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WE’RE ESTONIA’S
LEADING 
INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A 
SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

These guidelines are here to help 
establish greater visibility for Tallinn 
University of Technology (TalTech) through 
the creation of high quality, consistent 
and differentiated communications 
that reflect our brand platform.

A coherent brand identity is created 
through the consistent use of a number 
of graphic and verbal elements. This 
document introduces our brand and the 
platform on which it is based (page 3). It 
also gives specifications and guidance 
on the use of our visual elements. 

Please take the time to read and understand 
how each element works and how they 
combine to form our unique brand identity.

These are examples to use as a guide 
when making designs related to the 
University. All designs must always be 
coordinated with TalTech Marketing 
and Communications Office. 

Additional information: pr@taltech.ee
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üleVaaDe
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) stiiliraamat 
aitab tagada ülikooli soovitud kuvandit ja  
nähtavust – kvaliteetne, järjepidev ja eristuv  
kommunikatsioon peegeldab meie olemust  
ja brändi alustalasid. 

Loome ühtse brändi erinevate graafiliste ja 
sõnaliste elementide ühtlase kasutusega. 
See dokument tutvustab meie brändi ja 
alustalasid, millel see põhineb (lk 3). Samuti 
leiad stiiliraamatust kirjeldusi ja juhiseid 
TalTechi visuaalsete elementide kasutamiseks. 

Võtke aega, et lugeda ja mõista, kuidas iga  
element toimib ja kuidas nende koos kasutamine  
ühtse brändi loob. 

Tegemist on näidetega, millest ülikooliga 
seotud kujunduse tegemisel lähtuda. Kõik 
kujundused tuleb alati kooskõlastada TalTechi 
turunduse ja kommunikatsiooni osakonnaga.

Lisainfo: pr@taltech.ee

TUDENG, 
KANDIDEERI
ARENGUFONDI  
STIPENDIUMITELE!
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 
14. APRILL 2019

VAATA LÄHEMALT: BIT.LY/ARENGUFOND2019
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Our brand platform under-pins all our 
communication. Think of it as a reference 
point to review at the start and conclusion  
of every project that relates to the presentation  
of our brand.

BRanD 
PlaTFoRM

kaTeGooRia Rahvusvaheline tehnikaülikool

TooDe / TeenUS Pakume tipptasemel teadustööd ja haridust tehnika, 
rakendusteaduste, IT, äri ja merenduse alal.

BRÄnDi eeSMÄRk Olla jätkusuutliku digituleviku eestvedaja Eestis ja maailmas.

kaSU
Tallinna Tehnikaülikool on Eestis tehnika- ja IT-teaduse ning 
-hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel.  
Meie unikaalsus peitub valdkondade sünergias, 
mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

CaTeGoRY International Technical University

PRoDUCT / SeRViCe That provides leading research and education in technology,  
applied science, IT, business and maritime studies.

BRanD PURPoSe To lead Estonia and the world into a sustainable digital future.

BeneFiTS

Tallinn University of Technology is the flagship of engineering  
and IT science and education in Estonia, where you can  
obtain higher education at all levels. Our uniqueness lies  
in the synergy of different fields that contributes 
to the generation of new ideas.

BRÄnDi 
PlaTVoRM
Meie brändi platvorm toetab kogu meie 
kommunikatsiooni. Mõelge sellele kui tugi-
punktile, mis on seotud brändi esitlemisega 
ning mida kaaluda iga projekti alguses ja lõpus.
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Our logo is Tallinn University of Technology’s 
most important asset and should never 
be distorted, manipulated or embellished. 
It can be used in three main formats as 
specified on the following pages:

1. Stand-alone logo
2. Window logo
3. Silhouette logo 

The core logo in the brand gradient is  
available static and animated. 

When written, the University should be known 
as ‘TalTech’ rather than ‘Taltech’. The additional 
capital T helps to emphasise that the word 
is a shortened form of two longer words.

PriMary 
loGo

PeaMine 
loGo
Logo on Tallinna Tehnikaülikooli brändi 
kõige olulisem vara ja seda ei tohi kunagi 
kuidagi moonutada muul moel kui stiiliraamat 
ehk siinsed juhised ette näevad.

Logo saab kasutada kolmes põhivormingus
(detailsemalt näed juba järgmistel lehekülgedel):

1. Eraldiseisev logo
2. Akna logo
3. Siluettlogo

Ülikooli peamist logo gradiendiga on võimalik 
kasutada nii staatiliselt kui ka animeeritult.

Kirjapildis peaks ülikool olema tuntud kui  
„TalTech“, mitte „Taltech“. Teine suur „T“ aitab  
rõhutada, et TalTech on tuletatud kahest  
pikemast sõnast.
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The stand-alone or silhouette versions of the  
logo can be locked up with up to four lines  
of text to denote different schools within  
TalTech University. 

The line height of the locked up lines is 
equivalent to 20% of the ‘X’ height of the  
main TalTech word mark, and should be  
applied with equal line spacing, as illustrated  
on the right hand side.

The double line lock-up (1) illustrates the 
shortest line length of available copy, and the 
four line lock-up (2) illustrates the longest line 
length. Please ensure that the line length does 
not run beyond the safe zone of the logo.

Please note: There are two exceptions to 
the ranged left type lock-up rule, being 
‘Press’ and ‘Mektory’ – which can both be 
ranged right to create a visual balance.

loGo 
locK UPs

X

X

Rea kõrgus 
= 20% X-st

Kaherealine tekst logoga.

Double line text lock-up with logo.

Rea kõrgus 
= 20% X-st

Neljarealine tekst logoga.

Four line text lock-up with logo.

Kõik logoga näidatud tekstid peavad olema kirjutatud 
suurte tähtedega, fondiga Proxima Nova Regular ja 
värviga TT Grey 1 (lisateavet leiate värvipaletist).

Väärtus tracking peaks olema -10 (vaadake vasakpoolset 
diagrammi). Selle eesmärk on tagada, et pikad nimed 
sobitatakse logoga järjepidevalt nii eesti kui ka inglise keeles.

Tekstiga logo minimaalne laius on 3 cm.

All wording that locks up with the logo needs to be typeset  
in all caps, in Proxima Nova Regular, TT Grey 1 (please 
see colour palette specification for more details).

The tracking should be set to -10 (please see left hand diagram  
for information). This is to ensure that long institutional names  
can be consistently locked up with the logo in both Estonian  
and English.

The minimum width of the text with a logo is 3 cm.

1 2

Line height 
= 20% of X
Line height 
= 20% of X

loGo  
TeKsTiga
Eraldiseisvat või siluettlogo saab kasutada  
kuni nelja tekstireaga, et tähistada ülikooli  
erinevaid struktuuriüksuseid. 

Lisateksti kõrgus on võrdne 20%-ga TalTechi  
sõnamärgi „X“-kõrgusest ja seda tuleks kasu-
tada võrdsete joonevahedega, nagu on  
näidatud paremal.

Kahekordse teksti joonis (1) näitab lühima 
joone pikkust ja neljarealise teksti joonis (2) 
näitab pikima joone pikkust. Veenduge, et 
joone pikkus ei ületaks logo valget ala.

Pange tähele: vasakpoolsel joondamisreeglil 
on kaks erandit: „Kirjastus“ ja „Mektory“, 
mida võib visuaalse tasakaalu loomiseks  
joondada paremale.

DEPARTMENT OF 
ELECTRICAL POWER 
ENGINEERING AND 
MECHATRONICS

SCHOOL OF 
ENGINEERING
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MUsTvalge 
loGo 
negaTiivis

BlacK anD 
WhiTe loGo 
in negaTive

Mustvalget logo kasutatakse ainult siis,  
kui tehniliselt ei ole võimalik kasutada logo 
värvilisena. Positiivis kasutades võib musta 
värvi logo kasutada juhul, kui lubatud on 
ainult mustvalge trükk. Negatiivis kasutades 
on soovitatav kasutada valget logo, et logo 
kontrastus tagaks piisava nähtavuse.

The black and white logo can be only 
used when it is technically impossible  
to use the logo in color. When the design 
is in positive, the black logo can be used 
if only monochrome printing is allowed. 
When using a negative, it is advisable 
to use a white logo to ensure that the 
logo contrast is sufficiently visible.

SCHOOL OF 
ENGINEERING
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Our logo can be applied in three main formats:
1. Silhouette logo – Primarily used in layouts 
for brand communications, posters, brochure  
covers etc. The background can be one of the  
brand colours, textures, or appropriate  
photography. 
2. Window logo – Preferred for iconography 
use, i.e. social media avatar, app icon and so 
on. The background can be one of the brand 
colour textures, or appropriate photography.
3. Stand-alone logo – Main preference for 
colour ways if the logo is viewed in isolation 
i.e. not as part of a poster, cover or brand 
layout. The grey version is for secondary use 
on secondary pages within documents.
Please note: for all three formats the logo 
can be applied with/over the generic TalTech  
gradient or a photographic or moving  
image/film (as shown). 

as ParT of 
loGo 
Design

1. SilUeTTloGo  
    SilhoUeTTe loGo

2. „akna“ loGo
     WinDoW loGo

3. eRalDiSeiSeV loGo
     STanD-alone loGo

loGo  
KUjUnDUse 
osana
TalTechi logo saab esitada kolmes põhiformaadis:
1. Siluettlogo – kasutatakse peamiselt plakatite, 
brošüüride jne kujundamisel. Taustal võib kasu-
ta da mõnda brändi värvidest või tekstuuridest  
või sobivaid fotosid.
2. „Akna“ logo – eelistatakse ikonograafias, st 
sotsiaalmeedia avatarid, rakenduseikoonid jne.  
Akna taustaks võib kasutada mõnda brändi  
värvidest või tekstuuridest või ka sobivaid fotosid.
3. Eraldiseisev logo – peamine eelistus, 
kui logo on omaette, st mitte plakati-, kaane-  
või muu kujunduse osana. Hall versioon on  
teiseseks kasutamiseks dokumentide vähem - 
olulistel lehekülgedel.

Pange tähele: kõigis kolmes formaadis saab 
logo kasutada koos üldise TalTechi gradiendi 
või foto või liikuva pildi/filmiga (nagu näidatud)  
või nende peal.
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Tallinna
Tehnikaülikool

   

ülikooli  
Pikk niMi 
KUjUnDUsTel
1. Oleme loonud ülikooli täisnimega logo, mis 

vajadusel kasutada koos TalTechi logoga.
 Eestikeelses ülikooli täisnimes on (muidu 

üksteisega kokku ulatuvat) A-tähte ja 
selle all olevat Ü-tähte muudetud nii, et 
sõnade vahele jääks ühtlaselt kitsas vahe, 
kasutatud on fonti Proxima Nova Black.

2. ÜLIKOOLI TäISNIME 4-REALINE VERSIOON
Vasakul olev vertikaalne hall joon 
aitab määratleda ja juhtida tähelepanu 
ülikooli pikale nimele. Loodud on kaks 
versiooni – ühevärviline ja kahevärviline.  

3. ÜLIKOOLI TäISNIME 2-REALINE VERSIOON 
Kaherealine versioon on kitsamatel 
aladel kasutamiseks.

UniVeRSiTY 
FUll naMe 
on Designs
1. The Estonian name has a redrawn ‘A’ and 

‘Ü’ below, to allow for consistent tight line  
spacing style and is set in Proxima Nova  
Black.  

2. PRIMARy 4-LINE VERSION
We have added the vertical grey line to 
help define and draw attention to the  
full name logotype.

 We have created two versions – a single  
colour and two colour version.

3. 2NDRy 2-LINE VERSION
A secondary version of the full name 
logotype ‘block’ has been created where  
vertical space is limited. 

Kaherealine tekst logoga.

Double line text lock-up with logo.
1

Neljarealine tekst.

Four-line text .
2

Kaherealine tekst.

Double line text.
3
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CliMaTe
neUTRal BY

KliiMa
neUTraalsUse  
TeMPel
See idee keskendub aastale 2035, 
kus „0“ sisemine tühimik on muudetud 
rohelise lehekese kujuliseks. Isegi ilma 
eesti- või ingliskeelse selgitava tekstita 
on selge, mida tahetakse öelda. 

Loodud on eesti- ja ingliskeelsed täis-
versioonid, mida saab kasutada infotrükiste 
tagaküljel või lehekülje jaluses.

cliMaTe  
neUTral  
enDorseMenT 
STaMP
This idea focuses on the year 2035 changing 
the counter of the ‘0’ into a green leaf. Even 
without the Estonian or English descriptor it is 
clear what the endorsement is communicating.

Full versions in both Estonian and English 
have been created to use as a sign or on 
the back/bottom of communications. 

Kinnitusmägi ja templi omavaheline suhe ülikooli pika nimega.

The relationship between the mound and the temple with  
the long name of the university .
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KliiMa
neUTraalsUse  
TeMPel – 
nÄiTeD
2035. aasta jätkusuutlikkuse tempel on puhas 
ja lihtne ning annab TalTechi roheambitsioone 
hästi edasi ka ilma tagakaanel oleva eesti- 
või inglisekeelse tekstita.

TalTechi rohelist ja helesinist saab kasutada 
ka mõningates pealkirjades-rubriikides, 
mille sisuks on konkreetselt TalTechi 
jätkusuutlik areng.

cliMaTe  
neUTral  
enDorseMenT 
STaMP – 
eXaMPles
The 2035 sustainability endorcement stamp 
is clean and simple and suggests TalTechs 
green ambitions even without the Estonian/
English caption on the back cover.

The new TT Green and TT Light Blue can be 
used for some headings where contenct is 
specificall about TalTech’s sustainability drive. 
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Our logo is our most important asset, and  
should never be distorted, manipulated,  
or embellished.

To ensure consistency please follow the guide- 
lines given and use the relevant master digital  
artworks.

When applying the window or silhouette logo  
to a photographic background, ensure that 
section of the image avoids white or high 
contrast areas for maximum visibility. 

Please note: when applying the solid logo 
over a coloured photographic image, please  
ensure that the logo placement does not go  
over an area of the same or similar colour  
within the image.

loGo
MisUse

Ärge kasutage logo muudes värvides kui stiiliraamatus 
märgitud. 
Do not reproduce the logo in colours other than those 
specified.

Ärge kasutage logo ühel real.
Do not show the logo on a single line.

ÄrgeÄrge lisage logole efekte. lisage logole efekte.
Do not add effects to the logo.

Ärge kasutage logo mustritel, mis vähendavad selle 
loetavust.
Do not apply the logo on imagery that compromises 
its legibility.

Ärge kasutage logo piltidel, mis vähendavad selle loetavust.
Do not apply the logo on imagery that 
compromises its legibility.

Ärge kasutage logo puhul kontuurkirja.
Do not outline the logo.

Ärge kasutage logo piltidel, millel pole korraliku 
kontrastsust.
Do not place the logo on a background without proper 
contrast.

Ärge muutke logo tähevahet, reavahet ega joondust.
Do not change the kerning, line spacing 
or justification of the logo.

Ärge muutke logo vertikaalset või horisontaalset 
kuvasuhet.
Do not distort the vertical or horizontal aspect ratio of 
the logo.

loGo  
vÄÄr
KasUTUs
Logo on TalTechi brändi kõige olulisem vara ja  
seda ei tohiks kunagi kuidagi moonutada  
muul moel kui stiiliraamat ehk siinsed juhised  
ette näevad.

Järjepidevuse tagamiseks järgige stiiliraamatut.

Kui lisate akna- või siluettlogo fotograafilisele 
taustale, veenduge, et pildi osa ei kata valget  
või kõrge kontrastsusega alasid, et tagada  
logo maksimaalne nähtavus. 

Pidage meeles: kui kasutate logo värvilisel 
pildil, siis veenduge, et logo ei asetse sama - 
suguse või sarnase värviga alal.

Ärge muutke logo lisarea proportsioone.
do not the proportions of the extra line of the logo.

TALLINNA TEhNIKAÜLIKOOL



TUnnUSGRaaFika 
CUSToM GRaPhiCS 



1616

kirsipunane
TT BurGunDY
panTOne® 220 C
C23 M100 Y35 K34
R171 G19 B82
HEX #aa1352

helesinine 
TT liGhT BlUe
PAnTOne® 631 C
C64 M0 Y18 K0
R79 G191 B211
HEX #4dbed2

terashall 
tt GreY 1
PaPaP NtONe® 7544 C
C49 M39 Y21 K0
R147 G150 B176
HEX #9396b0

fuksiapunane
TT MaGaGa enTaTaT
panTOne® 213 C
C0 M100 Y0 K0
R228 G6 B126
HEX #e4067e

tumesinine
tt DARK BLue
PAntOne® 274 C
C95 M95 Y30 K20
R51 G43 B96
HEX #342b60

helehall
TT GReY 2
PaPaP NTONe® 5305 C
C17 M13 Y0 K0
R218 G218 B228
HEX #dadae4

must
tt BLACK
PANtONE® BLACK C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX #000000

Valge
TT WHITe
PaPaP NTONe® N/a® N/a® N/
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
HEX #FFFFFF

Colour plays an important role in defining our 
brand identity, as well as reflecting our cultural 
history and heritage. Therefore, consistency 
in the way we apply our colour palette is 
crucial for maintaining brand recognition.

Our colour palette should be applied as 
vividly on screen as it is in print. Print 
values have been colour tested and are 
provided to ensure the closest consistency 
in CMYK and Pantone values.

Please note: this guide is not a standard 
for colour matching. Please use approved 
colour swatches for these purposes. The 
colours shown here and throughout this 
guide have not been evaluated by Pantone, 
Inc. for accuracy and may not match the 
PANTONE Color Standard. Consult current 
PANTONE publications for accurate colour. 
PANTONE® is the property of Pantone, Inc.
In order to choose the right colour tone for 
different brand carriers, please consult the 
Marketing and Communications Office.

COLOUR 
PALETTE

VÄRVI
PALETT
Värv mängib meie brändi identiteedi määrat
lemisel olulist rolli. Stiiliraamatus toodud värvi  
paleti järjepidev kasutamine on äärmiselt  
oluline, et TalTechi bränd oleks alati selgelt  
äratuntav.

Meie värvipalett peaks olema sama värviline 
nii ekraanil kui ka trükistel. Trükitud väärtused 
on läbinud värvustesti ning nad tagavad CMYK 
ja Pantone’i väärtustes suurima sarnasuse.

Pange tähele: see juhend ei ole värvi sobita
mise standard. Selleks kasutage heakskiidetud 
värviproove. Pantone, Inc. ei ole siin ja selles 
juhendis näidatud värve hinnanud ning need 
ei pruugi vastata PANTONE Color Standardi 
standarditele. Täpse värvuse leidmiseks 
tutvuge praeguste PANTONE’i väljaannetega. 
PANTONE® on Pantone, Inc.i omand.
Õigete värvitoonide saavutamiseks erinevatel 
brändikandjatel palume konsulteerida 
turunduse ja kommunikatsiooni osakonnaga.
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jÄTKU
sUUTliK  
Roheline
TalTechi värvipaleti rohelist kasutada eelkõige 
rohepöörde teemade käsitlemisel, et tekiks 
seos rohelise värvi ja jätkusuutlikkuse vahel.

Kasutada peamiselt koos helesinise tooniga 
ja ainult aktsendi tekitamiseks.

sUsTainaBle 
GReen
Use the green of the TalTevch color palette, 
especially when refering to sustainable and 
green turn issues, to create a link between 
the TalTech green colour and sustainability. 

Use mainly with TalTech light blue and only 
to create an accent. 

Roheline
TT gReen
C65 M0 Y100 K0
R98 G187 B70
HEX #62bb46
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40% 20% 20%20%

In our brand communications we want to 
ensure that the use of colour is dominated 
by TT Burgundy and TT Magenta.

This is to convey the cultural heritage of 
the TalTech brand and to ensure that the 
evolution of the communications remains 
consistent across various applications.

As a broad guide, the colour split should be: 
40/20/20/20%, as illustrated on the right. The 
extended colour palette can be utilised, but 
the dominant colours should remain across  
all communications. The additional 20% can be 
made up of a combination of the colour 
palette, or as a single colour.

Please note: white is an important part of our 
colour palette and should be used generously.

ColoUR 
PaleTTe
raTios

VÄRVi-
PaleTi  
jaoTUs
Meie brändikommunikatsioonis tahame 
tagada, et kasutaksime peamiselt värve  
TT Burgundy ja TT Magenta.

Selle eesmärk on edasi anda TalTechi  
kaubamärgi kultuuripärandit ja tagada,  
et kommunikatsiooni voog oleks kõikides  
kanalites järjepidev.

Üldiselt peaks värvilahendus olema järgmine: 
40/20/20/20%, nagu on näidatud paremal. 
Kasutada võib ka laiendatud värvi paletti, 
kuid domineerivad värvid peaksid olema igal 
pool samad. Viimane 20% võib koosneda 
värvipaleti segust või ühest värvist.

Pange tähele: valge on meie värvipaleti oluline 
osa ja seda tuleks kasutada võimalikult palju.
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Our brand font is Proxima Nova. It combines a 
geometric appearance with modern proportion, 
creating easy accessibility and maximum legibility  
across all applications.
We use it in three main weights, with fairly tight  
spacing. All headlines and sub-headers should 
be formatted in all capitals, with the exception  
of body copy which should be used in sentence  
case.
When branded font options aren’t available, for  
example in Microsoft Office, Proxima Nova is  
replaced by verdana Bold or Regular.
In TalTech’s magazine and large scale 
publications, it is possible to use Century 
Schoolbook as the font for the body text. In 
such materials, the brand font Proxima Nova is 
also used in all supporting elements of the main 
text – titles, subtitles, photo sources, information 
boxes, titles of information graphs and tables, etc.
Please note: Leading for all titles should be 
set at -10% of the headline size.

PRoXiMa noVa BlaCkPealkiri  
Headline

aBCDeFGhiJklMnoPQRSTUVWXYZ
1234567890[{!@£$%^&*()_+:;”’\/}]

ProXiMa nova lighT
aBcDefghijKlMnoPQrsTUvWXyZ
1234567890[{!@£$%^&*()_+:;”’\/}]

Alapealkiri 
Sub-header

PROXIMA NOVA REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXyZ
1234567890[{!@£$%^&*()_+:;”’\/}]

Põhitekst 
Body

VERDANA REGULAR
VERDANA BOLD

Igapäevaseks  
kasutamiseks  
või Proxima  
Nova fondi  
puudumisel  
For daily use or  
in the absence  
of the Proxima  
Nova font

PROXIMA NOvA BOLd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCdEFGhIjKLMNOPQRSTUvWXYZ
1234567890[{!@£$%^&*()_+:;”’\/}]

Rõhutamiseks  
Emphasis

TYPo-
GRaPhY
BranD fonT

TüPo-
GRaaFia, 
BrÄnDi fonT
TalTechi brändi font on Proxima Nova. See 
ühendab geomeetrilise välimuse kaasaegse  
proportsiooniga, tagades maksimaalse loeta- 
vuse kõigis kanalites.
Kasutame seda kolmes peamises paksuses ja  
üsna väikeste vahedega. Kõik pealkirjad ja ala-
pealkirjad tuleks vormindada suurte tähtedega 
(välja arvatud teksti põhiosa, kus tuleks suuri tähti  
kasutada esimese sõna ja pärisnimede puhul).
Kui brändi fonte pole võimalik kasutada – nt 
Microsoft Office’is – kasutatakse Proxima Nova 
asemel fonte verdana Bold või Regular.
Ülikooli ajakirjas ja suuremahulistes 
publikatsioonides võib kasutada põhiteksti 
(body text) fondina Century Schoolbooki. Ka 
sellistes materjalides on brändi font Proxima Nova  
kasutusel kõikides põhiteksti toetavates elementides  
– pealkirjad, alapealkirjad, fotoallkirjad, infokastid,  
infograafikute ja tabelite pealkirjad jmt.
Pange tähele: kõikide alapealkirjade kõrgus 
peaks olema -10% pealkirja suurusest.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890[{!@£$%^&*()_+:;”’\/}]



koMMUnikaTSiooni-
MaTeRJaliD 
CoMMUniCaTion  
MaTeRialS
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Our primary photography style should be used  
on front covers, digital mastheads and posters 
where the university is being introduced. 
We have three main subject areas:

Output
These should focus on the output of our  
university, in terms of technological 
innovations or concepts.

Places
Professionally shot images of the university 
campus and facilities can also be used.

People 
Primary images of students and university staff  
should be shot as fly-on-the-wall style, capturing  
incidentals rather than posed shots. 

PHOTO- 
GRAPHY
PRIMARY

FOTO-
GRAAFIA –
PÕHIFOTOD
Põhifotosid tuleks kasutada esikaantel, digi- 
taalsetel päistel ja plakatitel, kus ülikooli  
tutvustatakse. Põhifotodel on kolm peamist  
teemavaldkonda:

Väljund
Need peaksid keskenduma meie ülikooli 
väljundile ehk tehnoloogilistele uuendustele 
või kontseptsioonidele, mis TalTechis loodud.

Kohad
Kvaliteetsed fotod ülikoolilinnakust ja rajatistest.

Inimesed
Peamiselt pildid üliõpilastest ja töötajatest. Need  
pildid ei tohiks olla poseeritud, vaid siirad  
kaadrid inimestest, kes ei tea, et neid  
pildistatakse.
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Day-to-day university life

It is also important to capture specific people  
and events at the university. Many of these  
pictures by their nature will be more formal.  
Care should be taken to ensure these images  
have a secondary role and do not dominate  
communication.

PHOTO- 
GRAPHY
SECONDARY

TEISED 
FOTOd
Ülikooli igapäevaelu

Oluline on pildistada konkreetseid inimesi ja 
üritusi ülikoolis. Paljud neist piltidest on oma 
olemuselt formaalsemad. Tuleks tagada, et 
neil piltidel oleks teisene roll ja et need ei 
domineeriks TalTechi kommunikatsioonis.
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Conceptual and abstract

This kind of imagery can be used for campaign  
based messaging, or cover imagery for  
Mente et Manu.

Images can either be commissioned, or  
sourced from stock photo libraries. For cost  
free options, Unsplash image library is 
recommended.

PHOTO- 
GRAPHY
TERTIARY

KOLMANDA 
TASEME 
FOTOd
Kontseptuaalne ja abstraktne

Seda tüüpi pilte saab kasutada kampaania - 
põhiste sõnumite saatmiseks või ajakirjas  
Mente et Manu.

Pilte saab tellida või osta fotode andmebaasidest.  
Tasuta variantidest soovitame andmebaasi  
Unsplash.



KASUTAMISE NÄIdISEd 
SAMPLE APPLICATIONS
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On some more generic applications being non-
specific with photographic content is better.  
Alternatively it may be hard to find a high  
enough quality image. In these cases applying  
a TT Magenta overlay can create a more  
distinctive design.

In these cases a gradient map can be applied 
via Photoshop. Recommended colours to 
use are TT Burgundy and TT Black.

PHOTO- 
GRAPHY
OVERLAY

ALGNE PILT
ORIGINAL SOURCEd IMAGE

Gradient Editor

OK

Cancel

Load...

Save...

NewTalTech Image TreatmentName:

Gradient Type: Solid

Smoothness: 100 %

Stops

Opacity: %

Color:

Location: %

Location: %

Delete

Delete

FILTRIGA PILT
dUO TONE APPLIEd

FOTOdE  
FILTER
Mõnikord on parem kasutada mittespetsiifilisi 
pilte. Piisavalt hea kvaliteediga pildi leidmine  
võib aga olla keeruline. Sellistel juhtudel võib 
TT Magenta filtri kasutamine luua rohkem  
eristatava efekti.

Neil juhtudel saab filtri lisada Photoshopi  
abil. Soovitada kasutada värve TT Burgundy 
ja TT Black.
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The TalTech 24 x 17 grid has been created 
as a framework to help create consistent 
designs across the range of applications. 
To use the grid apply the following steps:
1. Create a grid of squares 17 x 24.
2. Rotate 90 degrees for horizontal formats.
3. Scale up from the bottom left corner – 

for A-size formats the grid will fit exactly  
with the 17 x 24 square ratio.

4. For non-A-size formats scale until one of the 
opposing edges aligns with the edge of the 
chosen format. For example on a vertical 
1/3 A4 format this will give you 11+ a fraction 
of a square on the horizontal dimension.

5. The lower text panel typically takes up at 
least 50% of the vertical space or to the  
nearest whole grid line.

6. The TalTech logo should be five squares 
wide and is placed at least one square from 
the right edge on vertical formats and at 
least two squares on horizontal formats.

Please note: The horizontal page /screen split 
ratio can be adjusted for items such as typo- 
graphic posters.

LAYOUT GRIDS

TT 24 × 17 ruudustik 

TT 24 x 17 square grid

A5 ruudustik: 17 × 24 

A5 Grid: 17 x 24

1/3 A4 ruudustik: 11+ × 24 

1/3 A4 Grid: 11+ x 24

Laiekraan (16:9): 33,867 × 19,05 cm – Ruudustik: 24 × 13+

Widescreen (16:9): 33.867 x 19.05 cm – Grid: 24 x 13+

Standardekraan (4:3): 25,4 × 19,05 cm – Ruudustik: 23+ × 17

Standard (4:3): 25.4 x 19.05 cm – Grid: 23+ x 17

Visiitkaardi ruudustik: 24 × 14+

Business card grid: 24 x 14+

MÄRKUS: ainus erand on visiitkaardid, 
mille puhul kasutatakse väikese vormingu 
tõttu ainult teatud osa ruudustikust.

NOTE: The only exception is on business 
cards where due to their small format 
only a portion of the grid is used.

17 squares

2
4

 s
q

u
a

re
s

COURSE OUTLINE 
2018/19 
LEADING ESTONIA INTO 
A SUSTAINABLE DIGITAL 
FUTURE

2018/19
FACTS & FIGURES  
LEADING ESTONIA INTO 
A SUSTAINABLE DIGITAL 
FUTURE

2018/19 
COURSE 
SUMMARY  

TITLE OF PRESENTATION 
DATE 
SUB-HEADING IN 32/28PT. VERDANA

TITLE OF PRESENTATION 
08/08/18 
SUB-HEADING IN 26/23PT. VERDANA

A4 ruudustik: 17 × 24 

A4 Grid: 17 x 24

PAIGUTUSE 
RUUDUSTIK
Et TalTechi kujundused oleksid kõikides  
kanali tes ühtlased ja järjepidevad, on abiks  
24 × 17 ruudustik. 
Selle kasutamiseks:
1. Looge 17 × 24 ruudustik.
2. Pöörake horisontaalsete formaatide jaoks 90º.
3. Skaleerige vasakust alumisest nurgast – 

A-suuruses formaatide puhul mahutub 
17 × 24 ruudustik sinna täpselt.

4. Kui dokument pole A-suuruses formaadis, 
ska leerige ruudustikku, kuni üks vastandserv 
joondub valitud formaadi servaga. Näiteks 
vertikaal se 1/3 A4-formaadi puhul saate horison-
taalse mõõtme puhul nii 11+ ruudu murdosa.

5. Alumine tekstpaneel võtab tavaliselt 
vähemalt 50% vertikaalsest ruumist või 
katab ala lähima terve ruudustikujooneni.

6. TalTechi logo peaks olema viis ruutu lai ja 
paigutatud vähemalt ühe ruudu (vertikaal- 
sete formaatide puhul) ja kahe ruudu (hori- 
sontaalsete formaatide puhul) kaugusele  
parempoolsest servast.

Pange tähele: horisontaalset lehte/jagatud 
ekraani suhet saab kohandada nt tüpograafi- 
liste plakatite jaoks.

TA
LT

EC
H

.E
E

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TA
L

TA
L

T
TE

C
H

.E
E

A
LT

EC
H

.E
E

A
L

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee
620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee
620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS
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The sample brochure covers shown opposite 
demonstrate the TalTech 24 x 17 grid in 
context of an A4, A5 and 1/3 A4 cover layout.

The “digital T” grid is always on the left of the 
designs. The hight of the “Digital T” always 
correlates with the height of the TalTech logo.

SAMPLE
GRIdS IN 
CONTEXT 2018/19 

COURSE 
SUMMARY  

A4 ruudustik: 17 × 24

A4 Grid: 17 x 24

A5 ruudustik: 17 × 24

A5 Grid: 17 x 24

1/3 A4 ruudustik: 11+ × 24

1/3 A4 Grid: 11+ x 24

RUUdUSTIKU
NÄIDISED 
KONTEKSTIS
Brošüürikaante näidistel on kasutatud  
TalTechi 24 × 17 ruudustikku 
formaatides A4, A5 ja 1/3 A4.

Kujundustes alati vasakul paiknev 
astmete ruudustik „digitaalne T“ on 
korrelatsioonis TalTechi logo kõrgusega.

2018/19
LOREM IPSUM   
CU QUO CONVENIRE 
SCRIPSERIT OMITTANTUR, 
SED MUNDI EIRMOD

17 squares

2
4
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 COURSE OUTLINE 
2018/19 
LOREM IPSUM DELOR 
SIT AMIT ARIUS FAR 
DOM NORAD FORUM

ESTONIAN MARITIME
ACADEMY

17 squares

2
4

 s
q

u
a

re
s
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The sample Mente et Manu covers shown  
opposite illustrate how our magazine cover  
should be laid out. 

Please note: the colours used for the 
masthead and other typography can be 
changed to harmonise with the cover image.

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

SAMPLE
MAGAZINE 
COVER 
GRIdS

RUUdUSTIK 
AJAKIRJA 
PUHUL
Mente et Manu kaante näidised illustreerivad,  
kuidas tuleks meie ajakirja kaaned ruudustikule  
paigutada.

Pidage meeles, et päise ja muu tüpograafia 
puhul kasutatud värve võib muuta, et sobitada  
tekste kaanepildiga.
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These conceptual magazine covers for Mente 
et Manu show the variety of brand colour 
combinations that can be utilised in order to  
compliment the choice of cover imagery for the 
magazine. By removing all copy lines from the  
image area, bold compositions and illustration  
can be used effectively.
On cover 7 (shown to the right), the brand colours 
have been used as a Gaussian blur overlay on 
an existing photograph in order to bring it in line 
with the brand colour palette for TT.
The brand colours can be used in any combination  
on the typography for the masthead and key lines,  
preferably reflecting an element of the photo-
graphy or illustration used in the cover image.

SAMPLE
MAGAZINE
COVER  
CONCEPTS

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

MENTE
et MANU

1 (1870)
MÄ
1 (1870)

Ä
1 (1870)

RTS
2018

TALTECHDIGITALI 
MÕTTETALGUD 
SÕNASTASID ÜLIKOOLI 
UNISTUSED

RIVISTASIME 
TEENEKAIMAD 
TEADLASED JA 
SURRIMAD TEOD

MIS TOOKS EESTI 
TEADLASED TAGASI 
KODUSADAMASSE?

1 2 3 4

5 6 7 8

AJAKIRJA  
KAANE  
KUJUNdUSE
NÄIDISED
Mente et Manu kaanekontseptsioonid näitavad  
värvikombinatsioonide valikut, mida saab  
kasutada kaanepildi täiendamiseks. Eemaldades  
pildipiirkonnast kõik tekstiread, saab paksu 
fonti ja illustratsioone efektselt kasutada.

Pildil 7 on fotole lisatud filter Gaussian Blur  
brändi värvidega, et viia see vastavusse 
TT brändi värvipaletiga.

Brändi värve saab kasutada mis tahes kombi-
nat sioonina päise ja tekstiridade tüpograafias.  
Soovitatavalt peaks see peegeldama kaanepildil 
kasutatud foto või illustratsiooni elementi.
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RubRiik

2 29

TalTechDigiTal

elektroonika töögruppi Elektro-
energeetika ja mehhatroonika 
instituudi teadur Anton Rassõl-
kin ning kereehituse töögruppi 
Silberauto insener Johannes 
Mossov. Kogu projekti juhib 
ja koordineerib allakirjutanu, 
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi vanemteadur Raivo 
Sell. Tudengeid on aasta jook-
sul Iseauto juures olnud üle ka-
hekümne, valdav enamus neist 
inseneri- ja IT-teaduskonnast.
Tudengite tööna valmis auto-
noomse sõitmise tarkvaralahen-
dus, mis baseerub ROS-i (Robot 
Operating System) ja Autoware’i 
moodulitel. Tarkvara arenduse 
meeskonna peamiseks tegevus-
suunaks on olnud moodulite ko-
handamine meie sõidukiga, 3D 
kaartide kombineerimine vektor-
kaartidega, kaamerate ja lidarite 
häälestus ning objekti tuvastus. 
Kontrollerite meeskond töötas 
välja uued ARM-kontrolleritel 
põhinevad juhtmoodulid au-
tosisese kommunikatsiooni ja 
juhtimise tarvis. Loodi ka alg-
oritmid pööramise, pidurdami-
se ja peamootori juhtimiseks. 
Elektroonikameeskond tegeles 
peamiselt autosisese kaabelduse, 
madalataseme juhtimise ja au-
tosse kommunikatsioonivõrkude 
ehitamisega. Loomulikult osales 
kogu meeskond intensiivses tes-
timises, seda eriti suvekuudel, 
enne avalikku demosõitu. 
Iseauto kere disainis ja projek-
teeris Eestis Silberauto disai-
ner Sven Sellik ning Silberauto 
insenerid valmistasid vastavalt 
projekteeritud mudelile kõik ke-
repaneelid, sealhulgas klaasid. 
Seega võib öelda, et tegemist on 
unikaalse sõidukiga, mis on pro-
jekteeritud ja valmistatud Eestis.

4 etappi ja 18 kangelast
Esimese aasta vältel oli projekt 
jaotatud neljaks etapiks. Esime-
ses etapis analüüsiti erinevaid 
tehnoloogiaid ja tarkvaraplatvor-
me, mida võtta aluseks isejuhti-
va sõiduki arendamisel. Üheks 
oluliseks kriteeriumiks oli ava-

tud lähtekoodil põhinev lahen-
dus. Samuti valiti baasandurid, 
milleks said Velodyne VLP-16 
lidarid ja Basleri kaamerad. Sen-
soorika poole pealt on sõidukil 
veel TI ultraheli kaugusandurid 
ees ja taga ning radar ees. 
Teises etapis teostati simulat-
sioone ning pandi tööle ka esi-
mene testplatvorm ja prooviti 
valitud lahenduse toimimist 
sise ruumides. Kolmandas etapis 
liiguti juba järgmisele testplat-
vormile, milleks oli keskklassi 
mobiilne robot UKU, millega sai 
teha juba välikatseid ja koguda 
väärtuslikku informatsiooni 
edasiseks arenduseks. Kolman-
da etapi lõpus võeti kasutusele 
kolmas ja viimane testplatvorm, 
milleks oli elektriauto i-Miev, 
mis muudeti kiiresti isejuhti-
vaks. Neljas etapp oli täies ma-
hus fokuseeritud lõpliku sõiduki 
integreerimisele välja arenda-
tud tarvara- ja riistvaralahen-
dusega ning testimistele.

Iseauto projektis mängisid võt-
merolli tudengid Andreas Reba-
ne ja Jaan Kirsch auto kere ja 
mehaaniliste lahenduste leidli-
kus realiseerimises, Henri Sink 
ja Oleg Sosnovski täiturite ja 
elektroonika lahenduste välja-
töötamises ja paigaldamises, El-
var Liiv juhtelektroonika aren-
duses ja programmeerimises, 
Karel Meriste juhtelektroonika 
ja arvuti vahelise suhtlusploki 
arenduses, Priit Trink juhtimis-
algoritmi häälestamises ning in-
tegratsioonis, Mihkel Väli lida-
rite lahenduse väljatöötamises, 
Lauri Roomere auto tarkvara 
testimises ja lidarite andme-
test takistuste tuvastamises, 
Artur Vainola kaameralahen-
duse väljatöötamises, Mirjam 
Feodorov 3D kaartide töötluses 
ja ette valmistamises, Aivo Olev 
vektorkaartide lahenduse ana-
lüüsimisel ning veebiülekande-
lahenduse väljatöötamises, End-
rik Linnamäe Iseautole sobiva 
GNSS lahenduse väljatöötami-
ses, Madis Krinal vektorkaar-
tide kirjeldamise rakenduse 
väljatöötamises, Mohammad 

Vaata lisaks projekti kodulehte: iseauto.ttu.ee, 
sealt leiad ka lingi meie Youtube’i kanalile, kus on 
näha kõik testimised, etapi kokkuvõtted ja demo-
sõidud. Samuti on kodulehel avatud ideekonkursi 
kirjeldus ning projekti raames tehtud lõputööd ja 
teadusartiklid. Kui tekkis huvi projektis tulevikus 
kaasa lüüa, siis võta ühendust projektijuhiga:  
raivo.sell@taltech.ee

TalTechDigiTal

eesTi esimese
iseauTo  
PRoToTüüP 
on valmis 
Tehnikaülikool on alates eel-
misest sügisest arendanud 
koostöös Silberauto ASiga 
isejuhtivat autot ja esimene 
tulemus on nüüd käes. Valmi-
nud on Eesti esimene isejuhtiv 
auto, mis tegi oma debüütsõi-
du tehnikaülikooli 100. aasta-
päeva juubelinädalal TalTech 
Digitali visioonikonverentsil. 
Esimesteks reisijateks olid meie 
ülikooli rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo ja Euroopa Investeeri-
mispanga asepresident, Soome 
endine peaminister Alexander 
Stubb. Sõit algas IT Kolledži 
juurest ja kulges mööda Tipi 
teed kuni Tudengimaja nurga-
ni Thomas Johann Seebecki mä-
lestusmärgi juurde. Vahepeal 
tehti peatus, kus ülikooli rektor 
tutvustas külalisele uut amfi-
teatrit ja tehti ka pisike jalutus-
käik. Põgusa intervjuu käigus 
selgus, et Alexander Stubbil oli 
see esimene kord sõita isejuh-
tiva sõidukiga, rektor sai oma 
esimese kogemuse päev varem. 
Sõidu lõppedes läksid rektor ja 
külaline avama TalTechDigita-
li visioonikonverentsi. Ürituse 
ajaks toodi Iseauto Akadeemi-
kute alleele, kus igaüks sai vaa-
data ja uudistada, istuda autos, 
küsida küsimusi ja teha pilte.

Lisaks toimus samal päeval 
spontaanselt esmakordselt sel-
line sõit, kus sõiduk sõitis päris 
üksinda ehk auto sees ei olnud 
ühtegi inimest. See sõit oli tähe-
lepanelikul vaatajal droonikaad-
ritena näha ka TV3 uudistes.

Ühe aastaga ideest autoni
Projekt algas eelmise aasta su-
vel ja reaalse arenduseni jõuti 
täpselt aasta tagasi. Aasta jook-
sul arendati TalTechis peami-
selt sõiduki tarkvara, elektroo-
nikat ja sensoorikat. Silberautos 
projekteeriti ja ehitati sõiduki 
kere. Juulis 2018 toodi sõiduk 
ülikooli laborisse ning hakati 
välja töötatud ja testplatvormi-
del katsetatud tarkvaralahen-
dust integreerima sõiduki lõpli-
ku versiooniga. See oli pingeline 
ja praktiline probleemilahendus 
nii TalTechi tudengite kui ka 
Silberauto inseneride jaoks, 
kelle hulgas muide on ka Teh-
nikaülikooli tudengeid.
Kogu arendusmeeskond on ja-
gatud nelja gruppi, mida juhi-
vad ülikooli teadlased. Tarkva-
ra ja tehisintellekti gruppi juhib 
Tarkvarateaduse instituudi dot-
sent Juhan Ernits, kontrolleri-
te töögruppi Arvutisüsteemide 
instituudi teadur Mairo Leier, 

Iseauto projektijuht Raivo Sell  Foto: Edmond Mäll
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Kuidas sai teekond alguse?
2007. aastal, kui tollases TTÜs 
polnud veel ühtegi show-tantsu 
tiimi, otsustasid kaks füüsikust 
tüdrukut – Elli Valla ja Laura 
Karindi – minna aeroobikasse. 
Oma lõpmatu entusiasmi ja esi-
reafännamisega jäid nad seal 
silma aeroobikatreenerile, kes 
pakkus neile võimalust hakata 
ise tantsugruppi tegema. Pan-
digi välja esimesed kuulutused 
ja TalTech Cheerleaders alus-
tas oma teekonda. 
„Esimesed kaks aastat olid pä-
ris rasked,“ tõdeb Laura. „Alus-
tasime väikese seltskonnaga, 
kellest enamik ei olnud varem 
tantsinud. Trenniajad olid päe-
val, kui saal oli vaba. See aga 
tähendas, et ühist trenniaega 
oli keeruline leida, sest tunni-
plaanid olid erinevad. Saime 

palju negatiivset tagasisidet. 
Aga meil oli usku ja silme ees 
visioon, võtsime ennast muud-
kui uuesti kokku ja võitlesime 
üha paremaid saaliaegu välja, 
rõhusime olemasolevate inimes-
te arendamisele ja hea keskkon-
na loomisele, et selle kaudu uusi 
liikmeid juurde meelitada.“
Kui tiimi meelitati Sandra Raju, 
sai temast kolmas eestvedaja. 
„Alguses me lihtsalt lendasime 
asjadele peale. See, mida me te-
gime, oli hästi uus ja keegi pol-
nud midagi sellist varem proovi-
nud või tahtnud teha. Kui mõni 
takistus tuli, siis me ei mõelnud, 
et see on nüüd otseselt takistus, 
vaid pigem mingi uus asi, mille-
ga peab hakkama saama.“ 
Kolmandal hooajal hakkas teh-
tud töö vilja kandma. Hakkas 
tulema positiivset tagasisidet, 

võideti esimene koht Põlvas 
toimuval Tantsutüdrukute fes-
tival-võistlusel ja samal aastal 
võeti osa ka Baltic Cheerleading 
Championship võistlustest, 
kust toodi koju kolmas koht. 
Sealt alates on esikohti saadud 
nii Baltic Cheerleading meist-
rivõistlustel, Soomes toimuval 
May Madness võistlusel, Eesti 
meistritiitlit on tiim hoidnud 7 
aastat, eelmisel hooajal toodi 
sealt ära lausa kolmikvõit. Seni 
uhkeimaks saavutuseks peab 
tiim 2018. aasta suvel võidetud 
Euroopa meistri tiitlit.
2015. aastal esindasid ja toe-
tasid TalTech Cheerleaders’id 
Eesti koondise korvpallureid, 
esinedes Riias Eurobasketi män-
gudel. „Tiim ise tahtis sinna hul-
lult saada,“ räägib Sandra. „Ega 
me ei oleks saanud, kui me po-
leks ise küsinud, ja käinud pin-

Sport

TalTech Cheerleaders (endise nimega TTÜ Tantsutüdrukud ja Saltopoisid) 
on alates 2007. aastast tantsu, akrobaatika ja cheerleading’uga tegelev 
organisatsioon. TalTechi inimeste jaoks on need säravad cheerleader’id 
eelkõige tuttavad ülikooli enda korvpalli- ja võrkpallimeeskondade 
mängudelt, kus pauside ajal lennukaid show-numbreid esitatakse. 

da ja korduvalt küsinud, ja kü-
sinud veel, ja uurinud, kas nüüd 
saab. Keegi poleks teadnud meid 
sinna kutsuda, kui me ise poleks 
ennast nähtavaks või vajalikuks 
teinud. Muidugi oli väga suur 
abi ka Korvpalliliidult, kes meid 
sinna esinema aitas.“

Kuhu teekond viib?
TalTech Cheerleaders’i eesmär-
giks on alati ennast ületada, teha 
midagi, mida keegi teine ei tee, ja 
teha seda kõige paremini. Kristi 
Aedma, TalTech Cheerleadrs’i 
üks praegustest eestvedajatest 
leiab, et grupp on iseenda suurim 
konkurent: „Eesmärk on eilse en-
daga võrreldes kõike paremini 
teha. Sellest on tulnud ka meie 
kvaliteet ja uudsus. Väljastpoolt 
organisatsiooni näevad inime-
sed meie edukust ja taset ning 
eks see ole ka see, mis esmaselt 
inimesi meie poole tõmbab. Kui 
nad aga trennidesse tulevad ja 
organisatsiooni sisemist poolt 
tunda saavad, siis see, mis kut-
sub inimesi jääma, on kindlasti 
meie sihikindlus, seltskond ehk 
meie tantsupere, töökus ja aren-
gut toetav keskkond.“
Innovaatilisus ja soov asju teisiti 
teha on toonud tiimile ka palju 
võimalusi lüüa kaasa mitmetes 
põnevates projektides. Aasta-
te jooksul on tiim lava jaganud 
väga paljude erinevate artisti-
dega. Näiteks selle hooaja algu-
ses oli esindusrühma tantsijatel 
võimalus osaleda telesaates „Su 
nägu kõlab tuttavalt“, kus koos 
Saara Kadakuga tehti äge lava-
show. Tegemist oli looga „Hey 
Mickey“, kus esitati mitmeid 
cheerleading’u liikumisi ja ker-
gemaid tõsteid.
Teine võimas projekt, milles 
tantsijad selle hooaja alguses 
kaasa said lüüa, oli MyHits 
Awards 2018. See on Eesti suu-
rim ja võimsaim popmuusika 
live show, mis seekord toimus 
3. novembril Saku Suurhallis. 
Publikut hullutas ainulaadne 
meelelahutusprogramm ning 
enneolematu hulk Eesti ja välis-
maa popmuusika arstiste, kelle 

seast astusid tantsijad üles koos 
Getter Jaani ja SIGMA-ga.
Üks mõlema projekti liikumis-
te koreograafidest ja TalTech 
Cheerleaders’ite eestvedaja-
test Keisy Põldsam leiab, et 
mitmekülgsus teeb TalTech 
Cheerleaders’itest selle, kes nad 
on: „Me ei piirdu ainult ühe stiili-
ga, vaid meie kavades võib näha 
tänavatantsu, ladinat, akrobaati-
kat, jazz’i ja palju muud. Me käi-
me võistlustel Eestis ja Euroopas, 
aga teeme ka vägevaid show’sid 
eri telekanalites ja üritustel. Ma 
armastan seda, et teeme tõsist 
tööd ja meil on tõsiselt suured 
eesmärgid, aga samas pakume 
ka paganama head show’d!“
Kui organisatsiooni esimestel 
aastatel oli tiimi eesmärgiks olla 
hinnatud tantsugrupp Tallinna 
Tehnikaülikoolis, sealt edasi 
Tallinnas, Harjumaal, Eestis, 
Baltikumis, siis möödunud suvel 
jõuti punkti, kus Cheerleading’u 
Euroopa Meistrivõistlustelt too-
di koju meistritiitel Senior Coed 
Elite vanuserühmas. Kuna nii 
suurest võistlusest võeti osa 
esimest korda, tuli võit tegeli-
kult üllatusena. Eesmärgiks 
oli saada lihtsalt suurvõistluse 
kogemus ja teha platsil parim 
võimalik sooritus. Sellegipoolest 
leiab kogu tiim, et võidu tagas 
väga suur töö ja pühendumus.
Selle hooaja üks suurematest 
eesmärkidest on osaleda Cheer
leading’u maailmameistrivõist-
lustel, mis toimuvad USA-s, Or-
landos. Cheeri esindusrühma 
pea treener Andre Org leiab, et 
suur te võistluste ja eesmärkide 

seadmine motiveerib ennast pide-
valt arendama ja annab liik metele 
olulise tõuke trenniskäi misele: 
„Kui sõitsime EM-ile, siis oli rüh-
ma eesmärk teha enda parim soo-
ritus vastavalt oma võimetele ning 
saada suurvõistluse kogemus. 
Võttes arvesse eelmist edukat 
hooaega, siis proovime kasutada 
sarnaseid lähenemisi ka nüüd.“
Võistlustelt osavõtt ei ole aga 
kõige lihtsam. Lisaks rasketele 
treeningutele, mis nõuavad mak-
simaalselt pühendumist, tuleb 
TalTech Cheerleaders’itel lisaks 
tihedale treeningute ajakavale 
võimalikult palju esineda ja osa-
leda projektides, et finantseerida 
MM-ile sõitu. Suuresti on tiimile 
abiks ka toetajad, nagu TalTech, 
Nike, Sportland, MyFitness, 
ABC Rent, Sellit, Silberauto, kel-
le toetuseta poleks tiim kindlasti 
seal, kus on praegu.
„TalTech Cheerleaders on meie 
ühislooming,“ leiab Laura. „Kõik 
saavutatu on tegelikult väga 
paljude tublide inimeste töö tu-
lemus ja juhatus on ainult kil-
luke neist. Ja ma usun, et kõiki 
neid ägedaid inimesi on toonud 
kokku meie ühised väärtused.“ ■

Sport

EESmärgid 
kaSvavad tEhES 
Arabella Neostus  Fotod: Edmond Mäll

Ma pean meie tiimi 
eneseületusi tähtsamaks  
iseenda omadest, sest 
see on ühtlasi nii minu 
kui ka mu parimate 
sõprade võit ning kõigi 
meie koostöö tulemus!“
Marianne Mitt, TalTech 
Cheerleaders’ite veteran
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elektroonika töögruppi Elektro-
energeetika ja mehhatroonika 
instituudi teadur Anton Rassõl-
kin ning kereehituse töögruppi 
Silberauto insener Johannes 
Mossov. Kogu projekti juhib 
ja koordineerib allakirjutanu, 
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi vanemteadur Raivo 
Sell. Tudengeid on aasta jook-
sul Iseauto juures olnud üle ka-
hekümne, valdav enamus neist 
inseneri- ja IT-teaduskonnast.
Tudengite tööna valmis auto-
noomse sõitmise tarkvaralahen-
dus, mis baseerub ROS-i (Robot 
Operating System) ja Autoware’i 
moodulitel. Tarkvara arenduse 
meeskonna peamiseks tegevus-
suunaks on olnud moodulite ko-
handamine meie sõidukiga, 3D 
kaartide kombineerimine vektor-
kaartidega, kaamerate ja lidarite 
häälestus ning objekti tuvastus. 
Kontrollerite meeskond töötas 
välja uued ARM-kontrolleritel 
põhinevad juhtmoodulid au-
tosisese kommunikatsiooni ja 
juhtimise tarvis. Loodi ka alg-
oritmid pööramise, pidurdami-
se ja peamootori juhtimiseks. 
Elektroonikameeskond tegeles 
peamiselt autosisese kaabelduse, 
madalataseme juhtimise ja au-
tosse kommunikatsioonivõrkude 
ehitamisega. Loomulikult osales 
kogu meeskond intensiivses tes-
timises, seda eriti suvekuudel, 
enne avalikku demosõitu. 
Iseauto kere disainis ja projek-
teeris Eestis Silberauto disai-
ner Sven Sellik ning Silberauto 
insenerid valmistasid vastavalt 
projekteeritud mudelile kõik ke-
repaneelid, sealhulgas klaasid. 
Seega võib öelda, et tegemist on 
unikaalse sõidukiga, mis on pro-
jekteeritud ja valmistatud Eestis.

4 etappi ja 18 kangelast
Esimese aasta vältel oli projekt 
jaotatud neljaks etapiks. Esime-
ses etapis analüüsiti erinevaid 
tehnoloogiaid ja tarkvaraplatvor-
me, mida võtta aluseks isejuhti-
va sõiduki arendamisel. Üheks 
oluliseks kriteeriumiks oli ava-

tud lähtekoodil põhinev lahen-
dus. Samuti valiti baasandurid, 
milleks said Velodyne VLP-16 
lidarid ja Basleri kaamerad. Sen-
soorika poole pealt on sõidukil 
veel TI ultraheli kaugusandurid 
ees ja taga ning radar ees. 
Teises etapis teostati simulat-
sioone ning pandi tööle ka esi-
mene testplatvorm ja prooviti 
valitud lahenduse toimimist 
sise ruumides. Kolmandas etapis 
liiguti juba järgmisele testplat-
vormile, milleks oli keskklassi 
mobiilne robot UKU, millega sai 
teha juba välikatseid ja koguda 
väärtuslikku informatsiooni 
edasiseks arenduseks. Kolman-
da etapi lõpus võeti kasutusele 
kolmas ja viimane testplatvorm, 
milleks oli elektriauto i-Miev, 
mis muudeti kiiresti isejuhti-
vaks. Neljas etapp oli täies ma-
hus fokuseeritud lõpliku sõiduki 
integreerimisele välja arenda-
tud tarvara- ja riistvaralahen-
dusega ning testimistele.

Iseauto projektis mängisid võt-
merolli tudengid Andreas Reba-
ne ja Jaan Kirsch auto kere ja 
mehaaniliste lahenduste leidli-
kus realiseerimises, Henri Sink 
ja Oleg Sosnovski täiturite ja 
elektroonika lahenduste välja-
töötamises ja paigaldamises, El-
var Liiv juhtelektroonika aren-
duses ja programmeerimises, 
Karel Meriste juhtelektroonika 
ja arvuti vahelise suhtlusploki 
arenduses, Priit Trink juhtimis-
algoritmi häälestamises ning in-
tegratsioonis, Mihkel Väli lida-
rite lahenduse väljatöötamises, 
Lauri Roomere auto tarkvara 
testimises ja lidarite andme-
test takistuste tuvastamises, 
Artur Vainola kaameralahen-
duse väljatöötamises, Mirjam 
Feodorov 3D kaartide töötluses 
ja ette valmistamises, Aivo Olev 
vektorkaartide lahenduse ana-
lüüsimisel ning veebiülekande-
lahenduse väljatöötamises, End-
rik Linnamäe Iseautole sobiva 
GNSS lahenduse väljatöötami-
ses, Madis Krinal vektorkaar-
tide kirjeldamise rakenduse 
väljatöötamises, Mohammad 

Vaata lisaks projekti kodulehte: iseauto.ttu.ee, 
sealt leiad ka lingi meie Youtube’i kanalile, kus on 
näha kõik testimised, etapi kokkuvõtted ja demo-
sõidud. Samuti on kodulehel avatud ideekonkursi 
kirjeldus ning projekti raames tehtud lõputööd ja 
teadusartiklid. Kui tekkis huvi projektis tulevikus 
kaasa lüüa, siis võta ühendust projektijuhiga:  
raivo.sell@taltech.ee

TalTechDigiTal

eesTi esimese
iseauTo  
PRoToTüüP 
on valmis 
Tehnikaülikool on alates eel-
misest sügisest arendanud 
koostöös Silberauto ASiga 
isejuhtivat autot ja esimene 
tulemus on nüüd käes. Valmi-
nud on Eesti esimene isejuhtiv 
auto, mis tegi oma debüütsõi-
du tehnikaülikooli 100. aasta-
päeva juubelinädalal TalTech 
Digitali visioonikonverentsil. 
Esimesteks reisijateks olid meie 
ülikooli rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo ja Euroopa Investeeri-
mispanga asepresident, Soome 
endine peaminister Alexander 
Stubb. Sõit algas IT Kolledži 
juurest ja kulges mööda Tipi 
teed kuni Tudengimaja nurga-
ni Thomas Johann Seebecki mä-
lestusmärgi juurde. Vahepeal 
tehti peatus, kus ülikooli rektor 
tutvustas külalisele uut amfi-
teatrit ja tehti ka pisike jalutus-
käik. Põgusa intervjuu käigus 
selgus, et Alexander Stubbil oli 
see esimene kord sõita isejuh-
tiva sõidukiga, rektor sai oma 
esimese kogemuse päev varem. 
Sõidu lõppedes läksid rektor ja 
külaline avama TalTechDigita-
li visioonikonverentsi. Ürituse 
ajaks toodi Iseauto Akadeemi-
kute alleele, kus igaüks sai vaa-
data ja uudistada, istuda autos, 
küsida küsimusi ja teha pilte.

Lisaks toimus samal päeval 
spontaanselt esmakordselt sel-
line sõit, kus sõiduk sõitis päris 
üksinda ehk auto sees ei olnud 
ühtegi inimest. See sõit oli tähe-
lepanelikul vaatajal droonikaad-
ritena näha ka TV3 uudistes.

Ühe aastaga ideest autoni
Projekt algas eelmise aasta su-
vel ja reaalse arenduseni jõuti 
täpselt aasta tagasi. Aasta jook-
sul arendati TalTechis peami-
selt sõiduki tarkvara, elektroo-
nikat ja sensoorikat. Silberautos 
projekteeriti ja ehitati sõiduki 
kere. Juulis 2018 toodi sõiduk 
ülikooli laborisse ning hakati 
välja töötatud ja testplatvormi-
del katsetatud tarkvaralahen-
dust integreerima sõiduki lõpli-
ku versiooniga. See oli pingeline 
ja praktiline probleemilahendus 
nii TalTechi tudengite kui ka 
Silberauto inseneride jaoks, 
kelle hulgas muide on ka Teh-
nikaülikooli tudengeid.
Kogu arendusmeeskond on ja-
gatud nelja gruppi, mida juhi-
vad ülikooli teadlased. Tarkva-
ra ja tehisintellekti gruppi juhib 
Tarkvarateaduse instituudi dot-
sent Juhan Ernits, kontrolleri-
te töögruppi Arvutisüsteemide 
instituudi teadur Mairo Leier, 

Iseauto projektijuht Raivo Sell  Foto: Edmond Mäll
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TalTech200 – 
TeadmisTe horisonTi
avardav ühis
Teadvus 

kaugemale bioloogilisest ihust. Praegused ja 
endised – üliõpilased, vilistlased, kooliõpilased, 
õppejõud, teadurid, täiendõppurid ja töötajad 
– on sulandunud kokku üheks jagatud teadvu-
seks. Ei mingit sisseastumist ega lõpetamist, 
tööleasumist ega pensioneerumist, on ühishuvi-
line sünergia, kollektiivsed hoiakud ja jagatud 
identiteet.

Õppimisest on saanud eluviis ja olemise vorm, 
iga ettevõtmine haarab endaga paljusid inime-
si ja nii nagu ainuraksetest said hulkraksed, 
on tuhandete närviniitidega seotud ühtseks 
teadvuseks ka kõik TalTechi hinged. Nende 
lihast ja luust kehad on saanud tuhandekord-
se võimenduse läbi tehnoloogiliste lisanduste, 
mis võimaldavad mõttel ja teol ulatuda palju 

200-aastane TalTech on üleilmne kogukond, kes kannab oma ühisteadvuses 
Tallinnast Mustamäelt lähtuvaid juuri, sirutudes sealt kaugele üle ilma ja 
ilmaruumi. TalTechi moto – mente et manu – ühendab mõtte-, tee- ja töö-
kaaslasi, kes püüavad sellest lähtudes nihutada meie teadmiste horisonti üha 
kaugemale tundmatusse.

TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo aastal 2018

Tulevik

Tehnikaülikooli sünniaega iseloomustas inimese 
eluruumi laienemine kodukülast suurde linna.
Tema kasvamine koos Eesti Vabariigiga käis koos 
elektri, telegraafi, raadio, televisiooni ja interneti 
kasutuselevõtuga, mis avardas ühist igapäevast elu- 
ja tegevusruumi kaugele Eesti piiride taha. TTÜ100 
tõi endaga kaasa visiooni innovaatilisest Eestist jät-
kusuutlikus digimaailmas ja TalTechi – selle teosta-
miseks kasutusele võetud rahvusvahelise lühinime. 
TalTechi ja tema kõigi üleilmsete kaasteeliste panu-
sena on TalTech200 piirideta virtuaalruumi subjekt. 
Üks paljudest negentroopia klompidest – jagatud 
informatsiooni, mälu ja kokkulepete kaudu ühte 
seotud inimsõlmede võrgustikest.
TalTechi kestmine on sündinud läbi avatuse, 
uuendusmeelsuse ja usaldusväärsuse – oleme 
teadmiste eesliinil otsinud lahendusi üleilmsetele 
ja Eesti väljakutsetele ning leidnud seeläbi sõpru 

ja toetajaid, kes kõik koos on panustanud Tal-
Tech200 identiteeti. Oleme kasvanud läbi põlevki-
vi- ja suurenergeetika, säästliku hajaenergeetika 
ja virtuaalelektrijaamade 22. sajandi väljakut-
seteni, mis ulatuvad energeetika soojusheitmete 
kosmosesse paiskamiseni. Oleme asutanud küber-
neetikainstituudi ja lahendanud küberjulgeoleku 
küsimusi ning seisame nüüd silmitsi inimkontrolli 
säilitamisega kunstmõistuse üle. Oleme ehitanud 
teid ja maju ning loonud nullenergiamaju ja püüa-
me nüüd luua materiaalsete nullheitmetega maja-
ehitust, mis võimaldab täiel määral taaskasutada 
kõiki ehituste lammutusjäätmeid.
Meie suurimaks ühendajaks on jätkuvalt alus-
printsiip – mente et manu – mis kõrvuti teadmis-
te horisondi nihutamisega on läbi kahe sajandi 
loonud väärtust meie partneritele ja kasvatanud 
meie ühist jõukust. ■

Tulevik

kes on TalTech200?
TalTech200 on Eestist võrsunud üleilmne kogukond, keda ajendab  
uudishimu ja soov muuta maailma paremaks. Meie identiteeti kannab  
meie moto – mente et manu, mis toidab meie eneseteadvust ning 
liidab meiega mõttekaaslasi lähedalt ja kaugelt leidmaks parimaid  
teadmistele tuginevaid lahendusi üha uutele väljakutsetele.

Sisemised leheküljed paigutusruudustikuga

Inside spread with layout grid

Sisemised leheküljed paigutusruudustikuga

Inside spread with layout grid

Sisemised leheküljed paigutusruudustikuga

Inside spread with layout grid

Sisemised leheküljed paigutusruudustikuga

Inside spread with layout grid

These sample spreads demonstrate how 
double page spreads can be created using  
the grid, and how to use the body text font  
with the brand font.

Please note: how the design of the spreads 
are based on the TalTech 24 x 17 grid.

SAMPLE
MAGAZINE 
SPREAdS

NÄIDISED 
AJAKIRJA  
SISULEHE-
KÜLGEdEST
Siin on näha, kuidas ruudustikku kasutada  
ajakirja sees ja kuidas kasutada body text’i fonti 
koos brändi fondiga.

Pidage meeles: nende lehtede disainilahendu-
sed on loodud TalTechi 24 × 17 ruudustikule.

RubRiik
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elektroonika töögruppi Elektro-
energeetika ja mehhatroonika 
instituudi teadur Anton Rassõl-
kin ning kereehituse töögruppi 
Silberauto insener Johannes 
Mossov. Kogu projekti juhib 
ja koordineerib allakirjutanu, 
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi vanemteadur Raivo 
Sell. Tudengeid on aasta jook-
sul Iseauto juures olnud üle ka-
hekümne, valdav enamus neist 
inseneri- ja IT-teaduskonnast.
Tudengite tööna valmis auto-
noomse sõitmise tarkvaralahen-
dus, mis baseerub ROS-i (Robot 
Operating System) ja Autoware’i 
moodulitel. Tarkvara arenduse 
meeskonna peamiseks tegevus-
suunaks on olnud moodulite ko-
handamine meie sõidukiga, 3D 
kaartide kombineerimine vektor-
kaartidega, kaamerate ja lidarite 
häälestus ning objekti tuvastus. 
Kontrollerite meeskond töötas 
välja uued ARM-kontrolleritel 
põhinevad juhtmoodulid au-
tosisese kommunikatsiooni ja 
juhtimise tarvis. Loodi ka alg-
oritmid pööramise, pidurdami-
se ja peamootori juhtimiseks. 
Elektroonikameeskond tegeles 
peamiselt autosisese kaabelduse, 
madalataseme juhtimise ja au-
tosse kommunikatsioonivõrkude 
ehitamisega. Loomulikult osales 
kogu meeskond intensiivses tes-
timises, seda eriti suvekuudel, 
enne avalikku demosõitu. 
Iseauto kere disainis ja projek-
teeris Eestis Silberauto disai-
ner Sven Sellik ning Silberauto 
insenerid valmistasid vastavalt 
projekteeritud mudelile kõik ke-
repaneelid, sealhulgas klaasid. 
Seega võib öelda, et tegemist on 
unikaalse sõidukiga, mis on pro-
jekteeritud ja valmistatud Eestis.

4 etappi ja 18 kangelast
Esimese aasta vältel oli projekt 
jaotatud neljaks etapiks. Esime-
ses etapis analüüsiti erinevaid 
tehnoloogiaid ja tarkvaraplatvor-
me, mida võtta aluseks isejuhti-
va sõiduki arendamisel. Üheks 
oluliseks kriteeriumiks oli ava-

tud lähtekoodil põhinev lahen-
dus. Samuti valiti baasandurid, 
milleks said Velodyne VLP-16 
lidarid ja Basleri kaamerad. Sen-
soorika poole pealt on sõidukil 
veel TI ultraheli kaugusandurid 
ees ja taga ning radar ees. 
Teises etapis teostati simulat-
sioone ning pandi tööle ka esi-
mene testplatvorm ja prooviti 
valitud lahenduse toimimist 
sise ruumides. Kolmandas etapis 
liiguti juba järgmisele testplat-
vormile, milleks oli keskklassi 
mobiilne robot UKU, millega sai 
teha juba välikatseid ja koguda 
väärtuslikku informatsiooni 
edasiseks arenduseks. Kolman-
da etapi lõpus võeti kasutusele 
kolmas ja viimane testplatvorm, 
milleks oli elektriauto i-Miev, 
mis muudeti kiiresti isejuhti-
vaks. Neljas etapp oli täies ma-
hus fokuseeritud lõpliku sõiduki 
integreerimisele välja arenda-
tud tarvara- ja riistvaralahen-
dusega ning testimistele.

Iseauto projektis mängisid võt-
merolli tudengid Andreas Reba-
ne ja Jaan Kirsch auto kere ja 
mehaaniliste lahenduste leidli-
kus realiseerimises, Henri Sink 
ja Oleg Sosnovski täiturite ja 
elektroonika lahenduste välja-
töötamises ja paigaldamises, El-
var Liiv juhtelektroonika aren-
duses ja programmeerimises, 
Karel Meriste juhtelektroonika 
ja arvuti vahelise suhtlusploki 
arenduses, Priit Trink juhtimis-
algoritmi häälestamises ning in-
tegratsioonis, Mihkel Väli lida-
rite lahenduse väljatöötamises, 
Lauri Roomere auto tarkvara 
testimises ja lidarite andme-
test takistuste tuvastamises, 
Artur Vainola kaameralahen-
duse väljatöötamises, Mirjam 
Feodorov 3D kaartide töötluses 
ja ette valmistamises, Aivo Olev 
vektorkaartide lahenduse ana-
lüüsimisel ning veebiülekande-
lahenduse väljatöötamises, End-
rik Linnamäe Iseautole sobiva 
GNSS lahenduse väljatöötami-
ses, Madis Krinal vektorkaar-
tide kirjeldamise rakenduse 
väljatöötamises, Mohammad 

Vaata lisaks projekti kodulehte: iseauto.ttu.ee, 
sealt leiad ka lingi meie Youtube’i kanalile, kus on 
näha kõik testimised, etapi kokkuvõtted ja demo-
sõidud. Samuti on kodulehel avatud ideekonkursi 
kirjeldus ning projekti raames tehtud lõputööd ja 
teadusartiklid. Kui tekkis huvi projektis tulevikus 
kaasa lüüa, siis võta ühendust projektijuhiga:  
raivo.sell@taltech.ee

TalTechDigiTal

eesTi esimese
iseauTo  
PRoToTüüP 
on valmis 
Tehnikaülikool on alates eel-
misest sügisest arendanud 
koostöös Silberauto ASiga 
isejuhtivat autot ja esimene 
tulemus on nüüd käes. Valmi-
nud on Eesti esimene isejuhtiv 
auto, mis tegi oma debüütsõi-
du tehnikaülikooli 100. aasta-
päeva juubelinädalal TalTech 
Digitali visioonikonverentsil. 
Esimesteks reisijateks olid meie 
ülikooli rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo ja Euroopa Investeeri-
mispanga asepresident, Soome 
endine peaminister Alexander 
Stubb. Sõit algas IT Kolledži 
juurest ja kulges mööda Tipi 
teed kuni Tudengimaja nurga-
ni Thomas Johann Seebecki mä-
lestusmärgi juurde. Vahepeal 
tehti peatus, kus ülikooli rektor 
tutvustas külalisele uut amfi-
teatrit ja tehti ka pisike jalutus-
käik. Põgusa intervjuu käigus 
selgus, et Alexander Stubbil oli 
see esimene kord sõita isejuh-
tiva sõidukiga, rektor sai oma 
esimese kogemuse päev varem. 
Sõidu lõppedes läksid rektor ja 
külaline avama TalTechDigita-
li visioonikonverentsi. Ürituse 
ajaks toodi Iseauto Akadeemi-
kute alleele, kus igaüks sai vaa-
data ja uudistada, istuda autos, 
küsida küsimusi ja teha pilte.

Lisaks toimus samal päeval 
spontaanselt esmakordselt sel-
line sõit, kus sõiduk sõitis päris 
üksinda ehk auto sees ei olnud 
ühtegi inimest. See sõit oli tähe-
lepanelikul vaatajal droonikaad-
ritena näha ka TV3 uudistes.

Ühe aastaga ideest autoni
Projekt algas eelmise aasta su-
vel ja reaalse arenduseni jõuti 
täpselt aasta tagasi. Aasta jook-
sul arendati TalTechis peami-
selt sõiduki tarkvara, elektroo-
nikat ja sensoorikat. Silberautos 
projekteeriti ja ehitati sõiduki 
kere. Juulis 2018 toodi sõiduk 
ülikooli laborisse ning hakati 
välja töötatud ja testplatvormi-
del katsetatud tarkvaralahen-
dust integreerima sõiduki lõpli-
ku versiooniga. See oli pingeline 
ja praktiline probleemilahendus 
nii TalTechi tudengite kui ka 
Silberauto inseneride jaoks, 
kelle hulgas muide on ka Teh-
nikaülikooli tudengeid.
Kogu arendusmeeskond on ja-
gatud nelja gruppi, mida juhi-
vad ülikooli teadlased. Tarkva-
ra ja tehisintellekti gruppi juhib 
Tarkvarateaduse instituudi dot-
sent Juhan Ernits, kontrolleri-
te töögruppi Arvutisüsteemide 
instituudi teadur Mairo Leier, 

Iseauto projektijuht Raivo Sell  Foto: Edmond Mäll
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Need pildid illustreerivad raamatukaant 
ja selle pinnalaotust.

Pange tähele: TalTechi logo saab asetada 
raamatuseljale, kui see on piisavalt lai. 

RAAMATU  
KAANE-
KUJUNdUSE 
NÄIDIS

100 YEARS
1918–2018  
CELEBRATING 100
YEARS OF INNOVATION
AND EDUCATION

Taltechi 100 ajalooraamat

TalTech 100 Years book

Taltechi 100 ajalooraamat – täielik kaanekujundus

TalTech 100 Years book – full cover layout

These visuals illustrate the cover and map 
which includes the spine and back cover and 
dust jacket leaves.

Please note: the TalTech logo can be applied 
to the spine where there is enough width. 

SAMPLE
BOOK  
COVER  
dESIGN

100 YEARS
1918–2018  
CELEBRATING 100
YEARS OF INNOVATION 
AND EDUCATION

Spine 

COURSE OUTLINE 
2018/19 
LOREM IPSUM DELOR 
SIT AMIT ARIUS FAR 
DOM NORAD FORUM

ESTONIAN MARITIME
ACADEMY

 COURSE OUTLINE 
2018/19 
LOREM IPSUM DELOR 
SIT AMIT ARIUS FAR 
DOM NORAD FORUM

ESTONIAN MARITIME
ACADEMY
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Need näidised illustreerivad A4 ja 
1/3 A4-formaadis trükiseid. 

NÄIDIS –  
VOLdIKUd & 
FLAIERId

These samples illustrate A4 and 
1/3 A4 format publications. 

SAMPLE –
LEAFLETS & 
FLYERS

1/3 A4 ruudustik: 11+ × 24

1/3 A4 Grid: 11+ x 24

Tallinn 
UniversiTy of 
Technology

Tallinn UniversiTy  
of Technology

EHITAJATE TEE 5,
19086 TALLINN, EsToNIA

WWW.TALTECH.EE

TalTech  
in nUmbers*

› Founded in 1918

› 11,208 students

› 1506 foreign students

› 68,313 alumni

› 1221 scientific publications annually

› 200+ high-tech companies 
in Tehnopol near the campus

› The one and only Innovation and Business 
Center Mektory

› 130,000 euros of scholarships in 2017

› Student Council since 1920

› Nearly 40 cultural, sporting and interest clubs

› 85 ha university campus, largest in Estonia

*  As of 31.12.2017

TalTech  
is The besT 
choice  
becaUse
› TalTech Alumni are highly valued on the labor 

market – our graduates have a higher salary on 
average than graduates of other universities in 
Estonia. 

› It is the most international university in Estonia – 
13% of students and 16% of lecturers are from 
abroad. 

› TalTech study programs are prepared in coop-
eration with entrepreneurs – we teach exactly 
what is needed in Estonia at the moment.

› The reputation of the University in society and 
among the young is rising. 

› The 85-hectare campus has everything you 
need to have the best student life – dormitories 
and academic buildings, Student House and 
sports facilities, cultural life and a library, and  
science park Tehnopol as a neighbour with 200+ 
technology companies.

TalTech  
ToP fielDs 
e-governance anD  
cyBersecUriTy
TalTech has contributed to the e-government  
fundamental technologies of Estonia for years. 
Today we train new e-governance architects 
here. TalTech enrolls 70% of all Estonian IT  
students and employs leading e-governance 
and cybersecurity experts. 

neW generaTion vehicles
In the University, we develop the know-how  
and competence of how to create self-driving 
vehicles and autonomous systems. The future 
engineers will gain valuable practical experience  
in the development process. In autumn 2018, 
Estonia’s first self-driving car was manufactured 
in cooperation with Silberauto and ABB; we 
are developing an autonomous watercraft in 
cooperation with MEC Insenerilahendused OÜ 
and we can expect a self-driving race-car from 
Formula Student Team Tallinn of TalTech and 
TTK University of Applied Sciences students. 

roBoTics in inDUsTry anD 
naTUre
Biorobotics Center develops wild-inspired 
robots that help researchers conduct research. 
Flexible Manufacturing Systems and Robotics 
Demo Centre in the other hand test a large 
number of industrial robots and a modern  
production system operating by the principles of 
Industry 4.0. This, together with the only metal 
3D printer in Estonia which in turn is virtually 
connected to a computer tomography, forms the 
virtual research and development unit – Smart 
Industry Center.

sMarT caMPUs
We will create a smart digital campus 
with smart traffic signs, barriers, charging 
stations, etc. for self-driving vehicles, and 
smart pavement will produce electricity  
from solar energy and use it to melt 
ice and snow on the pavement. We are 
developing relations between the self-
driving vehicles and we use the Internet 
of Things for both developing and testing 
new ideas. 

TalTechDigiTal 
TalTechDigital has the ambition to turn 
TalTech into the world’s most digitised 
university, using and developing the latest 
technologies in the best possible way.
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We will create a smart digital campus 
with smart traffic signs, barriers, charging 
stations, etc. for self-driving vehicles, and 
smart pavement will produce electricity  
from solar energy and use it to melt 
ice and snow on the pavement. We are 
developing relations between the self-
driving vehicles and we use the Internet 
of Things for both developing and testing 
new ideas. 

TalTechDigiTal 
TalTechDigital has the ambition to turn 
TalTech into the world’s most digitised 
university, using and developing the latest 
technologies in the best possible way.
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STRUKTUURI
üKSUSE NIME 
KUVAMINE  
TURUNDUS
MATERjALIDES
Kui struktuuriüksus ei soovi enesele viidata 
kasutades üksuse logo, siis soovitame 
erinevate turundusmaterjalide pealkirjades 
kasutada struktuuriüksuse nime.

Loe Lisa veebist!
Õppekava lühilink

LOOdus teaduskOnd 
bakaLaureuseõppekavad

2019/20

it-teaduskond 
Bakalaureuseõppekavad

2019/20

InsenerIteaduskond 
Bakalaureuseõppekavad

2019/20

eesti MereakadeeMia 
Bakalaureuseõppekavad

2019/20

Majandus teaduskond 
Bakalaureuseõppekavad

2019/20

Ärikorralduse 
instituut

tÄpsem info:
Ärikorralduse instituut 
akadeemia tee 3, tallinn

riho Jürvetson, tel 5373 0000 
riho.jurvetson@taltech.ee

MaJandusarvestus Ja Maksundus

Mare orav, tel 620 4006 
mare.orav@taltech.ee

küsi meilt 
just enda organisatsiooni 
vajadus test lähtuvat  
koolitust, konsultat siooni  
või arengu programmi 
järgmistes vald konda des: 

 � juhtimine
 � personalitöö
 � turundus
 � töökeskkond
 � majandusarvestus
 � tarneahela juhtimine
 � tootmisjuhtimine
 � ettevõtlus
 � keskkonnamajandus
 � linna ja eluaseme  

uuringud

DISPLAYING  
THE NAME 
OF THE  
STRUCTURAL 
UNIT ON 
MARKETING  
MATERIALS 
If the structural unit does not wish to refer 
to itself by using its logo, we recommend 
using the name of the structural unit in the 
headings of different marketing materials.
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NÄIDISED –
PLAKATId
Kasutage A4-formaadist tuttavat ruudustikku.

Leading the 
world into a 
sustainable 
digital future

School of Information Technologies

Curabitur maximus, ligula 
consectetur accumsan mattis, 
sem enim rutrum felis, id iaculis 
dui metus non sapien. Phasellus 
ultricies magna ac libero tempus, 
in mattis urna sodales. Donec ut 
leo a.

−

Kiaculis dui metus non sapien. 
Phasellus ultricies magna.

WE’RE ESTONIA’S
LEADING INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

SAMPLE
POSTERS
These follow the same layout 
style as A4 covers.
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EEsti kõigE 
rahvusvahElisEm 
ülikool
The mosT inTernaTional 
universiTy in esTonia

taltEch.EE

 
 

 

EEsti kõigE 
uuEndusmEElsEm 
ülikool
esTonia’s mosT innovaTive 
universiTy

taltEch.EE

 
 

 

tallinna 
tEhnikaülikool 
on akadEEmilinE 
arvamusliidEr
TalTech is an academic  
leader

taltEch.EE

 
 

 

tallinna 
tEhnikaülikool 
väärtustab koostööd 
EttEvõtEtEga
TalTech values cooperaTion 
wiTh enTerprises

taltEch.EE
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NÄIDISED –
AINULT 
TEKSTIGA 
PLAKATId
Plakateid saab luua ilma pilte kasutamata. 
Selliste plakatite puhul kasutage A-formaadis  
24 × 17 ruudustikku ja liigutage horisontaalset  
jagajat plakati alumise serva poole.  
Kasutage värvipaleti värve erinevates  
kombinat sioonides.

THE
 

INTERNATIONAL 
GATEWAY FOR

 

ESTONIAN 
TECHNOLOGY

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 
CONSECTETUER

ADIPISCING ELIT SED DIAM N
NUMMY NIBH 

EUISMOD TINCIDUNT UT 
LAOREET DOLORE 

MAGNA ALIQUAM ERAT 
VOLUTPAT EXERCI

FOR MORE INFORMATION, VISIT:
WWW.TALTECH.EE/EVENT-TITLE

THE
 

INTERNATIONAL 
GATEWAY FOR

 

ESTONIAN 
TECHNOLOGY

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 
CONSECTETUER

ADIPISCING ELIT SED DIAM N
NUMMY NIBH 

EUISMOD TINCIDUNT UT 
LAOREET DOLORE 

MAGNA ALIQUAM ERAT 
VOLUTPAT EXERCI

FOR MORE INFORMATION, VISIT:
WWW.TALTECH.EE/EVENT-TITLE

SAMPLE
TYPE ONLY 
POSTERS
Posters can be created without the use 
of an image. For these type only posters, 
follow the A-size 24 x 17 grid and drop the 
horizontal divider down towards the foot 
of the poster. Use colours from the colour 
palette in a variety of combinations.
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NÄIDISED 
ROLL-UP 
STENd
Vertikaalse vormingu tõttu tuleb 24 × 17 ruudus - 
tik ku venitada vertikaalselt. See loob  
43,5 × 17 ruudustiku. Bänneritel võib pildid  
asetada kas üles või alla.

WE’RE ESTONIA’S
LEADING 
INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A 
SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

WE’RE ESTONIA’S
LEADING 
INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A 
SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

WE’RE ESTONIA’S
LEADING 
INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A 
SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

WE’RE ESTONIA’S
LEADING 
INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
UNIVERSITY
LEADING ESTONIA 
INTO A 
SUSTAINABLE 
DIGITAL FUTURE

FIND OUT MORE AT TALTECH.EE

SAMPLE
PULL UP 
BANNERS
Due to their extreme vertical format, the 24 x 17  
grid should be stacked vertically as illustrated 
opposite. This creates a 43.5 x 17 grid.  
Banners can either use imagery in the top  
or bottom half.
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NÄIDISED – 
AVATARId & 
RAKENdUSTE 
IKOONId
See leht näitab, kuidas paigutada siluettlogo 
erinevate piltide peale (lisaks brändi gradient’ile). 
Veenduge, et logo taha jääval pildi alal on piisavalt 
värvi ja tooni, et logo oleks selgelt nähtav ja loetav.    

Pange tähele: mõnes sotsiaalmeedia rakenduses 
tuleb logo paigutada ringi, mitte ruutu. Nendel 
juhtudel kasutage logo ümber suuremaid 
vahesid, et vältida ringi kärpimist liiga lähedalt. 
Paremal on näha näidised vahede kohta.

SAMPLE 
AVATARS & 
APP ICONS
This page shows how in addition to the brand 
gradient, the logo silhouette logo can be 
placed over a range of images. Ensure that the 
area of the image that sits behind the logo has 
sufficient colour and tone to enable the logo 
to be clearly silhouetted and therefore legible.    

Please note: on some social media 
applications the logo will have to be 
placed within a circle rather than a square. 
In these instances, please allow a larger 
spacing around the logo to avoid the circle 
cropping in too closely. Please see the right 
hand column for examples of spacing.    



KORPORATIIVSEd 
MATERJALId 
CORPORATE MATERIALS



4040

NÄIDISED – 
PLANGId

SAMPLES – 
BLANKS 

TA
LLIN

N
A

 TEH
N

IK
A

Ü
LIK

O
O

L

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
Rg-kood 74000323

Tel 620 2002
E-post info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
A

 TEH
N

IK
A

Ü
LIK

O
O

L

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn, Estonia
Registry code 74000323

Phone +372 620 2002
E-mail info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
 U

N
IV

ER
S

ITY
 O

F TEC
H

N
O

LO
G

Y

Phone +372 620 2002
E-mail info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
 U

N
IV

ER
S

ITY
 O

F TEC
H

N
O

LO
G

Y

Tallinn UniversiTy of Technology  school of engineering

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn, Estonia
Registry code 74000323

TALLinnA TehnikAüLikooL  inSeneRiTeADUSkonD

Tel 620 2002
E-post info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
A

 TEH
N

IK
A

Ü
LIK

O
O

L

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
Rg-kood 74000323

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGYTALLinnA TehnikAüLikooL  inSeneRiTeADUSkonD

Tel 620 2002
E-post info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
A

 TEH
N

IK
A

Ü
LIK

O
O

L

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
Rg-kood 74000323

Phone +372 620 2002
E-mail info@taltech.ee
www.taltech.ee

TA
LLIN

N
 U

N
IV

ER
S

ITY
 O

F TEC
H

N
O

LO
G

Y

Tallinn UniversiTy of Technology  school of engineering

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn, Estonia
Registry code 74000323

Mereakadeemial on lubatud oma dokumendi- 
plangil päises kasutada logo halli versiooni.

The Maritime Academy is allowed to use 
the gray version of the logo on its header.
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PhD NIMI NIMESTE
professor, direktor / ... prodekaan,  
... programmijuht,  
dotsent
... instituut
... TEADUSKOND

Visiitkaardid on kahepoolsed: ühel pool on 
eestikeelne ja teisel pool ingliskeelne tekst.

Pidage meeles: disainilahendus on loodud 
TalTechi ruudustikule. Väikeste mõõtude 
tõttu on ruudustik vaid 24 ruutu lai.

NÄIDIS – 
VISIIT
KAARDID

Eestikeelne (ruudustikuga)

Estonian (with grid)

Ingliskeelne

English

Business cards are two sided, using one 
side for Estonian and the other for English.

Please note: how the design is based on 
the TalTech grid. However due to the small 
size the grid measures 24 squares in width.

SAMPLE
BUSINESS 
CARDS

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TALTECH.EE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

TALTECH.EE TALTECH.EE

TALTECH.EE

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TALTECH.EE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TALTECH.EE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TALTECH.EE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

NIMI NIMESTE
ametinimetus 

620 XXXX   XXXX XXXX   skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

allüksus
STRUKTUURIÜKSUS

TALTECH.EE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

KLIIMA
NEUTRAALNE
AASTAKS

TALLINN UNIVERSITy Of TECHNOLOgy

TALLINN UNIVERSITy Of TECHNOLOgy

Tel +372 620 XXXX   Mob +372 XXXX XXXX    
skype XXXXXX
Nimi.Nimeste@taltech.ee

Division
DEpARTMENT
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Nimi Nimeste
ametikoht
struktuuriüksus (vajadusel)
Tallinna Tehnikaülikool
tel 620 2002, 5123 4567 (mobiilinumber vajadusel)
nimi.nimeste@taltech.ee
www.taltech.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Nimi Nimeste
Position
Department (if necessary)
Tallinn University of Technology
Tel +372 620 2002, Mobile +372 5123 4567 (Mobile number 
if necessary)
nimi.nimeste@taltech.ee
www.taltech.ee

TalTechi e-kirja jaluses nii eesti kui ka inglise 
keeles on kasutatud fonti Verdana suuruses 10 p.

Teksti värv jaluses on RGB 129, 129, 130. 
Jaluse lõpus on TalTechi logo PNG formaadis, 
mille õige suurusega fail on kättesaadav 
TalTechi siseveebist.

NÄIDIS – 
EKIRjA 
jALUS

In the footer of TalTech e-mail both in the 
Estonian and English, the font is Verdana 
size 10 p.

The text color in the footer is RGB 129, 129, 130. 
At the end of the footer, the TalTech logo is in 
PNG format, with the correct file size available 
from the TalTech intranet.

SAMPLE –  
EMAIL 
fOOTER
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Esitluse kirjatüübiks on elektrooniliste doku
mentide asendusfont Verdana. Esitluses on  
teksti värvidena võimalik kasutada stiiliraamatus  
olevaid värve tumesinine (RGB 51, 43, 96)  
või tumehall (RGB 147, 150, 176). Pealkirjades  
on võimalik kasutada lisaks eelnevatele 
värvidele ka tumepunast (RGB 171, 19, 82),  
magenta (RGB 228, 6, 126), helesinine  
(RGB 79, 191, 211).

Esitluse põhjades on värvide ja fondi para
meetrid vaikimisi sätestatud. Esitluse põhi on 
16:9 PowerPoint formaadis. Esitluste slaididel 
on võimalik kasutada pilte, mille valik asub 
siseveebis. Erisoovide puhul pöörduda  
turunduse ja kommunikatsiooni osakonna  
poole.

ESITLUSE 
PÕHI

The presentation font is Verdana, a replacement  
font for electronic documents. For the presentation
text colours, you can use dark blue (RGB 51, 43, 96)  
or dark grey (RGB 147, 150, 176) provided in the 
style book. In addition to the previous colours,  
dark red (RGB 171, 19, 82), magenta (RGB 228, 6, 126),  
or light blue (RGB 79, 191, 211) can be used for 
titles.

Colours and font parameters are set by default  
in the presentation template. The template  
is in the 16: 9 PowerPoint format. Presentation 
slides allow you to use images; the selection  
is available on the intranet. For special requests,  
please contact the Marketing and 
Communications Office.

SAMPLE
POWER-
POINT

Laiekraan (16:9): 33,867 × 19,05 cm – ruudustik: 24 × 13+

Widescreen (16:9) 33,867 × 19,05 cm – Crid: 24 × 13+
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VAHESLAIDI PEALKIRI 
VAJADUSEL KA KAHEL  
VÕI KOLMEL REAL
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Eesti Mereakadeemia esitluse kirjatüübiks 
on elektrooniliste dokumentide asendusfont 
Verdana. Esitluses on teksti värvidena 
võimalik kasutada stiiliraamatus olevaid 
värve tumesinine (RGB 51, 43, 96) või 
tumehall (RGB 147, 150, 176). Pealkirjades 
on võimalik kasutada lisaks eelnevatele 
värvidele ka helesinist (RGB 79, 191, 211).

Esitluse põhjades on värvide ja fondi para
meetrid vaikimisi sätestatud. Esitluse põhi on 
16:9 PowerPoint formaadis. Esitluste slaididel 
on võimalik kasutada pilte, mille valik asub 
siseveebis. Erisoovide puhul pöörduda  
turunduse ja kommunikatsiooni osakonna  
poole.

MERE
AKADEEMIA 
ESITLUSE 
PÕHI

The presentation font for Estonian Maritime 
Academy is Verdana, a replacement font for 
electronic documents. For the presentation text  
colours, you can use dark blue (RGB 51, 43, 96)  
or dark grey (RGB 147, 150, 176) provided in the 
style book. In addition to the previous colours  
light blue (RGB 79, 191, 211) 
can be used for titles. 

Colours and font parameters are set by default  
in the presentation template. The template  
is in the 16: 9 PowerPoint format. Presentation 
slides allow you to use images; the selection  
is available on the intranet. For special requests,  
please contact the Marketing and 
Communications Office.

SAMPLE 
MARITIME 
ACADEMY
POWER-
POINT

Laiekraan (16:9): 33,867 × 19,05 cm – ruudustik: 24 × 13+

Widescreen (16:9) 33,867 × 19,05 cm – Crid: 24 × 13+
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NÄIDIS – 
KUTSE
Kutsetel on päises võimalik kasutada 
ka temaatilisi pilte.  Erisoovide puhul 
palume pöörduda turunduse ja 
kommunikatsiooni osakonna poole. 

Pidage meeles: Elektroonilise kutse saatmisel 
pildina e-kirjas tuleb lisada kutse ka PDF 
manusena.

Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam 
abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel. 
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam abhorreant argumentum id.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor amet

SAMPLE –  
INVITATION 
You may use specific images in the header of 
the invitation. For special requests, please 
contact the Marketing and Communications 
Office.

Please note: When sending an electronic 
invitation as an image in an e-mail, you must 
also add an invitation as a PDF attachment.

Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam 
abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel. 
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam abhorreant argumentum id.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam 
abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel. 
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit. Eam quidam abhorreant argumentum id.
Lorem ipsum dolor sit amet, an nam dicant vocibus percipit.  
Eam quidam abhorreant argumentum id, cu eros nonumy vel.

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor amet
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000000

TunnisTus

REG KOOD 74000323

Tallinna Tehnikaülikool

TunnusTus

TARKUS ON TEADMINE,  
MIDA TEADMISTEGA TEHA

nIMI nIMIsTE

KUUPÄEV.KUU.AASTA

Nimi Nimeste 
ametikoht

Avaldan tunnustust  
silmapaistvate  

õpitulemuste eest.

TallInna TEhnIkaülIkool 
MEnTE ET Manu

Tänukiri

MenTe eT Manu

TARKUS ON TEADMINE,  
MIDA TEADMISTEGA TEHA

niMi niMiSTe

26.05.2016

Nimi Nimeste 
ametikoht

Avaldan tunnustust  
silmapaistvate  

õpitulemuste eest.

KUUPÄEV.KUU.AASTA

Tallinna Tehnikaülikool 
MenTe eT Manu

NÄIDISED – 
TÄNUKIRI, 
TUNNISTUS, 
TUNNUSTUS
Formaat on A4.

Tänukirju antakse välja TalTechi tänukirja  
statuudi alusel.

Tunnistuste väljaandmist korraldab  
avatud ülikool.

SAMPLES – 
COMMEN
DATION,  
CERTIFICATE, 
AWARD
Format is A4.

Commendations are issued on the basis 
of the TalTech Commendation statute.

Certificates are issued by an open university.
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TunnisTus

000000REG KOOD 74000323

Tallinna Tehnikaülikool

TunnusTus
TARKUS ON TEADMINE,  

MIDA TEADMISTEGA TEHA

nIMI nIMIsTE

Nimi Nimeste 
ametikoht

Avaldan tunnustust  
silmapaistvate  

õpitulemuste eest.

KUUPÄEV.KUU.AASTA

TallInna TEhnIkaülIkool 
MEnTE ET Manu

Tänukiri
TARKUS ON TEADMINE,  

MIDA TEADMISTEGA TEHA

niMi niMiSTE

Nimi Nimeste 
ametikoht

Avaldan tunnustust  
silmapaistvate  

õpitulemuste eest.

KUUPÄEV.KUU.AASTA

Tallinna TEhnikaülikool 
MEnTE ET Manu

NÄIDISED – 
MERE
AKADEEMIA 
TÄNUKIRI, 
TUNNISTUS, 
TUNNUSTUS
Formaat on A4.

Tänukirju antakse välja Eesti Mereakadeemia 
autasude statuudi alusel.

Tunnistusi annab välja Eesti Mereakadeemia 
Täiendusõppe keskus vastavalt täiendus 

-
 

õppe korraldusele.

SAMPLES – 
MARITIME 
ACADEMY 
COMMEN
DATION,  
CERTIFICATE, 
AWARD
Format is A4.

Commendations are issued on the basis of the 
Estonian Maritime Academy’s Statute of Awards.

Certificates are issued by the Continuing 
Education Center of Estonian Maritime Academy  
according to the regulation of continuing 
education. 



AKADEEMILISED 
TUNNUSTUSED 
ACADEMIC AWARDS 
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NÄIDISED – 
AU AADRESSID
Kokkumurtav A3 formaadis pidulik trükis spetsiaalsete 
nahkkaante vahel.

Auaadress

Audoktori diplom Auliikme auaadress

SAMPLES – 
HONORARy 
ADDRESSES
Foldable ceremonial print in A3 format inside 
of special leather covers.

mente et manu

AAstA  
noorteAdlAne

Aukiri

Kus pole puudu tahtest,  
seal ei tule puudu Ka võimalustest. 

Hispaania vanasõna 

TAllinnA TehnikAülikooli 
AAsTA noorTeAdlAne 2020

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

Juri Belikov

mente et manu

AAstA noorteAdlAne

Cu quo convenire scripserit

nimi nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

mente et manu

AAstA 
teAdusArtikkel

Aukiri

Homo doctus in se semper  
divitas Habet. 

Õpetatud inimesel on alati endas 
 rikkust varuks.

 

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

kAmini A. mishrA
2020. AAstA teAdusArtikkel  

loodus-, täppis- jA terviseteAduste 
vAldkonnAs:

„mechanochemical synthesis of amides with  
uronium-Based coupling reagents: a method  

for hexa-amidation of Biotin[6]uril“ 
tatsiana dalidovich, kamini a. mishra, tatsiana shalima, 

marina kudrjašova, dzmitry g. kananovich, riina aav

mente et manu

AAstA teAdusArtikkel

Cu quo convenire scripserit

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

HONORIS CAUSA
mente et manu mente et manu

AAstA  
õppejõud 

Aukiri

Suurim kunSt õpetamiSe juureS on  
äratada õpilaSeS rõõmu  

loominguliSeSt eneSeväljenduSeSt  
ja tarkuSeSt. 

albert einStein 

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

TAllinnA TehnikAülikooli 
AAsTA ÕppejÕud 2020

inseneriTeAduskond

hAns RämmAl

mente et manu

AAstA ÕppejÕud

Cu quo convenire scripserit

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

MENTE ET MANU

AMICUS UNIVERSITATIS
mente et manu
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mente et manu

AAstA  
teAdlAne

Aukiri

TEADUS EI TUNNISTA RIIGIPIIRE,  
SEST TEADMISED KUULUVAD INIMKONNALE NING  

VALGUSTAVAD TÕRVIKUNA TERVET MAAILMA. 

LOUIS PASTEUR

 

TAllinnA TehnikAülikooli 
AAsTA TeAdlAne 2020

22. veebruar 2021

Tiit Land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

MArgus ViigiMAA

mente et manu

AAstA teAdlAne

Cu quo convenire scripserit

nimi nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

mente et manu

AAstA  
noorteAdlAne

Aukiri

Kus pole puudu tahtest,  
seal ei tule puudu Ka võimalustest. 

Hispaania vanasõna 

TAllinnA TehnikAülikooli 
AAsTA noorTeAdlAne 2020

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

Juri Belikov

mente et manu

AAstA noorteAdlAne

Cu quo convenire scripserit

nimi nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

mente et manu

AAstA 
teAdusArtikkel

Aukiri

Homo doctus in se semper  
divitas Habet. 

Õpetatud inimesel on alati endas 
 rikkust varuks.

 

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

kAmini A. mishrA
2020. AAstA teAdusArtikkel  

loodus-, täppis- jA terviseteAduste 
vAldkonnAs:

„mechanochemical synthesis of amides with  
uronium-Based coupling reagents: a method  

for hexa-amidation of Biotin[6]uril“ 
tatsiana dalidovich, kamini a. mishra, tatsiana shalima, 

marina kudrjašova, dzmitry g. kananovich, riina aav

mente et manu

AAstA teAdusArtikkel

Cu quo convenire scripserit

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

NÄIDISED – 
AUKIRjAD  
AASTA  
PARIMATELE

SAMPLES –  
HONORARy 
CERTIfICATES  
fOR THE BEST  
Of THE yEAR
Honorary certificates are foldable ceremonial prints 
in A3 format inside of special leather covers.

Aukirjad on kokkumurtavad A3 formaadis pidulikud 
trükised spetsiaalsete nahkkaante vahel.

AASTA  
ÕPPEjÕUD mente et manu

AAstA  
õppejõud 

Aukiri

Suurim kunSt õpetamiSe juureS on  
äratada õpilaSeS rõõmu  

loominguliSeSt eneSeväljenduSeSt  
ja tarkuSeSt. 

albert einStein 

22. veebruar 2021

tiit land 
rektor

tAllinnA tehnikAülikool

TAllinnA TehnikAülikooli 
AAsTA ÕppejÕud 2020

inseneriTeAduskond

hAns RämmAl

mente et manu

AAstA ÕppejÕud

Cu quo convenire scripserit

Nimi Nimeste
Lorem ipsum dolor sit amet,  

an nam dicant vocibus.
Cu quo convenire scripserit omittantur,  

sed mundi eirmod postulant ne.

Nimi Nimeste 
rektor

XX. kuu nimetus aasta

Teadus oN rohkem mõTTeviis  
kui peLk kogum TeadmisTesT

CarL (edward) sagaN 

AASTA  
TEADLANE 

AASTA  
NOORTEADLANE 

AASTA  
TEADUSARTIKKEL
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