste arvamusi ja tagasisi-
det hinnatakse ning väärtustatakse. Palju raskem 
on pahaks panna õppejõudu, kes üritab end igati 
arendada ning teeb vahel vigu, kui õppejõudu, kes 
kordab samu vigu aastast aastasse, vaatamata 
talle pakutud võimalustele end parandada.

Üliõpilasesinduse juhatuse liige  
haridusvaldkonnas Jekaterina Masenko
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sama kõrgel tasemel. Kõige kiirem ning ilmselt ka 
mugavam viis oma oskusi parandada, on võtta ees-
kujuks kõige paremat tagasisidet saavad kolleegid – 
ilmselgelt teevad nad midagi teisiti ning tasub uurida 
ja õppida, milles on nende edu saladus.

Hea õppejõu arenguprogramm eraldab õppejõud 
üliõpilaste ÕISi-põhise tagasiside põhjal nelja rühma: 
tipud, nõuetele vastavad, parendamist vajavad ja puu-
dulikud. Arenguprogrammi loomulik osa on, et kõigile, 
nii parimaile kui ka nõrgimaile, pakutakse võimalusi 
enesearenguks.

20% kõige kõrgemalt hinnatud õppejõud on ees-
kujuks teistele ning neid julgustatakse oma kogemusi 
ja oskusi teistega jagama. 20% parima hulgast nomi-
neeritakse tippõppejõud ja valitakse aasta õppejõud, 
neid tõstetakse esile tutvustavate artiklitega ning plaa-
nis on ka hea õppejõu stipendium, et parimad saaksid 
end pedagoogiliselt veelgi täiendada, nt osaleda mõnel 
rahvusvahelisel kursusel, konverentsil või töötoas. 

Hindamisskaala vahemikku 25–80% kuuluvad õp-
pejõud vastavad nõuetele, nad saavad õpetamise ja 
juhendamisega hästi hakkama ning üliõpilaste konst-
ruktiivset tagasisidet arvestades leiavad ise sobivad 
võimalused enesetäienduseks ja parandavad enda 
vajakajäämised.

10–25% madalamalt hinnatud õppejõudude kva-
liteet vajab parendamist ja neil tuleb osaleda vähe-
malt ühel täiendõppe või muus arendavas tegevu-
ses. Konkreetsed vajakajäämised leiavad õppejõud 
ja tema otsene juht koostöös ning edasiminekut hin-
natakse järgneva aasta arengu- ja karjäärivestlusel.

Arenguprogramm sõnastab, et 10% kõige mada-
lamalt hinnatud õppejõudude töös esinevad puudu-
sed ning programmijuhtidel on õigus neid õppetöös-
se mitte kaasata – puudulikust õpetamisest poleks 
ju üliõpilastele mingit tolku. Hariduse kvaliteedi töö-
grupp arutab puudused läbi ning esitab üliõpilaste 
ettepanekud õppekvaliteedi tõstmiseks programmi-
juhile ja õppejõu juhile. Juht ja õppejõud koostavad 
tähtajalise tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks 
ning õppejõud kasutab vähemalt kahte õpetamispä-
devust tõstvat ja arengut toetavat meedet, vajadusel 
rohkem. Uuesti hinnatakse õpetamiskvaliteeti aasta 
pärast ning positiivseks loetakse, kui tagasiside on 
parem kui 10% kõige madalamalt hinnatud õppe-
jõududel.

Õpikäsitlus areneb pidevalt, hea õppejõud 
koos sellega
Nagu öeldud, kulub pidev enesetäiendamine ära kõi-
gile õppejõududele, sest õpikäsitlus muutub pidevalt. 
Muutub ka õppija: tänane tudeng on hoopis teistsu-
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Ülikool on arenguvõimalusi pungil täis 
Lisaks personali arendus- ja mobiilsuskeskuse-
le pakuvad enesetäienduseks võimalusi ülikooli 
muudki üksused. Toome vaid mõned näited:

TTÜ majandusteaduskonnas on teadmisi ini-
meste juhtimisest ja koostööst teistest teadus-
kondadest juba ootuspäraselt rohkem, kuid nad 
koolitavad ka ise oma personali ning lisaks on 
majandusteaduskonna õppejõud väga agarad ka-
sutama programmi PRIMUS valdkonnaüleseid koo-
litusi, märgib personaliarenduse peaspetsialist Ija 
Stõun. Majandusteaduskonna õppeprodekaan Laivi 
Laidroo toob välja õpetamiste päeva traditsiooni 
– kaks korda aastas, sügissemestri eelnädalal ja 
jaanuarikuise sessi ajal. “Üldiselt võtavad töötajad 
arenguvõimalustest kinni ja eks me oleme ka ürita-
nud sinna huvitavad või aktuaalsed teemad võtta. 
Viimane kord oli teemaks kultuuride erinevus ja sel-
le seos õppejõutööga, järgmisel korral keskendume 
erivajadustega üliõpilastele,” räägib Laidroo.

IT-teaduskonnal on koostöös Teliaga prog-
ramm „Õppejõud ettevõttesse“ – TTÜ IT-teadus-

konna õppejõududele ja doktorantidele mõeldud 
unikaalne võimalus tutvuda Eesti suurima tele-
kommunikatsiooniettevõtte tegevuste ja protses-
sidega ettevõttesiseste mentorite juhendamisel. 
Kasu õppejõududele: praktiline sisevaade (teooria 
ja praktika sidumine, reaalse kogemuse omanda-
mine), valdkonna arengusuundadega tutvumine, 
kontaktide ja potentsiaalsete koostööpunktide 
leidmine.

Eesti Inseneripedagoogika keskus pakub TTÜ 
õppejõududele Inseneripedagoogika Rahvusvahe-
lise Ühingu IGIP-õppekaval põhinevat täiendusõp-
pekursust mahus 25 EAPd. Neil kursuse läbinutel, 
kellel tehniline kõrgharidus, on võimalus lisaks 
tunnistusele taotleda rahvusvahelist inseneripe-
dagoogi kvalifikatsiooni ja rahvusvahelist diplomit. 
Igal sügisel toimuvad selle kursuse põhjal TTÜs 
ka õpitoad ja seminarid, mis mõeldud eelkõige 
alustavatele õppejõududele, aga sobivad hästi ka 
värskenduseks kogenumatele – n-ö rooste eemal-
damise päevad nii eesti kui ka inglise keeles. ■

gune õppija kui üliõpilane 20 aastat tagasi. Samuti 
on mõneti erinevad humanitaar- ja reaalteaduste õp-
pijad ning nende õpetamise meetodid. Näiteks pole 
võimalik täppis-, arsti- ja tehnikateadustes arvestada 
õhinapõhise õppega, sest vastutus on liiga suur. Vale-
mid õhinapõhiselt pähe ei tule ning on asju, mida tu-
leb lihtsalt teada – me ei saa endale lubada, et meie 
vilistlased loovad lahendusi, mis on ebakvaliteetsed 
või suisa eluohtlikud. 

Mullu ülikoolis tehtud uuring TTÜ õppejõudude 
pedagoogilisest kompetentsist kinnitas, et kõige roh-
kem vajatakse teadmisi uuest õpikäsitlusest: millised 
on sobivad didaktilised mudelid, millised on erinevad 
hindamismeetodid jne. Ülikooli uues metoodikalaboris 
saab neid ja palju teisi teemasid käsitleda kas semi-
nari, õpitoa või individuaalse konsultatsiooni vormis. 
Kümnete uusimate tehniliste võimalustega metoo-
dikalabor on eksperimentaalauditoorium, mis pakub 
õppejõududele, mentoritele, koolitajatele ja õppijatele 
kaasaegset õppekeskkonda, seal saab läbi viia aktiiv-
õppemeetoditel põhinevat erinevas vormis õppetööd 
– loenguid, rühmatöid, seminare. 

Arenguprogrammi tagamaad ja sisu
Küsimus õppetöö kaasaegsusest ja kvaliteedist on 
muidugi TTÜs siis alates aastast 1918. Personali 
arengut on toetatud ja suunatud pidevalt, kuid muu-
tused ühiskonnas ja tehnoloogias nõuavad ja võimal-
davad senisest kiiremat reaktsiooni.

Pärast 2014. aastal toimunud institutsionaalset 
akrediteerimist ülikoolis analüüsiti välishindajate mär-
kusi ja soovitusi ning vastavalt nendele tehti muu-

datusi ka personali arendus- ja koolitusvaldkonnas. 
Moodustati personali arendus- ja mobiilsuskeskus, 
mille põhiülesandeks sai ülikooli erinevate struktuu-
riüksuste arendustegevusega seotud spetsialistide 
koondamine ühisesse võrgustikku ja selle töö koordi-
neerimine. Tihedas koostöös Eesti inseneripedagoogi-
ka keskuse ja õppeosakonnaga asuti edasi arendama 
õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise ja hindamise 
süsteemi. Võttes eeskujuks nii meie võrdlusülikoolide 
kui ka teiste tehnika- ja tehnoloogiaülikoolide aka-
deemiliste töötajate pedagoogiliste pädevuste tõst-
miseks välja töötatud programmid ning kõrvutades 
neid Euroopa Komisjoni soovitustega õpetamise ja 
õppimise kvaliteedi parandamiseks, tekkis selgem 
ettekujutus, milliseid pädevusi tuleks edasi arendada 
ja kuidas seda teha.

TTÜs saavad akadeemilised töötajad end täien-
dada näiteks kõrgkoolididaktika, sotsiaalsete ja suht-
lusoskuste, aktiivõppe meetodite, õppematerjalide ja 
-vahendite kaasajastamise alal. Kaasata saab men-
toreid, külastada tunnustatud õppejõudude loenguid 
ning täiendada end konverentsidel ja kursustel teistes 
ülikoolides. 

Toetavad meetmed TTÜ õppejõudude arengu-
programmis tuginevad mudelile 70/20/10 – olulisem 
osa ehk 70% uusi teadmisi ja oskusi saadakse läbi 
töökohal õppimise, 20% arendavatest suhetest ja kõi-
ge tagasihoidlikum osa on koolitustel, konverentsidel, 
seminaridel. Seetõttu ongi nii oluline, et kõrgelt hinna-
tud pedagoogiliste oskustega õppejõud annaksid oma 
teadmisi ja kogemusi kolleegidele edasi ning oleksid 
mentoriks alustavatele õppejõududele. ■
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Uus „Akadeemilise karjääri korraldus“
kasvatab ülikooli võimekust

Ülikooli arengukava aastani 2020 sätestab, et TTÜ missioon on olla teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse 

andja Eestis. Selle ambitsiooni täitmiseks on TTÜ esimesena Eestis asunud 
rakendama tenuuril põhinevat akadeemilise karjääri mudelit, olles valdkonnas 

teenäitajaks ka teistele ülikoolidele. Tenuuriprofessorid asuvad kasvatama  
ülikooli teadustegevuse võimekust, tagavad teaduspõhise õpetamise ning  

loovad sellega tugeva aluse ülikooli kõigile teistele tegevustele.

Personaliosakonna juhataja Tea Trahov ja teadusprorektor Renno Veinthal  Foto: Edmond Mäll

2017. aastal toimunud tenuuriprofessori ametikoh-
tadele atesteerimise ja konkursside analüüsi alusel 
kinnitas ülikooli nõukogu märtsis „Akadeemilise kar-
jääri korralduse“ uue redaktsiooni, mis täiendas prot-
sesside korraldust ning akadeemiliste ametikohtade 
mudelit.

TTÜ akadeemiliste ametikohtade mudel kirjeldab 
kolme ametikohta, mis sisaldavad töötaja arengust ja 
iseseisva töö võimekusest lähtuvaid astmeid: lektor, 
teadur ja tenuuriprofessor. Ametikohale asumiseks 
tuleb läbida konkurss, astmete vahel liikumiseks saab 
positiivse atesteerimise tulemusel kasutada eduta-
mist. Lektori ja tenuuriprofessori ametikohad on üld-
juhul tähtajatud, teaduri ametikohad on lähtudes töö 
iseloomust ja rahastusallikate püsivusest kas tähtaja-
lised või tähtajatud, mis annab instituutidele parima 
võimaluse paindlikult kohandada eelarve võimalusi ja 
teadustöö vajadusi.

Lektori ja teaduri ametikohtade vahel saab üli-
kooli akadeemiline töötaja valida endale sobiva, tema 
tugevusi arvestava karjääritee. Ühe või teise karjää-
ritee valimine ei tähenda lõplikku valikut teadus- ja 
õppetöö vahel – ülikool ootab teaduritelt panustamist 
õppetöösse ning õppejõududelt teadustöös osalemist. 
Karjäärimudelit kujundades lähtusime veendumusest, 
et see tagab õpetatavate ainete kooskõla teaduse 
arengu ja teaduspõhise praktikaga ning muudab õp-
pimise üliõpilaste jaoks atraktiivsemaks. Kui isikust 
või perioodi töökoormusest lähtuvalt ei ole võimalik 
panustada nii õppe- kui ka teadustöös, siis saavad 
juhid töötajaga läbi rääkida individuaalse koormus-
jaotuse, mis erineb ametikohale kehtestatud üldisest 
õppe- ja teadustöö koormuse suhtest.

Doktorikraadi kaitsnud noortel teadlastel on või-
malik jätkata tööd teadurina, kui uurimisrühma juht 
ja instituudi direktor vastavate projektide ja lepingute 

FOOKUS
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raames seda võimalikuks ja vajalikuks peavad. Te-
nuuri sisenemiseks on noorel teadlasel kindlasti vaja 
laiendada oma kogemusi ja arendada teadus- ja 
ette võtlussidemeid järeldoktorantuuris. Järeldokto-
rantuur tähendab vähemalt aastast teadustööd mu-
jal, üldreeglina välisriigi ülikoolis või teadusmahukas 
ettevõtluses. TTÜs loodavaid teaduri ametikohti kä-
sitleme samuti kui järeldoktori 
ametikohti: püüame neid luua 
ja neisse värvata mujal dok-
torikraadi kaitsnud teadlasi, 
kes tulevad meie ülikooli oma 
originaalsete ideede, unikaal-
ste teadmiste ja sidemetega 
ning rikastavad seeläbi meie 
akadeemilist tegevust.

Akadeemiliste ametikoh-
tade pädevuste ühtlusta-
miseks, soorituseesmärkide 
seadmiseks ja personaalse 
tulemuslikkuse hindamiseks 
loob struktuuri „Akadeemilise 
karjääri korralduse“ määruse 
lisana kinnitatud akadeemilise 
hindamise maatriks. Maatriks 
kirjeldab 9 tulemuslikkuse ta-
set 11 akadeemilise tegevu-
se kohta. Iga akadeemilise 
ametikoha jaoks on määrat-
letud oodatud pädevuste ja 
tulemuslikkuse tasemed, mille 
suhtes toimub nii ametikohal 
toimetuleku atesteerimine kui 
ka konkurssidel ametikohale 
sobivuse hindamine.

Karjäärimudeli keskmeks 
on tenuur. Kõik tenuuri kuuluvad professori ametiko-
had on võrdsete õigustega iseseisva uurija ameti-
kohad, mille ümber koonduvad doktorandid-noorem-
teadurid ja järeldoktor-teadurid sõltuvalt tehtava 
teadustöö mahust ja rahastamisest. Tenuuri ameti-
kohal on kolm astet: abiprofessor (Assistant Professor), 
kaasprofessor (Associate Professor) ja täisprofessor 
(Full Professor), mis vastavad erinevale akadeemilisele 
tulemuslikkusele ja millel edenemine eeldab positiiv-
set atesteerimist.

Oluline tenuuriprofessorite tulemuslikkuse suuna-
mise vahend on tenuuri rada. Tenuuri rada on profes-
sori tenuuri jõudmise korraldus, mille käigus sõlmitak-
se professoriga tähtajaline tulemuslikkuse kokkulepe 
ja eduka atesteerimise korral viiakse ta üle tenuuri. 
Tenuuri rajal töötava professori ametikoht on täht-
ajatu ja professorit saab rajale määrata, kui isik on 
esmakordselt valitud professoriks või kui isik on es-
makordselt TTÜs tööd alustav professor. Tenuuri rajal 
tööd alustava professoriga lepitakse töölepingu sõl-
mimisel ametijuhendis kokku kolmeaastase perioodi 
oodatavad töötulemused, mis on aluseks tenuuri raja 
professori atesteerimisel tenuuri.

Tenuur kui süsteem on vajalik mitte ainult kindlus- 
ja perspektiivitunde loomiseks, vaid ka peamine inst-
rument akadeemilise vabaduse tagamiseks. Tenuuri 
ametikohal on professoril võimalus vabalt valida oma 
uurimissuunda ning taotleda selleks toetusi ja rahas-
tamist nii kodu- kui ka välismaalt, iseseisvalt korral-
dada oma teadustööd, samuti vabalt valida õpetus-

meetodeid tulemusliku õpikeskkonna kujundamiseks, 
tema põhiliseks kohustuseks on tegevusvaldkonna 
arengust tulenevate ülesannete täitmine. Tenuuri 
ametikohtadel on töökohakindluse garantii, mistõttu 
neid ei saa raha puudusel koondada. Atesteerimine 
jääb edaspidigi akadeemilise töösoorituse hinda-
mise vahendiks, mis koos hoolikalt läbi mõeldud 
ja läbipaistvate edutamisreeglitega tagab arengut 
väärtustava akadeemilise kultuuri.

01.06.2018 seisuga on TTÜs moodustatud 63 te-
nuuri ametikohta, tööleping oli sõlmitud 39 tenuuri-
professoriga. Nendest 27 on täidetud ülikoolisiseselt 
väljapaistvate professorite atesteerimise tulemusena 
üleviimise teel ja 12 konkursside tulemusena. Tenuuri 
rajal töötab 9 kaas- või abiprofessorit. Tenuuriprofes-
sorite keskmine vanus on 49 aastat (vanusevahemik 
31–68), 39 professorist 5 on naised ja 13 esmakordselt 
professorid TTÜs. Tenuurimudeli senine rakendamine 
ülikoolis on olnud tulemuslik – ametikohtade täitjate 
analüüs näitab, et nii atesteerimisel ja tenuuri ülevii-
misel kui ka ametikohtade täitmisel konkursi korras on 
tehtud õigeid valikuid, mis tugevdavad TTÜ positsiooni 
teadusülikoolina. ■

„Akadeemilise karjääri korraldus“ defineerib lisaks tenuuriprofessorile 
kaks täiendavat professori ametikohta:

Kaasatud professor (Adjunct Professor) on rahvusvaheliselt tunnustatud 
akadeemiline isik, oma valdkonna eestkõneleja ja tunnustatud arendaja, 
keda ülikool ootab ja kutsub liituma kas õppetöö või teadusprojektide 
arendamiseks. Kaasatud professoritena soovime tuua muutuste läbivii-
miseks ja arengu kiirendamiseks eri valdkondade tippspetsialiste osalise 
koormusega meie ülikooli.

Sihtrahastusega professor on akadeemilise töö kogemusega oma ala 
tunnustatud ekspert, eestvedaja ja propageerija, kes juhib ülikoolis TTÜ-
välise organisatsiooni, fondi jne poolt loodud sihtotstarbelise rahastu-
sega teadusteema või uurimisprojekti tulemuslikku täitmist. Erinevalt 
kaasatud professorist ootame sellel ametikohal pühendumist tööle 
TTÜs, aga töö eesmärgid tulenevad lisaks ülikooli ootustele ka rahas-
taja seatud nõuetest.

Karjäärimudel annab töötajatele kindlustunde ja selge sihi oma tööelu 
ja akadeemilise karjääri seadmiseks. Mudel annab paindlikkuse ja või-
malused, mis toetavad nii ülikooli kui ka akadeemiliste töötajate ees-
märkide saavutamist – ühest küljest teadus- ja õppetöö paindlik ühen-
damine, teisalt võimalus spetsialiseeruda rohkem õpetamisele (lektorid) 
või teadustöö lepingute täitmisele (teadurid). Süsteemi jätkusuutliku ja 
vajaduspõhise arengu kindlustavad tenuuriprofessorid, kelle eestveda-
misel teadustöö käib ning kelle töö tulemused on aluseks valdkonna 
teaduspõhisele õpetamisele.
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Asjade Internet teeb  
TTÜ kampusest digilinnaku  

Viimastel aastatel lisandub üha rohkem seadmeid asjade internetti  
(ingl k Internet of Things – IoT) – see tähendab seadmeid, mis on mingil moel 
ühendatud võrku ning suudavad omavahel suhelda ilma inimese osaluseta.  

Selliste seadmete kasutusvõimaluste nimekiri täieneb iga päevaga,  
alustades personaalsest meditsiinist ja targast kodust ning lõpetades targa linna, 

kodumasinate ning isejuhtivate sõidukitega. 

Arvutisüsteemide instituudi teadur Mairo Leier  Foto: TTÜ

IoT-seadmetel on väike energiatarve ja nende kasu-
tusvõimalused avarduvad pidevalt, üha madalamale 
tulev hind laiendab kättesaadavust veelgi. IoT-sead-
mete võtmeteguriteks nende disainimisel on ohutus 
ja turvalisus, mis on tõusnud suureks probleemiks 
paljude lahenduste puhul.

TTÜ on võtnud eesmärgiks luua ülikoolilinnakus-
se laialdased võimalused targa linna arenduseks. 
Digikampuses saame mängida läbi, milliseid kom-
munikatsioonilahendusi kasutada, kuidas seadmed 
omavahel suhtlema panna ja kuidas tagada and-
mete turvalisus. 

TALTECHDIGITAL
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Selleks kaasame mitmetest valdkondadest part-
nereid, kes toovad katsetustesse kas siis erinevaid 
kommunikatsiooniliideseid, platvorme, riistvara või 
hoopis probleemseid situatsioone. Selline keskkond 
on heaks pesaks kõiksugu koostööprojektidele, uu-
rimisvaldkondadele ja -suundadele ning muidugi ka 
tudengite lõputööde teemadele. Praktiliste probleemi-
de uurimine, mille tulemusi saab tööstuses kasutada, 
on ju huvitavam ja suurema lisandväärtusega kõigile 
osapooltele. Samuti annab taolistes projektides osa-
lemine parema ettevalmistuse tudengile, kes on peale 
lõpetamist suundumas tööstusesse.

Koostöös Teliaga on TTÜ linnakus praegu võimalik 
katsetada NB-IoT ja LTE Cat M1 võrku. Tegemist on 
eelkõige IoT-seadmetele mõeldud raadiosidetehnoloo-
giaga, mis kasutab samu tugijaamu nagu mobiiltelefo-
nidki. Peamisteks eelisteks on suurem leviala ja väiksem 
energiatarve, mis tingib küll ka väiksema andmesidekii-
ruse. Oluline on, et see võimaldab seadmete vahel kahe-
poolset sidet, mida on tarvis nende juhtimisel.

Kui aga olulisim on seadme aku maksimaalselt 
pikk kestus ja andmeid on vaja saata ainult ühe-
poolselt ning suhteliselt harva, siis on TTÜ linnakus 
koostöös Leviraga võimalik kasutada LoRa WAN 
raadiotehnoloogiat. See on vabasagedusel töötav 
raadiovõrk, mille kasutamiseks on tarvis tugijaama 
(alumisel pildil). Seadmed võivad tugijaamast asuda 
kuni 15 km kaugusel, kuid linnas ja sisetingimustes 
saab arvestada maksimaalselt mõne kilomeetriga. 
LoRa WAN võrgu eripäraks on ka see, et seadmetelt 
saadetakse andmed Levira enda IoT-platvormi. Vaja-
dusel saab need andmed sealt edasiseks analüüsiks 
ja visualiseerimiseks ka mujale edasi saata.

Suurt osa IoT-lahendusi peab olema võimalik ee-
malt jälgida ning vahel ka juhtida. Selleks on vaja IoT-
platvormi, mida on maailmas üle 500 erineva. Telia 
on andnud TTÜ kasutada platvormi Cumulocity, mis 
oma funktsionaalsuselt ja võimekuselt katab ära väga 
suure osa põhilistest vajadustest. Ühise IoT-platvormi 
valik aitab kokku hoida aega, mis kuluks uue platvor-
mi tundmaõppimisele, samuti võimaldab see osaliselt 
korduvkasutada varem loodud lahendusi. 

Koostöös ettevõtetega pakub ka TTÜ võimalust 
kasutada oma toote või teenuse arenduseks sama 
Cumulocity platvormi. Pärast saab soovi korral kogu 
arenduse koostöös Teliaga väga kiirelt ja väikeste 
kuludega kommertskasutusse üle viia.

Targa linna arenduse ühe esimese sammuna hak-
kas TTÜ koostöös Silberauto ja ABBga 2017. aasta sü-
gisel arendama isejuhtivat sõidukit (vasakul pildil), mille 
kohta saab pikemalt lugeda iseauto veebilehelt. Selles 
projektis lahendavad mitmesuguseid isesõitva auto 
arendamisega seotud ülesandeid tudengid ning igal 
arendusmeeskonnal on oma juht, kelle ülesandeks on 
tagada kõikide arendusetappide õigeaegne täitmine. 
Kuna tegemist on avatud platvormiga, ootame koos-
tööle erinevaid ettevõtteid, et isesõitva auto peal uusi 
lahendusi testida. Näiteks on sügisel plaanis koostöös 
Teliaga alustada TTÜ linnakus 5G telekommunikat-
sioonivõrgu testimist – katsetame uusi lahendusi nii 
seoses virtuaalreaalsusega kui ka isesõitvate autode-
ga. Näiteks saab osa isejuhtiva sõiduki funktsionaa-
lsusest viia pilve, kuna 5G kiirus on suur ja latentsus 
väga väike.

Koos isesõitvate autodega areneb ka sõidukite 
omavaheline (Vehicle-to-Vehicle) ja sõiduki-taristu 
(Vehicle-to-Infrastructure) vaheline suhtlus. Bercman 
Technologies arendab koostöös TTÜga välja nutikat 
ülekäigurada, mis hoiatab sõidukijuhti teed ületada 
soovivast jalakäijast valgusmärguandega. Seda kont-
septsiooni võib laiendada ülekäiguraja ja auto vaheli-
seks suhtluseks, kus auto saab otse ülekäigurajalt info 
jalakäijate kohta ning pidurdab juba ennetavalt, ilma 
juhi sekkumiseta. Koostöös Starshipiga on plaanis 
arendada ka suhtlust Starshipi viimase miili roboti ja 
isejuhtiva sõiduki vahel. See loob võimaluse kasutada 
sarnast suhtlust mootorrataste, jalgrataste ja kõikvõi-
malike sõidukite omavahelisel lävimisel, aidates ära 
hoida kokkupõrkeid.

Paralleelselt käib ka sensoorikalahenduste arendus. 
Kui hetkel kasutavad isesõitvad sõidukid otsuste tege-
miseks peamiselt kaameraid, lidareid ja kaugmaarada-
reid, siis uue tehnoloogiana on järjest rohkem kasutusel 
millimeeterlainepikkusel töötavad lähimaa nn chip-ra-
darid, mis suudavad tuvastada objekte kuni 50–60 
meetri kauguselt. Nende eeliseks on soodne hind, väike 
suurus ja sisuliselt piiramatu kasutusvaldkond. Mõned 
põnevamad valdkonnad on näiteks droonide juhtimine, 
inimeste loendamine, turvalahendused, robotite juhti-
mine, intelligentne tänavavalgustus jmt.

Ülaltoodud projektid on vaid väike valik võimali-
kest TTÜ targa linnaku kontseptsiooni arendustest. 
Väga oodatud on koostöö ettevõtetega, kes soovi-
vad kaasa lüüa erinevate tehnoloogiate katsetamisel, 
täiustamisel, testimisel ja ka rakendamisel väljaspool 
TTÜ linnakut. ■

Loe rohkem: 
https://iot.ttu.ee

https://iseauto.ttu.ee 

TALTECHDIGITAL
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Noorteadlaste ühendatud jõud – 
Eesti Noorte  

Teaduste Akadeemia
TTÜ professor, ENTA liige Maarja Grossberg  Foto: Reti Kokk

Ametlikult on ENTA defineeritud noorteadlastega 
seotud teemadele keskendunud mittetulundusühin-
guna, mille eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste 
häälekandja: esindada nende huve, panustada teadu-
se ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suuren-

dada teaduse rolli ühiskonnas. ENTA asutajaliikmed 
on väljapaistvad ja aktiivsed doktorikraadiga kuni 
37-aastased teadlased, kelle esitasid liikmeks Eesti 
teadusasutused Eesti Teaduste Akadeemia kutsel.

Meid on kokku 29 ning oma esimeseks presi-
dendiks valisime Keemilise ja Bioloogilise Füüsika 
Instituudi vanemteaduri Els Heinsalu. ENTA rida-

31. mail 2017 asutati Eesti Teaduste Akadeemia initsiatiivil Tallinnas  
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA), mis esindab ja ühendab Eestis  

ja ka väljaspool Eestit töötavaid kõigi valdkondade noori teadlasi.  
Seljataga on aasta aktiivset tegutsemist ja paslik on teha  

meie tegemistest väike kokkuvõte. 

TEADUS

Liikmed fotol:
Alumine rida vasakult: Els Heinsalu, Heisi Kurig, Lili Milani, Äli Leijen, Karin Kogermann, Andra Siibak
Alt teine rida vasakult: Kerli Mõtus, Innar Liiv, Anneli Veispak, Gert Preegel, Hannes Tõnisson, Rainer Küngas
Kolmas rida vasakult: Hendrik Voll, Kajar Köster, Leho Tedersoo, Elmo Tempel, Marju Raju
Neljas rida vasakult: Aare Tool, Peeter Espak, Maarja Grossberg, Ester Oras
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desse kuulub väga erinevate valdkondade esinda-
jaid, füüsikutest muusikateadlasteni. Meid ühendab 
huvi riigi teadus- ja hariduselu ning ühiskonna ees 
seisvate probleemide ning kaasnevate väljakut-
sete vastu. Kuna tegemist on noorteadlaste aka-
deemiaga, on keskseteks teemadeks just noorte 
teadlaste rahastuse ja karjääri küsimus, teaduse 
valdkondadeülene areng, koostöö teiste noortead-
laste akadeemiatega mujal maailmas ning teadu-
se populariseerimine. Kõigis neis küsimustes teeb 
ENTA koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga, ha-
ridus- ja teadusasutustega, meedia, era- ja avaliku 
sektoriga. Millised on aga olnud ENTA tegevused 
esimesel tegutsemisaastal lisaks üksteise tundma-
õppimisele?

Üks lihtsamaid viise noorteadlaste mõtete ning 
ühiste seisukohtade tutvustamiseks avalikkusele 
on artiklid ning sõnavõtud kirjutavas ning elektroo-
nilises meedias. Kõik ENTA ühisartiklid on leitavad 
ENTA kodulehelt. Oleme võtnud sõna meile olu-
listel teemadel, kus tunneme, et meie seisukohad 
panustavad probleemi lahendamisse, strateegia 
väljatöötamisse või visiooni kujundamisse. Tege-
mist võib olla päevakajalise ühiskondliku problee-
miga või pikemaajalise mõjuga ühiskondlike stra-
teegiate väljatöötamisega. Näidetena võib tuua 
palju kirgi kütva vaktsineerimise vajalikkuse teema, 
kus teaduspõhine lähenemine peab võistlema soo-
lapuhumise ja emotsioonidega, samuti teadlaste 
karjäärimudeli väljatöötamise ja teaduse rahas-
tamise.

Just viimatimainitu on meile väga südamelähe-
dane teema, millele oleme oma esimese tegutse-
misaasta jooksul palju tähelepanu pööranud – kuni 
avaliku pöördumiseni Vabariigi Valitsusele ning Rii-
gikogule seoses riigi teadusrahastuse strateegia 
mittetäitmisega. Oleme juhtinud tähelepanu tea-
dusrahastuse stabiilsuse olulisusele ning teadlas-
te karjäärimudeli selgusele ja atraktiivsusele, mis 
on määravaks Eesti teadlaskonna järelkasvu ning 
arengu tagamisel. Teadlaste koolitamine, neile põh-
jaliku erialase kogemuse andmine ja oma uurimis-
grupi loomine võtab mitu aastakümmet, mistõttu 
ongi vaja järjepidevust, et sellele rajale suundujaid 
ning seal püsijaid oleks üle kriitilise piiri. ENTA liik-
med on pakkunud välja omapoolse nägemuse ning 
konkreetsed soovitused, mida selle tagamiseks võiks 
ette võtta.

Selge see, et kirjutamisest ja sõnavõttudest ei 
piisa. Võib mõelda, et kes see kõiki neid artikleid ikka 
jõuab lugeda, aga oluline on ülesanne sõnastada ja 
omapoolsed lahendused või nägemus välja pakkuda. 
Meie kogemus näitab, et ENTA sõnavõtud on oodatud 
ning neid on tähele pandud, viies nii mõneski küsimu-
ses teise osapoole soovini tõstatatud teemasid lä-
hemalt arutada, et juba reaalseid samme astuda. Nii 
oleme jõudnud koostööni ülikoolide juhtkondadega, 
meediaga, ministeeriumite ning muude otsustusko-
gudega. Noorteadlaste roll on siinkohal tuua värskeid, 

veel kammitsemata mõtteid tihti päris umbsetesse 
ning poliitiliselt mõjutatud otsustuskogudesse. Me 
võime oma suhtelise kogenematuse tõttu olla vahel 
nurgelised ja kohmakad ning tõstatada ebamugavaid 
küsimusi. Olles aga ise avatud ja ausad, soovime ka 
teistelt samasugust, mitte poliitiliselt korrektset lä-
henemist.

Inimestena mõistame, et ka teadlane peab va-
hel oma mugavustsoonist välja tulema ning ole-
ma teistele nõudmiste esitamise kõrval valmis 
tegema muudatusi oma mõttemallidesse ja käi-
tumismustritesse, et ka ise ühiskonna vajadustele 
vastata. Palju kõneainet on pakkunud teadlaste ja 
ühiskonna vähene koostöö ning teadustulemuste 
piiratud rakendamine reaalses elus. Oleme ka sel-
lele tähelepanu osutanud ning võimalikke lahen-
dusi pakkunud mitmes arvamusartiklis teadlaste 
ja ettevõtluse koostöö näitel, tuues välja mõle-
mapoolse paindlikkuse ja usaldusväärse partner-
luse vajalikkuse ning rõhutades teadusasutuste 
ja ettevõtete vahelise mobiilsuse soodustamist 
teadlaste jaoks.

Laiemale avalikkusele lähemale oleme jõudnud ka 
mitmete teaduskonverentside ning -ürituste korral-
damisega, ENTA on andnud oma panuse Arvamus-
festivali ning riigikogu teaduskonverentsi korralda-
misse. Koos Eesti Teaduste Akadeemiaga korraldati 
konverentsi „Noorteadlased Eestis ja välismaal“, kus 
– nagu nimigi ütleb – tutvustasid oma teadustööd 
Eesti noored teadlased seest- ning väljastpoolt rii-
gipiiri. Teaduse jätkusuutlikkuse ning noore teadlase 
arengu seisukohalt on äärmiselt oluline teaduskoos-
töö eri teadusasutustes siin ja mujal. Üheks oluliseks 
ettevõtmiseks peame ka Teadusmarsi korraldamist 
Eestis, see leidis aset tänavu 14. aprillil mitmetes 
riikides üle maailma. Ürituse eesmärgiks oli juhtida 
kõigi tähelepanu teaduse vajalikkusele ja teaduspõ-
hise mõtlemise olulisusele.

Alles alustanud noorteadlaste akadeemiana tee-
me tutvust ka teiste noorte teadlaste akadeemiatega 
mujal maailmas ning loodame saadud kogemuste-
vahetusest ja koostööst jõuda veelgi lähemale oma 
eesmärkide täitmisele.

Võib öelda, et ENTA on üks tegus organisatsioon, 
mis seob ühiskondlikult aktiivseid noorteadlasi, kes 
ühiselt panustavad Eesti teaduselu ning ühiskonna 
arengusse. 

Edaspidi valib ENTA üldkogu vabanenud kohtade-
le uuteks tegevliikmeks doktorikraadiga noori Eesti 
teadlasi, kes soovivad anda oma panuse ühingu ees-
märkide täitmisesse. Liikmelisus lõpeb akadeemias 
41. eluaasta täitumisel. Kõik ühiskondlikult aktiivsed 
noored Eesti teadlased on ENTA ridadesse väga oo-
datud. Esimesed valimised toimuvad juba selle aasta 
lõpus või järgmise alguses. ■

Rohkem infot ENTA kohta:  
http://www.akadeemia.ee/et/enta/

http://www.akadeemia.ee/et/enta/
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RUBRIIK

Tööstusdoktorantuur –  
tootmise ja teaduse kohtumispaik

Kaido Einama  Fotod: Mari Öö Sarv, Graanul Invest, Paldiski Tsingipada

Palju on räägitud sellest, kuidas ülikoolides tehakse 
teadust ja tööstusettevõtted toodavad justkui oma-
ette, üksteisega kokku puutumata. Tööstusdokto-
rantuuris nii ei ole – siin puutuvad tootja ja ülikooli 
teadustöö väga lähedalt kokku. Tööstusdoktorant on 
heas mõttes kahel toolil istuja, nii tööstusettevõtte 
palgal kui ka ülikooli teadustöötaja.

Töö, mis doktorantuuri lõpetades valmis saab, on 
kohe ka praktikas kasutatav, sest mõne tööstuses 
lahendamist vajava probleemi doktorant ülikooli tea-
duslaborites lahendabki.

Uurisime järele, mida tööstusdoktorandid seni 
teinud on ja kuidas on nende töö praktikas läinud. ■

KOOSTÖÖ

Jekaterina Mazina-Šinkar (pildil)
AS Laser Diagnostic Instruments, AS NarTest (kaitsnud 2016)
Jekaterina Mazina-Šinkari doktoritöö teema on seotud 
meetodite väljatöötamisega narkootiliste ainete tuvas-
tamiseks erinevates proovimaatriksites ehk maakeeli 
öeldes konfiskeeritud pulbrite proovides – ülivajalik rii-
kidele ja meditsiiniasutustele. Samuti uuris ta meeto-
deid narkojoobe tuvastamiseks. Doktoritöö pealkiri oli 
„Psühho- ja bioaktiivsete ainete tuvastamine erinevates 
proovimaatriksites, kasutades fluorestsentsspektroskoo-
pia ja kapillaarelektroforeesi meetodeid“.

„Kahtlemata on narkomaania üks tõsisematest 
probleemidest, mille lahendamine on oluline nii riiklikul 
kui ka rahvusvahelisel tasandil,“ põhjendab tööstus-
doktorant, miks ta sellise uurimistöö valis. „Narkooti-
kumide tuvastamise uute meetodite ja metoodikate 
arendamine on väga vajalik ning pidev uute mõnuai-
nete süntees (nn designed drugs) teeb narkootiliste 
ainete uurimisala ammendamatuks,“ räägib teadlane.

Jekaterina leidis 2010. aastal, veel magistriõp-
pes õppides, töökuulutuse, et NarTest AS otsib oma 
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Priit Uuemaa
Graanul Invest AS (kaitsnud 2014)
Priit Uuemaa väitekirja pealkirjaks oli „Tööstusliku 
koostootmisjaama optimaalne juhtimine“. Otsene va-
jadus tuli jälle elust enesest – puidutööstusettevõttel 
Graanul Invest oli vaja koostootmisjaama ning selle 
optimaalseks juhtimiseks tuli teha vastav projekt. 

Üks viimastest koostootmisjaamadest valmis 
Graanul Investil 2016. aasta lõpus Imaveres, kus see 
ehitati koos graanulitehase laiendusega. Sealne elekt-
rijaam koosneb kahest restkoldega katlast, jaama 
elektriline võimsus on 10 MW ja soojuslik võimsus 
27 MW. Koostootmise kasutegur on 89%, kütusena 
kasutatakse puukoort, võsahaket ja hakkepuitu. Jaam 
on võimeline käivituma ja opereerima ka elektrivõr-
gust sõltumatult, mis on oluline varustuskindluse ja 
energiajulgeoleku seisukohalt.

Kõige uuem koostootmisjaam Osulas sai aga 
valmis eelmise aasta oktoobris ja kasutab samuti 
tööstusdoktorantuuris loodud juhtimismudelit. Sealne 
elektrijaam on Imaveres käivitatud jaama edasiaren-
dus ning koosneb kahest restkoldega katlast. Elekt-
riline võimsus ja koostootmise kasutegur on samad 
mis Imaveres, Osula jaam varustab soojusenergiaga 
samal kinnistul asuvat pelletitehast ja naabruses asu-
vat saeveskit.

Ettevõttesse läks Priit Uuemaa tööle peale ma-
gistrantuuri lõputööd ning kuna koostöö sujus, oli 
loomulik samm edasi doktorantuuri astuda ja nime-
tatud teemat uurima asuda. „Kuna ma olin samal eri-
alal alustanud juba peale keskkooli Tehnikaülikoolis, 
siis muidugi sujus koostöö ka ülikooliga väga hästi,“ 
meenutab Uuemaa. Doktoritöö lõpptulemusena val-
mis majanduslik mudel, mille alusel juhib ettevõte 
koostootmisjaamu tänaseni ja maksimeerib nende 
kasumit. ■

meeskonda teadurit. See vaid mõni aasta varem loo-
dud ettevõte tegeles unikaalse uimastite ja nende 
valmistamiseks kasutatavate toorainete tuvastamise 
analüsaatori arendamise, tootmise, ülemaailmse tu-
rustamise ning teenindusega.

Jekaterinale tundus, et selline teadustöö võiks 
olla väga huvitav, kandideeris ja ta võetigi tööle. Ma-
gistritöö hoopis teisel teemal sai samal ajal kaitstud 
ning ettevõtte juhatus, sealhulgas tööstusdoktorandi 
tulevane kaasjuhendaja dr Porõvkina, reageeris väga 
positiivselt, kui äsja magistrikraadi saanud töötaja 
soovis jätkata doktorantuuris uurimistööd just ette-
võttele olulises valdkonnas.

AS Laser Diagnostic Instrumentsi (LDI) üks tü-
tarettevõtetest, NarTest AS, tegeleb LDI välja töö-
tatud narkootiliste ainete analüsaatori NTX2000 
müügiga. Selle jaoks  ongi väga oluline uudsete 
ekspress-diagnostika meetodite väljatöötamine 
uute narkootikumide jaoks. Arendustöö käis AS 
LDI uurimis- ja arendusosakonnas, kus Jekaterina 
töötas tööstusdoktorandina-teadurina ja seejärel 
vanemteadurina, hetkel on ta ettevõtte teadus-
arendusjuht.

NarTesti NTX2000 analüsaatorid võttis kasutuse-
le näiteks Omaani politsei, Samara politsei Venemaal, 
Kosovo politsei, just hiljuti ostis seadmed igapäeva-
seks tööks ka Usbekistani tolliamet.

Kuid Jekaterina Mazina-Šinkari doktoritööl oli ka 
teine eesmärk – uue seadme välja töötamine narkoo-

tikumide tuvastamiseks bioloogilistes proovides. See 
tähendab, et aparaat suudab määrata narkoaineid 
näiteks süljes.

2014. aastal pöördus siseministeerium Tallinna 
Tehnikaülikooli poole küsimusega, kas oleks võimalik 
luua selline narkotester, mis tuvastaks narkootilisi 
aineid süljes, ning Jekaterina töökogemusele ja tead-
mistele tuginedes võis öelda, et testrit tasub tõesti 
proovida. Narkootilised ained on fluorestseeruvad, 
nii katsetatigi selleks juba 2009. aastal AS LDI välja 
töötatud LED fluorestsentsdetektorit, mis oli enne-
kõike mõeldud aminohapete analüüsiks, aga sobis 
hästi ka narkootiliste ainete tuvastamiseks süljes. 
Seejärel arendati välja väga tundliku ainulaadse 
fluorestsentsdetektoriga portatiivne narkoanalüsaa-
tor, mis registreeriti kasuliku mudelina.

Dissertatsiooni tulemusi rakendati edukalt koos-
töös siseministeeriumiga portatiivse narkoanalüsaa-
tori prototüübi arendamisel. Jekaterina uurimistöö 
tulemustest oleme lugenud ka uudistest: koostöös 
politseiga tuvastati erinevate narkootikumide tarvi-
tajaid mitmete reidide käigus festivalidel Weekend 
2016 ja Weekend 2017. Narkoanalüsaator leidis üle 
70 narkootikumide tarbimise juhu.

Narkoanalüsaatori arendustöö jätkub, et saada 
automatiseeritud ja kasutajasõbralik seade narko-
joobe tuvastamiseks. Hetkel on arendusel TTÜ Pro-
totroni 2017. a rahastus, kuid otsitakse ka kaasin-
vestoreid. ■



46

Lo
e 

ka
 t

tu
.e

e
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MiS ON TÖÖSTUSDOKTORANTUUR?

Sirli Sepper
Paldiski Tsingipada AS (kaitsnud 2017)
TTÜ keemiateaduskonnas magistrantuuris õppides 
töötas Sirli Sepper kooli kõrvalt ka TTÜ mehaanika 
ja metroloogia katselaboris, mille üheks kliendiks oli 
AS Paldiski Tsingipada. Ettevõte oli huvitatud koos-
tööst ülikooliga ja DORA 3 programm pakkus selleks 
ideaalset võimalust. Nii tegigi labori juhataja Priidu 
Peetsalu magistrandile ettepaneku jätkata õpinguid 
mehaanikateaduskonnas tööstusdoktorandina.

„Kuna lõpetasin magistrantuuri keemiateaduskon-
nas, olid mul olemas vajalikud eelteadmised, et aru 
saada kuumtsinkimise eelpuhastuse protsessidest, li-
saks olin katselaboris omandanud teadmisi terastest,  
terase mehaanilistest omadustest, mikrostruktuuri-
dest jne,“ selgitab Sepper, miks see oli üsna loomulik 
valik. 

Sirli meenutab, et koostöö ülikooliga sujus ladu-
salt, kuna suurema osa katsetusi sai teha juba tutta-
vaks saanud mehaanika ja metroloogia katselaboris 
Priidu Peetsalu juhendamisel. Samuti oli ülikooli poolt 
abiks emeriitprofessor Priit Kulu, kelle toetusel lõppes 
tehtud töö kraadi kaitsmisega. Samas märgib Sepper, 
et tööstusdoktorandi nominaalaeg lõpetamiseks on 

sama nagu n-ö tavadoktorantidel, olgugi et esime-
ne on hõivatud ka tööstuse probleemidega, ning et 
tööstusdoktorantidel puudub ülikoolis n-ö tugigrupp 
teiste tudengite näol. 

Väitekirja teemaks oli „Terase valiku mõjurid 
kuumtsinkimiseks“. Kvaliteetse tsinkpinde saavuta-
miseks on vajalik teadlik terase valik. Sirli selgitab, 
et terase keemiline koostis, eriti räni ja fosfori sisal-
dus, mõjutab oluliselt tsinkpinde paksust, välisilmet 
ning nakkuvust, lisaks on olulised terase mehaanilised 
omadused ja mikrostruktuur. Kõrgtugevate teraste 
kasutuselevõtt on väljakutseks kuumtsinkijatele, sest 
tuleb olla teadlik, kuidas uute kõrgtugevate terasmar-
kide tsinkimine mõjutab terase mehaanilisi omadusi 
ning kuidas terase keemiline koostis ja mikrostruktuur 
mõjutab pinde moodustumise protsessi.

Lõpptulemusena on ülikooli ja tootmisettevõtte 
ühisel teadusprojektil ühelt poolt tööstusdoktoran-
di väitekiri ja uurijale omistatud doktorikraad, kuid 
teiselt poolt saab selle väitekirja põhjal kasu uutest 
olulistest teadmistest nii Paldiski Tsingipada kui ka 
ettevõtte kliendid – läbi kvaliteetse toote. ■

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe erivorm, 
kus viiakse doktoriõppe osaks olevat teadus- ja 
arendustööd läbi era- või avaliku sektori organi-
satsiooni huvides. Tööstusdoktorantuuri koha loo-
mise eelduseks on organisatsiooni huvi teadus- 
või arendustöö läbiviimiseks koostöös ülikooliga, 
selle kohta sõlmitakse või on juba varasemalt 
sõlmitud teadus- ja arendustöö leping või luuak-
se ühisprojekt. Organisatsiooni huvi väljendab ka 
valmisolek panustada ülikoolis läbiviidavasse tea-
dus-, arendustöösse. 
Tööstusdoktorant on ülikooli immatrikuleeritud 
doktoriõppe üliõpilane, kes töötab organisatsiooni 
juures, kellega ülikoolil on teadus- ja arendusalane 

koostöö ning kelle töö organisatsioonis on tihedalt 
seotud doktoritöö teemaga. Doktorandil peab ole-
ma kehtiv tööleping organisatsiooniga ning tema 
igapäevane töö seal peab olema tihedalt seotud 
ülikoolis toimuva uurimistööga. Tööstusdokto-
randil on kõik seadustest ja ülikooli õigusaktidest 
tulenevad doktoriõppe üliõpilase õigused ja ko-
hustused.
Tööstusdoktorandi juhendaja peab olema 
ülikooli töötaja. Organisatsiooni poolt peab ole-
ma määratud isik, kes vastutab organisatsiooni 
teadus- ja arendustöö eesmärkide täitmise eest 
(kaasjuhendaja või konsultant).
Teadustöö tulemused ja autori varaliste õiguste 
kuuluvus lepitakse kokku pooltevahelises lepingus.
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Muhammad Mahtab Alam
Uus ametikoht TTÜs: professor* kognitroonika 
teaduslaboris
Esimene tööpäev: 1. aprill 2018

3. Tõsta uurimistöö kvaliteeti, et see oleks võrrel-
dav Lääne-Euroopa tippülikoolidega. Luua tugevad 
suhted ülikooli ja tööstuse vahel. Keskenduda stra-
teegilise kaaspanustajana uudsetele ideedele ja 
nišivõimalustele. Pakkuda lahendusi ühiskondlikele 
probleemidele.
4. Paljud tudengid käivad tööl, osadel on isegi oma-
enda ettevõtted! ■
*    Professuuri rahastab Telia.

1. Väga hea suhtleja. Kõva töörügaja. Sihikindel ja 
eesmärgile orienteeritud. Otsekohene. Hea uurija. 
2. Olen vähese energiatarbega traadita side protokol-
lide spetsialist. Minu doktoritöö „Toiteteadlikud adap-
tiivsed tehnikad sensorvõrkudes“ põhines Prantsus-
maal INRIA Teadus-uurimiskeskuses 2009–2012 läbi 
viidud uurimistööl. Peale doktoritöö kaitsmist töötasin 
abiprofessorina Taxila Tehnika- ja tehnoloogiaülikoo-
lis Pakistanis. Järeldoktorantuuris olin aastatel 2014–
2016 Kataris Mobiilsete rakenduste innovatsioonikes-
kuses (QMIC), kus minu uurimisteemaks oli rõivastes 
raadiosidet kasutatavate võrkude riist- ja tarkvara 
disain. Samuti olen töötanud nooremteadurina Aal-
borgi Ülikooli tarkvararaadio keskuses 2007–2009 
ning aastal 2008 tarkvarainsenerina Belgias, firmas 
Barco N.V. Kõikidest eelmainitud rahvusvahelistest 
töökeskkondadest kaasa võetud kogemusi olen nüüd 
rakendamas Tallinna Tehnikaülikoolis.

Värske veri TTÜs
Saage tuttavaks: siin on mõned uued inimesed, kes tänavu TTÜs tööle asunud. 

Uurisime lähemalt, kes nad on ja millest mõtlevad.  
Soovime kõigile mõnusat koostööd kolleegide ja partneritega!

Küsisime kõigilt neli küsimust:
1. Palun tutvusta ennast.
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: Karl-Kristjan Nigesen

Kristjan Kolde
Ametikoht TTÜs: iT arendusjuht
Esimene tööpäev: 1. veebruar 2018

aspektidest. Suurt rõhku pööran tehnoloogiliste la-
henduste läbimõeldusele ja kõige olulisemaks pean 
inimlikku aspekti – kasutuskogemust. Kõike seda 

1. Mind kõnetab inimeste ja protsesside analüüsimine 
ning mind käivitab probleemide lahendamine. Leian, 
et tehnoloogia peaks inimese kasuks töötama, mitte 
vastupidi. Soovin hoomata suuremat pilti ja mitte olla 
kinni dogmades, selleks küsin ka palju miks-küsimusi. 
Väljaspool tööaega on mul võimalus ennast jätkuvalt 
täiendada, olles TTÜs ka tudengi rollis. Vabal ajal ar-
mastan rattaga sõita ning lume olemasolul mäesuu-
satamist harrastada. 
2. Minu varasem töökogemus on erasektorist, kus 
olen tegelenud ettevõtete ja teenuste digitaliseeri-
misega nii IT arhitektuuri, tarkvara kui ka arenduse 
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VÄRSKE VERI

Kaja Kuivjõgi
Ametikoht TTÜs: Mektory tehnoloogiasiirde juht
Esimene tööpäev: 1. november 2017

riskijuhtimine, ID-kaart, kriisihaldus, rahvastikuregister, 
viisavabadus, vaimne tervis, antropomeetria, nutikas 
spetsialiseerumine ja tervisetehnoloogiad.
3. Sellises kontsentratsioonis tarkuse ja kogemusega 
nagu ülikoolis, on võimalusi käivitada midagi tõeliselt 
põnevat ja suurt, et pakkuda uusi tuleviku väljavaateid 
nii TTÜ kolleegidest mõttekaaslastele, Eesti majandu-
sele kui ka maailma turgudele. Uute lahenduste ellura-
kendamise kaudu saab luua rahulolu ja inspiratsiooni. 
See on midagi, mida tahaks taas kogeda ja jagada. 
Selle poole aasta jooksul olen kohanud palju kolleege, 
kellega koos on võimalik mägesid liigutada.
4. Et teadus- ja arendustööle suunatud organisatsioon 
võib olla mitmetes, eriti administratiivsetes küsimustes 
mitte niivõrd teadmistepõhine kui hoopis pärimuspõhi-
ne. Täna tehakse liiga palju käsitööd automatiseerimi-
se asemel. Kingsepp on ikka paljajalu. ■

1. Olen elus kogenud, et mõeldes suurelt ja siiralt, 
saab liikuma panna olulisi ja vajalikke protsesse. Us-
kudes sügavalt sellesse, mida teed, suudad leida ja 
käivitada parimad mõttekaaslased ja meeskonna. 
Olen inimene, kes on suunatud lahenduse leidmisele, 
aga tean, et alati leidub erinevaid teid tulemusteni. 
Ma ei karda riskida ega vastutust võtta ning hindan 
kõrgelt oskust tunnistada vigu – teades, et see on 
kiireim viis õppimiseks. Alati on kõiges positiivne 
poolus ja võimalus arenguks. Mulle meeldib omada 
selgroogu ja areneda, tegutsedes koos tiimi ja mõt-
tekaaslastega. 
2. Varasem töökogemus on viinud mind erinevatesse 
valdkondadesse alates tervishoiust, sotsiaalsüsteemist 
ja toidupoliitikast kuni sisejulgeoleku, migratsiooni, in-
tegratsiooni ja riigireformini. Oman pikaajalist koge-
must avalikus sektoris ja tervishoiusüsteemis infosüs-
teemide ülesehitamise ja muutuste juhtimise vallas, 
samuti teadustöö kogemust. Läbivaks on olnud minu 
elus innovatsiooni innustamine ja eestvedamine, aren-
dusprojektid ning kõige erinevamad töökogemused 
andmete, andmebaaside ja IT-projektidega. Olulise-
mad märksõnad tehtud töödest ja juhitud projektidest 
on elatusmiinimumi metoodika, toiduseadus, e-tervis, 
digilugu ja -retsept, biomeditsiini eetika, andmekaitse, 

Marti Lung
Ametikoht TTÜs: iT-osakonna juhataja
Esimene tööpäev: 31. mai 2018

mis tegelikkuses väga hästi ei toimi. Nüüd loodan 
kõiki neid kogemusi ülikoolis rakendada.
3. Minu jaoks on suureks eesmärgiks ülikooli digi-
taliseerimine. Selleks on juba kokku kutsutud Tal-
TechDigitali töörühm, mis koosneb riigi, õppeasu-
tuste ja tehnoloogiaettevõtete tippjuhtidest. Sellest 
töörühmast on välja koorunud suurepärased ideed 
digitaalseteks teenusteks nii ülikooli töötajatele kui 

1. Kui kõik tahud lühidalt kokku võtta, siis tööl olen 
tehnoloogiahuviline asjade korraldaja, vabal ajal isa, 
abikaasa ja hobirattur. Üheks väga tähtsaks omadu-
seks enda juures pean võimet läbida ja teha koostööd 
väga erinevate inimestega ning tahtmist initsiatiivi 
võtta. Olen pigem inimeste inimene ja pean oma töös 
kõige tähtsamaks just tiimi. Samas ei jäta uus ja põ-
nev tehnoloogia mind mitte kunagi külmaks. 
2. Viimased kümme aastat olen kogemusi ammuta-
nud rahvusvaheliste ettevõtete IT-osakondades juh-
tivaid rolle täites, värskeim kogemus on Telia Eestist. 
Minu kõige pikaajalisemaks rolliks on olnud suurte 
projektide juhtimine – toon kaasa teadmisi ja osku-
si selleks, et suuri asju koos meeskonnaga ära teha. 
Lisaks on needsamad kogemused andnud mulle häid 
näiteid selle kohta, kuidas suure organisatsiooni IT 
peaks toimima ja ühtlasi näidanud kätte valdkonnad, 

toetab omaniku rolli võtmine ja soov asju paremaks 
teha.
3. Soovin panustada oma kogemuste ja lähenemisega 
ülikooli ja kõrghariduse arengusse. Mul on hea meel, et 
TalTechDigitali initsiatiiv pakub võimalusi ja motivee-
ritud meeskonda nende eesmärkide saavutamiseks. 
Kõrgharidusmaastik on pidevas arengus ning seda on 
ka õppeprotsess. Usun, et tänu arengule pühendumi-

sele ning tehnoloogilisele toele suudame parandada 
õppekvaliteeti, vähendada üliõpilaste väljalangevust ja 
toetada õppejõudude ning ülikooli meeskonna tegevu-
si – seda kõike meie ühiskonna hüvanguks.
4. Mul on väga hea meel enda ümber näha süda-
mest pühendunud inimesi ning toetavat meeskonda. 
Suurim üllatus oli aga see, kui kuuma leili kolleegid 
kannatavad. ■
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VÄRSKE VERI

Kevin Ellis Parnell
Ametikoht TTÜs: sihtrahastusega professor  
lainete dünaamika laboris
Esimene tööpäev: 1. jaanuar 2018

avalikkuse ja poliitikute valvsa silma all töörühma, kes 
korraldas ranniku toitumist, seawall’i ja kunstliku rifi 
projekti ning rannikuelu igapäevast korraldamist.
3. Minu eesmärk TTÜs on teha kõrgetasemelist uuri-
mistööd leidmaks uuenduslikke lahendusi ranniku  - 
erosioonile ning vahendamaks rannikuvööndi halda-
mise teadmisi praktikutele ja mõjutatud kogukonda-
dele. Selleks tahan kokku panna tiimi entusiastlikest 
karjääri alustavatest teadlastest, kellega panustada 
rannikuvööndi haldamisse Läänemeres ja üle maa-
ilma.
4. Olen üllatunud, kui mitmekesine ja suur on TTÜ 
kampus – ma polnud seda oma eelmiste külaskäikude 
ajal kuigi põhjalikult uurinud. ■

1. Kasvasin üles Uus-Meremaal, kuid alates 2003. aas-
tast elan Austraalias. Olen abielus, peres on 3-aas-
tane laps. Alates 2008. aastast olen teinud koostööd 
prof Tarmo Soomere ja lainetuse dünaamika laboriga 
Küberneetika Instituudis ning kõik Tallinna külastused 
on olnud alati väga meeldivad. Mu huvid keskenduvad 
nii tööl kui ka vabal ajal rannikule. Olen pikalt elanud 
troopilises ja parasvöötme kliimas, nii et nüüd on päris 
mõnus olla vahelduseks jahedamas kohas. 
2. Minu akadeemiline karjäär on kulgenud peamiselt 
Uus-Meremaal Aucklandi ülikoolis ja James Cooki 
ülikoolis Austraalias, keskendudes õpetamis- ja tea-
dustööle ranniku teemal: rannajoone muutused ja 
haldamine, ning mu eriline huvi on suhtlemisel kogu-
kondadega. Töö käigus on toimunud lühiajalisi käike 
Suurbritannia, USA ja Itaalia instituutidesse, aga ka 
TTÜsse. Olen teinud uurimistööd hästi rahvusvaheli-
selt, sealhulgas arengumaades – Vaikse ookeani rii-
kides, Vietnamis, Indoneesias, Maldiividel. Just enne 
TTÜsse tulemist otsustasin keskenduda rannikuhal-
damise lahenduste rakendamisele ja olin Austraalias 
Gold Coast Citys „randade koordinaator“ – juhtisin 

Sergei Preis
Ametikoht TTÜs: professor materjali- ja  
keskkonnatehnoloogia instituudis
Esimene tööpäev: 1. jaanuar 2018

3. Projekti mõte on arendada süstemaatilist lähen-
damist plasma rakendustehnoloogia uuringutele 
vee ja õhu töötlemises: eksperimentaalne seade 
on ehitamisel, doktorandid alustavad septembris, 
taotlused mitmesse fondi on sisse antud… Olen 
veendunud, et sel teemal on helge rahvusvaheline 
tulevik.
4. Olen elanud piisavalt kaua, et mitte üllatuda. Siiski 
on heameel näha tõelisi entusiaste töötamas ühiselt 
ülikooli heaks. ■

1. Sündisin Tallinnas 1959. aastal laevaehitajate 
peres. Lõpetasin TPI 1981. aastal keemiainsenerina. 
Esimese doktorikraadi kaitsesin keskkonnatehnika 
valdkonnas 1988. aastal ning teise keemiainsenerina 
Lappeenranta Tehnikaülikoolis 2002. aastal.

Töökogemus hõlmab nii TTÜd kui ka Lappeen-
ranta Tehnikaülikooli ja Lõuna-Hiina Tehnikaülikooli. 
Minu uurimistöö huvid on vee ja õhu puhastamise 
tehnoloogiad, eriti täiustatud oksüdatsiooniprotses-
sid – osooni kasutamine, fotokatalüütilised ja kata-
lüütilised protsessid ning elektrilahenduste plasma. 
Olen juhendanud kokku seitset doktoranti TTÜs ja 
Lappeenranta Tehnikaülikoolis. 
2. Minu kogemused on seotud elektrilahenduste plas-
ma kasutamisega veepuhastuses – tehnoloogia, mil-
lega saab tõsta vee kvaliteeti ja seega üldist tervist 
kogu maailmas alates väikestest küladest ja lõpeta-
des hiidlinnadega. Asja iva on uue tehnoloogia suur 
energiasääst.

ka üliõpilastele ning mina oma meeskonnaga tahan 
maksimaalselt panustada nende ideede realiseeri-
misse.
4. (Marti Lung vastas küsimustele vahetult enne tööle-
asumist, seetõttu pole tal veel üllatusi, vaid ainult oo-
tused. – Toim.) Üks suurimaid ootusi paistab minu 
tänase teadmise järgi juba olema täitunud – mees-

kond, kellega koos saab ka luurele minna. Meie ees-
märkide saavutamisel sean kõige kõrgemale kohale 
just tiimi. Lisaks meeskonnale ootan avatud mõt-
lemist ja tahet asju teha teist moodi, kui neid alati 
tehtud on. Need kaks asja kokku loovad suurepära-
se vundamendi maailmatasemel digitaalse ülikooli 
arendamiseks. ■
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Välismobiilsuse võimalustest ehk 
tee tiir välismaa kolleegide juurde 

Kaks korda aastas, jaanuaris ja augustis, on meie töötajatel võimalus kandideerida 
Erasmus+ kaudu EL-sisesesse välismobiilsuse programmi, mille kohta  

jagab informatsiooni TTÜ õppeosakonna mobiilsuskeskus. 

Vilistlassuhete peaspetsialist Elena Kirt  Fotod: erakogu

TTÜ siseveebis rahvusvahelise mobiilsuse rubriigis 
leiab infot selle kohta, millistes ülikoolides toimuvad 
Staff Training Week’id, ja muudki põnevad üritused. 
Välismobiilsuse programmi kandideerimiseks tuleb 
täita üks ingliskeelne kandideerimisvorm, lähetuse 
kuupäevad ja kestus peavad olema kindlaks mää-
ratud ning vaja on vastuvõtja kinnituskirja või nõus-
olekut.

Ka mina saatsin oma avalduse, et osaleda University 
of Applied Sciences Upper Austria ülikooli Staff Training 
Week’il (STW). Mul on hea meel tõdeda, et viimastel aas-
tatel on väga paljud ülikoolid hakanud Erasmus+ prog-
rammi raames korraldama STW-d, nii et teiste ülikoolide 
töötajatel on võimalus tutvuda kutsutava institutsiooni 

üldise töökorralduse ja eripäradega. See tähendab, et 
töötajana on sul palju valikuvariante, kuhu minna. Minagi 
kaalusin erinevaid pakkumisi ja uurisin ülikoolide kodu-
lehti, et aru saada, mis suuna ülikooliga on tegemist ja 
mida ma võiksin seal õppida. Austria ülikooli koduleht 
oli minu jaoks väga loogiliselt üles ehitatud ja leidsin 
vajaliku info kiiresti üles. 

Täpsemalt huvitas mind see, kuidas on korralda-
tud koostöö ja suhtlemine vilistlastega ehk seesama, 
mida mina TTÜs teen. Korraldajaga suheldes sain 
aru, et vilistlaste teemat STW programmis eraldi pla-
neeritud polnud, kuid suur oli mu üllatus, kui lõplikus 
programmis oli töötuba nimega „Marketing: Alumni 
& Career Services“. Siit ka soovitus uutele kandideeri-

VÄLISPILK
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jatele: suhelge julgelt korraldajatega ja andke teada, 
millised teemad teid huvitavad.

Staff Training Week’ist niipalju, et üritusel osales 
kokku 30 inimest 19 riigist alustades Taiwanist ja lõ-
petades Mehhikoga. Nädala jooksul toimusid töötoad 
mitmesugustel teemadel, kampuste tutvustused, koh-
tumised ja kultuuriline programm. Lisaks osalesin rah-
vusvahelisel messil, kus mul oli võimalus tutvustada 
TTÜ õppimisvõimalusi University of Applied Sciences 
Upper Austria tudengitele. Mess oli korraldatud väga 
hästi, tudengeid oli piisavalt ja messi formaat minu 
jaoks uudne. Ja siit tuleb teine soovitus välismobiil-
susesse kandideerijatele: lähetusse minnes võtke 
võimalusel kaasa meie ülikooli tutvustavat materjali.

Lisaks kogetule ja nähtule sain praktiseerida ing-
lise keelt. Sellega on seotud kolmas soovitus: mine 
lähetusse üksinda, ära võta kolleegi kaasa – siis on 
kindel, et suhtled inimestega, sealhulgas teiste kultuu-
ride esindajatega, inglise keeles. Kolleegidega saad 
ju suhelda iga päev.

Lähetuse jooksul tõdesin veel seda, et tavaliselt 
kipume töötama ühel režiimil ja mõtlema „oma kon-
natiigis“ ning vahel oleme muust maailmast sootuks 
välja lülitatud. Sellega aga kaasneb rahulolematus 
tehtava tööga, virisemine, vaikselt hakkab ligi hiilima 
stress. Just sellepärast soovitangi kasutada võimalust 
ja kandideerida välismobiilsuse programmi. See an-
nab võimaluse näha ennast n-ö kõrvalseisjana, saad 

objektiivsema pildi sellest, kuidas sul tegelikult läheb, 
mida võiksid teisiti teha ja kuidas saad ülikooli aren-
gusse panustada.

Ei tohi unustada ka seda, et lisaks õppimisele on sul 
võimalus tutvuda uute inimestega, kogeda teise kultuu-
ri erisusi ning nautida uskumatult ilusaid loodusvaateid.

Seega – julget pealehakkamist ja  
mõnusaid kogemusi! ■

VÄLISPILK

University of Applied Sciences  
Upper Austria
 � tegutseb alates 1996. aastast 
 � ülikoolil on neli kampust erinevates linnades:

– informaatika, kommunikatsioon ja  
meedia Hagenbergis

– meditsiiniline inseneeria ja  
sotsiaalteadused Linzis

– juhtkond Steyris
– inseneeria Welsis

 � 5911 üliõpilast 
 � 16 343 vilistlast
 � 67 õppeprogrammi: 
31 bakalaureuse- ja 36 magistritasemel 

Rohkem infot leiab siit: www.fh-ooe.at/en

Välisõppe motivatsiooni seminar Osalejad Hagenbergis

International Fair Osalejaid tuli mitmelt poolt

www.fh-ooe.at/en
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RUBRIIK

TTÜ100 kevadpiknikul  
esines Terminaator ja  
tehti teaduskatseid

Fotod: Edmond Mäll

1. mail jätkasime kevadpiknike traditsiooni.  
TTÜ100 kevadpiknikule kogunes Terminaatorit 
kuulama rahvast nii Nõmmelt, Mustamäelt kui 

ülikoolist. Väikesed mängisid robotitega,  
suured kuulasid muusikat, kõik said Juliuselt 
õhupalle ja lõpuks tuli ka päike välja.

GALERII
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VIRUMAA

Haridus, mis töötab!
Kaasaegsed ettevõtted vajavad eelkõige reaalteadus-
liku maailmavaate, innovaatilise ja avara mõtlemise-
ga ning ettevõtlikke spetsialiste. Tööstusprotsesside 
efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise, nutikate 
lahenduste ja andmepõhise juhtimise kaudu on eriti 
oodatud insenerid, kes tunnevad IT-protsesse. Põh-
jalikud teadmised kindlas valdkonnas nõuavad oskusi 
siduda neid teiste valdkondadega, üha kasvav teabe-
hulk nõuab analüüsioskust ja teadmisi majandusest 
ning see tähendab, et tarkused peavad olema seni-
sest palju mitmekesisemad. Võtmeküsimus on, kust 

TTÜ Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht  Foto: Virumaa kolledž

leida selliseid spetsialiste ning kuidas neid koolitada. 
Vastus on lihtne: ikka koostöös! 

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž annab ra-
kenduskõrgharidust tehnika valdkonnas alates 2000. 
aastast ning on teele saatnud 850 kõrgharidusega 
spetsialisti. Koostöö tööandjatega on aidanud kaasa 
õppekavade arendamisele vastavalt tööturu nõudmis-
tele ning seeläbi tõstnud vilistlaste konkurentsivõi-
met. Esimesed lõpetajad on jõudnud tippu! Virumaa 
kolledž on alati astunud tööandjatega ühte sammu 
ning on uhke oma vilistlaste üle. 

Juht,  
tippspetsialist 

29%

Keskastme  
spetsialist  

32%Oskus-
tööline 
22%

Muu  
17%

1501–... 
33%

1001–1500 
44%

501–1000 
19%

...–500  
4%

Ametialane positsioon Palgatase
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Koostöö ettevõtetega – tudengite ja õppe-
jõudude praktika  
Õppekavade arendamisel ja õppekvaliteedi tõstmisel 
peab Virumaa kolledž koostööd ettevõtetega priori-
teediks. Rakenduskõrghariduse õppekavad muudab 
eriliseks ja tööandjate hulgas hinnatuks praktika suur 
osakaal ning ettevõtjate-praktikute kaasamine õppe-
töösse. Kuigi praktika korraldamisel ettevõtetes on 
kolledžil pikaajalised kogemused, tuleb seda protsessi 
pidevalt arendada. Lisaks ümarlaudadele ettevõtete 
spetsialistidega on 2018. aastal tehtud hulk sihipä-
raseid tegevusi.

24. aprillil viisid kolledži õppejõud läbi ühise prak-
tikajuhendajate täienduskoolituse, kus osales 21 ini-
mest seitsmest ettevõttest (VKG AS, Eesti Energia 
AS, KKT OIL OÜ, jt) ning 16 kolledži töötajat. Koo-
lituse eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas toimub 
õppimine haridusasutuses ning kuidas töökeskkon-
nas; kuidas saab teoreetilisest teadmisest praktiline 
oskusteave; missugune on juhendaja roll ja pädevus 
täiskasvanud õppija toetamisel. Kõige olulisem oli 
aga jagada kogemusi tänapäevasest noorest õppu-
rist ning tulevasest töötajast ning tema iseärasus-
test. Kõik osalejad jäid väga rahule ning juba sü-
gisel toimub järgmine koolitus, kuhu kaasatakse ka 
tudengid. 

Eesti Energia AS personalidirektor Tiina Drui rõ-
hutab: „Teeme juba täna koostööd paljudes valdkon-
dades ning meie huvides on kindlasti selle jätkamine 
ja tugevdamine. Tehnoloogia kiire areng eeldab spet-
sialistidelt varasemast paremat kohandumisvõimet 
ning seab ootused noorte spetsialistide ettevalmis-
tamisele. Loodame läbi tugeva koostöö anda ka oma 
panuse, et noored oleksid tööturule sisenedes sobiva-
te teadmiste ja oskustega.“ Et mõista paremini ette-

võtetes toimuvaid protsesse ja tulevikusuundumusi, 
on 2018. aastal korraldatud mitmeid sihtsuunitlusega 
ekskursioone Eesti Energia ettevõtetesse. Eraldi on 
ekskursioonid ja kohtumised esmakursuslastele, ma-
gistrantidele ja õppejõududele. Plaanis on teha selli-
seid ekskursioone ka teistesse ettevõtetesse, lisades 
päevakavasse ajurünnakud ühisprojektide arendami-
se, lõputööde juhendamise jm teemadel. 

Viru Keemia Grupp AS personaliosakonna juhata-
ja Tea Allikmäe avab eduka koostöö saladuse: „Töö-
andja ootab lõpetajatelt häid baasoskusi ja teadmisi. 
Tudengid ootavad, et nende haridus võimaldaks tule-
vikus saada head palka ja teha kiiret karjääri. Ülikoo-
li poole vaatavad mõlemad. Samas ei suuda ülikool 
rahuldada neid ootusi üksi, tegutsedes oma parimas 
teadmises, kui kõik kolm osapoolt ei tee koostööd. 
Tööandjate osalemine õppekavade arendustes, tu-
dengitele sisuka praktika korraldamine, ülikooli kiire 
tegutsemine muutuvas maailmas – just selline koos-
töö on see, mille tulemusega võivad kõik rahul olla.“ 
Positiivsena tuuakse välja ka kaugõppe võimalus, sest 
tänu kolledžile saavad väga paljud ettevõtte töötajad 
ühendada töö ja õpingud. 

Viru Keemia Grupp AS, Westaqua-Invest OÜ jt 
ettevõtete esindajad kohtuvad regulaarselt tuden-
gitega, et tutvustada neile oma ootuseid ning töö-,  
praktika- ja karjäärivõimalusi. Ka õppejõudude sta-
žeerimisvõimaluste laiendamine ettevõtetes on 
olulisel kohal, sest ainult seeläbi on võimalik jagada 
tudengitele kõige ajakohasemaid teadmisi. Koos lõ-
putööde juhendamise, ülevaatlike loengute lugemise 
ja osalemisega nõukodade, lõputööde jt komisjonide 
töös, on kolledži rakenduskõrghariduse õppekavad 
väga tugevalt orienteeritud tööandjate ootustele ning 
lõpetajad seeläbi tööjõuturul kõrgelt hinnatud. 

TTÜ lõpetajate karjäärivõimalustest ida-Virumaal
TIINA DRUI, Eesti Energia AS personalidirektor: „Just meil on tehnikainimese õige koht ning ülikooli 
lõpetajatel on kindlasti väga hea väljavaade leida Eesti Energiast oma kompetentsidele ja huvidele 
vastav ametikoht. Meie juures on töötajatel võimalik arendada end valdkonna tippspetsialistiks, 
teostada ennast juhina või hoopiski anda oma panus suurprojektide realiseerumisse.“
TEA ALLIKMÄE, Viru Keemia Grupp AS personaliosakonna juhataja: „Viru Keemia Grupp ASi kahek-
sa tütarettevõtet on kindlasti koht, kus rakendada oma potentsiaali ja teha karjääri. Meie loome 
selleks võimaluse ja toetame. VKGs on TTÜ Virumaa kolledži lõpetanud spetsialistidest saanud 
osakonna juhatajad, 100 töötajaga tsehhi juhatajad ja ka tütarettevõtte juhatuse liikmed.“
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VIRUMAA

Vilistlaste karjäärivõimalused ja tagasiside
Õppeasutusi hinnatakse eelkõige nende vilistlaste jär-
gi: kui konkurentsivõimelised nad on, missugust kar-
jääri teevad, st missugune vastutus neile usaldatatak-
se, missugune on nende palgatase ja eelkõige kuidas 
nad ise oma tööeluga rahul on. Virumaa kolledž jälgib 
oma vilistlaste käekäiku ning püüab neid võimalikult 
palju õppeprotsessi kaasata. Osa vilistlasi juba töötab 
kolledžis, sh õppejõuna, tublimaid kaasatakse õppe-
kavade arendamisse, nt tööstuse digitaliseerimise, 
virtuaalreaalsuse jt tehnoloogiate arendamisse juba 
õpingute jooksul. 

4. mail toimus kolledžis järjekordne vilistlaste kok-
kutulek, mis oli pühendatud TTÜ 100. ja Kohtla-Järvel 
antava tehnilise kõrghariduse 60. aastapäevale. Eel-
nevalt viidi läbi vilistlaste küsitlus, kus osalesid lõpeta-
jad alates esimesest lennust 2004. aastal. Küsitlusest 
selgus, et 93% vilistlastest töötab omandatud erialal, 
65% töötab era- ja 26% riiklikus sektoris, 97% hindab 
end tööjõuturul konkurentsivõimeliseks, 74% on oma 
tööga väga rahul, tipp- või keskastme juhina töötab 
62% vilistlastest. 80% kokkutulekul osalenutest on 
valmis panustama õppeprotsessi: lugema loenguid, 
tutvustama oma ettevõtet, võtma tudengeid prak-
tikale jm. 

Kolledži tootmistehnika ja tööstusettevõtluse eri-
ala vilistlane Andres Klaasmägi räägib, et väga ük-

sikud talendid tulevad ülikooli diplomiga ja saavad 
edukateks juhtideks. „Olen enda kallal tööd teinud 
kõik need 15 aastat, kui olen tööturul olnud. Olen uu-
dishimulik, pole peljanud vastu võtta uusi tööalaseid 
väljakutseid enda jaoks võõrastes eluvaldkondades, 
olen teinud kaalutletud otsuseid ja võtnud vastutuse 
vigade eest. Palju tööd isiklikus arenguplaanis on veel 
ka ees,“ räägib Andres Klaasmägi, kes alates 2018. 
aasta kevadest on VKG Soojuse juhatuse liige. 

Küsimusele, mis on nii eduka karjääri alus, loetleb 
Klaasmägi: „Minu jaoks on peamised märksõnad ise-
seisvus, soov juurde õppida ja areneda, ettevõtlikkus, 
sihikindlus, avatus, pühendumus, julgus otsustada ja 
vastutada, suhtumine, et teen veidi rohkem ära, kui 
on kokku lepitud, suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides 
hakkama saamise oskus, suhteliselt madal emotsio-
naalsus ehk „külm pea“, oskus ja soov leida lahendusi 
mittestandardsetes olukordades; abistada kolleege 
ning teha lisatööd ehk pühendumus ja abivalmidus 
panustada organisatsiooni, vajadusel seada enda 
isiklik heaolu ja mugavus tagaplaanile ja pühenduda 
ettevõtte eesmärkidele.“ Kõike seda püüab Virumaa 
kolledži meeskond koostöös ettevõtetega ka praegus-
tele tudengitele sisendada ja õpetada. 

Andres Klaasmägi on kolledžile tänulik: kuna oli 
võimalik asuda õppima kodukandis, ongi ta jäänud 
Ida-Virumaale. Andres võinuks õppida ka Tartu Üli-
koolis ning suure tõenäosusega oleks ta sel juhul 
kodukandi tolmu jalgelt pühkinud, nagu seda teeb 
suurem osa Ida-Virumaa noori. ■
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Suvi toob põhikooliõpilastele 
tehnotrennilaagrid 

Mektory tehnoloogialaagrite mänguline lähenemine reaalainetega seonduvale on 
seni toonud kohale palju huvilisi. Tänavu kutsub Mektory Tehnoloogiakool koos 

maadlusklubiga Korrus3 põhikooliõpilasi tehnotrennilaagrisse.

Tehnoloogiakooli kursuste projektijuht Kädi Kallau  Foto: Kädi Kallau 

Liikumise seost vaimse võimekusega on iseenda peal 
katsetanud paljud tuntud ja edukad inimesed. Headeks 
näideteks on tehnoloogiavaldkonnas ülisuurt edu saa-
vutanud Steve Jobs ja Mark Zuckerberg, kes harrastasid 
pikki jalutuskäike, et arutleda olulistel teemadel. Mek-
tory Tehnoloogiakooli nii juunis kui ka augustis toimuva 
laagri kavas ongi igahommikused metsaskäigud, mille 
jooksul saavad õpilased tiimitööna lahendada mitmesu-
guseid ülesandeid. Laagri põhiprogrammi lisanduvates 
üldfüüsilistes treeningutes juhendavad õpilasi Korrus3 
maadlusklubi kogenud treenerid, kes pööravad tähele-
panu eeskätt tugevuse, tasakaalu ning koordinatsiooni 
treenimisele.

Laagrikavade kokkupanekul oleme lähtunud sellest, 
et programm oleks mitmekülgne, praktiline, võistluslik 
ja mänguline ning et võimalikult palju aega veedetakse 
värskes õhus. Osalemine võimaldab lastele eduelamu-
si ning innustab neid loodetavasti ka edaspidi tehno-
loogiaga tegelema, samuti oma igakülgseks arenguks 
treeningvõimalusi otsima. Seisame selle eest, et terves 
kehas oleks terve vaim! ■

Tehnotrennilaagrite kavade ja kuupäevadega 
saab tutvuda TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli 
lehel: ttu.ee/tehnoloogialaagrid-4

Otsustasime sel suvel nii juunis kui ka augustis toimu-
vad üritused muuta treeninguks mitte üksnes vaimule, 
vaid ka kehale. Mõte sündis uuringu tõttu, mis pole 
tänapäeva ühiskonnavaatlejatele ilmselt uudis.

Nimelt tutvustas käesoleva aasta aprillis Tervise 
Arengu Instituut laiaulatusliku uuringu tulemusi, mil-
le kohaselt on Eestis iga neljas esimese klassi laps 
ülekaaluline või rasvunud. Murettekitava olukorra põh-
jused peituvad laste kehvades toitumisharjumustes 
ning nende väheses füüsilises koormuses. Uuring on 
valminud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni laste 
rasvumise seire algatuse (COSI) raames. Kuna aju töö 
kvaliteet on tihedalt seotud füüsilise keha seisukorraga, 
siis otsustas meie meeskond luua noortele tehnoloo-
giahuvilistele võimalused arendada suvelaagris oma 
vaimse võimekuse kõrval ka füüsilist.

TTÜ Mektory Tehnoloogiakool on kooliõpilastele teh-
noloogialaagreid korraldanud juba alates 2014. aastast. 
Laagrites on tänaseks osalenud mitusada 3.–6. klassi 
õpilast, kes on nautinud mitmesuguseid TTÜ erialadega 
seonduvaid töötubasid. Muu hulgas on olnud programmi 
kaasatud robootika, füüsika, elektroonika, matemaatika 
ja ventilatsioonitehnoloogia valdkonnad. Nüüd on Teh-
noloogiakool alustanud koostööd maadlusklubi Korrus3-
ga, et lisada programmi ka füüsilist vastupidavust ja 
koormust sisaldavad üldfüüsilised treeningud.

Paljud uuringud kinnitavad, et füüsiliselt aktiivsematel 
lastel on paremad õpitulemused. Näiteks USAs Texases 
tehtud ulatusliku uuringu kohaselt on põhikooliõpilaste 
heas tervislikus seisundis süda ja kopsud olulisteks te-
guriteks matemaatikas paremate hinnete saamiseks. 
Tõestatud on, et füüsiline aktiivsus mõjutab õpitulemusi 
ka kõikides teistes õppeainetes. Lisaks on füüsiliselt ak-
tiivsematel lastel parem mälu ning vähem probleeme 
vaimse tervisega.

MEKTORY
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TTÜ tudengid võitsid toiduvärskuse määrajaga 
StarterTech’i  

Mektory StarterTech eelinkubatsiooni programmi võitja,  
TTÜ toidutehnoloogiatudengitest koosnev meeskond Timey  

arendab lahendust riknenud toidukauba tuvastamiseks. 

Mektory turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Vaga  Foto: Marit Kuusk

Sellekevadise õppuritele suunatud ettevõtluskoolituse 
programmi võitja, kes kuulutati välja tehnoloogiakonve-
rentsil Latitude59, oli TTÜ tudengitest koosnev mees-
kond Timey. Toidutehnoloogide tiimi loodav lahendus 
võimaldaks tulevikus tarbijale hädavajalikku abi värske 
toidukauba ostmisel. Nimelt arendab Timey nutikat pa-
rim enne-indikaatorit, mis registreerib reaalajas paken-
di transpordil ja säilitamisel tehtud vead, informeerides 
tarbijat toote tegelikust parim enne-olukorrast.

Tallinna Tehnikaülikoolis õppivad meeskonnaliik-
med, kes ühtlasi töötavad TFTAK-is (Toidu- ja Fer-
mentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus), peavad 
oma toote testimiseks juba läbirääkimisi piimatöös-
tusettevõttega Valio. Lisaks peaauhinnale võitis Timey 
meeskond Avokaado eriauhinna ehk tasuta õigusabi 
aastaks, samuti edasipääsu äriideede konkursi Ajujaht 
Top100 sekka. Meeskond võitis ka 5500-eurose aren-
damistoetuse tehnoloogiarahastusest Prototron, kuhu 
nad märtsis olid oma äriidee esitanud. Kui Prototron 
aitab meeskonda toote prototüübi rahastamisel, siis 
StarterTech saadab Timey edasi ülikoolide start-up-äri-
ideede maailmameistrivõistlusele, mis toimub oktoob-
ris Kopenhaagenis ning loodetavasti avab edu korral 
neile uksi veel mitmesse Euroopa äriideede rahastusse.

Teise koha ja 1000 euro suuruse toetuse Tallinna 
Ettevõtlusametilt võitis StarterTech’i programmi finaa-
lis meeskond 3CULAR, kelle loodav keskkonnasäästlik 

3D-printimislahendus võimaldaks toota puidujääkidest 
uusi tooteid kiiremini ja soodsamalt. Meeskond võitis 
ka Tehnopoli eriauhinna, mis annab neile pooleaastase 
inkubatsiooniperioodi TTÜ teaduspargis koos mento-
rite abi ja nõuga.

Kolmanda koha ja pooleaastase tasuta kontoripinna 
Mektorys võitis LaavaTech, eelmise nimega ArtiSun, mis 
korjas mitu auhinda ka varasemal TTÜ Mektory äriidee-
de konkursil 2017. aasta detsembris. Samuti TTÜ tuden-
gitest koosneva meeskonna loodav tarkvara kontrollib 
taimekasvatuses kasutatavate LED-valgustite ener-
giasäästlikkust ja efektiivsust, pakkudes valdkonna ette-
võtjatele paremaid tulemusi soodsamalt. LaavaTech’ile 
andis eriauhinna ka EstBan, mis viib alustava ettevõtte 
kokku äriinglitega. Endist ArtiSuni ja tänast LaavaTech’i 
on idufirmade liftikõnede võistlustel saatnud juba edu, 
näiteks võitsid nad ära talvel Oulus (Soome) toimunud 
võistluse, pitch’ides külma trotsides jääaugus. Meeskond 
on käinud oma ideed tutvustamas ka USAs ning võitis 
eelmise aasta sügishooajal õppereisi idufirmade mekas-
se Silicon Valley’sse.

Sportradari eriauhinna võitis meekond RunMe, mille 
lahendus aitab tulevikus endale jooksukaaslasi leida ja 
nendega võistelda. Pääsu Tartus toimuvatele sTAR-
TUp-päevadele võitis meekond O2B, mille lahendus 
näeb tulevikus ette koomas olevatele patsientidele 
kommunikatsioonivahendi loomist.

MEKTORY
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TTÜ tudengid kaasasid üle 28 000 euro  
Prototroni rahastust 
Mektory turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Vaga  Foto: Marit Kuusk

Prototroni rahastu lõid 2012. aastal TTÜ, Swedbank 
ja Teaduspark Tehnopol nutikatele ja innovaatilistele 
ideedele reaalse kuju andmiseks ehk esmase prototüübi 
loomiseks, kuna just see etapp on tehnoloogiliste äri-
ideede arendamisel kõige keerulisem ja sageli ka kallim. 
Seetõttu osutub prototüübini jõudmine komistuskiviks, 
mille taha takerdub paljude alustavate tehnoloogiavald-
konna ettevõtjate entusiasm ja eneseusk. 

Sügiseses taotlusvoorus on võimalus saada proto-
tüüpimiseks abi üle 70 000 euro. Taotlusi oodatakse 
15. oktoobrini 2018. ■

Eesti suurim tehnoloogiliste äriideede rahastu Pro-
totron kuulutas välja oma tänavuse kevadvooru võt-
jad. Äsjalõppenud Prototroni taotlusvooru laekus 230 
äriideed, Latitude59 tehnoloogiakonverentsil toimuva 
finaalesinemiseni jõudis neist 10. Ideede elluviimiseks 
otsustati anda välja 58 300 eurot neljale meeskonnale. 
Nendest kolm – Beampat, Vahva Solutions ja Timey – 
on loodud TTÜ tudengite osalusel või initsiatiivil ning 
nad said kokku 28 300 eurot. Suurima, 30 000 euro suu-
ruse rahastuse võitis Triumf Health platvorm, mis toetab 
krooniliselt haigete laste raviprotsessi läbi mängu.

Seekordne taotlusvoor oli tähelepanuväärne ka-
hel põhjusel: fondi jagatav aastane toetussumma on 
peaaegu kahekordistunud ja osalejate kandideeri-
mistingimused on tunduvalt paindlikumad ehk ei eel-
da enam toote või lahenduse eelnevat patentimist. 
Lootus, et muudetud tingimused teevad osalemise 
eeskätt TTÜ osalejatele atraktiivsemaks, oli põhjen-
datud: seekord kaasasidki ligi poole rahastusest TTÜ 
tudengite initsiatiivil tegutsevad meeskonnad.

Meeskond Timey, mille liikmed õpivad TTÜs, sai 
toetuseks 5500 eurot nutika parim enne-indikaatori 
edasiarendamiseks – lähemalt loe kõrvalloost. TTÜ 
tudengite meeskond Beampat viib õmblemise hobi-
disainerite jaoks järgmisele tasandile lahendusega, 
mis kuvab kangale lõiked laserprojektoriga; meeskond 
pälvis Prototroni toetuse summas 15 000 eurot. Ra-
hastu tegevjuhi Jana Pavlenkova sõnul on kahe viimati 
mainitud meeskonna osas selgelt näha tugev seos in-
seneriteaduse ja nutika lahenduse vahel, mille järele 
on turul suur vajadus.

Ettevõte Vahva Solutions, mis on kahe ratastoo-
lis ettevõtja (pildil) initsiatiivil kaasanud TTÜ tudengi 
ja töötanud välja haaratsi ratastooli kasutajatele, sai 
7800 eurot. Nende toode „I can grab“ võimaldab haara-
ta esemeid näiteks laualt või põrandalt ning aitab suu-
rendada piiratud liikumisvõimega inimeste iseseisvust.

Lisaks Eestile oli seekordses kevadvoorus taotle-
jaid Venemaalt, Leedust, Lätist, Soomest, Valgevenest, 
Iraanist, Hispaaniast, Poolast, Gruusiast, Indiast, Tunee-
siast ja Egiptusest. 

StarterTech’i ettevõtlusprogramm alustas veeb-
ruaris ja eelvooru kvalifitseerunud 20 äriideest jõudis 
finaali üheksa, millest enamik oli suunatud keskkonna-
säästlikule majandusele. Võistluse lõppmäng leidis aset 
maikuus populaarsel tehnoloogiakonverentsil Latitude, 
kus finalistid esitasid oma liftikõned Startup Estonia 
Demo pärastlõunal enne Start Up Wise Guys’i ja Pro-
totroni finalistide pitch’e. StarterTech’i kevadhooaja žü-
rii liikmed olid Matt Harvey (Invest in Liverpool), Petri 

Saarinen (Teraloop Oy, Soome), Mikko Armila (L&CO 
Value Accelerator, Soome), Evelin Mitt (ERGO), Martin 
Goroško (Tehnopol), Andrey Lisitsyn (Sportradar) ja Anu 
Oks (EstBan).

TTÜ Mektory uue hooaja äriideede konkurss algab 
14. septembril koostöös Loomehäkiga. ■

Lisainfo: ttu.ee/ttu-mektory-startup-konkurss

ttu.ee/ttu-mektory-startup-konkurss
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Tehnikatudengite 
sillaehitusvõistluse Brico võitsid 

austerlased Grazi ülikoolist
Fotod: Mari Öö Sarv ja Edmond Mäll

Maikuus korraldasid TTÜ tudengid järjekordselt 
tehnikatudengitele üle maailma terassildade 
ehitamise võistluse. Osalejaid oli mitmest 
Eurpoopa ülikoolist, kõige kaugemalt tulijad olid 

pärit Austraaliast. Sillad olid kolm meetrit pikad, 
pidid kannatama tonni jagu raskust ja head välja 
nägema. Võitjad ülemisel pildil.
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Kuidas saab teoks osavõtjate 
rekordit purustav spordiüritus?

TTÜ jooksu korraldaja päevik

Esimene TTÜ jooks toimus 2015. aastal, kui ma veel ülikooliski ei käinud.  
Päev läbi oli vihma kallanud, kuid koerailmale vaatamata olid  

105 entusiasti starti kohale läinud. Sealt saigi traditsioon alguse.  
Nüüd, neli aastat hiljem, registreerus TTÜ jooksule rekordarv osalejaid –  

täpselt 459, kellest lõpuks startis 417.   

Lilian Valge  Fotod: Marko Vilberg ja Raimond Vink, TTÜ fotoklubi

Mida tähendab jooksuürituse korraldamine ligi 500 
jooksusõbrale tudengina? Kolm aastat korraldamist 
ja igal aastal õpin nii palju uut! Jooksja jaoks on üritus 
lihtne – trenniriided selga, ilmu kohale, läbi rada ja 
ongi kõik. Korraldaja jaoks tähendab see nädal aega 
olematuid unetunde ning küllaga kriitilisi hetki.

Alustame algusest
Kui varem hakkasin ettevalmistustega tegelema 
märtsis, siis tänavu algas korraldustöö juba veebrua-
ris. Ürituse korraldajana olen nagu orav rattas – logis-
tik, ehitaja, turundusjuht, kaubavedaja, pakkija, mees-
konnajuht ühes isikus. Valdkondi, mida tuleb katta, 

on palju. Korralduse ja ettevalmistustega otsustasin 
teadlikult tegeleda üksinda ning abilised kaasasin al-
les päev enne ja võistluspäeval. „Miks?“ võite küsida, 
kuid vastus on lihtne: mulle meeldib teha alati pigem 
ise, et olla tulemuses kindel. Kui midagi läheb untsu, 
siis järelikult saan ainult enda peale pahane olla. Kind-
lasti mängis rolli ka teadmine, et tänavu korraldan 
jooksu projektijuhina viimast korda: ees on ülikooli 
lõpetamine, uued tuuled ootavad!

Kolm kuud möödusid ettevalmistusi tehes kiiresti. 
Ma juba kujutan ette, et kõik, kes spordiüritusi korral-
danud on, naeravad nüüd minu töötegemise järjekor-
ra üle, aga see nägi välja umbes nii:

TUDENGIELU



63

Loe ka ttu.ee

RUBRIIKTUDENGIELU

Kõigepealt tuli otsustada toimumiskuupäev, panna 
paika rada, mõelda välja, kuhu läheb võistluskeskus 
ning seejärel võtta ruttu ühendust ajavõtusüsteemi 
teenusepakkujaga, sest Eestis on neid võrdlemisi 
vähe ja spordiüritused toimuvad iga päev. 

Mõeldud-tehtud. Radu sai ikka omajagu läbi käi-
dud, enne kui lõpuks kindla välja valisin.

Järgnevalt tuli värskendada infot kodulehel, lasta 
teha esialgsed kujundused ning hakata leidma koos-
tööpartnereid, kes jooksu auhindadega toetaksid. Tea-
tavasti on meie jooks tuntud just rohke ja uhke au-
hinnafondi tõttu, mis meelitab kohale ka eliitjooksjaid.

Auhinnasadu ja lõputu to-do-list
Ootasin toetajate vastuseid ja ühel hetkel hakkaski 
tulema: „Jah, oleme nõus andma auhindu“. Ma ausalt 
ei tea, millest see tuleb, aga mul koguneb alati vähe-
malt 80% positiivseid vastuseid, ainult mõned üksikud 
ütlevad ära. Väga vahva!

Lisaks ettevõtetega suhtlemisele mõtlesin pi-
devalt korraldusliku poole peale. Teha on ju veel nii 
palju: organiseerida telk, generaatorid, lauad, tehnika 
(helisüsteem), lava, treenerid, päevajuht, fotograafid, 
välikäimlad, kätepesuvõimalused, rajamärgistuse 

vahendid, avaliku ürituse korraldamise luba. Nimekiri 
näib lõputu.

Turundamisega läks tänavu küll õnneks – üritus 
müüs end nii hästi, et võistlusnumbreid jäi puudu. Ja 
sellepärast oligi osalejate arv 459 – mul oli tellitud 
460 numbrit. Üht hoidsin veel soojas, ise teades, et 
vajan veel vähemalt 60–70 lisanumbrit, et kõik hu-
vilised saaksid osaleda. Jälgides osalejate arvu iga-
aastast kasvu, tellisin numbreid esialgu 400. Eelmisel 
aastal oli osalejaid 297 ja olin optimist, et ju 100 ikka 
lisaks tuleb. Ka koostööpartneritelt küsisin meeneid 
400 osavõtjale. 

Ja mis juhtus esmaspäeval? Lihtsalt vaatasin re-
gistreerimisvormis, kuidas äkki algas massiline regist-
reerumine. Päeva peale tellisin veel 60 numbrit, järel 
oli umbes 160 numbrit. 

Ja mis juhtus teisipäeval? Kella 13 olid kõik võist-
lusnumbrid välja müüdud! Kuna numbreid viimasel 
minutil enam juurde trükkida ei saa, siis tuli leppida 
460 osalejaga ja registreerimine koguni kaheksa tun-
di varem kinni panna. Siit õppetund, mida ma tegeli-
kult igal aastal endale meenutan, aga kunagi täita ei 
suuda: pane registreerimine lukku kaks päeva enne 
jooksu, ülejäänud huvilised saavad kohapeal regist-
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reeruda. Tulevikus teeks see korraldaja jaoks jooksu-
le eelneva tööpäeva tunduvalt lühemaks. Võin julgelt 
väita, et seekord registreerus viimase kahe päevaga 
umbes 45% osalejatest.

See oli esimene suurem tagasilöök, kuid lohutasin 
end sellega, et enam ei jõua midagi muuta, jääb nii. 
Kokkuvõttes oli mul eelmise aastaga võrreldes um-
bes 150 osalejat rohkem, seega oli oodata suurt rah-
vahulka. Esimesed 400 numbrit olin ajavõtuteenuse 
osutajalt juba varem kätte saanud, et neid lähipäevil 
pakkima saaks hakata. Eelnevatel aastatel oleme 
numbrid kätte saanud alles võistluspäeval, seekord 
otsustasin teha teisiti: kuna osalejaid oli palju, tuli 
välja mõelda, kuidas optimeerida sekretariaadi tööd, 
ja ainuõige lahendus tundus, et numbrid tuleb panna 
ümbrikesse ja sorteerida perekonnanimede järgi. Ja 
muidugi tuli pidevalt sõita mööda Tallinnat ning au-
hindu ära tuua. Neid on igal aastal ikka nii palju! Kätte 
sain ka osalejate särgid. 

Kui jooksuni oli vaid kaks päeva, tuli hirm, ausalt! 
Päev enne võistlust algas suur komplekteerimine, mis 
kestis hommikust õhtuni. Peamiseks ajaröövliks ku-
junesid võistlusümbrikud: sinna tuli panna flaierid ja 
haaknõelad, kindlustada igale jooksjale õige number, 

lisada võistlusnumbritele kiibid ning lõpuks kõik ümb-
rikud sorteerida. Abilisi oli mul tol hetkel umbes viis. 
Ümbrikutest tekkis kaks kuhja: täiesti valmis ümbrikud 
ning need, kuhu ei jagunud haaknõelu. Viimast tuli 
hakata veel võistluspäeval täiendama. 

Ümbrikud valmis, asusime auhindade juurde. 
Teadsin, et kindlasti tuleb autasustada 22 inimest: 
kiiremad naised ja mehed üldarvestuses, TTÜ tea-
duskondade parimad nais- ja meesjooksjad, kiireim 
tiim ning TTÜ tublimad nais- ja meestöötajad. Aga 
et mul loosihindu umbes samapalju tuleb, seda ma 
ei osanud oodata. Kõige lõpuks veel tänukotid kõi-
kidele abilistele, kes seda suurt üritust korraldada 
aitasid.

Suurim peavalu
Enne südaööd meenus, et osalejatele tuleb saata e-
kiri parkimisinfo, numbri kättesaamise, rajamärgistu-
se ja muu olulise kohta. Kiri valmis, oma to-do-listist 
75% tegevusi maha tõmmatud, otsustasin koju min-
na, et juba nelja tunni pärast ärgata ning rajamär-
gistust tegema hakata. See oli vist suurim peavalu.

Hommikul ärgates, uni alles sügaval silmas, tead-
sin, et umbes 8 tunni pärast on vaja avada võistlus-
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keskus ning inimesed hakkavad oma võistlusnumbrid 
järele tulema. Raja märgistamiseks arvestasin orien-
teeruvalt neli tundi: oli ju vaja saada kogu kraam 
Tähetorni kanti võistluskeskusesse ning käia järel 
viimastel asjadel, mis saatuse kiuste asusid täiesti 
erinevates ilmakaartes – puuviljad sain kätte Lasna-
mäelt ning veepudelid ootasid mind Sakus. Ajakulu 
omajagu.

Rajamärgistusega alustasime hoolikalt, üritasin 
panna linte ja suunavate nooltega puutoikaid võima-
likult paljudesse kohtadesse. Kui kõigest kolmandik oli 
tehtud ning juba kolm tundi kulunud, sain aru, et täna-
ne võistluspäev tuleb kriitiline. Järgneva tunni jooksul 
tempot lisades tekkis pähe mõte, et nüüd ongi kõik: 
kõige valmis saamiseks on mul aega vaid neli tundi, 
ent vähemalt pool rada on märgistamata ja ka asjade 
toomisele kulub veel umbes kaks tundi. Järelikult jääb 
raja märkimiseks üksnes kaks tundi. Võimatu! 

Õnnekombel tuli mulle kella kahe paiku appi pal-
ju abikäsi, jätsin nad rada märgistama ja sõitsin ise 
Lasnamäele. Võistluskeskusesse jõudsin tagasi kell 
15.40. Kahekümne minuti pärast peame valmis ole-
ma – aga veel on vaja Sakku minna! Õnneks tundus 
sekretariaaditelk toimivat, tehnika ja lava olid valmis, 
ajavõtusüsteem töötas, rajamärgistusega oldi ka lõ-
pule jõudmas. Ainukeseks murekohaks oligi veepu-
delite toomine ning bännerite ja auhindade kohale-
toimetamine.

Jooksin ringi nagu peata kana
Aeg lendas, saatsin õe vee järele, et saaksin ise võist-
luskeskusesse jääda. Ja siis helistas õde, et minu 
antud numbriga tellimust ei ole! „No mida? Ei ole 
võimalik,“ mõtlesin ma. Õde helistas 16.26, jookide 
väljastamine toimub kuni 16.30. „Nonii ja nüüd ongi 
kehvasti, jätsin viimasele hetkele ja finišeerujad jää-
vad jookidest ilma“. Õnneks õde helistas paari minuti 
pärast uuesti, et asjad siiski korras ning ta hakkab 
veepudelitega tagasi sõitma.

Inimesed juba saabusid, kui järsku taipasin, et pa-
kihoiusüsteem jäi välja mõtlemata. Numbrid olid küll 
kleepsudena olemas, mida oma koti külge sai panna, 
aga mingi alus hoiustamiseks puudus. Mis siis ikka, la-
dusime kõik sekretariaaditelki – parem kui mitte midagi.

Jooksin ringi nagu peata kana, kuid sisetunne ütles, 
et hetkel on kõik taas hästi, saaks ainult kõik auhin-
nad ja ülejäänud esemed võistluskeskusesse. Pea va-
lutas, käes oli liiklusummikute aeg. Äkki kuulsin, kuidas 
treener teeb juba soojendust. See sai tähendada vaid 
üht: start on vähem kui 15 minuti pärast. Viis minutit 
enne starti otsustasin, et lähen võistlusele rattaga 
ees sõitma, sest ma ei olnud rajamärgistuse lõpus 
kindel ning nii oli võimalik tagada, et vähemalt esi-
mesed jooksevad õigesti minu järel. Mõeldud, tehtud 
– ise veel kartes häbisse jääda, et ei jõua nii kiiresti 
rattaga eest ära vändata, kui eliitjooksjad jooksevad.

Väntamine võttis reied täitsa läbi. Ja siis, sada 
meetrit enne finišit, ütles päevajuht, et kaks esimest 
on jõudnud finišisse. „Enne mind? Nonii. Ongi käes, 
valesti joostud!“, mõtlesin ma. Jõudes ise üle finiši-
sirge koos õige võitjaga, üritasin ruttu välja uurida, 
kus kaks enne mind lõpetanut valesti jooksid. No mis 
teha, metsas on väga raske ideaalset rajamärgistust 
teha ning lõpuks tuli välja, et eliitjooksjad polnud ka 
rajakaardiga tutvunud, mis ometi oli kodulehel juba 
märtsi algusest saadaval.

Algas autasustamine ning peagi oli üritus läbi. 
Õnneks energiat veel jagus, sest nagu ikka ei lõpe 
tegevus finiši sulgemisega. Ees ootas ligi kolm tundi 
tööd – asjade kokkupanek, äravedu, raja mahavõtt. 
Siinkohal tuleb tõdeda, et kokkupakkimine sai tänu 
tublidele abilistele läbi plaanitust kiiremini. Asjad lat-
tu viidud, oli lõpuks aega hingata. Meenus, et ma ei 
ole selle 13 tunni jooksul jõudnud ei süüa ega vetsu. 
Ja kuidas mu päev siis lõppes? Armsad sõbrad tõid 
mulle kooki ja nii see läbi saigi – sõime kooki ja läksin 
magama, sest umbes viie tunni pärast tuli taas jalul 
olla, et renditud kraam omanikele tagasi viia. ■
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Sada aastat  
tehnikaharidust

TTÜ100 golfiturniir  
27. juunil kell 10 Niitvälja golfikeskuses
TTÜ Vilistlaskogu ootab osalema kõiki ülikooli vilistlasi, 
töötajaid ja üliõpilasi. 

Tipikate rattamatk TTÜ100 
27.–29. juulil Tartumaal
Uued kohad, ägedad inimesed, ekskursioonid, telkimi-
ne, lõkkeõhtu, tantsuõhtu, palju tipikaid ja uusi sõpru. 
Tugevate grupp alustab 26. juuli hommikul TTÜ eest, 
põhigrupi retke täpsed alg- ja lõpp-punktid Tartumaal 
kuulutatakse välja hiljemalt 8. juulil. Loe lisainfot ja re-
gistreeru rattamatkaklubi.ee.

TTÜ100 tenniseturniir  
9. septembril kell 10–18 Tere Tennisekeskuses
Ülikooli Vilistlaskogu kutsub osalema kõiki vilistlasi, tööta-
jaid ja üliõpilasi. Üritusele järgneb autasustamine, rektori ja 
vilistlaskogu vastuvõtt ning õhtusöök Tere Tennisekeskuses. 

TTÜ leiutajatelinnaku pidu 
14. septembril TTÜ linnakus
TTÜ linnaku pidu toimub peaaegu terves ülikoolilinnakus 
ning oodatud on kõik – meie tudengid, töötajad, vilistla-
sed, endised kolleegid, koostööpartnerid… Toome kokku 
kõik meie inimesed, kogu meie rõõmu ja meie oskused 
algusest lõpuni ning peame koos ülikooliga maha saja 
aasta kõige lustilisema peo.

Muuseumi püsinäituse „TIPP“ avamine 
14. septembril TTÜ muuseumis
Näitus koosneb ülikooliga seotud originaalesemetest, nii aja-
loolistest kui ka tänastest video- ja fotomaterjalidest, „käed 
külge“-eksponaatidest, multimeedia- ja 3D-lahendustest.

TTÜ100 juubelitrükise esitlus  
14. septembril TTÜ muuseumis
Ajaloolise ülevaate alates 1918. aastast kuni tänapäe-
vani on koostanud Tõnis Liibek.

TTÜ akadeemiline aktus  
17. septembril TTÜ peamaja aulas
Piduliku aktuse juhatab sisse rektor aastapäevakõnega, järg-
neb audoktorite ja doktorite promoveerimine, autasustamine 
teenetemedalitega, aasta vilistlase väljakuulutamine.

Pidulik kontsert-vastuvõtt  
17. septembril Alexela Kontserdimajas
Üritus on kutsetega, otseülekande teeb ERR.

TalTechDigitali visioonikonverents  
20. septembril TTÜ aulas
Konverents näitab suunda, kuidas innovaatiliste tehno-
loogiate abil ühiskonda uueks luua. 

Teadlaste Öö festival 
28. septembril Mektorys ja TTÜ peahoones
Kolmeteistkümnenda Teadlaste Öö festivali teema on 
Eesti teadus- ja kultuuripärand läbi viimase 100 aasta. 
Töötoad keskenduvad Eesti ja ka maailma teaduse aren-
gule ja saavutustele, ajaloole ja tulevikule läbi keskkonna 
säilitamise ja väärtustamise. Töötoad toimuvad Mektorys 
ning TTÜ peahoones, nende vahel hakkab kulgema val-
gustatud teerada ehk teaduse miil, mis on täis mõistatusi.

Suur heategevuslik Zumbapidu  
6. oktoobril TTÜ spordihoones
Pileti asemel on zumbatajatel võimalik annetada TTÜ 
Arengufondi erivajadusega spordiharrastaja stipendiumi 
loomiseks.

Starry Night 2018 
30. novembril TTÜ aulas 
Meeleolukale tantsuõhtule on oodatud kõik TTÜ vilistla-
sed, töötajad, üliõpilased ja koostööpartnerid koos oma 
kaaslastega. Esineb TTÜ BigBänd & Ivo Linna, osa esi-
nejaid veel selgumas, õhtu jooksul on oodata ka põnevaid 
vahepalasid. Afterparty – retro videodisko. ■

Lisaks püstitame sügisel Tartus ning Soome ja 
Rootsi linnades pop-up ülikoolid, kus tutvustame 
neid tegevusvaldkondi, milles TTÜ ja Eesti on tipp-
tasemel. 
Kõik juubeliüritused: ttu100.ee/leht/kava

TTÜ100

1918. aastal alustati Tallinnas „Tehniliste erikursustega“, kuna riigis olnud  
saksa võimud ei lubanud eestlastel ülikooli teha. Sellest sai alguse  

Tallinna Tehnikaülikool. Juubeliürituste kava sisaldab pidulikke, sportlikke ja 
lärmakaid üritusi, raamatu- ja margiesitlusi ja ka tulevikku vaatamist.

Kas sulle tundub, et  
TTÜ 100. sünnipäev  

väärib  
asjatundlikumat  

bändi kui see?

Otsime  
kitarriste  
ja bände!

www.ttu100.ee/leht/kava
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TTÜ100 – leiutajatelinnak 
juubeldab 14. septembril!

Üheks päeva tippsündmuseks on kauaoodatud amfi-
teatri avamine, mis muudab oma viie lavaga TTÜ 
linnaku kõikvõimalike ürituste korraldamiseks väga 
atraktiivseks. Esimene etendus rock-ooperi näol saab 
maha peetud juba selsamal peol ja linnukesed on si-
ristanud, et etenduses võivad kaasa lüüa ka rektoraadi 
liikmed. Kui ka lugeja – olgu vilistlane, töötaja või üli-
õpilane – oskab mõnda pilli mängida ja tahab eten-
duses kaasa lüüa, võib julgelt ühendust võtta peo kor-
raldajatega turundus- ja kommunikatsioonitalitusest! 

Esmakursuslaste jaoks on tegemist maagilise 
päevaga, mil kolm nädalat TTÜsse sisseelamist kul-
mineerub rebaste ristimise, vande andmise ja tõeli-
seks tipikaks saamisega. Mõistagi saavad ristimisri-
tuaale jälgida kõik huvilised – paljud traditsioonid on 
säilinud ning ka vilistlased leiavad omajagu äratund-
misrõõmu.

Vilistlastel tasub oma kursusekaaslastega juba 
nüüd ühendust võtta ja 14. septembriks kokkutulek 
planeerida. TTÜ on abiks ruumide leidmise, kohvilaua 
ja muude organisatoorsete küsimustega. Samuti leiab 
linnakust päeva jooksul hulga tegevusi, millest koos 
vanade semudega osa võtta. 

Linnakupeol näeb päevavalgust ka mitu suurpro-
jekti: Tõnis Liibek esitleb TTÜ juubelitrükist, muuseum 
avab püsinäituse „TIPP“, koostöös Omnivaga esitle-
takse TTÜ juubeli auks valminud postmarki ning toi-
mub ka TTÜ dokumentaalfilmi esilinastus.

Sten Kalder  Foto: Edmond Mäll

Töötajad saavad omavahel mõõtu võtta rahva-
spordialades ja ülesannete lahendamises, et selgitada 
välja saja aasta kõige parem teaduskond ja osakond. 
Millised on täpsemad spordialad ja ülesanded, sellest 
anname peagi teada TTÜ100 veebilehel. 

Leiutajatelinnaku peole paneb võimsa punkti järel-
pidu, mis toimub üheaegselt aulas, tudengimajas, fua-
jeedes ja auditooriumites. Aulasse planeerime esine-
jaid ennekõike vilistlaste huvisid silmas pidades, lavale 
tuleb nii retrohõngulisi kollektiive kui ka ajatuid staare 
ja ansambleid, keda lavalaudadel väga harva kohtab. 
Tudengimaja, seevastu, on uute staaride ja DJ-de pä-
ralt ning programm on kokku pandud just üliõpilaste 
vaatenurgast. Kokkulepped on sõlmitud kollektiividega 
Terminaator, Ska Faktor, Tuberkuloited, Põhja-Tallinn.

Kõigil TTÜ üliõpilas- ja vilistlaskollektiividel on sa-
muti võimalik peol üles astuda, nii et kui teil on bänd 
ja vähemalt kaks sõpra, kellele teie muusika meeldib, 
olete teretulnud – loome kampuse peale mitmeid esi-
nemiskohti, kus erinevad kollektiivid jämmida saavad. 
Esinemissoovist palume teada anda hiljemalt juuli 
lõpuks. ■

Täpsem kava, programm ja kontaktid leiad 
TTÜ100 veebilehelt www.ttu100.ee

14. september 2018 – märkige punaseks see kuupäev kõigi TTÜ vilistlaste, 
üliõpilase ja töötajate kalendrites. Just sel reedel on plaanis Mustamäel 

leiutajatelinnakus maha pidada TTÜ saja aasta kõige suurejoonelisem pidu.

www.ttu100.ee
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TTÜ kirjastuses  
ilmunud raamatud

Andres Lahe. 
VARRASSÜSTEEMIDE 
VÕNKUMINE: EST-MEETOD

Raamatus vaadeldakse varras-
konstruktsioonide võnkumist 
rajaülesandena, st diferent-
siaalvõrrandite lahendid pea-
vad rahuldama rajatingimusi. 
Rajatingimusteks on siin pide-
vus- ja tasakaalutingimused sõlmedes, kõrvaltingi-
mused (liigendid varraste otstes) ning toetingimused 
tugedel. Varda diferentsiaalvõrrandi lahendit kirjelda-
takse algparameetrite meetodiga. Algparameetrite 
leidmiseks luuakse võrrandisüsteem, kus tundmatute 
vektori moodustavad piki- ja põiksiirded, paindenurgad, 
piki- ja põikjõud ning paindemomendid varda algul ja 
lõpus. Tundmatute vektoris on ka toereaktsioonid. 
Tundmatute kordajad moodustavad hõreda maatrik-
si. EST-meetodis erinevalt ülekandemaatriksmeeto-
dist algparameetrite leidmisel ülekandemaatrikseid 
ei korrutata. Nii välditakse ümardusvigu, mis tekivad 
ülekandemaatriksite korrutamisel. 
308 lk.
ISBN 978-9949-83-223-1 (köites).  
ISBN 978-9949-83-224-8 (pdf)

Jüri Kask, Harli Moosaar.  
LAEVAJÕUSEADMETE AUTOMATISEERIMINE 
JA KONTROLLMÕÕTERIISTAD

Õpik annab laevamehaanikule vajalikud algteadmised 
selleks, et efektiivselt ekspluateerida kaasaegseid au-
tomatiseeritud laevajõuseadmeid. Autorid on koosta-
nud keerulistele elementidele ja süsteemidele loogili-
selt lihtsad ja arusaadavad kirjeldused. Suurepäraselt 
on laevade ingliskeelsed skeemid tõlgitud eesti keelde, 

mis on kindlasti vajalik laevade 
auto matiseerimise alal tead-
miste omandamisel. See annab 
õpikule suurema kasutamisvõi-
maluse aine õppimisel ja tööta-
vatele laevamehaanikutele oma 
igapäevases tegevuses. 
395 lk. 
ISBN 978-9985-808-63-4

Andrus Räämet,  
Raimund Räämet.  
EHITUSMEHAANIKA. 
VARRASKONSTRUKT-
SIOONIDE STAATIKA
Käesolev õpik on mõeldud 
peamiselt ehituserialade üli-
õpilastele, et anda ülevaade 
ehituskonstruktsioonide töö-
tamisest, nendes tekkivatest sisejõududest ning 
konstruktsioonide deformeerumisest. Aga kindlasti 
leiavad siit kasulikku materjali ka tegevinsenerid, et 
varem õpitut meelde tuletada. Raamat on jagatud 
kahte ossa. Esimeses osas tutvustatakse erinevat lii-
ki ehituskonstruktsioone ja kirjeldatakse staatikaga 
määratud konstruktsioonide sisejõudude ja siirete ar-
vutust. Raamatu teine osa on pühendatud staatikaga 
määramatute konstruktsioonide arvutusele. Varase-
mate õpikutega võrreldes on märgatavalt suurenda-
tud lõplike elementide meetodi ja piirkoormusmeetodi 
mahtu. Lisaks on põhjalik rippkonstruktsioonide pea-
tükk, mille kohta leidus siiani väga vähe eestikeelset 
kirjandust. 
800 lk. 
ISBN 978-9949-83-242-2

TEATED
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Doktoritööd
aprill – juuni 2018

René Arvola
Telework as a Solution for Extending Worklife. Kaugtöö kui 
lahendus tööea pikendamiseks. ISBN 9789949831739 
(publication). ISBN 9789949831746 (pdf). 150 lk. 
Kaitses 27.04.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9115

Birgit Maaten
The Composition and Reactivity of Different Oil Shales 
and the Products Formed During Thermal Treatment. Eri-
nevate põlevkivide koostis ja reaktiivsus ning nende termi-
lisel töötlusel tekkivad produktid. ISBN 9789949832286 
(publication). ISBN 9789949832293 (pdf). 98 lk. 
Kaitses 07.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9817

Ralf-Martin Soe
A Tale of Two Smart Cities. How Virtual Walls be-
tween Cities can Fall. Lugu kahest targast linnast. 
Kuidas virtuaalsed piirid linnade vahel saavad lan-
geda. ISBN 978-9949-83-226-2 (publication). 978-
9949-83-227-9 (pdf). 136 lk. 
Kaitses 09.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9794

Behrad Niazmand
Dependability Improvements of NoC-Based Systems. 
Töökindluse parandamine kiipvõrkudel põhinevates 
süsteemides. ISBN 9789949832309 (publication). 
ISBN 9789949832316 (pdf). 150 lk. 
Kaitses 16.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9879

Karolin Oja
Oxidation of Substituted Cyclopentane-1,2-diones. 
Asendatud tsüklopentaan-1,2-dioonide oksüdee-
rimine. ISBN 9789949832323 (publication). ISBN 
9789949832330 (pdf). 94 lk. 
Kaitses 16.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9923

Hanna Vihma
Regulation of NFAT Transcription Factors by Neu-
ronal Activity. NFAT transkriptsioonitegurite närvita-
litlusest sõltuv regulatsioon. ISBN 9789949832347 
(publication). ISBN 9789949832354 (pdf). 134 lk. 
Kaitses 18.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9924

Kalle Tomingas
Semantic Data Lineage and Impact Analysis of Data 
Warehouse Workflows. Semantiline andmevoogu-
de- ja mõjuanalüüs andmelao keskkonnas. ISBN 
9789949832385 (publication). ISBN 9789949832392 
(pdf). 126 lk. 
Kaitses 21.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9926

Laima Gerlitz
Design Management as A Driver for Innovation in 
Small and Medium Sized Enterprises. Disainijuhtimine 

kui innovatsiooni liikumapanev jõud väike- ja kesk-
mise suurusega ettevõtetes. ISBN 9789949832408 
(publication). ISBN 9789949832415 (pdf). 248 lk. 
Kaitses 31.05.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9941

Jaak Lavin
Entwicklung eines Expertensystemmodells zur Ver-
besserung des Wertschöpfungsprozesses des Un-
ternehmens für KMU in der Fertigungsindustrie. 
Ettevõtte väärtuse loomise protsessi tõhustamise 
ekspertsüsteemi mudeli väljatöötamine töötleva 
tööstuse VKE-dele. ISBN 9789949832477 (publica-
tion). ISBN 9789949832484 (pdf). 126 lk. 
Kaitses 07.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9943

Sven Pärand
Analysis of Core Aspects in Migration towards the 
Next Generation Network. Võtmeaspektide analüüs 
migreerimisel järgmise põlvkonna sidevõrgule. ISBN 
9789949832491 (publication). ISBN 9789949832507 
(pdf). 161 lk. 
Kaitses 07.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9944

Sergei Kaganski
Development and Implementation of the Key Perfor-
mance Indicator Selection Model for SMEs. Väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete võtmenäitajate vali-
mimudeli arendus ja juurutus. ISBN 9789949832453 
(publication). ISBN 9789949832460 (pdf). 98 lk. 
Kaitses 11.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9945

Taavi Simson
Development of Coarse Recycled Hardmetal Reinforced 
Hardfacings. Taaskasutatava jämekõvasulamarma-
tuuriga kõvapinnete arendus. ISBN 9789949832514 
(publication). ISBN 9789949832521 (pdf). 124 lk. 
Kaitses 12.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9946

Marko Paavel
Product Lifecycle Management Maturity Model De-
velopment. Toote elutsükli halduse küpsusmudeli 
arendus. ISBN 9789949832613 (publication). ISBN 
9789949832620 (pdf). 98 lk. 
Kaitses 12.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9949

Pirjo Elbrecht
Integration of Automated Data Collection, Enrich-
ment and Transfer to CAD Systems in Digital Tailo-
ring. Informatsiooni automaatse kogumise, rikastami-
se ja CAD-süsteemile sisestamise meetod digitaalses 
rätsepakunstis. ISBN 9789949832552 (publication). 
ISBN 9789949832569 (pdf). 153 lk. 
Kaitses 12.06.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?9950

https://digi.lib.ttu.ee/i/?9115
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9817
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9794
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9879
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Vilistlane number üks
Tallinna Tehnikumi esimesed tegevusaastad olid üsna keerulised ja heitlikud. 

Lisaks tehnikumi rajamisele tuli võidelda nii vajaliku rahastuse,  
õppetegevuse läbiviimiseks tarvilike ruumide kui ka  

eksisteerimisõiguse eest üldse. Seetõttu ei jäänud esialgu eriti palju aega,  
et täpselt paika panna lõpetamisega seotud protseduurid. 

TTÜ peaarhivaar Ilmar Ermus  Fotod: Rahvusarhiiv (allikaviide ERA.4374.2.359)

rahuldavalt, tuleb tal teha veel lõpueksam ning koos-
tada iseseisvalt lõpuprojekt.

Siinjuures tasub silmas pidada, et ka tehnikumi 
õppeprogrammid olid sellel perioodil pidevas muutu-
mises. Kuigi õppejõudude nõukogu oli oma esimesel 
koosolekul 14. oktoobril 1918 õppeprogrammid kin-
nitanud, täiendati neid pidevalt.

Oluline samm esimeste diplomite väljaandmiseks 
astuti 20. märtsil 1923. tehnikumi juhatus kinnitas ma-
sinaehituse osakonna üliõpilaste Georg Liidemanni ja 
Konstantin Lindquisti lõpuprojektide teemad. Liide-
manni ülesandeks sai „naelavabriku jõujaam diisliga 

Alles 1922. aasta lõpus, kui üldine olukord oli mõne-
võrra stabiliseerunud ja esimesed üliõpilased olid oma 
õpingutega nii kaugel, et hakkasid lähenema lõpeta-
mise etapile, hakkas tehnikumi juhtkond rohkem tähe-
lepanu pöörama ka lõpetamisega seotud küsimustele. 
Nii otsustati 21. novembril toimunud juhatuse koosole-
kul, et lõpuprojektide teemad tuleb juhatuses kinnitada.

Selle otsusega täpsustati sama aasta 5. mail kin-
nitatud eksamineerimise korda, millega oli sätestatud, 
et üliõpilane annab ennast lõpuprojekti teostamiseks 
üles osakonna dekaanile. Korras fikseeriti, et kui üli-
õpilane on sooritanud kõigis õppeainetes eksamid 

TT kõige esimene diplom
◀



71

Loe ka ttu.ee

AJALUGU

130 hobuse jõu jaoks“. Lindquistile määrati „lennuk nel-
ja reisija jaoks kiirusega 140–160 km/h, peaosamootor 
ja selle asetamine lennukile“. Elektrotehnika osakonna 
üliõpilaste teemad kinnitas juhatus hiljem, 10. aprillil.

Kuigi juhatus tegi 15. mail dekaanidele ülesandeks 
välja töötada lõpueksamite kava, ei jõutud kevadel 
veel lõpuprojektide kaitsmiseni. Esimene lõpueksam 
leidis aset 10. septembril, kui Lindquist ja Liidemann 
vastasid komisjoni ees kolmele küsimusele, mis puu-
dutasid aurumehaanikat, mehaanilist tehnoloogiat ja 
masinaehitust. Komisjoni koosseisu kuulusid dekaan 
F. Dreyer, haridusministeeriumi esindaja J. Kiivet ning 
õppejõud R. Holostoff, H. Einberg ja E. Avik. Lindquist 
pidi andma vastused auruturbiini termodünaamiliste 
aluste, malmi valmistamise ja ümbertöötlemise ning 
plahvatusmootorite proovimise ja nende peamõõtude 
väljaarvestamise kohta. Liidemann pidi vastama ma-
terjalide proovimise, küttepindade, restide ja korstnate 
ning kompressorite kohta käivatele küsimustele. Mõ-
lemad üliõpilased said rahuldava tulemuse, mis tagas 
neile pääsu lõpuprojekti kaitsmisele. Tehnikumis ka-
sutati hindamisskaalat „rahuldav“ ja „väga rahuldav“.

Lindquisti ja Liidemanni lõpuprojektide kaitsmise 
ajaks määrati laupäev, 15. september kell 12. Ka see 
kulges edukalt. Üsna pea jõudsid lõpuprojektide kaits-
miseni ka teiste osakondade lõpetajad. 21. septembril 
kaitsesid lõpuprojekte mereinsener-mehaanika osakon-
na ja 7. detsembril elektrotehnika osakonna üliõpilased.

Lõpuprojekti edukas kaitsmine ei toonud siiski veel 
kaasa diplomi väljaandmist. Mõned päevad hiljem, 18. 
septembril, arutas tehnikumi juhatus mehaanikaosakon-
na lõpuprojektide kaitsmist ning üles kerkisid lahendamist 

vajavad küsimused. Üheks probleemiks oli sobiliku pitsati 
puudumine. Seetõttu tegi juhatus H. Reierile üle sandeks 
lasta valmistada Tallinna vapiga tehnikumi pitsat.

Samuti tõusis esile praktika küsimus. Nimelt oli lõ-
petajal ette nähtud läbida 18 kuu pikkune praktika, aga 
Liidemann oli läbinud ainult 12 kuud. Seetõttu otsustati 
talle anda ajutine tunnistus. Lindquist oli läbinud 19 
kuu pikkuse praktika, mis oli nõutud mahus, ning see-
tõttu leidis juhatus, et kui õppenõukogu selle otsuse 
kinnitab, võib talle väljastada tegelik-inseneri diplomi.

Tallinna Tehnikumi kõrgema astme lõpetajad tunnis-
tati tegelik-inseneri ja tegelik-arhitekti kutse vääriliseks 
vastavalt 20. veebruaril 1923 riigikogus vastu võetud 
Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste sea-
dusele. Enne seda oli Tallinna Tehnikumi seisund olnud 
suhteliselt ebakindel, mistõttu tegid õpilased korduvalt 
pöördumisi, soovides saada selgitust küsimustele, kas 
Tallinna Tehnikum on kesk- või kõrgkool ning mis õigused 
selle õppeasutuse lõpetamine neile annab. Antud seadus 
tunnistas Tallinna Tehnikumi sisuliselt kõrgemaks õppe-
asutuseks, mis mõneks ajaks stabiliseeris olukorra.  

Kolmas probleem, mis seoses lõpetajatega esile 
kerkis, oli tõsiasi, et tehnikumil puudus diplomi vorm. 
Juhatus suutis selle koostada ja õppenõukogule esi-
tada alles 30. oktoobril.

Õppenõukogu arutas kõigi 1923. aasta lõpeta-
jatega seotud küsimusi alles 13. detsembril. Kaits-
miskomisjonide protokollid kinnitati ning lõpetajatele 
otsustati välja anda ajutised tunnistused. Samuti kin-
nitati väikese muudatusega juhatuse esitatud diplomi 
vorm. Samas leidis õppenõukogu, et põhikirja järgi 
nõutud praktika kestus on liiga pikk ning juhatusele 
tehti üle sandeks see küsimus üle vaadata ning kaa-
luda, milline oleks mõistlik lahendus.

Diplomite väljaandmiseni 1923. aastal veel ei 
jõutud. Kuid juba 8. jaanuaril 1924 arutati juhatuse 
koosolekul uuesti esitatud praktikatunnistuste põhjal 
Lindquistile diplomi väljastamist. Juhatus leidis, et 
diplomi võib välja anda siis, kui haridusministeerium 
on vastava loa andnud. Samuti otsustati, et lõpudiplo-
mi eest tuleb tasuda tuhat marka ühekordset maksu.

Ka seekord ei jõutud veel diplomi reaalse välja-
andmiseni. Murrang toimus alles 26. novembril, kui 
juhatus arutas Lindquisti diplomi küsimust uuesti ja 
otsustas, et talle võib ajutise tunnistuse vastu lõpu-
diplomi välja anda. Ka otsustati, et edaspidi nõutakse 
koos praktika tunnistusega vastava praktika kirjeldust.

Juhatus käsitles diplomite küsimust veel 20. det-
sembri koosolekul, kus otsustati, et nendele lõpeta-
jatele, kes on nõutud 18 kuud praktikat sooritatud, 
antakse välja ajutine tunnistus, millel on kirjas tege-
lik-inseneri kutse, ning et seoses sellega tekib neil ka 
diplomi saamise õigus.

Lõpuks, 29. detsembril, väljastati Konstantin 
Lindquistile Tallinna Tehnikumi diplom nr 1, millega 
tunnistati ta tegelik-inseneri kutse vääriliseks. Teiste 
1923. aastal lõpuprojekti kaitsnud üliõpilaste tee dip-
lomini veel jätkus. Nii sai Georg Liidemann tehnikumi 
diplomi nr 2 alles 10. märtsil 1926. ■

Lindquisti õpinguraamat
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