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ME KÕIK OLEME LIHTSALT 
INIMESED
Pidin hiljuti – enne sõda – vasta
ma küsimusele, kas minu mee 
lest on maailm õiglane või eba
õiglane. Mõtlesin kohe: „Eba
õiglane!“, kuid enne kui jõu
dis kätte minu kord vasta ta, 
ütles kolleeg, et tema meelest  
on suures plaanis õiglane, sest va
rem või hiljem saab kõik eba õig
lus tasutud. Jäin temaga nõusse. 
Aga koos ülejäänud maailmaga ei 
näe ma praegu, kuidas Ukraina 
on selle ära teeninud, mis nende 
riigis toimub. Nii et mu uus vas
tus sellele küsimusele on: maailm 
on suures plaanis õiglane, kuid li
saks sellele on olemas Kurjus.
Ma olen 30 aastat sõnaseadmi
sega leiba teeninud, kuid praegu 
olen ma sõnatu. Samal ajal kui 
teadlased teevad kõik, et maa
ilm päästa või vähemalt palju 
paremaks teha, teeb üks riigi
juht kõik, et see hävitada.
Laenan sõnad ülikooli rektorilt 
Tiit Landilt: „Kultuurid rikasta
vad üksteist, nad pole üksteise 
vaenlased. Ka rahvused pole 

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: Raigo Pajula

üksteise vaenlased, inimesed 
pole üksteise vastased. Kõik 
need õudused, mida maailm on 
sunnitud ajaloo jooksul taluma, 
sünnivad vaid valitsejate peas.“
Nii on. Vaadake lapsi. Nad ei 
küsi, mis rahvusest teine on, nad 
lihtsalt tegutsevad koos. Vaada
ke teadlasi ja üliõpilasi, vaadake 
muusikuid ja kunstnikke. Nad ei 
küsi, mis rahvusest teine on, nad 
lihtsalt tegutsevad. Koos. Me 
kõik oleme lihtsalt inimesed, igal 
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mandril, igas riigis, igas alliansis 
ja poliitilises liidus ja väljaspool 
neid. Me kõik tahame lihtsalt 
elada oma elu, armastada ja 
sportida, leiutada ja analüüsida, 
tegutseda ja puhata, otsida ja lei
da, jagada ja imetleda. 
Ja mitte keegi meist ei taha sõda. 
Nii et anname lihtsalt oma pari
ma: teadlasena, inimesena, õpe
tajana, lapsevanemana, naabri
na, kolleegina ja kodanikuna. 
Слава Україні! ■

MENTE ET MANU
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ARVAMUS

Gert Jervan, infotehnoloogiateaduskonna dekaan  Foto: Taltech

EESTI – INNOVAATILINE 
TIIGER VÕI HÄÄBUV 
VÄIKERIIK?
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ARVAMUS

Võime leida lugematu arvu korrelatsiooniindek
seid, mis kõik räägivad suhteliselt ühte keelt: 
riigi majanduslik areng, rahvastiku heaolu, 
konkurentsivõime ja mitmed teised arengut 
iseloomustavad näitajad on üheses seoses ha
ridusse ning teadusesse tehtavate investeerin
gutega. Kas siis kasutades avalikke vahendeid 
või erakapitali. Puuduvad teistpidised näited. 
Aga Eesti riik proovib juba viimased viis aastat 
tõestada vastupidist. 
Sõnades on eesmärk areneda, kasvada, muutu
da innovaatilisemaks ja tõusta kõikvõimalikes 
edetabelites. Kuid kogu selle retoorika juures 
on ära unustatud üks põhitõde: iga arengu 
jaoks on vajalik nii soosiv keskkond, rahalised 
ressursid kui ka inimesed. Esimesega on meil 
üsna hästi, teise ja kolmandaga väga palju 
keerulisem.
Kõrgharidussüsteemi rahastamise kohta võiks 
öelda, et riik ise ei suuda, aga teistel ka ei lase. 
Aastaid on kõrghariduse rahastamine olnud 
väiksem kui olemasoleva taseme hoidmiseks 
vajalik. Rääkimata arengutest, et rahuldada 
üha kasvavat vajadust mitmete valdkondade 
spetsialistide järele. Oluline on tagada taseme
õpe, aga vaadates tööturu trende on ilmselgelt 
vaja arendada ka ümber ja täiendõpet. Peame 
pakkuma inimesetele uusi võimalusi nendes 
valdkondades, mis tormiliselt arenevad ja vaev
levad suure tööjõupuuduse käes. Kuid diskus
siooni ei ole. 
Pärast rektorite ultimaatumit halduslepingute 
küsimuses nenditi ministeeriumis, et enne järg
mist riigieelarve strateegiat (RES) on keeruline 
midagi saavutada. Samas unustades, et eelmi
ne RES oli laual alles mõni kuu tagasi. Samuti 
puudub meil igasugune diskussioon alternatiiv
sete rahastusmudelite üle. Kas siis tudengite 
omaosalus, õppemaksud (ja vastavad laenud) 
või midagi kolmandat. Praeguse olukorraga on 
rahule jäädud ja viimased valitsused ei ole isegi 
mitte üritanud tulevikku vaadata. Kui jätta 
kõrvale Tiigrihüpe ja ligemale kümme aastat 
tagasi kehtestatud tasuta kõrghariduse põhi
mõte, võib väita, et Eesti haridusmaastikul ei 
ole ühtegi murrangulist arengut sündinud. Ja 
ka praegu toimub tulekahju kustutamine, mitte 
pikaajaliste sihtide seadmine.
Kõrghariduse vajaduspõhise rahastamise kit
saskohad peegelduvad kõige selgemalt süsteemi 
väljundis: lõpetajate arv ja kvaliteet. Meil on 
struktuurne probleem. Mitte ainult ITs, vaid 
paljudes valdkondades ei ole lõpetajate arv 
piisav ning ka kvaliteediga võiksid asjad palju 
paremad olla. Näiteks IT valdkonnas puudub 
kriitiline kogus professionaalseid õppejõudusid, 

ennekõike eestikeelses bakalaureuseõppes. Me 
sõltume oma valdkonna praktikutest, kellest 
paljud teevad õhinapõhiselt fantastilist tööd. 
Aga eelkõige on nad ikkagi oma valdkonna  
professionaalid, mitte professionaalsed õppe
jõud. Uusi õppejõude ei ole aga kusagilt võtta, 
sest aastaid on IT valdkonna doktorantuur 
olnud õppejõudude taastootmiseks täiesti eba
piisav.
Kui võtta arvesse, et viimaste aastate doktori
kraadi saanutest on enamik siirdunud erasek
torisse, on ülikoolide vaates pilt eriti nutune. 
Seetõttu värbame uusi õppejõude ennekõike 
välismaalt, kes aga eestikeelses bakalaureuse 
õppes saavad panustada vähesel määral. 
Lahenduseks võiks olla jõulisem Eesti pärit
olu doktorantide värbamine, aga ülikoolide 
pakutav palgatase on nii radikaalselt väiksem 
meie ettevõtete palgatasemest, et isegi kõige 
suurema teadusfanaatiku ülikoolis hoidmine on 
keeruline. 
Samas on mitmesugused arvutused selgelt näi
danud, et tudengite koolitamisse investeeritud 
raha tuleb lõpetajate tööjõumaksudena riigile 
tagasi paarikolme aastaga. Üks Asutajate 
Seltsi liige märkis tabavalt, et kui keegi pakuks 
talle investeerimisvõimalust, kus 2–3 aastaga 
teenitakse kogu investeering tagasi, siis läheks 
ta kohe panka investeerimislaenu võtma. Kus 
on Eesti riigi julgus investeerida tulevikku? 
Kuidas saame doktorantide ridadesse need noo
red geeniused, keda noolivad nii meie iduette
võtted kui ka välismaa ülikoolid?
Kriitik võiks siinkohal julgelt küsida: milles 
probleem? Oleme PISA testides maailma tipus, 
meil on suurim „ükssarvikute“ arv per capita, 
mõne aasta tagune kokkulepe tagab teadusele 
1% SKPst. Kõik on ju väga hästi! Jah, täna on 
olukord veel kontrolli all. Aga mis saab kolme, 
viie või kümne aasta pärast? Kas realiseerub 
stsenaarium, kus meie iduettevõtted teevad 
kõik oma keerulisemad tööd välismaal ja siia 
jäävad lihtsamaid oskusi nõudvad tööd? Või 
peavad meie tööstusettevõtted digiteerimise 
lahenduste otsimisel piirduma rahvusvahelis
te korporatsioonide valmislahendustega, sest 
Eesti ettevõtted ei suuda enam nii keerulisi 
probleeme lahendada? 
Kui me ei tee põhimõttelisi ja kiireid otsuseid 
juba täna, siis oleme homme kaotajate liigas. 
Peame julgelt ja avameelselt rääkima nii kõrg
hariduse erinevatest mudelitest, rahastusest 
kui ka riigi ja erasektori rollidest. Mitte ainult 
virisema, et raha ei ole. Raha ei ole maailmast 
otsa saanud, kuid puudub julgus astuda suuri 
ja põhimõttelisi samme. ■
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TEHNIKAÜLIKOOLI TEADLASED SAID  
VABARIIGI TEADUSPREEMIAD
Tallinna Tehnikaülikooli teadlastest said aasta
preemia Ants Kallaste, Toomas Vaimann, Anton 
Rassõlkin ja Hans Tiismus, Siim Veski ja Anneli 
Poska ning Anu Masso.
Inseneriteaduskonnast pälvisid vabariigi teadus
preemia Ants Kallaste, Toomas Vaimann, Anton  
Rassõlkin ja Hans Tiismus, kes arendavad kihtlisan  
dustehnoloogiat kui ühte 3Dprintimise mee todit 
mitmesuguste elektriseadmete ja nende komponen 
 tide valmistamiseks, aga ka matemaatilisi meetodeid  
tehnoloogiliste protsesside ja elektrimasinate konst 
ruktsiooni optimeerimiseks. Läbimurdeline on selek 
tiivsel lasersulandamisel põhineva tehnoloogia kasu  
tuselevõtt ja arendamine Eestis. Töörühma kompe
tents ja edusammud nimetatud teemal on rühma 
tõstnud oma valdkonnas maailma tipptasemele. 
Geoloogia instituudi professor Siim Veski ja vanem  
teadur Anneli Poska said riikliku teaduspreemia 
geo ja bioteaduste valdkonnas uurimuste tsükli 

„Mineviku õppetunnid: jääajajärgne keskkond 
muutuva kliima ja kasvava inimmõju tingimustes“ 
eest. Aastatel 2018–2021 avaldasid Veski ja Poska 
kokku 38 teadusartiklit eriala tippajakirjades. 
Nende tööde põhifookus on olnud taimkatte, kliima 
ja inimtegevuse seoste uurimine Euroopas viima
se 15 000 aasta jooksul. Uurimuste tsükli teeb 
unikaalseks ürgDNA, järvede põhjaloomastiku ja 
inimtegevuse andmestiku liitmine ühtsesse teabe
kogumisse, mis aitab välja selgitada käimasolevate 
kiirete kliima ja keskkonnamuutuste ulatuse ning 
ennustada võimalikke tagajärgi. 
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 
instituudi professor Anu Masso sai teaduspreemia 
uurimisgrupi liikmena. Preemia anti sotsiaaltea
duste alal tööde tsükli „Eesti ühiskonna transfor
matsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest Veronika 
Kalmusele (kollektiivi juht), Marju Lauristinile, 
Signe Opermannile, Anu Massole, Peeter Vihalem
male ja Triin Vihalemmale. ■

TEHNIKAÜLIKOOLI REKTOR TIIT LAND JA 
EMERIITPROFESSOR JÜRI KRUSTOK SAID  
PRESIDENDILT TEENETEMÄRGID
Vabariigi aastapäeva eel jagab president Alar Karis  
teenekatele Eestimaa inimestele teenete märke. 
Oma panuse eest Eesti suuremaks muut miseks  
sai Valgetähe kolmanda klassi ordeni Tallinna 
Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Valge tähe neljan
da klassi ordeni pälvis Tehnikaülikooli emeriit
professor ja füüsikaõppe edendaja Jüri Krustok. 

Tiit Land on Eestis juhtinud kahte ülikooli: aasta
tel 2011–2020 oli ta Tallinna Ülikooli ja on alates 
2020. aasta 1. septembrist Tallinna Tehnikaülikoo
li rektor. Aastatel 1990–1994 oli Land Stockholmi 
Ülikooli doktorant, kus kaitses ka filosoofiadoktori 
väitekirja. Land lõpetas 1989. aastal cum laude Tar
tu Riikliku Ülikooli füüsikakeemiateaduskonna. 
2014. aastal pärjati Tiit Land Tallinna teenete
märgiga ja nimetati Tallinna aukodanikuks 
Haridusinnovatsiooni Keskuse loomise eest. 
Jüri Krustok on Tallinna Tehnikaülikooli emeriit
professor ja füüsikaõppe edendaja, kes uurib tead
lasena keeruliste pooljuhtmaterjalide luminest
sentsi ja defektkoostist. Lisaks tegeleb ta teaduse 
populariseerimisega Eesti ajakirjanduses. Aastal 
1987 kaitses Krustok Tartu Ülikoolis doktori
kraadi füüsi kas. Aastatel 1998 ja 2021 oli ta Eesti 
riikliku teaduspreemia laureaat. ■Tiit Land Jüri Krustok

TALTECH SAI KÕRGEIMA KVALITEEDIMÄRGI
Eesti Kõrg ja Kutsehariduse Kvaliteediagen
tuuri (EKKA) korraline hindamine tõi Tallinna 
Tehnikaülikoolile seitsmeaastase tingimusteta 
akrediteeringu, millega kaasnes kvaliteedimärk.
Rahvusvaheline ekspertkomisjon tõstis esile kvali 
teetse õppe ja suurepärase teadustöö ning Tallin na  

Tehnikaülikooli mõjukuse ühiskonnas. Eksper
did andsid ka hulga nõuandeid, kuid mitmete 
soovituste elluviimiseks on vaja ülikoolil hankida 
lisaressursse ja saada riigilt tõhusamat rahatuge.
„Tehnikaülikooli teadlastele, õppejõududele ja ka 
tudengitele on seitsmeaastane tingimusteta akre
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DOKTORANT ROBERT KRAUTMANN VÕITIS KONKURSI 
„TEADUS 3 MINUTIGA”
11. veebruari õhtul selgusid noorteadlaste loengu
konkursi „Teadus 3 minutiga” viis laureaati, kelle 

seas oli ka Tallinna 
Tehnikaülikooli mater
jali ja keskkonnatehno  
loogia instituudi dokto
rantnooremteadur 
Robert Krautmann. 
Üldvõidu kõrval sai 
Robert Krautmann ka 
teadusportaali Novaator 
toimetajate lemmiku 

                                           tiitli. Robertile tõi võidu  

videoloeng päikesepatareide võimalikust kasutus 
alast ehk kuidas tuleviku värkvõrgus võivad kaug 
 töötavad juhtmevabad nutisensorid kasutada pika
aegseks andmete seireks toiteallikana õhukesekile
lisi päikesepatareisid, mida arendatakse Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Märtsis valmivad võitjate loen
gutest videoklipid, mida näidatakse aprillis ja mais 
ETV Terevisioonis ja teadusportaalis Novaator. 
Viimases saavad vaatajad valida oma lemmiku. 
Konkursi koostööpartner on Eesti Rahvusring
hääling ning seda rahastab ELi Regionaal
arengu fond Eesti Teadusagentuuri Teame+ 
programmist. ■

Tuginedes kahe satelliidi arendamisest ja sellele 
eelnenud EstCube’i projektis osalemisest saadud 
teadmiste ja kogemuste pagasile on Tehnika
ülikooli Kosmosekeskus võtnud ette järgmise 
projekti: ehitada ja saata kosmosesse Tallinna 
Tehnikaülikooli kolmas, Eesti neljas satelliit. 
Kavandatav 5 cm küljepikkusega pikosatelliit on 
mahult kaheksa korda väiksem kui nanosatellii
did Koit ja Hämarik, kuid peab siiski mahutama 
kõik vajalikud süsteemid. Projekti jooksul tuleb 
valmis ehitada toide, raadio, asendikontroll, 
kaamera jpm. Satelliit koos kõigi süsteemidega 
peab vastu pidama nii vaakumkambris, vibrat
sioonipingil kui ka stratosfääris.
Ootame projektiga liituma kõiki kosmosehuvi
lisi erinevatelt erialadelt ja ettevõtetest. Tule ja 
lendame koos tähtede poole!

Tehnikaülikooli Kosmosekeskus koostöös mitme
te ettevõtetega on kosmosesse lennutanud juba 
kaks satelliiti. Aastal 2019 alustas oma teekonda 
Koit ning aastal 2020 järgnes talle Hämarik. Koit 
andis viimati tagasisidet juunis 2021, Hämariku
ga on meeskonnal side olemas tänase päevani. ■ 

TALTECH ALUSTAB KOLMANDA TUDENGISATELLIIDI 
EHITAMIST

diteering suur tunnustus, tulevastele tudengitele 
on kvaliteedimärk aga lubadus, et siit saadav 
haridus ning õpe on rahvusvaheliselt hinnatud,“ 
nentis Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. 
Rektori hinnangul tuleb nüüd veelgi suurendada 
pingutusi mitmel suunal, sealhulgas rohepöörde 
teemade lõimimisel õppe ja teadusvaldkonda, 
aga ka koostöösse ettevõtete ja kogu ühiskonnaga. 
„Ootan siin riigi tuge, seda ka raha mõttes,“ lau
sus Land, lisades: „Usun, et riikliku rahastamise 
suurenemine on hädavajalik kõigi Eesti ülikoolide 
konkurentsivõime tõstmiseks.“
Institutsionaalse akrediteerimise eesmärk on hin  
nata ülikooli juhtimist, töövoogu, õppe ja teadus
tööd, samuti ülikooli arengueesmärke ning (õigus

likku) keskkonda. Tehnikaülikooli akrediteerisid 
teadlased ja tippspetsialistid Manchesteri, Lundi, 
Helsingi, Côte d’Azuri, Porto, Wageningeni ja Ljubl 
jana ülikoolidest ning Delfti Tehnikaülikoolist. ■

Robert Krautmann
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Alates veebruarist saavad nii põhikooli kui 
ka gümnaasiumilõpetajad end registreerida 
Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja 
Tartu Ülikooli korraldavatele tasuta ekursus
tele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbivii
davale õppetööle.
Haridus ja teadusministri Liina Kersna 
sõnul on riik kordamiskursused tellinud 
selleks, et aidata eksamiteks valmistuda 
koolilõpetajatel, kelle viimased õpinguaastad 
on möödunud suuresti koroonaviiruse leviku 
mõjuväljas. Tänavu saab ülikoolide abiga 
eksamiteks valmistuda lisaks eesti keele, 
kitsa ja laia matemaatika ning inglise keele 
kursustele nii põhikooli kui ka gümnaasiumi 
keemias ja füüsikas ning põhikooli õpilased 
ka eesti keel teise keelena aines. Kokku on 
riik ülikoolidelt tellinud 11 ettevalmistavat 
veebikursust.

ÜLIKOOLID PAKUVAD ÕPILASTELE TASUTA  
E-KURSUSEID EKSAMITEKS VALMISTUMISEKS

Tallinna Tehnikaülikool pakub tänavu taas 12. 
klassi laia matemaatika ja põhikooli matemaa
tika kursust, millel eelmisel aastal osales kok
ku üle 4500 õpilase. Lisaks korraldab Tehnika
ülikool 9. klassi lõpetajatele füüsikakursust.
Aprillini kestvad ülikoolide tasuta kursused on 
peamiselt mõeldud tänavustele gümnaasiumi
lõpetajatele, kes soovivad saada 9 või 12 aasta 
jooksul omandatud teadmistele kinnitust ja 
korrata üle varem õpitu, et olla kindlam haridus
taseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavan
damisel. Samuti võivad kursustel soovi korral 
osaleda nooremate klasside õpilased, kes tahavad 
oma teadmisi täiendada. Kursustele on ooda
tud ka kutseõppeasutuste õpilased. Ekursused 
toimuvad Moodle’i keskkonnas ja õppematerjalid 
jäävad ka hiljem kättesaadavaks.
Kursused on tellinud ja rahastanud Haridus 
ja Teadusministeerium. ■

Põlevkivitööstuse aastaraamatust selgub, et 2020. 
aastal suutis tööstusharu ka majandus ja ter
vishoiukriisis areneda ja toota üle miljoni tonni 
põlevkiviõli, varustada riiki põlevkivist toodetud 
elektriga ja osaleda ringmajanduses kõrvalsaadus
tega. Selle kõrval arenes põlevkiviteadus, panusta
ti keskkonda ja kogukonda. Eriolukorra ajal jätkus 
tootmine ja elutähtsad teenused olid tagatud.
Põlevkivitööstus liigub puhtama tootmise poole. 
Ainuüksi õhuheitmed on aastatega vähenenud 
tootmismahtude järjepidevast suurenemisest 
hoolimata, aga samas ka tänu põlevkivist elektri
energia tootmise vähenemisele. Õli tootmine 
võimaldab lahendada ka keskkonnaprobleeme. 
Koostöös teadusasutuste, sh TalTech Virumaa 
Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskusega, on 
Eesti Energia panustamas põlevkiviga vanareh
vide ja plastiprügi kasutamisse õli tootmiseks.

ILMUS EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT 2020 
„2020. aasta tõi põlevkivisektori rohepöörde 
valgusse. Rohelepe annab omalt poolt lisatõuke 
vaadata eesseisvaid arenguid kompleksselt, sidu
des ühte näiteks tuuleenergia, vesinikutootmise, 
keemiatööstuse ja põlevkivi kasutamise. Sek
tori jätkusuutlikkuse alustala peitub teadus ja 
arendustegevuses. Väljakutse seisneb aga selles, 
kuidas põlevkivitööstus roheleppe tingimustes 
kõige rohkem võidaks,“ selgitas TalTech Virumaa 
Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja 
Kalle Pirk. Tema hinnangul võib 2020. aastal 
alustatud arendustööde alusel öelda, et üheks va
litud suunaks on põlevkivi ja põlevkivi töötlemise 
tehnoloogiate rakendamine senisest enam kee
miatööstusele ja ringmajandusele fokuseerides. 
Aastaraamat on kättesaadav Põlevkivi Kompe
tentsikeskuse veebilehel taltech.ee/polevkivi
kompetentsikeskus. ■

ILMUNUD ON PÕLEVKIVIÕLI KVALITEEDI  
EESTI ALGUPÄRANE STANDARD
2021. aasta lõpus avaldati esmakordselt Eestis too  
detavale põlevkiviõlile oma standard EVS 943:2021  
„Naftatooted. Kütused (klass F). Destillaat ja jääk
kütused. Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon“.
Standardi olemasolu on vajalik nii põlevkiviõli 
kui kütuse kvaliteedi hindamiseks kui ka eri
nevate omadustega ja erinevate nimetustega 
põlevkivikütteõli turustamiseks. Standardis 
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL JA WOLFSCAPE  
OTSIVAD KOOS ROHELAHENDUSI
Tehnikaülikool ja Tallinna esimese kliimaneut
raalse piirkonna Hundipea projekti eestvedaja 
Wolfscape sõlmisid teadus ja arendusalase 
koostööleppe.
Ühiselt plaanitakse panustada nii kliimanuti
kusse, energia säästmisse kui ka inimsõbralike 
naabruskondade rajamisse. See tähendab jätku
suutlikke transpordilahendusi, rohetehnoloogiate 
arendusmudeleid, aga ka rohevööndite kavanda
mist, kogukonda kujundavaid ühiskondlikke ja 
sotsiaalhooneid.
„Töötame koos selle nimel, et nii Tallinna Teh
nikaülikooli enda linnak, aga ka PõhjaTallinn 
ning lõpuks kogu Tallinna linn liiguks rohelisuse, 
kliimaneutraalsuse poole,“ selgitas ülikooli rohe
pöörde prorektor Helen SooväliSepping.
Hundipea OÜ juhatuse liikme Markus Hääle 
sõnul annab koostöö nende plaanidele olulise 

kindluse. „TalTechi linnak ja meie planeeritav 
pilootala Paljassaares on inimeste arvult ja ala 
suuruselt väga sarnased. Koos saame jagada 
oma teadmisi, kuidas luua kliimaneutraalset ja 
inimsõbralikku keskkonda. Loodame koostööga 
innustada ka teisi ettevõtteid teadusasutusi oma 
projektidesse kaasama,“ rääkis Hääl. ■

käsitletakse Eesti kukersiitpõlevkivist utmise 
teel toodetud põlevkiviõli fraktsioone, esita
takse põlevkiviõli klassifikatsioon ja spetsifi
katsioonid, mis garanteerivad kaubapõlevkivi
õli vastavuse kvaliteedinõuetele ning eristavad 
kukersiidist toodetava põlevkiviõli kildaõlist ja 
muudest sarnastest vedelkütustest.
Standardi koostas TalTech Virumaa Kol
ledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juures 

tegutseva standardimise põlevkivivaldkon
na tehnilise komitee EVS/TK57 „Põlevkivi 
ja põlev kiviproduktide töötlemine“ eraldi 
töörühm, kuhu kuulusid Eesti Keemiatööstu
se Liit, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 
Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Põlevkivi 
Kompetentsikeskus ning ettevõtted Eesti 
Energia, Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Kee
miatööstus. ■

TUDENGITE NÄITUSED MAKROÜLESVÕTETEST JA 
FOSFORIIDISÕJAST
TalTechi raamatukogu klaasgaleriides on üleval 
kaks näitust: „Makro“ Fotoklubilt ja „Kuhu lähed, 
Virumaa? Fosforiit – sõber või vaenlane?“
Näitus „Makro“ tähistab ülikooli Fotoklubi 20. te
gevusaastat. Eksponeeritud on 21 makroülesvõtet 
Fotoklubi liikmetelt. Klaasgaleriis üles riputatud 
16 fotot kujutavad tehnoloogiat ja loodust, lisaks on 
viis fotot vitriinides, kus foto kõrval on võrdluseks 
kas pildil kujutatud objekt või sellele lähedane 
analoog. Vitriinidest leiab ka postrid põhjalikuma 
ülevaatega näituse kontseptsioonist, Fotoklubi 
tegevusest ja tööde autoritest. Näitus jääb avatuks 
aprilli alguseni. 
Näitus „Kuhu lähed, Virumaa? Fosforiit – sõber 
või vaenlane?“ valmis TLÜ mitme eriala tudengite 
koostöös Eesti Ajaloomuuseumiga ning tutvustab 
fosforiidisõda kui Eesti keskkonnaajaloo ühte 
olulisemat verstaposti. Kui seni on fosforiidisõda 
esitatud peamiselt Tallinna ja Tartu vaatenurgast, 

siis siin kuuleb ka seni alaesindatud virumaa
laste häält. Näitusel saab tutvuda nii poolt kui 
ka vastuhäältega, erinevate Eesti maavarade ja 
ka selleaegse kunstiga. Näitus on avatud märtsi 
lõpuni. ■

Niit ümber oksa. Leo Muiste, 2021
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Ülikooli tõhusama juhtimise ja rohepöörde 
toetamise huvides otsustas rektor Tiit Land 
luua kliimanutika tuleviku keskuse. Veeb
ruarist tegutseva keskuse põhieesmärk on 
lõimida ülikooli õppesse ja teadustegevustesse 
kestliku arengu ning ringmajanduse ja kliima
neutraalsuse alaseid algatusi. Nii aidatakse 
ülikoolil areneda rohetehnoloogiaid rakendava 
tulevikulinna testkeskuseks ja saada süsiniku
neutraalseks aastaks 2035. Esimesed suured 

KLIIMANUTIKA TULEVIKU KESKUS

RINGMAJANDUSE TUUMIKLABOR
Ringmajandus, rohepöörde üks olulisemaid 
alateemasid, sai veebruaris tuumiklabori. See 
on platvorm, mille abil saab tõhustada ringma
janduse teemaga tegelevate uurimisrühmade 
koostööd, luua uusi valdkondadevahelisi uuri
missuundi ning algatada interdistsiplinaar
seid projekte. Siht on suurendada uuringute 
tulemuste ja loodud innovatsiooni nähtavust 
ning edendada ettevõtlikkust. „Tuumiklaborist 
saab koostööplatvorm, mis võimaldab TalTechi 

ringmajanduse kompetentsid siduda ühtseks 
tervikuks ja pakkuda seeläbi senisest efektiiv
semat partnerlust ülikooli sees ja ka ülikoolist 
välja,“ rääkis professor Allan Niidu.
Tuumiklabori eesmärk on ka ringmajanduse 
alane õpe ning ühiskonna teadlikkuse suuren
damine oluliste teemade tõstatamise ja neil 
kõnelemise kaudu. Labori igapäevaseid tege
vusi korraldab koordinaator Karin Käär. ■

eesmärgid on seotud süsinikjäätme mõõtmise 
metoodika koostamisega.
Keskust juhib rohepöörde prorektor Helen 
SooväliSepping, selles töötavad kliimanutika 
linnaku projektijuht Tarmo Richard Klamp, 
kliimanutika ülikooli projektijuht Kerli Kir
simaa, ringmajanduse tuumiklabori koordi
naator Karin Käär ja keskkonnateadlikkuse 
projektijuht Eliis Salm. ■

ÕPPEKAVA „ROHELISED ENERGIATEHNOLOOGIAD“
Üks ülikooli kahest uuest õppekavast kannab 
nimetust „Rohelised energiatehnoloogiad“. 
„TalTech võtab väga tõsiselt praegust ener
giakriisi ning rohepööret ja noorte suuremat 
keskkonnateadlikkust. Just seepärast on 
avatud vastuvõtt erialale, mille eesmärk on 
koolitada spetsialiste toetamaks Eesti ja  

Euroopa tehnoloogilist rohepööret energeeti
kas,“ rõhutas õppeprorektor Hendrik Voll. 
Magistriõppekava tugevused on materjaliteadus 
ja tehnoloogiad fookusega päikese, tuule ja ve
sinikutehnoloogiatel. „Meie õppekava on Eestis 
ainulaadne,“ kinnitas programmijuht, inseneri
teaduskonna professor Maarja Grossberg. ■
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Olulise uuenduskuuri läbis õppekava „Maa 
süsteemid, kliima ja tehnoloogiad“, mis 
liidab maateadused, mere, atmosfääri ja 
kliima uuringud ning pakub ainsana Eestis 
mäendus inseneriõpet. „Fookuses on tuleviku
ühiskonna kriitilised küsimused – planeedi 
kliima ja keskkonna kiired muutused ning 
arenguks vajalike ressursside piiratus,“  
selgitas õppeprogrammi looja, geoloogia  
instituudi teadur ja osakonnajuhataja Rutt 
Hints. 

Lisandunud valdkondade kõrval on uus ka 
digitehnoloogiate tõstmine kesksele kohale 
probleemõppes.
Kava uuendamisse panustasid nii geoloogia kui 
ka meresüsteemide instituudi õppejõud, mitme 
professori kõrval on õpetöösse kaasatud eksperdid 
väljastpoolt ülikooli. „Et Tehnikaülikoolis tekib 
õppekava, mille nimes on korraga „kliima“ ja „teh
noloogiad“, on kinnitus sellest, et soovime saada 
rohepöördeks sisulisi ja teaduspõhiseid lahendusi 
otsiva uue põlvkonna kasvulavaks,“ tõdes Hints. ■ 

MAA SÜSTEEMID, KLIIMA JA TEHNOLOOGIAD

Kevadsemestril alustas Tehnika ülikoolis 
esmakordselt õppeaine „Sissejuhatus ring
majandusse“, millesse on kaasatud kolme 
teaduskonna õppejõud. Õppeaine annab 
ülevaate toote elutsüklist, olelusringist, rohe
listest energiatehnoloogiatest, maavaradest, 
jäätmete temaatikast ja rohelisest keemiast. 
Pikemalt peatutakse ringmajanduse rakenda
mise võimalustel puidu, plasti, tekstiili ja 
rõivatööstuses ning ehitussektoris.

Õppeaine vastutava õppejõu, vanemlektor 
Tiia Plamuse hinnangul on vabaõppeaine 
osutunud väga populaarseks, selle valis üle 
60 õppuri kõikidest teaduskondadest, li
saks avatud ülikooli õppurid. „Eesmärk ongi 
kõnetada laia ringi huvilisi ning anda neile 
valdkonna alusteadmisi,“ lausus Plamus. 
Õppeaine on uuesti kavas juba sügissemestril 
2022, vabaõppeainena on see mõeldud kõiki
dele huvilistele. ■

SISSEJUHATUS RINGMAJANDUSSE

Rohkem infot 
facebook.com/jatkusuutliktaltech

Tudengite algatuse „Jätkusuutlik TalTech“ 
eesmärk on edendada ja arendada Tallinna 
Tehnikaülikooli liikmete teadlikkust kesk
konna ja jätkusuutlikkuse teemadel. Kor
raldatakse keskkonnateemalisi loenguid, 
keskkonnahoiu ja taaskasutuse teemalisi 

(virtuaal)projekte, jagatakse informatiivseid 
soovitusi ja ideid ning korraldatakse huvita
vaid väljakutseid. ■

JÄTKUSUUTLIK TALTECH

Ülikooli siht on kujundada linnakus keskkond, 
mis soodustab keskkonnasõbralike valikute 
tegemist. Jäätmete liigiti kogumise kõrval 
soovitakse oluliselt vähendada prügi teket. 
2022. aasta jooksul juurutatakse korduvkasu
tatavate pakendite süsteem – toidu kaasamüü

gi pakendiringlus, korduvkasutatavad topsid. 
Joogiveeautomaatide kaudu väheneb loode
tavasti ka ühekordsete plastpudelite hulk. 
Koostöös toitlustusteenuse pakkujatega püüab 
Tehnikaülikool liikuda ka keskkonnasõbrali
kuma toiduvaliku poole. ■ 

VASTUTUSTUNDLIKE VALIKUTE KESKKOND

https://www.facebook.com/jatkusuutliktaltech
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KATRIN LAOS:
TOIDUTEADUSE KÕIGE 
PÕNEVAMAD ARENGUD 
ON RINGMAJANDUSES
Kui ülikooli rektor ei teeks terve päev midagi, ainult lebaks voodis, siis 
kulutaks tema organism ligi 1700 kilokalorit üksnes elus olemisele. Toitu 
vajavad kõik inimesed ning toiduteadlaste käes on meie kõigi tulevik.  

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen
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ja palgasurve põhjustab ka toidu hinnatõusu. 
See mõjutab omakorda meie ostukorvi. Toidu
korv võib muutuda vähem mitmekesisemaks, 
kallimad tooted asendatakse odavamatega, 
mis võivad olla vähem toitainerikkad. Kehv 
toitumine põhjustab aga terviseprobleeme.

On vana ütlus, et kui vorst maitseb,  
ei maksa vorstivabrikusse minna. Mida 
igaüks peaks toidutööstusest teadma?
Tänapäeva toidutööstus on steriilne nagu ope
ratsioonisaal, midagi hirmsat ei ole. Eaineidki 
ei peaks kartma, sest need on väga põhjalikult 
kontrollitud ja paljud neist ka looduslikud. 
Meie tarbijad on väga targad, teadlikud ja vali
vad, nad ootavad vähem eaineid, vähem soola, 
vähem suhkrut. Seepärast otsivad vähemalt 
Eesti tööstused kogu aeg võimalusi asendada 
ka sünteetilisi värv ja säilitusaineid loodusli
kega. Umbes pooled neist on juba vähendanud 
suhkrusisaldust valmistoitudes, just tarbijate 
ootuse pärast.

Milliseid toite või töötlemise võtteid  
ise väldite ning milliseid püüate rohkem 
leida ja tarbida?
Ükski toit või toiduaine pole ise tervislik või 
ebatervislik, seda on toitumine tervikuna. Ma 
ei välista toidupoes midagi, olen tavaline ostja.
Külmutamisest on hea teada, et see on väga 
hea viis vitamiinide säilitamiseks, kuid jääkris
tallid lõhuvad rakustruktuuri ära ja pärast üles 
sulades voolavad toitained viljast välja. Seepä
rast on tark kasutada toidus ära ka külmunud 
maasikatest või köögiviljadest välja voolanud 
mahl – nii saab kõik kasulikud ained kätte.

Milline on suurim erinevus kodupliidil 
ja tööstuses valminud supi või küpsise 
vahel?
Suurim vahe on vabadus. Kui ise teed, saad 
valida kõik toorained, kui palju paned soola või 
suhkrut ning milliseid maitseid lisad. 
Poodidel on ootus, et tooted säiliksid riiulil 
võimalikult kaua, ja selle ootuse täitmine 
võib mõjutada toidu koostist. Mitte tingima
ta spetsiifiliste säilitusainete näol, säilivust 
annab ka näiteks soola lisamine. Kodusupile 
pole lisasoola tarvis, sest see süüakse paari 
päeva jooksul ära. Aga tehasesupp võib olla 
ka autoklaavitud ehk kõrgel rõhul ja tempe
ratuuril töödeldud, nii et bakterid on kindlalt 
hävitatud. Nii saab teha kauasäilivat suppi ka 
ilma säilitusaineid või soola lisamata. 

Toidutehnoloogia ja arenduse õppekava 
programmijuht ning keemia ja biotehnoloogia 
instituudi dotsent Katrin Laos uurib toitu 
teadlasena, teeb maitsvat koostööd ettevõ
tetega ning annab üliõpilastele õppeaineid 
toidust ja toitumisest, toidufüüsikast ja kee
miast ning toidu töötlemisest. Ta väärtustab 
teaduspõhist õpet ning on juhendanud mitu 
doktoritööd ja mitukümmend magistritööd. 
Katrin on üks kaheksast õpperaja kaaspro
fessorist tenuuris, mis on Tehnikaülikooli 
õpetamiskarjääri tipp (loe lk 46).

Millega toiduteadlasena täpsemalt  
tegelete?
Minu valdkond on toidufüüsika – toidu kvali
teet, selle stabiilsus, toidu säilimine. Hetkel 
uurin jääga seonduvaid valke nendes organis
mides, kes peavad külmades tingimustes ellu 
jääma, nt arktilistes kalades, meie kliimas 
talirukkis või talinisus, aga ka bakterites ja 
putukates. Need organismid saavad ellu jääda 
tänu külmakindlatele valkudele ja mind huvi
tab see, kuidas neid valke on võimalik kasutada 
toiduainetes. Kui külmutame näiteks liha või 
marju, siis pärast üles sulades on nad kaota
nud oma struktuuri ja mahl koos toitainetega 
jookseb välja. Otsime võimalust, et need valgud 
aitaks selle kõik alles jätta. Jääga seonduvad 
valgud annavad ehk ka võimaluse, et me ei pea 
külmutama nii madalal temperatuuril kui seni, 
see tähendaks väiksemat energiakulu.

Toit puudutab meid kõiki, see ei ole  
osa poliitikast, majandusest või  
uskumustest…
On küll! Toit puudutab kõiki neid valdkondi ja 
rohkemgi veel, pigem on küsimus, mis vald
kondi toit ei puuduta. Muidugi vajame kõik 
toitu, kuid suhe toiduga on väga erinev. 
Võtame kasvõi usu: pühakirjades on paastu
mine ehk toidust hoidumine, moslemitel või 
juutidel on ka väga selged reeglid, mida tohib 
süüa või kuidas peab loomi toiduks tapma. 
Mis seal salata, toitumisvalikuid suunavad ka 
moetrendid, praegu näiteks on teemaks liha 
vältimine. 
Poliitikas kasutatakse näljastreike mingite
le probleemidele tähelepanu juhtimiseks või 
enda õiguse maksmapanemiseks. Poliitikal 
on oma roll ka toiduohutuse tagamises ja siin 
võin kindlalt öelda, et Euroopas on kvaliteedi
nõuded sellised, et võib julgelt kõike süüa.
Toidutööstust mõjutavad ka majandussuu
nad. Energia, transpordi, pakendi hinnatõus 
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Paljudel pole ehk aega, tahtmist või oskust 
ise kodus süüa teha ja ei peagi olema. Kindel 
on, et kõik poetoidud on eraldi võttes tervise
le täiesti ohutud – kuidas need kokkuvõttes 
tervisele mõjuvad, sõltub ikka tasakaalustatud 
toitumisest.
Küll aga on suur kodutoidu eelis rituaalides: 
see on perekonda siduv üritus. Pange telekas 
ja nutiseadmed kinni ning võtke aega koos 
toidu valmistamiseks ja ühiselt nautimiseks!

Millised trendid praegu toidutööstuses ja 
tarbijate ootustes valitsevad? 
Eelmisel kümnendil hakati rohkem väärtus
tama toidu puhtust ja tarbijad on jätkuvalt 
üha terviseteadlikumad. Toidutööstus püüab 
tarbijate ootustele vastata, näiteks kasuta
takse kiudaineid või vitamiine, muudetakse 
toit toitainerikkamaks või muul moel tervis
likumaks, lisatakse vähem soola ja suhkrut 
ning asendatakse sünteetilised säilitusained 
naturaalsetega.
Tööstuses on suuri arenguid aga ringmajan
duse suunal. Eesmärk on kulutada vähem 
energiat ja efektiivistada tootmist, kasutades 
ära ka kõik kõrvalsaadused.

Kui tarbijate ootus on puhtamad tooted, 
kuid kaupluste ootus on, et kaup säiliks 
riiulil pikemalt, siis on tootjad justkui 
kahe tule vahel.
Just nii, tootja peab leidma lahendused ja need 
tulevadki teadlastelt. Meil ongi praegu käsil 
üks projekt, kus otsime võimalusi pikendada 

toiduainete säilivusaega ilma aineid lisamata: 
otsime tehnoloogilisi võtteid, näiteks kuidas 
mõjutab toidu säilimist jahutamise kiirus või 
teatud gaasikeskkondadesse pakendamine. 
Baktereid saab hävitada kuumutamisega, aga 
ka kõrgsurvega. Teada on, et kuumutamine 
kahandab toitainete hulka või lagundab vita
miine, kuid uuritakse kõrgsurve võimalusi ja 
mõjusid toidule. Üks võimalus on, et kui näi
teks mahla on säilivusaja pikendamise nimel 
kuumutatud, siis pärast pannakse vitamiinid 
mahla sisse jälle asemele. Nii saab tarbija oma 
vitamiinid ning kauplus säilivusaja.
Nii et võimalusi on, aga me peame täpselt 
teadma, kuidas bakterid toidu sees elavad ja 
kuidas me saame nende elutegevust alla suruda,  
eriti patogeensete bakterite puhul,  kes võivad 
meile haiguseid põhjustada. Sellega toidutead
lased tegelevadki.

Teete ka ise ettevõtetega koostööd.  
Mis selle koostöö tulemusel on sündinud?
Väiksemad ettevõtted soovivad abi pigem 
toote arendustöödega. Väikeettevõtetega koos
töödest võib nimetada näiteks funktsionaalsete 
kondiitritoodete väljatöötamist või looduslike 
tardainete segude tootearendust.
Suurtööstused aga tulevad juba keerulisemate 
teemadega, näiteks kuidas pikendada toodete 
säilivust ilma kvaliteeti langetamata. Mul on 
väga hea koostöö Orkla Eesti ASga, kellega 
otsime lahendusi suhkrute ja kakaovõi kris
talliseerumisprobleemidele. AS Premiaga on 
teemaks jää ja laktoosi kristalliseerumisprot
sessid jäätises. 
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Kaasan koostöödesse ka üliõpilasi, kes viivad 
oma lõputöö raames läbi uurimustöid, lahen
dades reaalseid ettevõtete probleeme ning 
saades kogemuse ettevõtetega koostööst. Ka 
ettevõtted panustavad üliõpilaste haridusse, 
võttes neid enda juurde praktikale ja viies läbi 
põnevaid ekskursioone tootmises.

Millised on praegu kõige põnevamad 
arengud toiduinnovatsioonis?
Minu jaoks on kõige põnevam teema ringmajan
duse võtted, kus väärindatakse kaassaadusi või 
leitakse jäätmetele kasulikke funktsioone. 
Näiteks õlletööstuses tekib teraviljajääk, õlle
raba. See on praeguseni olnud rakendamata 
biomass ning meie professor Toomas Paalme 
uurib, kuidas õlleraba kasutada. Läbi tahke 

faasi fermentatsiooni saab näiteks selle peal 
kasvatada seeni, mida võib tarvitada toiduks 
liha alternatiivina, või mingeid kasulikke bak
tereid, kellest me saame näiteks vitamiine või 
propioonhapet, mida omakorda kasutada leiva 
säilitamiseks.
Samamoodi toiduõlitööstus: seemnetest pres
sitakse õli välja, aga mida selle presskoogiga 
teha? Võimalus on kasutada seda batoonides 
või teha hoopis taimset jooki. 
Veel üks näide: kakaotehastes jääb järele 
kakaooa kest, kuid see on väga hea kiudainete 
allikas. Selle võib ära jahvatada ja lisada teis
tesse toodetesse, näiteks müslidesse. 
Igasugu tootmisjääkide väärindamine on prae
gu hästi populaarne, samuti toidujäätmete ka
sutamine. Jäätmeid tekib peamiselt tarbijatel 

PERSOON
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See on suur au. On väga tore, et ülikool on 
järjest rohkem hakanud tähelepanu pöörama 
ka õpetamisele, mitte ainult teadustööle.

Lisaks neljale õppeainele olete viiele 
tudengile juhendajaks ning juhendanud 
mitu doktoritööd ja mitukümmend  
magistritööd. Mis Teid õpetamistöö  
juures hoiab?
Mulle on alati meeldinud inimesi aidata 
ja juhendada. Kui mõtlen, et suudan anda 
tudengitele haridust ja kujundada nende 
tulevikku, siis see on üks suur motivatsioo
niallikas. Kui nad pärast tulevad ja tänavad 
mind selle eest, et on jõudnud sinna, kus nad 
parasjagu on, siis see näitab, et teen õiget 
asja.
Kindlasti loeb see, et mul on tahe tudengi
tega tegelda, neid aidata ja juhendada. Kui 
nad tulevad mu jutule, et minuga koos teha 
uurimistööd või lõputööd, siis ma pole neid 
kunagi ära saatnud. Kuna tegelen ka teadus
tööga ja teeme ettevõtetega koostööd, tuleb 
ette teemasid, kus mul on abi vaja – siis 
pöördun ka ise tudengite poole teemapakku
mistega. Kuna minu teemad on hästi tore
dad, koostöös Kalevi ja Premiaga, siis eks 
seegi mõjutab – tean, et kui õppejõud paku
vad võimalusi näiteks kala uurida, siis ei ole 
nii palju huvilisi.

Mida peate õpetamistöö juures kõige 
olulisemaks? 
Heal õpetajal on lai silmaring ning ta peaks 
tegelema nii teadustööga kui ka tegema koos
tööd ettevõtetega. See annab palju erinevaid 
kogemusi ning värskeid teadustulemusi saab 
kasutada ka õppetöös. Need õppejõud saavad 
rääkida tudengitele asjadest, mida kusagil 
raamatutes veel ei ole, ja kasutada näiteid otse 
elust, tööstuse tänastest probleemidest. 
Olen õppinud ka tehnikaõpetajaks, see andis 
hästi palju teadmisi ja kogemusi õpetamistöö 
kohta – õppisin tundma erinevaid õpetamis
meetodeid ja sain neid kohe ka oma tudengite 
peal rakendada. 
Seegi on oluline, et tudengeid tuleb panna roh
kem pingutama: kursuse raames lisaks loen
gutele teha uurimistööd, harjutusülesandeid, 
probleemide lahendamist… Esimeses tunnis, 
kui tutvustan uuele kursusele, mis neid ees oo
tab, on nad tihtipeale ehmunud, et nõuan liiga 
palju. Kindlasti nõuangi päris palju, aga ma 
arvan, et pingutus sunnib ka ainest paremini 
aru saama. ■

ning meie professor PetriJaan Lahtvee uurib, 
kuidas toidu või puidu ehk ükskõik millistest 
orgaanilistest jäätmetest oleks võimalik läbi 
rakuvabrikute välja võtta vitamiine, rasvhap
peid vmt. See tähendab, et jäätmeid kasuta
takse bakterite toiduks, bakterid aga toodavad 
meile kasulikke aineid.

Kui palju oskate praegu rääkida tuleviku  
toidust? Kui suudame rohepöördega 
maailmalõpu ära hoida, siis kuidas see 
planeet inimkonna saja aasta pärast ära 
toidab?
Üksvahe mõeldi, et tuleviku toit on lõunasöö
giks üks tablett, kust saame kätte toitained, 
vitamiinid ja energia. Sellest oleks jube kahju, 
kui toit muutuks ainult kiretuks kütuseks! 
Õnneks koroonaaeg aitas sellele kaasa, et 
inimesed hakkasid kodus rohkem ise kokkama 
ja küpsetama ning toidust sai paljudele taas 
elustiil. Mina usun, et tuleviku toit on hästi 
sarnane sellele, mida me praegu sööme – ikka 
sööme juustuleiba ja joome piima.
Teadlased on leidnud, et 10 või 11 miljardit ini
mest on võimalik ära toita küll, aga mitte nii, et 
toodame kaks korda rohkem toitu, vaid just nii, 
et toodame jätkusuutlikumalt, efektiivsemalt, 
teeme võimalikult toitainerikkaid tooteid. Ka ini
meste toitumisalane harimine on hästi oluline.
Kindlasti tuleb ka alternatiive, näiteks lihale. 
Järjest rohkem pööratakse tähelepanu ka aller
giatega inimestele. Võibolla pähkliallergiaga 
inimesed saavad süüa pähkleid ja kala allergikud 
kala. Võibolla toob tulevik ka hästi personaalsed 
menüüd, nii et sööme vastavalt oma geenipro
fiilile, aktiivsusele ja mikrobioomile seda, mis 
meile isiklikult kõige paremini sobib.

GMO: poolt või vastu?
Mina olen pigem poolt. Kogu evolutsioon on 
toimunud tänu mingitele muutustele DNAs, 
näiteks kohandume kliimaga. Seda ei pea 
kartma, sest ka sordiaretus toimub ju tegelikult 
läbi geenimuutuste, lihtsalt palju aeglasemalt. 
Apelsini sööd? See on eraldi aretatud greibi 
ja mandariini ristand. GMO abil saame kohe 
täpselt õiges kohas natuke muuta DNAd, et 
teha näiteks taim põuakindlamaks, mandariin 
suuremaks, greip magusamaks, apelsin mahla
semaks.

Me pole üldse rääkinud üliõpilastest 
ja õpetamistööst. Olete nüüd õppe
raja kaasprofessor. Mida see Teie jaoks 
tähendab?

PERSOON
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Olli-Pekka Smolanderi kõne Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud  
akadeemilisel aktusel  Fotod: A Cube Agency
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Need soome poeedi Paavo Haavikko sõnad on 
mulle ikka meenunud neil viimastel aastatel, 
mil mul on olnud võimalus siin töötada.
Oma tänases kõnes räägin palju tulevikust ja 
sellest, kui oluline on, et TalTechi teadlaskon
na liikmed vaataksid ühes ja samas suunas.
Minu nimi on OlliPekka Smolander. Töötan 
TalTechis bioinformaatika kaasprofessorina ja 
mul on suur au täna siin kõnet pidada. Hindan 
väga tõsiasja, et ot sustate sel erilisel tähtpäe
val anda sõna kellelegi, kes jälgib siinset elu 
veidi nagu sisserändaja pilguga.
Eesti on meile, soomlastele, armastatud maa. 
Meie kultuurides ja keeltes on palju ühist. 
Samas on neis ka erinevusi, mis just muuda
vadki kohtumised huvitavaks ja toidavad neid 
hingeosi, mis mõnikord vajavad veidi erilise
mat kogemust.
Kui ma 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikooli 
tööle tulin, tabas mind esimesel aktusel ülla
tus. Laval seisis Tehnikaülikooli Akadeemiline 
Meeskoor, kelle võimsa esituse peale vajus mul 
suu lahti. Kuhu ma olen sattunud, mõtlesin! 
Kas tehnikainimesed laulavad tõesti nii hästi? 
Peagi selgus, et Eesti teadlased mitte ainult ei 
laula, vaid ka tantsivad!! Soomes polnud ma 
kunagi midagi sellist kogenud. Eestis tunnen 
iga ihukarvaga, kui palju on siin kultuuri. 
Seda on igal sammul, igal pool – isegi teadus
laborites.
Meil on eestlaste erilisi rikkusi lihtne nautida. 
Tallinna muusika ja kultuurielu on vilgas ja 
kõrgel tasemel. Isamaalisus, see ülev tunne, 
kajastub eestlaste igapäevaelus ja ka tähtpäe
vade pidamisel suurepäraselt ja omanäoliselt. 
Teie kõige suurem pidu hõlmab koorilaulu ja 
rahvatantsu, sellest võtavad osa kõik, alates 
väikestest lastest kuni täiskasvanuteni.
Mul on olnud suur rõõm vaadata, kuidas mu 
enda lapsed osalevad võimlemis ning lau
lupeol. Ühine hingamine neil koosolemistel, 
neil üritustel on midagi sellist, mida ma pole 
varem kogenud. Kahjuks on sedalaadi asjad 
soomlaste elust viimaste aastakümnetega pea
aegu kadunud. Ma loodan südamest, et eest
lased hoiavad nendest väärtustest usinamalt 
kinni. Oma kultuuripärandit nautisime omal 
ajal ka Soomes, nüüd tundub see moodsa aja 
kuumuses aga peaaegu unustatuna.

Mida me veel Eestilt saame õppida, on kangus, 
sallivus, ausus ja avatus.
Siinkohal katkestaks mu eestlasest sõber jutu 
ja ütleks: „Kangus, sallivus, ausus ja avatus? 
Ärge nüüd ainult kiitke, see pole usutav!“
Kuid need head tähelepanekud vastavad tõesti 
tõele. Kui ma eestlastega neid Eestile omaseid 
väärtusi arutlen, tunnevad nad sageli häm
mastust, võibolla isegi piinlikkust. Ilmselt on 
teatav tagasihoidlikkus osa eestlaste mentali
teedist, kuigi samal ajal on nad sügavalt uhked 
oma riigi ja keele üle. Oma kultuurist ja keelest 
hoolimine on kinnistunud ka TaTechi väärtus
tesse ja strateegiasse. Ning see on suurepärane!

Andekad noored ehitavad tulevikku
Viimastel aastatel on Eesti koolides antavaid 
suurepäraseid oskusi hämmastuse ja imetluse
ga vaadeldud kogu maailmas.
Võrdlus Soomega näitab, et Eestis usaldatakse 
noori ja ka noored ise tunnevad vastutust Eesti 
käekäigu ja tuleviku ees. Ja kui Soomes ei saa 
karjäärist unistavad noored niipea jalga olulise 
ukse vahele, siis Eestis on teisiti. Noorte sõnu
mit on Eesti ühiskonnas kuulda, nad jõuavad 
varem ametikohtadele, kuhu Soomes jõutakse 
alles elukogenuna. Sestap arvan, et Soomes ei 
oleks ma saanud praegusesse ikka jõudnuna nii 
palju ära teha, kui olen teinud seda Eestis.
Oma lapsi jälgides ja nende õpetajatega koh
tudes olen tõdenud, et Eesti lasteaiad ja koolid 
kasvatavad tugevaid tulevikueksperte. Õpetaja
te ametiuhkus ja pühendumus peegeldub laste 
õpitulemustes ja motivatsioonis. Hariduse väär
tustamine väljendub kõige sagedamini kodude 
tõsises suhtumises õppimisse, selle olulisusesse. 
Olen seda isiklikult kogenud tänu paljudele 
pikkadele vestlustele lastevanemate ja ka õpe
tajatega, eriti viimase kahe aasta jooksul. See, 
et saame ülikoolides nautida selle kvaliteetse 
õppetöö parimaid vilju, on meile suur kingitus.
Kui gümnaasiumite õpetajad meile kevadel 
teatepulga üle annavad, on meil suur vastutus 
jätkata samamoodi kvaliteetse hariduse and
mist ning toetada noorte kasvamist tugevateks 
ühiskonnaliikmeteks. Ja noored ise, nende 
pered ja ühiskond, ootavad neilt palju.
Gümnasistid täidavad TalTechi igal aastal 
noortega, kes soovivad õppida midagi uut. Pal

„Tuleviku nägemine ei ole raske.
Tuleb ainult õiges suunas vaadata.“
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judele neist on ülikool võõras maailm, samuti 
teevad nad alles iseseisva elamise teel esimesi 
kobavaid samme. Ja elamist vajab ka nende 
noorte tavaline sotsiaalne elu.
Igal põlvkonnal on ka oma piire ületavad väl-
jakutsed, mille suhtes meie, vanemad inime-
sed, oleme mõnikord pimedad. Võime olla isegi 
karmid, suhtuda halvustavalt.
Jälgides üliõpilaste, aga ka noorte teadlaste 
püüdu olla piisavalt hea ja vastata erinevatele 
ootustele, muretseme nende võimete pärast, 
nende võime pärast globaliseeruva maailma 
väljakutsetega toime tulla. Peame ju tagama, 
et nende sõnu võetakse kuulda, nende mõte-
test hoolitakse. Omalt poolt tuleb meil aga 
anda piisavalt julgust ja pakkuda tuge noore 
ekspertidepõlvkonna kasvamiseks.
Karmis olukorras on eelkõige need noored, 
kelle sotsiaal-majanduslik taust ei paku neile 
igapäevaeluks piisavalt adekvaatset infot ja 
ka rahalisi võimalusi. Siin on meie ülesanne 
mõelda lahendus, kuidas üksikisik ja struk-
tuurid omavahel koos toimida võiksid.
Mil määral määravad aga valitsevad struktuu-
rid ja tingimused üksikisiku võimaluste üle? 
Milline on üksikisiku valikute vabaduse ja 
nendega seotud vastutuse ulatus?
Olen saanud jälgida elu mitmete maade üli-
koolides. Ütlen ausalt, et TalTechil on tõesti 
kõrgetasemeline üliõpilaskond. Neid väärtu-
seid kandvaid noori tuleb hoida, nende ootusi 
mitte petta. Me peame püüdlema selle poole, 
et noored ei peaks õpinguid pooleli jätma, kui 
nad pole ülikooli võimaluste ja väärtustega veel 
õieti tuttavadki. Just meie kohus on tagada või-
malus, et tudengid saaksid piisavalt tuge seni, 
kuni ise julgelt oma jalgadel suudavad seista. 
Õnneks pakuvad kõrgkoolid üliõpilastele paind-
likumaid õppetöö võimalusi kui kunagi varem.
Viimase aasta jooksul olen arutanud olukorda 
tööjõuturul nii Euroopa ülikoolide töötajate kui 
ka ettevõtjatega. Uute töötajate leidmine on 
keeruline. Seda enam peame oma tudengeid 
hoidma ja toetama, nendega koos tugevamaks 
kasvama. Just nemad on need, kellega Eesti 
riik oma tulevikku ehitab. 

Kuidas saab ülikool oma töötajaid toetada?
Mõtlen tihti ka teemal, millised on ülikooli 
töötajate arenguvõimalused. Kas neil on piisa-
valt oskusi ja vahendeid enese täiendamiseks ja 
arendamiseks, et tänapäeva vajadustele vasta-
ta. Mõtlen ka sellele, kas ülikooli inimestel on 
piisavalt tänapäevaseid töövahendeid, kas nende 
erialast arengut toetatakse küllaldasel määral.

On loomulik, et mõnikord tunneme end küün-
dimatuna. See võib juhtuda teadusraha taotle-
des, õppetööd planeerides, teadustöö kvaliteeti 
tagades, aga ka teiste valdkondade värske-
maid teadussaavutusi jälgides, aktiivselt 
ülikooli ja ka ühiskonda panustades. Õnneks 
on siin tegeletud nende vajaduste väljaselgi-
tamisega. Lahendused on sisse kirjutatud ka 
TalTechi strateegiasse.
Enne, kui ma Tallinna Tehnikaülikooli sattusin, 
töötasin üle 15 aasta teistes ülikoolides. Aga 
kunagi varem ei ole ma saanud oma ülemustelt 
ja kolleegidelt nii palju toetust kui nüüd nende 
kolme aasta jooksul. Siin küsitakse, mida ma 
vajan, kuidas mind aidata saab. Ja veel – Eestis 
saan nii töötaja, teadlase kui ka lihtsalt inime-
sena olla kõige selle üle uhke, süümepiinadeta 
saavutustest või plaanidest rääkida ja ka lihtsalt 
elu nautida. Soomes on kombeks selliseid asju 
pigem varjata, teistele mitte välja näidata.
Aga mida sõna strateegia tegelikult tähendab?
Mõni aeg tagasi kuulasin ühe Soome juhtimis-
professori loengut. Selle järgi mõistetakse sõna 
„strateegia“ sageli valesti. See pole lihtsalt 
moesõna, mis tähendab suurepäraseid visioo-
ne. Strateegia on konkreetne tegevuskava, mis 
puudutab kogukonna iga liiget.
Strateegia annab suuna edasistele tegevustele 
ja aitab asju õigemini järjekorda seada.
Hästi kavandatud strateegia põhineb ülikooli 
enda ressurssidel ja võimalustel. Seetõttu on 
kogu TalTechi tegevuse planeerimise eeldu-
seks teadlikkus personali oskustest ja võime-
test. Oskused ja teadmised, mille me ühisele 
lauale toome, on osa meie ülikooli kõige väär-
tuslikumast kapitalist.
Toimiv strateegia peegeldub konkreetsetes te-
gevustes. See räägib, kuidas ja mida tehakse, 
et ülikool oma eesmärgid saavutaks ja visiooni 
suunas liiguks. Seetõttu on oluline, et ülikooli 
töötajad ja üliõpilased tunneksid strateegiat, 
teaksid, mida neilt oodatakse. Tõhus suhtlus 
juhtkonna ja personali vahel peab seetõttu 
olema aktiivne ja avatud mõlemas suunas.
TalTechi strateegia kohaselt on ülikooli ees-
märk pakkuda üliõpilastele ja ühiskonnale 
tööelus ja teadusmaailmas vajalikke teadmisi, 
oskusi ja pädevusi. Seetõttu sunnib ühiskonna, 
aga ka tehnoloogiate kiire muutumine meid 
pidevalt täiendama kursuste sisu, hindamis-
meetodeid ja rõhuasetusi, ümber hindama oma 
uurimistöö meetodeid ja suundi.
Arendustööd ei tehta ülikoolides enam mitte 
ainult riiklikest ja regionaalsetest vajadustest 
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lähtuvalt, vaid üha enam ka koostöös ettevõte-
tega ja rahvusvaheliselt. Seega peab nõudlike 
probleemide lahendamiseks olema olemas 
parim võimalik oskusteave.
Kinnitan, et TalTechil on igas mõttes olemas 
võimekus tegutseda rahvusvahelistes teadus- 
ja õppevõrgustikes senisest veelgi silmapaist-
vamalt.
Mitmekesisus, kaasatus, jätkusuutlikkus, 
võrdsus, lineaarsus.
Tänapäeva sõnavara on üle ujutatud uute 
mõistetega, mida tuleb mõista, ladusalt kasu-
tada ja rakendada. Olen viimasel ajal märga-
nud, kui keeruline see mõnikord olla võib, eriti 
võõrkeele vaates. Personali vastupidavuse ja 
motivatsiooni tagamine pingelisel ajal on eriti 
oluline, selle eest tuleb erilist hoolt kanda.
Õnneks ei pea me nende väljakutsetega üksi 
silmitsi seisma. TalTechi tugifunktsioonid 
on eesmärkide täitmisel head ja terviklikud. 
Pakutakse mitmeid vajalikke abivahendeid, 
koolitust ja tuge.
Ülikoolil on õnnestunud värvata tugipersonal, 
kellega tehtud koostöö on sujuv ja meeldiv. 
Ühiselt ülesandeid lahendades ja vastutust 
jagades saame oma teadmisi ja oskusi mitme-
kordistada. Minu jaoks eriti väärtuslikud on 
olnud õpetamist, juhtimist ja ka näiteks erine-
vate grandiavalduste kirjutamist ning kommu-
nikatsiooni toetavad teenused.

Juhtimine, muutustega kohanemine ja 
suhtlemine
Muutuv maailm ja sellega kaasnevad nõudmi-
sed kajastuvad ka TalTechis. Meie ülikoolilin-
nakus keerlevad ja pöörlevad kõige põnevamad 
tehnoloogilised vidinad, mis on ka külastajate-
le atraktiivsed. Sõitsin kunagi oma sakslastest 
sõpradega mööda Mustamäed otsima väikseid 
transpordiroboteid, mida nad enne ärasõitu 
uuesti näha tahtsid.
Tuleviku väljakutsetele leiab lahendused, kui 
hoolitsetakse kõigi ülikooli liikmete, ka juhtide 
eest. Kujutan ette, kui keeruline on teha vaja-
likke muudatusi, et seejärel areneda ja tunda 
rõõmu sellest, mida Põhjamaa rahulikus, heas 
ja mitmekesises elukeskkonnas on võimalik 
saavutada.
Kindla ajavahemiku järel tuleb ju kõiki asju 
tükkhaaval ümber ehitada, isegi siis, kui see 
vahel tundub raske. Mõnikord on valus loo-
buda traditsioonilistest mudelitest ja ootus-
test, sest see valmistab pettumuse. Aga juhid 
teavad, et muutused võivad viia heade tule-

musteni. Ning minu arvates on siinne õhkkond 
inspireeriv ja motiveeriv.
Juhtide töös on ka palju tänamatuid külgi. 
Vastupanu muutustele on alati olnud, see 
jääbki arengu vältimatuks osaks – nii looduses 
kui ka organisatsioonides. Seetõttu on oluli-
ne aktiivne ja avatud suhtlemine, mis hoiab 
meie kogukonna õhkkonna terve. Loodame, et 
meie juhid kogevad meie usaldust ja hindavad 
koostööd.
Siin on eestlastel veel üks eelis: suurepärane 
oskus avatult ja konstruktiivselt rääkida. Jah, 
soomlasena olen pidanud sellise otsekohesusega 
harjuma, kuid mul on hea meel, et siin ei kosta 
suletud uste taga tugevat nurinat. See räägib 
siinse ühiskonna ülesehitusest, sellest, et teil 
on võime hinnata teiste tööd ja arvamusi.
Kui Soomest eeskuju võtta, siis soovitan Eesti 
tööandjatel ehk veidi rohkem tähelepanu pöö-
rata sellele, et nende inimesed ei põleks läbi. 
Natuke võiks tempot maha võtta ja vähendada 
konkurentsi. Siis on töötajad õnnelikumad ja 
tulemused ka pikas vaates paremad.

Välismaailma pilk
Eesti dünaamilisus on imetlusväärne: uued 
projektid sünnivad kiiresti, peenhäälestami-
seks ei kulutata ülearu aega. Kiidetakse ka 
eestlaste agarust, tulemuslikkust ja kartma-
tust, seda eriti siis, kui soovitakse rõhutada 
Soome projektide kõrgeid hindu ja aeglust. 
Meie, soomlased, hindame eestlaste funktsio-
naalsust ja paindlikkust. Nagu ka julgust ja 
ettevõtlikkust.
Soomlased planeerivad pikalt, nii et mõnikord 
nad ei jõuagi proovimiseni, lausudes, et „ah, 
mõtleme veel veidi“. Eestlased asuvad aga tih-
ti tegutsema ilma põhjalikult plaani pidamata. 
Minu soovitus on: soomlased võiks julgemalt 
proovida ja tegutseda, eestlased aga vahel siis-
ki aja maha võtta ja pikemaid plaane teha.
Neid eestlaste tugevusi võiks julgemalt tea-
dus- ja arendusmaailma tuua. Õnneks on 
sellega TalTechi strateegias ja ka teiste riikide 
ülikoolide plaanides arvestatud. See tähen-
dab ühiseid väärtusi, vajadusi ja eesmärke, 
mis omakorda loob eeldused heaks koostööks. 
Ükski eriala, riik või isegi maailmajagu üksi 
ei suuda suuri probleeme lahendada. Seetõttu 
peavad teadlased ja eksperdid suutma teha 
koostööd ja töötada koos erineva taustaga 
inimestega.
Suurimad väljakutsed ülikooli juhtimisel 
selguvad muidugi tagantjärele. Alati juhtub ju 
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midagi üllatavat, kõik ei saa areneda täpselt 
nii, nagu soovitakse ja plaanitakse. Seda on 
tunnistatud ka TalTechi strateegias.
Eesti ainuke tehnikaülikool on ühiskonnale ja 
selle suundumustele üha avatum. Samamoodi 
ollakse avatumad rahvusvahelisele mõjule 
laiemalt – eelnevad aastad andsid kõigile selle 
kohta käegakatsutava õppetunni.
Ülikoolidel on hariduse, teaduse ja innovat-
siooni ühendamisel ainulaadne roll. Nende 
panust vajame rohkem kui kunagi varem. Ees 
ootavad väga suured väljakutsed: kliimamuu-
tused, digitaliseerumine ja rahvastiku vanane-
mine.
Jaanuari lõpus võttis Euroopa Komisjon vastu 
kaks uut algatust, et toetada kõrgkoole nende 
püüdlustes väljakutsetega toime tulla. Alga-
tused puudutavad sidemete loomist Euroopa 
kõrgharidusalase koostöö tõhustamiseks. Seda 
strateegiat lugedes näen palju sarnasusi Tal-
Techi enda strateegiaga.
Eesmärk on aidata kõigil Euroopa ülikoolidel 
kohaneda muutuvate oludega, olla edukas 
ning aidata kaasa EL-i riikide koostööle ja 
viimaste aastate raskustest väljatulekule.
Strateegia nõuab muu hulgas Euroopa kõrg-
hariduse ja teaduse tugevdamist, ülikoolide 
toetamist rohe- ja digipöördes ning Euroopa 
ülikoolide rolli tugevdamist globaalselt.
Eesmärk on soodustada tihedamat ja sügava-
mat koostööd Euroopa kõrgkoolide vahel ning 
ühiste rahvusvaheliste koolitusprogrammide 
ja tegevuste elluviimist.
Ka Eestis oodatakse kõrgkoolidelt tõhusamat 
ja kiiremat reageerimist nii ühiskondlike 
struktuuride kui ka oskuste alaste vajaduste 
muutustele. Tehnoloogia areng, rahvusvahelis-
tumine ja innovatsioon on ülikoolide jaoks üha 
suuremad väljakutsed. Need loovad aga ka 
suuri võimalusi. Ka TalTechis peaksime nen-
dest kinni haarama ja julgelt kaasa lööma uue 
EL-i strateegiaga ellu viidavates projektides.

Usaldusväärne teave
Kompetentsi ja innovatsiooni arendamine ja 
tugevdamine on Eesti edasise edu võti. Tippta-
semel alus- ja rakendusuuringud koos multi-
distsiplinaarsete teadmistega on tee rahvusva-
helise tipptaseme saavutamiseks.
Koostöö Eesti start-up-ettevõtjatega on aida-
nud mul mõista potentsiaali, mida saame saa-
vutada teaduse ja säästva tarbimise eesmärke 
ühendades. Loodan, et saame ka tulevikus sü-
vendada tudengite uuendusmeelsust. Eelkõige 

naiste potentsiaal ärimaailmas on kasutamata 
ressurss. Mulle tundub, et Eesti on haruldane 
koht, kus pereelu ja karjääri ühendada.
Teadus ja usaldusväärne teave mängivad tä-
napäeva maailmas üha olulisemat rolli, kuna 
kodanikud kogevad ebakindlust ning ettearva-
matus ja poliitiline ebastabiilsus kasvavad.
Teaduse edendamine ja teadmistepõhise hari-
duse arendamine on vaieldamatult heaolu ja 
demokraatia eelduseks. Haritud ja kriitilise 
meelega kodanikud oskavad populismile vastu 
seista. Seetõttu on teaduse ja hariduse usin 
edendamine tänapäeva maailmas üha oluli-
sem.
Kui Eestis kurdetakse, et teadlasi ei kuulata, 
siis minu kogemus ütleb, et võrreldes Soomega 
hinnatakse Eestis haridust oluliselt kõrgemalt 
ja ka teadlased on au sees. Usk hariduse ja ha-
rituse jõusse on Eestis alati olnud vankumatu 
ning sellele tuleb ka edaspidi loota.
Ülikoolidel kui teaduse ja kõrghariduse tootja-
tel on olnud võtmeroll selles, et Eesti on mõne 
aastakümnega tõusnud üheks arenenumaks 
infoühiskonnaks maailmas. Teaduse loodu 
paneb aga aluse maailma ja selle seaduste 
mõistmisele, majanduse arengule, austusele 
teiste inimeste ja looduse vastu ning ka tõe 
otsimisele.
Püüame aga mõista, mida tulevane aasta ja 
aastad toovad. Me ei saa tulevikku ennusta-
da, kuid mis tahes tuleb, oleme valmis sellele 
vastama teaduslike vahenditega. Omalt poolt 
luban hoida TalTechi kaasaegset andmepõhist 
biotehnoloogiat teaduse esirinnas.
 
Kui meie igapäevaelus keskendume paljuski 
teadusele ja uurimistööle, siis jätkuvalt on 
oluline ka inimestevaheline suhtlus. Kultuur 
ja kunst toimivad sillana eri rahvaste vahel.
Kui alustasin kõnet Haavikko luulereaga, siis 
nüüd jõuan tema juurde tagasi. Haavikko ei 
olnud ainult kirjanik ja kirjastaja, vaid ka 
metsa- ja kinnisvaraärimees. Ka meil, teadlas-
tel, võib ja võib-olla peakski olema mitmekesi-
ne identiteet.
Lõpetuseks tahaksin kinkida otsast otsani 
kultuuri täis Tallinna Tehnikaülikoolile Paavo 
Haavikko eesti keelde tõlgitud luulekogu, mis 
on näide Soome-Eesti tulemuslikust koostööst. 
Soovin südamest õnnitleda Eestit ja TalTechi 
iseseisvuspäeva puhul. Tänan, et lubasite mul 
olla teiega sel ajal, olla osa teie kogukonnast.
Õnnitlused Eestile! ■
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AASTA TEADLANE 2021 ON  
JAREK KURNITSKI
Aasta teadlane 2021 on akadeemik Jarek Kurnitski, rahvusvahelise 
haardega teadlane hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas. 

aastal ning pälvis 2018. aastal riigi teaduspree-
mia tehnikateaduste valdkonnas.
Aasta teadlase tiitel antakse teadlasele, kellel 
on silmapaistvad saavutused teadus- ja aren-
dusprojektide juhtimisel, doktoritööde juhen-
damisel ja teadussaavutuste publitseerimisel 
kõrgetasemelistes teadusajakirjades.

Euroopa liginullenergiahoonete töörühma 
juhina on ta välja töötanud Euroopa tasemel 
tehnilisi aluseid hoonete energiatõhusus-
direktiivi rakendamiseks ja osalenud Euroopa 
standardite väljatöötamisel. Tema teadustöö 
tulemuslikkust näeme eriti selgelt pandeemia 
olukorras. Ta on olnud liige Maailma Tervise-
organisatsiooni (WHO) kahes ekspertpaneelis, 
mille tulemusel on valminud WHO ventilat-
siooni teekaart viiruse leviku tõkestamiseks.
Eelmise aasta mais avaldatud Science’i artiklis 
jõudis ta koos maailma 38 tippteadlasega uue 
käsitluseni hoonete ventilatsioonist, mis tähen-
dab paradigma muutust ventilatsiooni vajaduses 
ja tehnilistes lahendustes. 
Jarek Kurnitski on avaldanud üle 300 publikat-
siooni teaduslikes ja rakenduslikes väljaannetes, 
teda on tunnustatud mitme Euroopa ja Skandi-
naavia erialaorganisatsiooni teadusauhindadega,  
ta valiti Tehnikaülikooli aasta teadlaseks 2015. 

AASTA NOORTEADLANE 2021  
ON OLEKSANDR HUSEV
Aasta noorteadlane 2021 on Oleksandr Husev, mitmekülgselt 
võimekas ja aktiivne noor teadlane, kes liitus Tallinna Tehnikaülikooliga 
külalisdoktorandina 2011. aastal ja kaitses doktorikraadi 2012. aastal. 

projektide tulemuste alusel on valminud 
mitmed kasulikud mudelid; ta on järjepidev 
ja aktiivne publitseerija, tema teadusartikleid 
avaldatakse kõrgetasemelistes erialaajakirja-
des ja need leiavad väga aktiivset tsiteerimist.
Ta on teinud ettekandeid rahvusvahelistel eri ala- 
konverentsidel ja aitab oma valdkonnas aktiiv-
selt kaasa Tehnikaülikooli koostöö arendamisele 
teiste Euroopa juhtivate ülikoolidega. Tema 
juhendamisel on edukalt kaitstud kolm doktori-
tööd ja praegu juhendab ta kolme doktoranti.
Aasta noorteadlase tiitel antakse kuni 35-aasta-
sele teadlasele, kellel on silmapaistvaid saavutusi 
teadus- ja arendustegevuses, erialastel teadusfoo-
rumitel, doktorantide juhendamisel ning üliõpi-
laste kaasamisel teadus- ja arendustegevusse.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika insti-
tuudi vanemteadurina on ta olnud hulga 
suuremahuliste teadusprojektide vastutav või 
põhitäitja. Tema osalusel ellu viidud teadus-
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AASTA TEADUSARTIKLID

Artiklis kirjeldatakse uudset sensorit SARS-
Cov-2 antigeeni (ncovNP valk) tuvastamiseks 
(ncovNP sensor), mis põhineb kaasaskantava 
elektrokeemilise sensorplatvormiga integree-
ritud molekulaarselt jäljendatud polümeeri 
(MIP) retseptoril. MIP-d on perspektiivikad 
sensormaterjalid odavate ja töökindlate sen-
sorite valmistamisel meditsiiniliseks diagnos-
tikaks, sest neil on hea keemiline ja termiline 
stabiilsus, lihtne valmistamise tehnoloogia, 
omaduste reprodutseeritavus, korduvkasutuse 
võimalus ja automatiseeritavus.

Kaasaskantava MIP-põhise sensori ühendamine 
vastava rakendusega varustatud nutiseadmega 
võimaldab COVID-19 kiir- ja kaugdiagnostikat, 
mis lihtsustab oluliselt haiguste eeldiagnoosi-
mist või seisundi jooksvat hindamist. Lisaks on 
MIP metoodika kohandatav põhimõtteliselt iga 
patogeeni tuvastamiseks ja selle arendamine 
aitaks kaasa valmisolekule uute pandeemiate 
korral. Artikli tulemuste põhjal on esitatud rah-
vusvaheline patenditaotlus.
Artikkel ilmus Elsevier Science SA teadusaja-
kirjas Biosensors and Bioelectronics.

LOODUS-, TÄPPIS- JA TERVISETEADUSTE VALDKONNA aasta 
teadusartikkel: „Development of a portable MIP-based electrochemical 
sensor for detection of SARS-CoV-2 antigen“ (autorid: ABDUL RAZIQ, 
ANNA KIDAKOVA, ROMAN BOROZNJAK, JEKATERINA REUT, ANDRES 
ÖPIK, VITALI SYRITSKI).

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA VALDKONNAS tunnustatakse kahe parima 
teadusartikli autoreid.
„Effects of persulfate and hydrogen peroxide on oxidation of oxalate by 
pulsed corona discharge“ (autorid: PRIIT TIKKER, NIINA DULOVA, 
IAKOV KORNEV (Tomsk Polytechnic University), SERGEI PREIS).
Artiklis kirjeldatakse uudset ja praktiliselt 
rakendatavat optimeeritud meetodit raskesti la-
gundatavate vee saasteainete oksüdeerimiseks. 
Tegemist on koroona impulsselektrilahendu-
se (KIEL) tehnoloogia välja töötamisega, mis 
on suunatud süvaoksüdatsioonitehnoloogia 
vahetutele praktilistele rakendustele ning 
teadustöö uudsust suurendab antud meetodi 
kombineerimine välisoksüdantide lisamisega. 
Uuringu eesmärgiks oli KIEL-i protsessi opti-

meerimine sõltuvalt protsessi parameetritest 
– saasteainete kontsentratsioonist, pH-st, gaas-
vedeliku kontaktpinna suurusest ja välisoksü-
dandi kontsentratsioonist. Artiklis pakutud 
lahendused omavad head perspektiivi KIEL-i 
laialdasemaks rakendamiseks ja neil on selge 
potentsiaal elukeskkonna saaste vähendami-
sele.
Artikkel on avaldatud kõrge tasemega teadus-
väljaandes Chemical Engineering Journal.

„Energy cascade connection of a low-temperature district heating 
network to the return line of a high-temperature district heating network“ 
(autorid: ANNA VOLKOVA, IGOR KRUPENSKI, ALEKSANDR LEDVANOV, 
ALEKSANDR HLEBNIKOV, KERTU LEPIKSAAR, EDUARD LATÕŠOV, 
VLADISLAV MAŠATIN).
Artikli aluseks olevas uuringus arendati välja 
meetod uute või rekonstrueeritud hoonegruppide 
ühendamiseks olemasoleva kaugküttevõrguga 
nii, et vähenevad kaugküttevõrgu soojuskaod 
ja tõuseb koostootmisjaamade ja katlamajade 
suitsugaaside kondensaatori efektiivsus. 
Rakendusel on potentsiaalselt oluline roll hoo-
nefondi energiatõhususe parandamisel ning 

pakutud lahendust saab rakendada kõikidele 
suurtele võrkudele Eestis ja paljudes Euroopa 
linnades. See aitab dekarboniseerida kaugküt-
te sektorit ja suurendada võrkude energiatõ-
husust, samuti järkjärgulist kaugküttevõrkude 
üleminekut 4. põlvkonnale.
Teadusartikkel on ilmunud tipptasemel tea-
dusajakirjas Energy.
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Artiklis uuritakse globaalselt äärmiselt aktu-
aalset teemat – COVID-19 ohjamise ja seirega 
seotud tehnoloogiate sotsiaal-materiaalseid 
aspekte. 
Lähemalt käsitletakse nelja digitaalset tehno-
loogiat, mida riigiasutused on pea kogu maa-
ilmas viirusetõrjemeetmetena kasutusele 
võtnud: infrapuna temperatuuriandurid, 
IKT-põhised seire- ja kontaktide jälgimise süs-

teemid, bioinformaatilised tööriistad ja raken-
dused laboratoorseteks testideks ning elektroo-
niline massimeedia. Riigiasutustele antakse 
praktilisi soovitusi, kuidas tugineda pandeemia 
tõrjes digitehnoloogia kasutuselevõtule.
Artikkel ilmus ajakirjas Government Informa-
tion Quarterly ja on pälvinud laialdast teadus-
ringkondade, ekspertide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide (WHO) huvi ja tunnustust.

SOTSIAAL- JA HUMANITAARTEADUSTE VALDKONNA aasta teadus-
artikkel: „Not everything is as it seems: Digital technology affordance, 
pandemic control, and the mediating role of socio-material arrangements“ 
(autorid: LUCA MORA, RAMA KUMMITHA, GIOVANNI ESPOSITO).

AASTA ARENDUSTÖÖD
1. KOHT: „Põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koostöötlemine 
ja saadavate produktide omaduste uuring“; Virumaa Kolledži Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori 
uurimisrühm koosseisus labori juhataja OLGA PIHL, vanemteadur HELLA 
RIISALU, teadur LARISA GRIGORIEVA, keemiainsenerid DMITRI SUŠTŠIK, 
LARISSA KRUGLENKOVA, JULIA KRAVETSKAJA ja VIKTORIA PETROVA, 
spetsialist NADEŽDA MERKULOVA ja laborant KAI-LIIS VESPER.
Aasta parimaks valitud arendustöö keskendus 
põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koos-
töötlemisele ning saadavate produktide omadus-
te uurimisele, et luua ringmajanduse toel uus 
kõrge lisandväärtusega tööstusharu. Arendus-
tegevuse eesmärk on toota tulevikus toormater-
jali peamiselt rõiva- ja plastitööstusele. 
Rakendusuuringud põlevkivi ja plastjäätmete 
koostöötlemise suunal on viinud põlevkivitöös-

tuse pöördeliste muutusteni. Eestis põlevkivi-
õli tootmiseks kasutatav tahke soojuskandja 
tehnoloogia lubab pürolüüsida põlevkiviga koos 
ka vanarehve ja plastjäätmeid. Nii on võimalik 
vähendada põlevkivi kasutust ja toota samal 
ajal kasulikku toorainet jäätmetest, mida seni 
on põletatud või ladestatud.
Võiduprojekt pakub uudset lahendust seni 
vaid põletamisele läinud jääkplastidest ja nen-

Aasta arendustöö I koht
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2. KOHT: „Virtuaalreaalsuse rakendamine palgikraana juhtimiseks”. 
Arendustöö meeskonda kuulusid mehaanika ja tööstustehnika instituudi  
teadurid VLADIMIR KUTS ja YEVHEN BONDARENKO, doktorant-noorem-
teadur SIMONE LUCA PIZZAGALLI, insener BARIS CEM BAYKARA ning 
ettevõtlusspetsialist ALAR NIIDAS.
Arendustöö eesmärk on varustada metsaveohaa-
gis distantsjuhtimisega nii, et masina operaator 
kasutab masina juhtimiseks virtuaalreaalsus-
prille. Operaatorile kuvatakse kraana ja haagise 
„käppade” kaameravaade ja loodud kasutajalii-
dese abil saab ta ülevaate palgikraana olulise-
matest parameetritest, nt kiirused, koormused 
ning süsteemi, käigukasti ja mootori info jms. 
Lisaks on operaatoril virtuaalreaalsuskeskkonna 
kaudu võimalik kõiki tähtsamaid parameetreid 
seadistada ja muuta. Juhtimine on õppimisprot-
sessi lihtsustamiseks integreeritud traditsiooni-

lisse kraana juhtimispulti. Ainult nupuvajutu-
sega puldil saab traditsiooniliselt juhtimiselt üle 
minna juhtimisele virtuaalreaalsuskeskkonnas 
ja vastupidi. Loodud lahendus on modulaarne 
ning lähtuvalt kasutajate tagasisidest on võima-
lik kiirelt uusi lahendusi integreerida ja olemas-
olevaid mugandada.
Metsaveohaagise juhtimine tuuakse veoki või 
traktori kabiini eesmärgiga vähendada liikumist 
veoki ja haagise vahel. Tänu sellele on juhil või-
malik palgihaagist laadida ohutus keskkonnas, 
sõltumata näiteks ilmastikuoludest.

3. KOHT: „Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuse kont-
septsiooni arendus ja realisatsioon”. Arendustöö meeskonda kuulusid 
Viru maa Kolledži direktor ja uurimisrühma juht MARE ROOSILEHT, teadur 
VLADIMIR KUTS, professorid TAUNO OTTO ja FJODOR SERGEJEV 
(mehaanika ja tööstustehnika instituut) vanemteadur ALAR KUUSIK (Thomas 
Johann Seebecki elektroonikainstituut), professor ALLAN NIIDU, doktorant-
nooremteadur KARLE NUTONEN, lektor SERGEI PAVLOV, keskuse juhataja 
HEIKO PÕDERSALU (Virumaa Kolledž), professorid ANTON RASSÕLKIN, 
ARGO ROSIN ja TOOMAS VAIMANN (elektroenergeetika ja mehhatroonika 
instituut).
Arendustöö eesmärk on toetada piirkonda 
digi- ja rohepöörde elluviimisel: töötada välja 
Ida-Virumaa õiglast üleminekut toetav uus 
innovatsioonimudel, mis vastaks ühtlasi töös-
tuse rohe- ja digipöörde vajadustele. Loodud 
Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovat-
sioonikeskus ehk ViDRIK aitabki luua koostöös 
TalTechi uurimisrühmadega ettevõtetele vaja-
likke tänapäevaseid efektiivseid ja säästlikke 
lahendusi tehnika- ja IT-valdkonnas.
Nii Virumaa praegused kui ka uued ettevõtted 
vajavad lähiaastatel tuge tööstuse digiteerimise, 
automatiseerimise ja robotiseerimise valdkonnas 
ning uute roheliste tehnoloogiate rakendamisel. 
Samuti on ülisuur vajadus töötajate ümber-, 

täiend- ja tasemeõppe järele. Nii keskendub 
ViDRIK Ida-Virumaa kõigile tähtsatele fookus-
valdkondadele, milleks on tark tööstus, taastuv-
energeetika ja energia tarkvõrgud, ringmajan-
dus ja keskkonnakaitse, tark elukeskkond ja 
transport, tark töötervishoid ja rehabilitatsioon. 
ViDRIKu olulisemate investeeringuvajadustena 
on esile toodud protsessitootmise miniõppeteha-
se, vesinikutehnoloogiate õppetehase, energia 
tarkvõrkude ja vesinikutehnoloogiate taristu 
rajamine ning diskreetse tootmise robotõppe-
klassi komplekteerimine. Investeeringuplaa-
nide eelarve järgnevaks kümnendiks on orien-
teeruvalt 20 miljonit eurot, kasutades nii EL-i 
fondide (sh ÕÜF) kui ka ettevõtluse rahastust.

de segudest õli saamiseks põlevkiviga (eelkõige 
kaubapõlevkiviga) koostöötlemise kaudu tahke 
soojuskandja protsessis.
Virumaa Kolledži vanemteadur Hella Riisalu 
peab kõige olulisemaks, et arendustöös teos-
tatud rakendusuuringud lõid nii reaalse baasi 

järgmisteks katseteks kui ka metoodilise skeemi 
edasiseks erinevate materjalide koospürolüüsi 
uuringuteks. Lisaks on kogu uuring aluseks nii 
rohepöörde kui ka ringmajanduse põhimõtete 
reaalsele rakendamisele põlevkivitööstuse ja 
teiste sektorite koostöös, kasutades ära juba 
olemasoleva tehnoloogia võimalusi.
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AASTA PARIMAD

AASTA TUGITÖÖTAJAD
 � õppearenduse peaspetsialist HANNA HAAVAPUU
 � töökeskkonna peaspetsialist MILANNA NARIS
 � Eesti Mereakadeemia laevanduskeskuse projektijuht KADI KASEPÕLD
 � Virumaa Kolledži õppedirektor ANU PIIRIMAA
 � ärikorralduse instituudi direktori asetäitja MERLI REIDOLF

AASTA ÕPPEJÕUD
 � tarkvarateaduse instituudi dotsent JUHAN-PEEP ERNITS
 � tervisetehnoloogiate instituudi lektor PRIIT KRUUS
 � arvutisüsteemide instituudi vanemteadur ALEKSEI TEPLJAKOV
 � energiatehnoloogia instituudi dotsent EDUARD LATÕŠOV
 � mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor AIGAR HERMASTE
 � ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor TANEL TUISK
 � keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur PIRJO SPUUL 
 � ärikorralduse instituudi dotsent MERLE OJASOO
 � Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor  

RINGA RAUDLA
 � Eesti Mereakadeemia vanemlektor ANATOLI ALOP

AASTA PROGRAMMIJUHID
 � äriinfotehnoloogia programmijuht: tarkvarateaduste instituudi dotsent ja 

juhataja GUNNAR PIHO
 � integreeritud tehnoloogiate programmijuht: mehaanika ja tööstusteh-

nika instituudi professor TAUNO OTTO
 � keemia- ja materjalitehnoloogia programmijuht: materjali- ja keskkonna-

tehnoloogia instituudi professor ILONA OJA ACIK 

AASTA KULTUURITEGU
Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori 55. juubeli kontsert

AASTA SPORDITEGU
TalTech/Tradehouse võrkpallinaiskond:
Eesti karikavõitja 2020 
Balti liiga võitja 2021 
Eesti meister 2021

AASTA TUDENGITEGU
Kultuuriklubi heategevuslik otseülekanne „VÖBIN“



Loe ka taltech.ee

29

AASTA PARIMAD

AASTA TUDENG
Taavi Tamm, TalTechi tudengite esindaja Admiral Bellingshauseni Arktika 
ekspeditsioonil ning sporditeemalise mälumängu „Unimemory“ algataja

AASTA TUDENGI-
ORGANISATSIOON
TalTech ESN IC – kõige silmapaistvam organisatsioon aastal 2021 rahvus-
vaheliste ja kohalike tudengite esindamisel
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Keemia ja biotehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris ja endine loodus
teaduskonna dekaan Tõnis Kanger valiti Eesti Teaduste Akadeemia uurija
professoriks aastaiks 2022–2024. Millele professor Kangeri uurimistöö 
keskendub?

Tõnis Kanger, täisprofessor tenuuris  Fotod: Reti Kokk, Teaduste Akadeemia

Tõnis Kanger (vasakul) ja Tarmo Soomere

Minu uurimistöö põhineb 
asümmeetriliste organokata-
lüütiliste reaktsioonide uurimi-
sel. Enamik keemilisi protsesse 

looduses toimub katalüsaatori-
te manulusel. Katalüsaator on 
aine, mis kiirendab reaktsiooni, 
aga väljub sellest muutumatul 

kujul. Elusorganismides on 
katalüsaatoriteks ensüümid – 
suure molekulmassiga keeruli-
se struktuuriga valgud.

UURIJA-PROFESSOR  
TÕNIS KANGER 
UURIB SPETSIIFILISTE 
RINNAPIIMA 
KIUDAINETE SÜNTEESI

TEADUS
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On leitud, et reaktsiooni ka-
talüüsimisel osaleb tavaliselt 
ainult väike osa valgust, mida 
nimetatakse aktiivtsentriks. 
Aktiivtsentris osalevad ami-
nohapete jäägid võivad akti-
veerida lähteainet (või reagen-
ti) nii kovalentsete keemiliste 
sidemete kui ka oluliselt nõr-
gemate elektrostaatiliste in-
teraktsioonide, nt vesinik- 
sidemete kaudu. Neid loodu-
sest „varastatud“ ideid kasu-
tataksegi organokatalüüsis, 
mis on looduses toimiva ensü-
maatilise katalüüsi keemiline 
madalmolekulaarne analoog 
ja selle väike vend.
Ühest küljest tundub mõttetu 
konkureerida ensüümidega, 
mille struktuur on miljoni-
te aastate jooksul toimunud 
loodusliku valiku käigus opti-
meerunud ja mis on suutelised 
katalüüsima reaktsioone väga 
efektiivselt ning kõrge selek-
tiivsusega. Teisest küljest 
on ensüümide „masinavärk“ 
märkimisväärselt keeruline 
ja üha rohkem on meil vaja 
niisuguseid mittelooduslikke 
ühendeid, mille sünteesiga 
ensüümid hakkama ei saa. 
Seetõttu on just viimastel aas-
tatel organo katalüüs tõusnud 
ensümaatilise ja metallkata-
lüüsi kõrval juhtivaks kata-
lüüsi haruks. Tunnistust sel-
lest annavad organokatalüüsi 
nimetamine Rahvusvahelise 
Puhta ja Rakenduskeemia 
Liidu (IUPAC) poolt üheks 
kiiremini arenevaks keemia-
tehnoloogiaks ja eelmise aasta 
keemia Nobeli preemia omis-
tamine organokatalüüsi uuri-
jatele.
Konkreetsemalt uuritakse 
minu rühmas praegu juba 
igapäevaseks saanud amino- 
ja vesiniksidemete katalüü-
si kõrval ka selle perekonna 
ühte nooremat liiget – halo-
geensideme katalüüsi. Ilmselt 
on kõigile tuntud DNA kak-
sikspiraali koospüsimine ve-
siniksidemete kaudu. Selgub, 

et teatud ühendites võivad 
halogeeniaatomid anda vesi-
niksidemetele sarnast inter-
aktsiooni. See loob võimaluse 
nende kasutamiseks katalü-
saatoritena. Sarnaselt vesi-
niksidemega on ka halogeen-
side nõrk – mitukümmend 
korda nõrgem kui keemiline 
side aatomite vahel molekulis.
Niisuguste nõrkade jõudu-
de kasutamine (ja ka selle 
protsessi tõestamine) kata-
lüüsis on suur väljakutse. 
Kõigepealt tuleb sünteesida 
sobiliku struktuuriga katalü-
saator. Halogeensideme või-
mendamiseks saab kasutada 
naaberaatomite mõju. Selle 
tulemusena tekib koosmõju-
line nõrkade interaktsioonide 
võrgustik, mis tugevdab ha-
logeensidet. Kui sõltuvus ka-
talüsaatori struktuur-aktiiv-
sus-selektiivsus on suuresti 
empiiriline ja põhineb senisel 
kogemusel, siis vesiniksideme 
indutseeritud halogeensideme 
moodustamist saab modellee-
rida arvutil. Olime esimesed, 
kes kasutasid nii disainitud ja 
sünteesitud katalüsaatoreid 
praktilises asümmeetrilises 
sünteesis.
Asümmeetrilist organokata-
lüüsi saab kasutada kõige eri-
nevamate bioaktiivsete ainete 
sünteesil. Hetkel on meile hu-
vipakkuvaim spetsiifiliste rin-
napiimas leiduvate kiudainete 
– rinnapiima oligosahhariidi-
de (HMO-de) süntees. Seoses 
üha suureneva vajadusega 
beebitoitude järele kasvab ka 
vajadus HMO-de järele. Ligi-
kaudu paarisajast HMO-st, 
mille struktuur on määratud, 
on sünteesitud ainult üksi-
kud. Kui „rakuvabrikutega“ 
sünteesitakse HMO-de se-
gusid, siis keemiline süntees 
võimaldab saada kindla struk-
tuuriga HMO-sid, mis on va-
jalikud individuaalsete ainete 
omaduste iseloomustamiseks. 
Plaanime rakendada oma 
uusi halogeensideme doonori-

tel põhinevaid multifunktsio-
naalseid katalüsaatoreid just 
HMO-de sünteesil.
Sama oluline kui konkreetne 
rakendus on organokatalüü-
si üldine mõju tänapäevase-
le orgaanilisele sünteesile. 
Tänaseks on sünteesi fookus 
nihkunud eesmärkühendi-
te saamisest nende sünteesi 
efektiivsusele, mis väljen-
dub eelkõige selektiivsemate 
reaktsioonide kasutamises. 
Organokatalüüs ongi üheks 
võimaluseks efektiivsuse tõst-
misel. See omakorda viib lü-
hemate, aatomefektiivsemate 
sünteesiteede, vähemate kõr-
valproduktide ja jäätmete tek-
keni. Oluline on ka rohekee-
mia põhimõtete kinnistamine 
doktorantidele, kes tulevikus 
tagavad nende juurutamise 
Eesti ettevõtluses.
Teadus, eriti eksperimentaal-
teadus, on kollektiivne töö. 
Selle huvitava teemaga tege-
lemine on osutunud võimali-
kuks tänu minu kolleegidele-
kaasteelistele ja nii endistele 
kui ka praegustele doktoran-
tidele, keda siinkohal tänada 
soovin. ■

TEADUS
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Hendrik Voll, õppeprorektor  Foto: Heiki Laan

TALTECHI ARENGUKAVA 
2021–2025: ÕPPEVALDKONNA 
SIHID JA SAMMUD

ÜLIKOOL
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Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu kinnitas 19. veebruaril 2021 ülikooli 
arengukava aastateks 2021–2025. Seal on lühidalt, kuid konkreetselt 
sõnastatud eesmärgid, kuhu oleme ülikoolina teel. Millised on sel teel 
konkreetsemad sammud õppevaldkonnas?

Õppeprorektorina vaatan 
ülikooli haridustsüklit kui 
tervikut, fookuses on tege-
vused, mis on suunatud nii 
tulevastele tudengitele enne 
ülikooli astumist, tudengitele 
ülikooli ajal kui ka vilistlaste-
le ja teistele huvigruppidele 
pärast ülikooli. 
Et saada motiveeritud üli-
õpilasi, suuname tähelepanu 
gümnaasiumiõpilastele. Ava-
tud ülikooli kaudu pakume 
oma fookuskoolidele järjest 
rohkem valikaineid, mille 
kaudu tutvustame gümna-
sistidele ühtlasi ülikooli õp-
pekavasid. Hea näide on Pär-
nu Koidula Gümnaasium, 
mille lõpetajatest igal aas-
tal 40–50% astub TalTechi. 
Teine näide: meie õppejõud 
ja teadlased juhendavad üle 
Eesti gümnaasiumiõpilaste 
uurimistöid, sellist koostööd 
plaanime laiendada. Peame 
aktiivselt kaasa lööma ka 
aastal 2023 avatava Musta-
mäe riigigümnaasiumi õppe-
töös, seal alustab õpet kümme 
paralleelklassi, loodetavasti 
Tehnikaülikooli valdkonda-
dele spetsialiseeruvalt. Kuigi 
abituuriumi jõuavad järjest 
arvukamad põlvkonnad, on 
teadmised reaalainetes üha 
langemas: viie aastaga on 
jäänud 20% vähemaks neid, 
kes sooritavad laia mate-
maatika vähemalt 50 punk-
tile. Lisaks ei konkureeri me 
parimate üliõpilaste pärast 
ainult teiste Eesti ülikoolide-
ga, konkurents on muutunud 
rahvusvaheliseks. 
Tehnikaülikooli vilistlased 
on tööturul äärmiselt kõrgelt 
hinnatud, neid ootavad atrak-
tiivsed ja tasuvad töökohad. 
Kuid ülikooli kõrge taseme 

näitajana on järjest tähtsam 
see, kuidas me siin tudengeid 
õpetame, kui üliõpilassõb-
raliku keskkonna luua suu-
dame. Tugevates ülikoolides, 
kellega end võrdleme, on en-
nekuulmatu, et keegi asub 
õpetama ja on kohe vastutav 
õppejõud. Nüüd on meil välja 
töötatud ja pidevas arendu-
ses õppejõu meistriklass, 
mille raames käsitletakse 
mitmesuguseid õpetamisega 
seotud aspekte. Meistriklass 
on suunatud nii alustavatele 
kui ka juba kogenud õppejõu-
dudele. Õppejõu jaoks peab 
saama oluliseks see, kuidas 
ta õpetab, kuidas õppeaine 
ja -materjalid üles ehitab. 
Eraldi tähelepanu peab pöö-
rama sellele, kuidas ta suu-
dab kaasata üliõpilasi, panna 
neid meeskonnatööd tegema. 
Eelmise aasta lõpus lõime 
teaduskondadesse didak-
tikakeskused, et edaspidi 
oleks võimalik õpetamises 
paremaks saada „kõrval-
toas“ ja oma heade kolleegi-
de kaasabil. Lähiajal asuvad 
didaktikakeskused pakkuma 
laiemalt teaduskondade vaja-
dustest lähtuvaid regulaar-
seid koolitusi.
Seni on aga olnud mureks, et 
head õpetamist ei väärtusta-
ta. Õppetöö head läbiviimist 
pole peetud võrdseks hea 
teadlasetööga ja seni oli ka 
karjäärimudelis tugevalt 
õpetamisele pühendunud 
õppejõududel lagi ees. Selle 
muutmiseks lõime õpperaja 
kaasprofessori ametikoha, 
mille täitja on õppevaldkonna 
tippude tipp: kõrgelt hinna-
tud ja tuntud nii üliõpilaste, 
kolleegide kui ka oma eriala 
ekspertide poolt, alati ooda-
tud esineja, tuntud kõneisik 

ja täiendkoolituste läbiviija. 
Ta juhendab nii kvaliteedis 
kui kvantiteedis eeskätt I 
ja II astme lõputöid ning on 
edukalt juhendanud vähe-
malt ühe doktoritöö. 
Lisaks silmapaistvale perso-
naalsele õppetegevusele on õp-
peraja kaasprofessorile ootus,  
et ta panustab õppevaldkonna 
arengusse näiteks läbi oma 
teaduskonna didaktikakeskus-
te, programmijuhina ja ka üli-
koolis tervikuna. Just õpperaja 
kaasprofessorid peavad kujun-
dama Tehnikaülikooli õppe 
kuvandi. Esimesed kaheksa 
õpperaja kaasprofessorit kin-
nitati veebruarikuu senatis 
(loe lk 44), jaanipäevaks võiks 
lisanduda veel kolm-neli kaas-
professorit.
Üsna levinud on eksiarva-
mus, et ülikooli eelarves on 
õpperaha ca kümnendik, järe-
likult õpetamise eest palka ei 
saa ning ehk polegi mõtet ka 
enda õpetamismeisterlikkust 
arendada. Tegelikult on õp-
peraha osakaal eelarves üle 
50%, aga finantseeskirjaga 
on kokku lepitud, et üldised 
ülalpidamiskulud – elekter, 
küte, ventilatsioon – ning 
haldus- ja tugistruktuuri ku-
lud tulevad valdavalt õppe-
rahadest. 
Üks võimalus, et õpetamise 
tasustamine paremini välja 
paistaks ja õpetamise raha 
otse pangakontole jõuaks, on 
käituda nagu mitmed ülikoo-
lid ka teevad – tõsta teadus-
projektide üldkululõivu ligi 
50%-le, et selle eest ülikooli 
keskkonda ülal pidada. Meil 
on see praegu ca 15%. Selli-
ne muudatus oleks ilmselt 
ekstreemne, kuid sama ekst-
reemne on fakt, et hetkel on 
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õppetegevuse raha osakaal 
üldfondis üle 80%. Minu soov 
on, et üldfondis jagunevad 
õppe- ja teadustegevuse tu-
lud võrdselt ning seal peab 
suurenema ka ettevõtlustu-
lude osakaal. Alternatiiv on 
anda teaduskondadele õigus 
projektidelt enda kulude kat-
teks suuremat üldkululõivu 
küsida.
Ülikooli arengukavas on 
üks eesmärk pakkuda meie 
üliõpilastele teaduspõhist 
õpet. Meie võrdlusülikoo-
lides on vastutav õppejõud 
tihti tippteadlane, kes viib 
ise läbi ka suures ulatuses 
õppetööd, sh harjutustunnid 
ja praktikumid. Doktorandid 
on pigem toetav taustajõud, 
aidates ette valmistada slai-
de, parandada kontrolltöid, 
projektitöid, konsulteerida 
tudengeid. Praegu käib ka 
meil arutelu, kuidas suuren-
dada tippteadlaste ja doktori-
kraadiga õppejõudude panust 
õppetöösse. 
Õppeprorektorina toetan 
kindlasti sellist varianti, kus 
doktorikraadiga vastutaval 
õppejõul on õppeaines kandev 
roll ning meie tippteadlased 
on üliõpilastele nähtavad ala-
tes bakalaureuseõppe esime-
sest semestrist. Sama meelt 
on teadusprorektor Maarja 
Kruusmaa. Nähes oma ala 
tippe juba õpingute ajal, on 
suurem tõenäosus, et üliõpi-
lased astuvad magistrantuu-
ri, sealt edasi doktorantuuri 
ja jätkavad oma karjääri üli-
koolis õpetades või teadust 
tehes. Doktorikraadiga õppe-
jõudude õppetöös osalemise 
olulisust tõsteti esile ka insti-
tutsionaalse akrediteerimise 
raportis. 
Kurdetakse akadeemiliste 
töötajate suurt töökoor-
must. Seda saab vähendada 
läbimõeldud ja targalt ette-
valmistatud õppetööga. Tra-
ditsioonilist loengut, et lähed 

ja räägid 90 minutit, polegi 
alati vaja teha. Näiteks on 
ülikoolis loodud kõik võima-
lused, et õppejõud saaksid nn 
baasloengud ette salvestada 
ja rohkem kasutusele võt-
ta nn pööratud klassiruumi 
meetodit, kus kogunetakse 
praktikumideks ja harju-
tustundideks ning loengute 
kuulamine jääb üliõpilase 
iseseisvaks kodutööks. Ees-
rindlikumad sellist õppetöö 
ülesehitust juba kasutavad.
Olen kindel, et ka peale pan-
deemia lõppu ei naase me 
sellise loenguformaadi juur-
de, kus õppejõud peab üksi 
tundide kaupa monoloogi. 
Võimalik, et juba lähiajal on 
Tehnikaülikooli tunniplaa-
nis kontaktõpe esmaspäevast 
neljapäevani, reedel on aga 
iseseisva töö, distantsõppe 
vms päev. Linnaku täidavad 
aga sellel ajal nt koostöökoo-
lidest pärit abituriendid, kes 
kuulavad loenguid ja uudista-
vad laboratooriumides.
V a l d k o n d a d e v a h e l i s e 
koostöö  soodustamiseks 
oleme loonud õppearendus-
fondi. See fond saab lõhku-
da ka nähtamatuid seinu 
struktuuriüksuste vahel, mis 
kahetsusväärselt ikka veel 
esinevad. Fondist toetame 
mõtteid, mis muudavad meid 
valdkondi sidudes ühtsemaks 
ülikooliks. Märtsi lõpuks ja-
game õppearendusfondist 
projektidele pool miljonit eu-
rot. Esimesse taotlusvooru 
esitati 17 väga erinevat ja in-
terdistsiplinaarset projekti, 
otsustamine saab olema äär-
miselt keeruline. Teine voor 
lõpeb märtsi keskel ning uusi 
projekte ootame sügisel.
Tehnikaülikool soovib tõsta lõ-
petamise tõhusust. Me oleme 
järjekindlalt õppekavadel vastu-
võtu lävendit kergitanud, et võt-
ta õppima ainult need, kelle pu-
hul usume, et nad on võimelised 
ka lõpetama. Pöörame senisest 

enam tähelepanu üliõpilaskesk-
sele lähenemisele, et üliõpilased 
võtaksid vastutuse oma õpingu-
te eest ja oleksid aktiivsed part-
nerid õppeprotsessis. Näiteks 
toetame tänavu kokku 100 000 
euroga õppejõude, kes arenda-
vad probleem- ja projektõpet.
Tehnikaülikooli viimasest 
õppekavade reformist on 
möödas mitu aastat. Maailm 
areneb väga kiiresti ja meel-
dib see või ei meeldi, konku-
rentsis püsimiseks peavad ka 
õppekavad pidevalt arenema. 
Bakalaureuseõppes laob tu-
deng alusmüüri, õpib õppima, 
omandama teadmisi muutu-
vast maailmast. Seetõttu pea-
vad bakalareusekavad olema 
laiapõhjalisemad ja siin näen, 
et kavade arv võiks väheneda. 
Magistriõppes valitakse kitsam 
spetsialiseerumine, kuid paljud 
erialased teadmised aeguvad 
kiiresti muutuvas maailmas 
3–5 aastaga. Üha vajalikumaks 
muutub erialaste teadmis-
te täiendamine kogu eluaja 
jooksul, lahendus võiks peituda 
mikrokraadides ehk õpiamp-
sudes. Seetõttu käivitasime ka 
meie eelmise aasta sügisel esi-
mesed mikrokraadikavad. 
Tallinna Tehnikaülikooli õp-
petulude maht oli 56 miljonit 
eurot, arengukava perioodi lõ-
puks ehk 2025. aastaks on si-
hiks seatud 70 miljonit. Et siht 
täituks, tuleb riigieelarve stra-
teegiasse juba sel aastal sisse 
kirjutada 15-protsendine kõrg-
hariduse tegevustoetuse tõus 
igal järgneval viiel aastal ning 
selle nimel käivad meil tihedad 
läbirääkimised poliitikutega. 
Selle aasta sügisel avanevad 
täiendavad EL-i struktuuri-
fondid, kust Eesti taotleb ra-
hastust inseneriakadeemiale. 
Rahastuse tase on küll kokku 
leppimata, aga vähemalt 10 
miljonit eurot lubaks tuua roh-
kem andekaid noori insenee-
riasse ja tagada õppejõududele 
konkurentsivõimeline rahas-
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tus. Praegu käib selle plaani 
sisustamine tihedas koostöös 
erasektori ja erialaliitudega. 
Jätkuma peaks ka IT Akadee-
mia rahastus, lisaks taotleb 
ülikool täiendavaid vahendeid 
teistest struktuuritoetustega 
seotud fondidest, näiteks Õig-
lase Ülemineku Fond jt.
Alates 2023. aastast ei ole 
välisüliõpilaste osakaal enam 
Eesti ülikoolide tulemusra-
hastuse komponent. Seni 
oleme välisüliõpilaste õpeta-
mise eest saanud riigilt igal 
aastal ligi miljon eurot, järg-
misest aastast enam mitte. 
Välisüliõpilaste tulemusra-
hastuse komponent asenda-
takse haridusalasest tege-
vusest saadava tulu suhtega 
kõrghariduse tegevustoetu-
sesse. Teisisõnu: riik ei täht-

susta enam seda, kui palju 
õpib ülikoolis välistudengeid, 
vaid seda, kui palju eraraha 
suudab ülikool õppevaldkon-
nast koguda. Õppeteenustasu 
välisüliõpilastelt on siin üks 
peamisi komponente. Suure 
tõenäosusega toob see kaasa 
ingliskeelsete õppekava-
de arvu vähenemise. Jäävad 
Eesti tööturu jaoks äärmiselt 
vajalikud kavad või sellised, 
mis on atraktiivsed ja suuda-
vad end ise majandada.
Rahvusvahelise õpikoge-
muse pakkumiseks soovime 
senisest enam lisada ka ees-
tikeelsetesse õppekavades-
se ingliskeelseid õppeaineid 
(seda tohib teha kuni 40% 
ulatuses). Sellega arendame 
üliõpilaste võimekust osale-
da erialastes aruteludes ka 

ingliskeelses keeleruumis ja 
soodustame mobiilsust nii 
EuroTeQ-i kui ka Erasmuse 
partnerülikoolide vahel.
EuroteQ-i ülikoolides õpib 
kokku 115 000 tudengit. Kon-
sortsiumi ambitsioon on, et 
25% nendest oleks igal aastal 
mobiilsuses, mis tähendaks 
sadu külalisüliõpilasi meie 
õppeainetes, seda nii füüsili-
selt kui ka virtuaalselt. Sta-
tistika näitab, et 5% nendest, 
kes tulevad vahetustudengina 
üheks semestriks, jäävad siht-
riiki pikemalt elama. Kui meie 
mobiilsuse numbrid tulevikus 
mitmekordistuvad ja 5% reegel 
jääb kehtima, ei maksa karta 
ka ingliskeelsete tasemeõppe-
programmide vähenemise tõttu 
tekkivat auku tööturul. Peame 
läbi mõtlema, kuidas muutu-
nud rahastustingimustes anda 
meie üliõpilastele väärt rahvus-
vaheline õpikogemus ja meeli-
tada tugevate partnerülikoolide 
tudengeid meile õppima.
Viimastel aastatel on ülikoolis 
olnud mitmeid reforme ja see 
on meile kõigile olnud väga 
pingeline aeg. Aga akrediteeri-
mise tulemusi vaadates võime 
tõdeda, et reformid on aidanud 
tagada kvaliteetse kõrghari-
duse pakkumise. Institutsio-
naalne akrediteerimine on 
ülikoolile kui eksam ja see sai 
sooritatud hindele viis pluss. 
Mina aga rõõmustan lisaks 
kõigele selle üle, et mul on 
fantastiline tiim: õppedirektor 
Betra Leesment, nõunik Laura 
Mere ja avatud ülikooli juhata-
ja Hanno Tomberg. Suur tänu 
teile, suur tänu kõigile, tänu 
kellele toimib meie õppevald-
kond kõrgel tasemel. ■

OLE KURSIS! 
ÜLIKOOLI ARENGUKAVA 
saab lugeda taltech.ee/ulikool/
juhtimine/arengukava, selle 
rakendamiseks ette võetud 
projektidest saab ülevaate
SMART.TALTECH.EE

https://taltech.ee/ulikool/juhtimine/arengukava
https://smart.taltech.ee/
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MOODNE MOBIILSUS:
ESIMESEL EUROTEQ-I 
VIRTUAALSEMESTRIL  
ÕPPIS TALTECHIS  
26 EUROOPA TUDENGIT
Mari Öö Sarv  Fotod: erakogud

Õppeosakonna mobiilsuskes-
kuse juhataja Riina Potter 
ütles, et ehkki kõige aktiiv-
sem EuroTeQ-i välisõppe või-
maluste tutvustamise aeg jäi 
suveperioodi, esitati partner-
koolidesse ühe või ka mitme 
õppeaine kuulama minekuks 
kokku enam kui 400 aval-
dust. Sügissemestri populaar-
seimaks aineks oli Müncheni 
Tehnikaülikooli (TUM) Inno-
vative Entrepreneurs, palju 
sooviti õppida ka võõrkeeli, 
sealhulgas eesti keelt ja kul-
tuuri. 
TalTechist esitas avalduse 42 
üliõpilast, kes soovisid võtta 
partnerite juures 59 erine-
vat ainet. Tallinna Tehnika-
ülikooli üliõpilaste seas olid 
populaarseimateks Tšehhi 
Tehnikaülikool Prahas ja 
Müncheni Tehnikaülikooli 
kursused, mida valiti kokku 
vastavalt 21 ja 19 korral. 
Tallinna Tehnikaülikoolilt 
partnerite tudengitele pakutud 
6 ainet soovis õppima asuda 26 

EuroTeQ-i Euroopa supertehnikaülikoolis, kuhu kuulub ka Tallinna 
Tehnikaülikool, lõppes esimene ühine virtuaalne semester. Kuue tipp-
tehnikaülikooli tudengid said valida ainekursuseid TalTechist ja meie 
tudengid omakorda neist.  

tudengit. Populaarseimaks oli 
majandusteaduskonna aine In-
tellectual Property Law, mida 
valiti 11 korral. Enim, 17 kor-
ral, valisid TalTechi aineid 
Tšehhi Tehnikaülikool Prahas 
tudengid. 

Tudengid jäid  
kogemusega rahule
TalTechi elektroenergeetika 
ja mehhatroonika doktorant 
Karolina Kudelina ütleb, et 
nägi infot taolisest võimalu-
sest ülikooli kodulehel, vaa-
tas huvi pärast kursuste vali-
kut ja otsustas kandideerida. 
Ta valis hollandi keele. „Keel-
te õppimine suurendab silma-
ringi, tutvustab sind uute ini-
mestega, muudab arusaamist 
maailmast. Pärast kursuse 
läbimist võin kahtlemata öel-
da, et eurooplaste keelte seas 
on hollandi keel üks ebatava-
lisemaid,“ räägib nelja keelt 
kõnelev Karolina.

Tšehhi Tehnikaülikool Pra-
has üliõpilane Matěj Černík 
räägib, et tema koduülikoolis 
reklaamitakse EuroTeQ-i vir-
tuaalkursustel osalemise või-
malusi laialt nii ülikooli kui 
ka teaduskonna veebilehte-
del, lisaks sai ta infot meilit-
si. Pärast kevadist vahetus-
semestrit Soomes Jyväskyläs 
pidi ta oma õpinguid aasta 
võrra pikendama. Nii oli tal 
koduülikoolis sügissemestril 
tunniplaan üsna hõre ning 

Karolina Kudelina
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näiteid reaalsest elust. Mul-
le meeldisid õppejõu naljad 
ja joonistused, samuti tema 
abivalmidus üliõpilaste ko-
dutööde ja muude ülesannete 
juures,“ ütleb Matěj ja lisab, 
et kasuks tuleb ka kursusel 
praktiseeritud inglise keel. 
„Ootasin iga tundi väga. Pro-
fessor Pawan Kumar Dutt 
on hea professor, kes suhtub 
oma erialasse kirglikult. Õp-
pisin palju uusi asju,“ võtab 
Emilia oma hea kogemuse 
kokku.

Rahule jäi ka Karolina. „Tun-
nid toimusid väikeses grupis, 
mis tähendab peaaegu indi-
viduaalset lähenemist iga-
le õppijale. Õppimine oli ka 
tehtud väga mitmekesiseks 
ja kergeks: igapäevased tee-
mad, dialoogid kõnelejatega, 
videotest õppimine. Rääkisi-
me tundides võimalikult pal-
ju hollandi keeles. Oli tehtud 
kõik, et keel paremini meelde 
jääks,“ meenutab ta.

Virtuaalne ülikool jätkub
Nii Emilia kui Matěj soovita-
vad EuroTeQ-i virtuaalkur-
sustel osalemist kõigile. „See 
on hea võimalus võtta aineid, 
mida sinu enda ülikoolis ei 
ole, lisaks praktiseerida ing-
lise keelt Euroopa prestiiž-
seimate tehnikaülikoolide 
rahvusvahelises seltskon-
nas,“ põhjendab Emilia, kes 
on end juba uutele kursuste-
le kirja pannud. Karolinagi 
õpib järgmisel virtuaalkur-
susel – seekord prantsuse 
keelt, kasutades pandeemia 
reisipiirangute ajal võima-
lust inimestega võõrkeeles 
suhelda ja keeleoskust värs-
kendada.

Ka Matějl  on järgmised 
kursused juba plaanis. Ta 
julgustab kõiki seda võima-
lust kasutama, sest see toob 
igapäevarutiini vaheldust ja 
lisab oma eriala põhiainete 
kõrvale uusi suundi. Sellest 
võib saada ka hea hüppelaud 
enne välismaale õppima mi-
nemist. „Ning si nu CV-s näe-
vad nende ülikoolide logod 
väga muljetavaldavad välja,“ 
vihjab noormees tulevastele 
tööandjatele.
Matěj näeb EuroTeQ-i suuri-
mat väärtust tudengite või-
maluses võrrelda omavahel 
Euroopa tehnikaülikoole: 
näed erinevaid õppejõude, 
õpetamisviise, eri tüüpi ek-
sameid ja ülesandeid, mitut 
masti kaastudengeid jne. 

Ta toob aga välja, et prob-
leeme võivad põhjustada Eu-
roopa ülikoolide erinevused 
akadeemilises kalendris. Kui 
EuroTeQ-i kursus lõpeb hil-
jem kui tema bakalaureuse-
õpingud juunikuus, ei pruu-
gi ta saada kevadsemestril 
osaleda. Ta möönab, et see 
on vaid lõpetajate probleem 
ning ilmselt koordineeritak-
se kalendrid ajapikku ka pa-
remini paika. ■

Emilia Melnik

kaaludes esmalt valikuid 
teistest teaduskondadest, ot-
sustas ta EuroTeQ-i reklaame 
nähes „proovida midagi uut“. 
Infosüsteeme ja juhtimist 
õppiv noormees registree-
rus Müncheni Tehnikaüli-
kooli kursustele Innovative 
Entrepreneurship ja Cultu-
ral Agility for Studying and 
Working in Multicultural Set-
tings ning TalTechi kursusele 
Intellectual Property Law.
Samas ülikoolis inseneeriat 
õppiv Emilia Melnik valis 
TalTech ist sellesama kur-
suse ja põhjendab, et intel-
lektuaalomandi juriidika 
on kaasajal oluline kõigile, 
mitte ainult majandusvald-
konna inimestele. „Kui keegi 
on ettevõtlusest huvitatud 
või lihtsalt soovib tulevikus 
oma leiutisi patenteerida, ta-
sub tal õigusmaailmast aimu 
omada,“ ütleb Emilia. 
„Kursusel polnud liiga palju 
paragrahve ja direktiive, vaid 
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RIIKLIK KOOLITUS-
TELLIMUS – UUS 
TÄIENDUSÕPPE VORM
Hanno Tomberg, Avatud ülikooli juhataja

Tulenevalt COVID-i kriisist ja soovist tuua 
rohkem täiskasvanuid koolituste juurde, on 
riik kahel viimasel aastal suurte summadega 
toetanud täienduskoolitust Euroopa Sot-
siaalfondi vahenditest. 2021. aastal osales 
ka Tallinna Tehnikaülikool aktiivselt selles 
projektis, suurendades sel moel täiendusõppe 
tulusid rohkem kui 300 000 euro võrra.
Riiklik meede on mõeldud eelkõige kõrgkoo-
lidele ja kutseharidussüsteemile, et pakkuda 
koolitusi valdkondades, kus tööjõuturu nõud-
lus on suurem. Tallinna Tehnikaülikoolist 
osalesid pakkumuse tegemisel kõik teadus-
konnad ja kolledžid. Mõnevõrra skepsist teki-
tasid küll koolituste madalad ühikuhinnad, 
mida riik pole viimastel aastatel korrigeeri-
nud, kuid sellele vaatamata on tasuta kursu-
sed kaasa aidanud täienduskoolitus mahu 
suurendamisele ja meie täienduskursusi 
pakkuvad üksused on saanud juurde uusi 
kliente. 
Äratundmisrõõmu ja vanade teadmiste meel-
detuletamist on olnud nendel kursustel palju. 
Väga aktiivselt on kursuste korraldamises 
osalenud inseneriteaduskonna, Virumaa 
kolledži ja majandusteaduskonna õppejõud 
ja lektorid. Rõõmu teeb, et huvilised on üles 
leidnud nii ehitusvaldkonnas BIM projektee-

Täiskasvanute koolitamine on viimastel aastatel olnud ülikooli üks olulisi 
suundi ja sisaldub läbivalt ka TalTechi 2021–2025 arengukavas. Kui 
tasuliste koolituste maht tervikuna COVID-i pandeemiast tulenevalt 
vähenes, siis tasuta koolitused on meelitanud täiendusõppe juurde väike- 
ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid ning inimesi, kes otsivad 
endale uut elukutset.  

rimise kursused kui ka energeetikas targa 
võrguga seotud kursused. Elektroenergeetika 
ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu 
ütles, et tulevikuvõrgust räägitakse palju, aga 
Tehnikaülikooli kursustel näitame, kuidas 
neid saab reaalselt ehitada ja rakendada. 
„Enamik tulevikustsenaariume on energeeti-
kakesksed, kuid täna on turul vähe kursusi, 
kuidas ise sellesse arendajana panustada või 
tarbijana mõistlikumaid energiatarbimisega 
seotud valikuid teha,“ lausus Palu. Kursusel 
osalejate seas on olnud palju energeetikaga 
varem kokku puutunud inimesi, ka ülikooli 
vilistlasi, kellel on põhitõed olemas ja kellele 
see on kiirkursuseks tulevikku.
Traditsiooniliselt on populaarsed olnud ka 
majandusteaduskonna täienduskoolitused, 
kus suure osalejate arvuga paistis seekord 
silma tarneahela juhtimise ja digitaalsete 
lahendustega seotud koolitus. Avatud ülikoo-
lis oli lisaks e-kursusena läbitavale Küber-
Tarkusele ja DigiTarkusele väga aktiivne 
huvi andmekaitsespetsialisti koolituse vastu, 
mida seni on edukalt pakutud ka tasulise 
koolitusena. 
Riikliku koolitustellimuse eesmärk on tuua 
täienduskoolitustele rohkem neid inimesi, kes 
traditsiooniliselt abisaajate hulka ei kuulu. 
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Nendeks on eelkõige eraettevõtete töötajad, 
kellel on samuti vajadus oma oskusi täien-
dada ja omandada uusi oskusi tööjõuturul 
konkurentsivõime säilitamiseks. Kuna praegu 
on jätkusuutlikkuse teemad tõusmas huvior-
biiti igal pool maailmas, näeme uuel perioo-
dil rohkem rohepöörde, keskkonnasäästlike 
majandusmudelite ja ringmajandusega seotud 
teemade lisandumist traditsiooniliste digi- ja 
insenerioskuste kõrvale.
Euroopa struktuuritoetuste uuel perioodil, 
mis algab loodetavasti 2022. aasta teisel poo-
lel, soovib riik sama toetusskeemiga jätkata. 
Ülikoolide suurem huvi riiklikke koolitusi 
pakkuda on olnud positiivseks signaaliks 
meedet täiendada ja leida lahendus ka ühi-
kuhindade küsimusele. Euroopas on keskmi-
sed ühikuhinnad sarnastes meetmetes Eesti 
omadest kaks kuni kolm korda kõrgemad ja 
siingi tuleb kvaliteetsete koolituste saamiseks 
ühikuhindasid kergitada. Esimesed signaalid 
ühikuhindade muutmiseks on olnud positiiv-
sed ja omapoolse pakkumisega peaks hari-
dusministeerium välja tulema uue meetme 
ettevalmistamise käigus juba sellel kevadel. ■

Riikliku koolitusellimuse TOP10 kursust 2021. aastal

KURSUSE NIMI LÕPETAJAID INSTITUUT/ÜKSUS

KüberTarkus 402 Avatud ülikool

BIMi baasteadmised  
spetsialistidele 301 Ehituse ja arhitektuuri instituut

DigiTarkus 170 Avatud ülikool

Targa võrgu ABC 153 Elektroenergeetika ja  
mehhatroonika instituut

Eksperdi tasandil DPO 62 Avatud ülikool

Tarneahela juhtimise väljakutsed  
ja digitaalsed lahendused  
operatsioonide juhtimises 

50 Ärikorralduse instituut

Tehisintellekti rakendamine  
erinevates majandussektorites 42 Ärikorralduse instituut

Kommunikatsiooni ja turunduse 
põhimõtted 40 Virumaa kolledž

Praktiline andmeanalüüs ja uuringu 
planeerimine 40 Majandusanalüüsi ja rahanduse 

instituut

Andmete visualiseerimine ja  
analüüs PowerBI abil 36 Virumaa kolledž
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UUED INIMESED JA 
POSITSIOONID
Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen ja Reemet Uhle

Palun tutvusta ennast.
Suur uudishimu ja soov süstee-
me ehitada on mind vedanud 
mitmele uurimissuunale ning 
käivitama uusi ettevõtmisi ja 
projekte, samas ka reaalseid 
asju ehitama: eksperimentaal-
seid, puhtpraktilisi ja organisat-
sioonilisi. Laiem vaade aitab eri 
valdkondi kokku siduda ja see-
läbi uusi arusaamu ja süsteeme 
sünteesida; kompensatsiooniks 
pean aktiivselt jälgima, kuidas 
ja kuhu fookust ning ajaressurssi 
paigutada. 

Millistest Sinu kogemustest  
ja teadmistest tenuuris 
kasu on?
Arvan, et tegelikult on kõik 
kogemused ja teadmised oluli-
sed. Kasvõi näiteks eri koolide, 
töökohtade ja kolleegide taust: 
olen õppinud Tartu Ülikoolis ja 
doktoreerunud ning töötanud 
Chalmersi Tehnikaülikoolis / 
Göteborgi Ülikoolis, seejärel pi-
kalt meie ülikoolis. Lisaks olen 
eri rollides teinud tööd hulgale 
ettevõtetele ja riigiasutustele. 

Olen kõigi nende kogemuste eest 
väga tänulik. 

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Ülikooli astudes oli minu pea-
mine unistus ehitada tehisintel-
lektisüsteeme. Doktorantuuris ja 
selle järel fokuseerusin sümbol-
süsteemide, konkreetsemalt loo-
gika kasutamisele tehisintellek-
tis. Töö läks edukalt, valdkond 
tervikuna aga jõudis nn tehis-
intellekti talve ehk suuremaid 
praktilisi läbimurdeid ei toimu-
nud. Seetõttu võtsin tähelepanu 
alla hajutatud infosüsteemid ja 
teadmiste ühisloome ning in-
tegratsiooni. Masinõppe edu-
sammud on nüüdseks tekitanud 
reaalse lootuse kõik need kolm 
– sümbolsüsteemid, teadmiste 
ühisloome ja masinõpe – integ-
reerida hübriidsüsteemideks, 
mille potentsiaal tegelikult ka-
sulike tarkvarasüsteemide ehita-
miseks on palju suurem kui igal 
üksikult. Tenuuriprofessorina 
ongi minu eesmärk tugeva hüb-
riid-tehisintellektisüsteemide 

grupi loomine ja reaalsete tipp-
tasemel süsteemide ehitamine. 
Edu korral viiks see meie üli-
kooli tehisintellekti valdkonnas 
maailmakaardile.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Pikaajalise Tehnikaülikooli pro-
fessorina suuri üllatusi muidugi 
ei ole. Üks asi, mida selgelt tun-
netan, on suuremad ootused ja 
suurem vastutus kolleegide ja 
tudengite ees, seda nii projektide 
käivitamise, juhendamise kui ka 
puhtakujulise uurimistöö osas. ■

TANEL TAMMET on tarkvarateaduse instituudis rakendusliku tehis intellekti 
täisprofessor tenuuris alates 1. novembrist

Palun tutvusta ennast.
Olen lõpetanud TPI tööstus- ja 
tsiviilehituse eriala ning pä-
rast lõpetamist töötasin mõne 
aasta projekteerijana. 90ndate 
alguses, kui ehituses ja projek-
teerimises tekkis madalseis, 
kutsuti mind kaubandusse, 
kus mõne aasta möödudes 
võtsin üle kinnisvarahalduse 
ja -hoolduse. 

RIINA USKA on ülikooli kinnisvara arendusdirektor alates 6. detsembrist

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Mul on õnnestunud kinnisva-
ra valdkonnas töötada koos 
soomlaste, lätlaste, rootslaste 
ja inglastega ning olen võtnud 
neilt üle parima, mida kasutan 
ka oma igapäevatöös. Oluliselt 
erinevama ja enda jaoks väga 
arendava kogemuse sain ing-
lastest omanike Eestis olevat 

kaubanduskinnisvara arenda-
des.
Veel mõni aeg tagasi vaada-
ti pika pilguga, et mida naine 
selles „meeste maailmas“ teeb. 
Praegu tundub, et see oligi minu 
eeliseks ning kõik nn keerulised 
ja pealtnäha rasked projektid 
said sujuvalt valmis. Täna on 
see juba tavaline, et naine juhib 
ehitus- ja arendusprojekte.
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konna tugeva ja ühtsena, 
märkaksime ja hooliksime. 
Mind ümbritsevad targad 
ja kogenud inimesed. Usun, 
et koos suudame liigutada 
mägesid. Esimesed päevad 
oma uue tiimiga näitasid, et 
ülikooli püstitatud eesmärk 
„TalTech 2035 kliimaneut-
raalseks“ on küll keeruline, 
kuid mitte võimatu ülesanne. 
See on paras väljakutse mitte 
ainult kinnisvaraosakonnale, 
vaid kogu koolile ja tähendab 
järgmiste aastate jooksul väga 
tihedat koostööd ülikooli kõigi 
osapoolte vahel. Hindan kõr-
gelt oma ala spetsialiste ning 
usun, et koos töötades jõuame 
selle eesmärgini.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Suure üllatusena tuli ülikoo-
lis töötades saadav puhkuse-
päevade arv, mis on oluliselt 
erinev võrreldes erasektoriga. 
Kui muidu olen kiire kohane-
ja, siis sellega harjumine läheb 
ilmselt pikemalt. ■

Palun tutvusta ennast.
Minu ema ja isa olid kergetöös-
tuse insenerid. See on suunanud 
mind kõrghariduse juurde. Mul 
on kaks last ja see on mind tar-
gemaks teinud. 

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest tenuuris 
kasu on?
Minust on saanud mõnes mõt-
tes tehnikaalaste teadmiste 
hoidja, kellele meeldib kogu-
da huvitavaid lahendusi vede-
likudünaamika ülesannetele 
ning need siis ära vormista-
da õpikus ka iseendale. Olen 
pikalt olnud seotud ülikooli 
õppe- ja teadustööga. Selgeks 
on saanud see, et ülikoolis 
ilma teadustööta ei ole võima-
lik õpetada.

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Soovin pakkuda noortele uusi või-
malusi ning neile tutvustada, kui-
das olemasolevaid keerulisi prob-
leeme lihtsalt lahendada. Kui teha 
kõrgharidus noortele huvitavaks 

JANEK LAANEARU on ehituse ja arhitektuuri instituudis vedelikudünaamika 
ja hüdrauliliste süsteemide tenuuriprofessor alates 1. jaanuarist

õpilase rollis, kui seisin õnne-
likult lõpuaktusel, lilled süles. 
Võimalus anda oma panus üli-
kooli arengusse on minu jaoks 
mitmes mõttes oluline. Olen 
siit saanud hea ja tugeva vun-
damendi, nüüd saan aidata ra-
jada juba sõna otseses mõttes 
uusi vundamente. Tööülesanded 
on paigas, suunan oma energia 
nende täitmisele.
Soovin, et lisaks põnevale töö-
le suudaksime hoida mees-

ja lihtsalt kättesaadavaks, siis pa-
raneb ka nende vaimne võimekus. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Üllatusi ei ole olnud, kuid töö-
päevad on pikemaks läinud. ■

Olen selgeks saanud, et pole 
olemas võimatuid või ületama-
tuid asju. Kõik on kinni suhtu-
mises oma töösse, tiimikaaslas-
tesse ja koostööpartneritesse.

Mida tahad TalTechis 
kinnisvara arendusdirek
torina korda saata?
Mul on ääretult hea meel, et 
TalTechi kollektiiv on mind 
nii südamlikult vastu võtnud. 
Mäletan, kui olin siin koolis üli-
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Palun tutvusta ennast.
Pärit olen Saaremaalt, abielus 
ja kolme lapse isa. Laevaehi-
tushariduse olen saanud Aal-
to Ülikoolist. Kaks aastat olen 
töötanud ka Hollandis ühe 
laevaehitustehase arendusosa-
konnas, kus modelleerisime 
laevade kokkupõrkeid ja aren-
dasime kokkupõrkekindlaid 
konstrukstsioone. Mulle meel-
dib uusi teemasid käsitlevate 
koostööprojektide käivitamine 
ja süvenenult oma teadustööga 
tegelemine. Viimaseks kipub 
nüüd küll üha vähem aega jää-
ma. 

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest tenuuris 
kasu on?
Kõige rohkem on ilmselt kasu 
aastatega tekkinud arusaamast, 
millised meres asuvad laevad ja 
konstruktsioonid oma olemuselt 
on. Laevad on nagu väiksed 
linnad, mis peavad omama või 
tootma kõike, mida neil toimetu-
lemiseks vaja on, alates soojus-
energiast ja värskest veest kuni 
minimaal se elektrivarustuseni, 
mis on vajalik kriisiolukorras 
elutähtsate funktsioonide ja 
kommunikatsioonide käimas-
hoidmiseks. 

Laevad ja merekonstruktsioo-
nid on oma olemuselt niivõrd 
mahukad ja keerukad, et neist 
ei valmistata prototüüpe. Seega 
peab laevaehitusinsener suut-
ma hoomata ja hallata keerukat 
tervikut vaid oma peas ja arvutis 
loodavate mudelite abiga. Senine 
töö on mul võimaldanud osaleda 
mitmesugustes koostööprojekti-
des ja saada osaks võrgustikest, 
mis sarnase mõtlemisega inimesi 
koondavad.

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Tööstusrevolutsioon toimub ka 
laevades, mis eeldab nendelt 
järjest targemaks ja iseteadliku-
maks muutumist. Järjest range-
maks muutuvad keskkonnanõu-
ded eeldavad kütusesäästlikke ja 
keskkonnasõbralikke lahendusi 
või lausa uusi energiaallikaid. 
Lisaks on Läänemerele tekkimas 
avamere tuulepargid, mis avab 
Eestile võimaluse täiesti uue 
tööstusharu tekkimiseks. Eesti 
meretööstus ja teadus peab suut-
ma nende teemadega kohaneda, 
kaasa minna või, miks ka mitte, 
teatud aladel suunda näidata. 
Võime selles kõiges kõrvaltvaata-
jaks jääda, kui meil ei ole inimesi, 
teadmisi ega kompetentse. Kolme 
viimase teemaga sooviksingi te-
nuuriprofessorina tegeleda.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Olen olnud uuel positsioonil ai-
nult ühe kuu ja erilisi üllatusi 
pole veel olnud. Seega räägin 
pigem sellest, mis mind aas-
tate jooksul on üllatanud. Kui 
2000ndate algul hakkasin me-
retehnika koostööprojektides 
ja konverentsidel osalema, olin 
seal üldiselt ainus eestlane. 
Praeguseks on olukord märki-
misväärselt muutunud ja eest-
lased on esindatud nii rahvus-
vahelises meretööstuses kui ka 
teaduses. See areng on olnud 
väga meeldiv üllatus, mida 20 
aastat tagasi oodata ei osanud. ■

KRISTJAN TABRI on ehituse ja arhitektuuri instituudis 
merekonstruktsioonide ja -tehnoloogia tenuuriprofessor alates 1. jaanuarist

Palun tutvusta ennast.

Olen hariduselt biofüüsik ning 
kaitsesin oma doktorikraadi 
Tehnikaülikoolis aastal 2002 
rakendusfüüsika erialal. Pea-
le kahte järeldoktorantuuri 
Prantsusmaal tulin tagasi 
Tehnikaülikooli ja lõin 2007. 
aastal Wellcome Trusti grandi 
toel süsteemibioloogia labori. 
Uurin südamelihast sooviga 
aru saada erinevate protses-
side regulatsioonist ja nende 
interaktsioonist südames.

MARKO VENDELIN on küberneetika instituudis biofüüsika professor 
alates 1. jaanuarist
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Palun tutvusta ennast.
Hariduselt olen finantsist, 
õppinud Inglismaal Warwicki 
ülikoolis ja Rootsis Stockholm 
School of Economicsis. Nau-
din töötamist keskkonnas, 
mis soosib pidevat arengut 
ja koostööd. Vaba aja veedan 
peamiselt oma perega, kus on 
kasvamas kolm väikest last.

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Olen nõustanud ettevõtteid 
rahastamisküsimustes ning 
analüüsinud mitmesuguseid 
investeerimisprojekte ja äri-
plaane. Luminor pangas töö-
tades puutusin kokku finants
analüüsi ja -planeerimise, 
raamatupidamise, hangete, 
halduse, andmete ja aruand-
luse valdkondadega. Osalesin 
kahe panga liitmisel ja ini-
meste juhtimises läbi suurte 
struktuursete muudatuste üle 
kolme Balti riigi. 

Mida tahad TalTechis  
finantsjuhina korda saata? 
Anda võimendust ülikooli põ-
hitegevustele läbi arukate 
rahaliste otsuste ja pakkuda 
organisatsioonile rahandus-
osakonna poolt efektiivseid ja 
kliendikeskseid sisemisi tee-
nuseid ja partnerlust finants-
küsimustes. Tahaks paika 

saada selgema pildi sellest, 
millesse ja kui palju me taha-
me edaspidi investeerida ning 
kuidas me seda rahastame. Ja 
loomulikult soovin tagada, et 
rahandusosakonnas oleksid 
jätkuvalt rõõmsad ja kõrgelt 
motiveeritud spetsialistid ja 
juhid.

Üks üllatus, mis uuel 
töökohal on olnud? 

Kohati võtab avalikku sek-
torisse sisenedes bürokraa-
tia jalge alt nõrgaks. Eriti 
kurb on näha, kuidas käivad 
avalike asutustega väärtust 
mitteloovad vaidlused. Olu-
korras, kus sisuliselt kõik 
mõistavad, et avalikku raha 
on kasutatud heaperemehe-
likult, tekib küsimus, kuidas 
on heaperemehelik kulutada 
sadu ametnike töötunde tähe-
närimisele. ■

MADIS MARGUS on ülikooli finantsjuht alates 3. jaanuarist

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest tenuuris 
kasu on?
Ma eeldan, et kõik teaduskar-
jääri kogemused on tenuuris 
kasulikud. Tõstaksin siin esile 
kogemuse labori juhina Tehni-
kaülikoolis koos kõigi aspekti-
dega, mis see kaasa toob.

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Suuremas osas on eesmärgid 
samad, mis olid ka varem va-
nemteadurina ja süsteemibio-

loogia labori juhina. Küll aga 
tenuuriprofessorina pööran 
tähelepanu õppetööle ja soo-
vin panustada teaduspõhises-
se haridusse Tehnikaülikoolis. 
Biofüüsika ja süsteemibioloo-
gia on interdistsiplinaarsed 
alad ja minu eesmärk on sel-
le suuna laiem edasiarendus 
Tehnikaülikoolis. Usun, et 
see võimaldab ette valmista-
da insenere ja teadlasi, kes 
rakendavad insenerlikku lä-
henemist ning baasteadmisi 
füüsikast, matemaatikast, 
keemiast ja IT-st bioloogiliste 

protsessidega seotud problee-
mide lahendamiseks. Nagu 
näiteks personaalmeditsiini-
ga seotud küsimused. Seega, 
arvestades alade interdistsip-
linaarsust, soovin kaasata tu-
dengeid nii loodusteaduskon-
nast kui ka Tehnikaülikoolist 
laiemalt ning võimaldada neil 
osaleda tipptasemel teadus-
töös.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Üllatusi ei ole olnud. ■
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Palun tutvusta ennast.
Vähemalt kümnendat põlve 
saarlane, teisisõnu, puhta pö-
line. Olles suurema osa oma 
elust elanud metsade vahel, 
on side loodusega ja teadlikkus 
selle haprusest üsna kõrge. 
Seepärast pean end missiooni-
tundega saarlaseks, kelles on 
nii ajaloolast, teadlast kui ka 
looduse hoidjat.

Milliseid kogemusi ja 
teadmisi ülikooli tood?
Olen olnud riigiametnik, töö-
tanud erasektoris ja ka väljas-
pool Eestit. Esiletõstmist vää-

MERIT KINDSIGO on Kuressaare kolledži direktor alates 14. veebruarist

1. Minu peamiseks uurimis- ja 
õpetamisvaldkonnaks on ra-
handus, eelkõige investeerin-
gutega seonduv. Kuna olen 
tegutsenud ka IT valdkonnas, 
siis eelkõige kõnetab mind 
probleemide lahendamine, si-
dudes majanduse, andmetea-
duse ja tehnoloogia valdkon-
nad.
2. Olen ülikoolis töötanud üle 
15 aasta ning selle aja jook-
sul kokku puutunud mitme 
valdkonna õppe- ja teadus-
teemadega. Lisaks töötanud 
ja koostööd teinud välisüli-

TÕNN TALPSEPP on finantstehnoloogia kaasprofessor majandusanalüüsi ja 
rahanduse instituudis

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaha kaasprofessorit. Igaüks 
on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide 
kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. 
Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud 
vähemalt ühe doktoritöö.

ESITASIME KÕIGILE NELI KÜSIMUST:
1. Palun tutvusta ennast.
2. Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?
3. Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?
4. Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

rivad kokkupuuted tootmise ja 
tööstusega, tänu millele oskan 

mõista ja teadvustada tootmise 
eripärasid ja vajadusi. Raken-
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koolidega ning täitnud admi-
nistratiivseid rolle. Usun, et 
kõigest sellest võiks kasu olla 
ka õpperaja kaasprofessorina.
3. Pean kvaliteetset kõrghari-
dust väga oluliseks ning oma 
valdkonnas selle eest hoolit-
semine, haridusmaastiku ja 

tehnoloogia arenguga kaasas 
käimine on kindlasti minu 
üheks prioriteediks. Kuna 
minu taust on interdistsipli-
naarne, siis mõne valdkonda-
deülese probleemõpet hõlma-
va uue õppeprojekti loomine 
või arendamine võiks olla 

1. Olen kolmandat põlve peret-
raditsioone järgiv multidistsip-
linaarne tootearenduse insener. 
Armastan tööd noortega, kära ja 

müra ning mitme asjaga korra-
ga tegelemist. Leian, et põnevaid 
tegevusi korraldades saad ka ise 
elada põneva ja tulemusliku elu.

2. Ei ole olemas kogemust/
teadmist, millest ei oleks kasu. 
Esiteks toon välja pikaajalise 
töökogemuse kõrgtehnoloogili-
se kaubamärgi Canon rahvus-
vahelises hooldusvõrgustikus, 
teiseks koostööpartneritest, 
vilistlastest ja kolleegidest 
tekkinud võrgustiku, mida igal 
sammul väga vaja läheb.
3. Hästi üldiselt vastust sõ-
nastades ütleksin, et piisab 
sellest, kui kõik, mida õpe-
tan, loon ja ehitan, tulevikus 
võimalikult palju kasutust 
leiaks. Mõni projekt võib ju ka 
sahtlisse jääda, aga enamik 
võiks omada täit elujõudu.
4. Aus vastus – mind üllatas 
selle positsiooni saanute kõrge 
keskmine vanus (50). Loodan, 
et kohe järgmise ringiga mär-
gatakse rohkem ka noori. ■

TOIVO TÄHEMAA on tootearenduse kaasprofessor mehaanika ja tööstus-
tehnika instituudis

duskõrghariduse pakkumisel 
on tootmise hingeelu ja reaal-
sete vajaduste mõistmine üli-
oluline. 
Teisalt on kõik mu akadee-
milised lõputööd olnud alati 
seotud jäätmete või taastu-
venergiaga, olen kogu oma 
õpingute tee püüdnud leida 
häid ja jätkusuutlikke la-
hendusi tööstuste heitme-
tele ning analüüsinud veidi 
ka taastuvenergia võimalusi 
Saare maakonnas. Leian, et 
kõik eelnev on mind hästi ette 
valmistanud nii rohepöörde 
ideoloogiaga silmitsi seismi-
seks kui ka sellega hoogsalt 
kaasaminemiseks. 

Mida tahad kolledži juhina 
korda saata? 
Olen võtnud endale eesmärgiks 
võimalikult palju kaasa aidata 
stabiilselt kindla, tugeva ja 
iseseisva kolledži kasvamise-
le, mille tegevus ja eesmärgid 
vastavad nii TalTechi kui ka 
regiooni vajadustele. Oluline 
on hoida olemasolevaid ja luua 
uusi tugevaid teaduslikke uuri-
misrühmi, millega saame kas-
vatada oma kompetentsi meile 
aktuaalsetel teemadel. Juba 
mõnda aega on seistud silmitsi 
ülemaailmse kliima- ja energia-
kriisiga. Iga kriisi puhul kan-
natavad kõige rohkem väikesed 
ja mina soovin panustada just-

nimelt sellesse, et äärealad ja 
kaugemad piirkonnad võidak-
sid oma kolledžitest – et meist 
oleks ka päriselt kohalikele 
kasu ning seda teaduspõhise 
kompetentsi tasandil.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud? 
Inimeste soojus ja kaasaelami-
ne. Kolledžis on vastuvõtt ol-
nud ääretult soe ja abivalmis, 
kuid olen ka väljastpoolt maja 
saanud väga positiivset ja ülla-
tuslikult tulihingelist kaasaela-
mist. Saarlastel on ilmselgelt 
kolledžit väga vaja ning neil on 
siiralt hea meel, et taas on näha 
arengut ja edasiminekut. ■

samuti huvitavaks väljakut-
seks.
4. Uue positsiooniga seoses oli 
meeldivaks üllatuseks, et kogu 
protsess oli organiseeritud väga 
sujuvaks ja peale avalduse esi-
tamist vajas minu poolt mini-
maalset sekkumist. ■
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1. Olen lõpetanud Tallinna 
Tehnikaülikooli toiduainete 
töötlemise eriala, kaitsnud siin 
magistri- ja doktorikraadi ning 
lõpetanud ka tehnikaõpetaja 
eriala. Alates 2006. aastast 
töötan ülikoolis dotsendina, 
viies läbi nii õppe-, teadus- kui 
arendustööd. Minu peamine 
uurimisvaldkond on seotud 
toidufüüsikaga.
2. Doktoriõpingute raames 
oli mul võimalik Marie Curie 
stipen diaadina töötada 1,5 aas-
tat Inglismaal Norwichis toidu-
uuringute instituudis Quadram 
Institute. See andis mulle suu-
repärase kogemuse teadustöö 
tegemisel ning võimaluse sel-
geks õppida erinevaid füüsika-
lisi analüüsimeetodeid. Üle 10 
aasta oli mul võimalus dotsendi 
töö kõrvalt töötada teadurina 
ka Toidu- ja Fermentatsiooni-
tehnoloogia Arenduskeskuses 
(TFTAK), kus sain oma teadmisi 
rakendada toiduettevõtete prob-
leemide lahendamisel.
Tänu toidutehnoloogia ja -toote-
arenduse magistriõppe prog-
rammijuhi tööle on mul olnud 
võimalus panustada ka toidu-

valdkonna õppearendusse, luua 
võimalused kompetentseks toi-
dutehnoloogia õppeks ning toe-
tada üliõpilasi ja kolleege.
3. Soovin tagada kõrgetaseme-
lise õppetöö toidutehnoloogia 
valdkonnas, parendades nii 
õppekava, õppemeetodeid kui 
ka õppetaristut ning võimalda-
des seega ettevõtlike ja loovate 
tipptasemel spetsialistide järel-
kasvu ühes olulisemas majan-
dussektoris. 
Samuti soovin tõsta avalikkuse 
teadlikkust toiduteadusest ja 

-innovatsioonist. Jätkame kol-
leegidega ettevõtetele täiendus-
koolituste ja gümnaasiumitele 
valikkursuste andmist ning 
osaleme Inseneriakadeemia te-
gevustes ja EuroTeQ-i koostöö-
võrgustikus. Kindlasti jätkan 
koostööd ettevõtetega, kaasates 
teadus- ja arendustöödesse ka 
tudengeid.

4. Olen loodusteaduskonnast 
hetkel ainuke õpperaja kaas-
professor, kuigi suurepära-
seid õppejõude on siin väga 
palju. ■

KATRIN LAOS on toidutehnoloogia kaasprofessor keemia ja biotehnoloogia 
instituudis

1. Mind huvitavad andmed ja 
seosed, nende analüüsimine, 
mustrite, seaduspärasuste 
ja trendide leidmine ning vi-
sualiseerimine. Minu jaoks ei 
ole niivõrd oluline valdkond, 
vaid analüüsimisest saadav 
lisandväärtus. Olen lisaks 
arvutiteadlastele teinud ar-
vestava hulga koostööd sot-
siaalteadlaste, politoloogide, 
inseneride, logistikute, filo-
soofide ja õigusteadlastega.
2. Naljaga pooleks võiks ju 
öelda, et viimase 12 aasta 
jooksul peetud dotsendi ame-
tikoha ingliskeelse nimetuse 

INNAR LIIV on multidistsiplinaarsete suurandmete kaasprofessor tarkvara-
teaduse instituudis
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1. Olen Eesti inseneripeda-
googika keskuse ja inseneri-
teaduskonna õppearenduse 
keskuse juhataja, õppejõud 
ja mentor. Olen ka Rahvus-
vahelise Inseneripedagoogika 
Ühingu IGIP valitud presi-
dent, minu presidentuur algab 
käesoleva aasta septembris. 
Hariduselt olen keemiatehno-
loogiainsener, kuid viimasel 
20 aastal pühendunud inse-
neripedagoogikale, sealhulgas 
STEM didaktikale.
2. Kindlasti on uues ametis 
kasu minu teadmistest inse-
neripedagoogikas, läbiviidud 
teadus- ja arendustegevus-
test, rahvusvahelisest koos-
tööst ja võrgustikest, mento-
rina tegutsemisest, õppurite 
tagasisidest, aktiivsetest ja 
alati kaasa mõtlevatest kol-
leegidest, koostöiselt koos-
tatud inseneripedagoogika 
täiendusõppekavast, korral-
datud rahvusvahelistest tea-
duskonverentsidest, külalis-
õppejõu tööst välisülikoolides 
ja paljust muustki. See, mis 
millekski kasulik on, selgub 
töö käigus. Kindlasti soovin 
oma tööd ja tegevust pidevalt 
analüüsida ja reflekteerida, et 
õppida igast kogemusest ning 
jagada neid kolleegidega. 
3. Plaanin tuua koduülikooli 
rohkem parimaid rahvusva-
helisi praktikaid inseneripe-

dagoogikast. Soovin oma tead-
miste ja kogemustega toetada 
inseneri- ja loodusteaduskon-
na õppejõude ning doktoran-
te õppimiskeskses õpetami-
ses, tutvustada ja rakendada 
CDIO probleemõppe põhimõt-
teid nii õppekavaarenduses 
kui ka õppejõutöös. Soovin 
panustada ka institutsionaal-
se akrediteerimise lõpprapor-
tis välja toodud probleemide 
lahendamisse.

4. Olin töölähetuses, kui minu 
postkasti jõudis õppeprorek-
torilt õnnitluskiri teatega, 
et ülikooli senat toetas minu 
kandidatuuri. Olin mõtetes 
just lõppenud diskussiooni 
juures ning saabunud meil oli 
üllatav ja inspireeriv. Henry 
Brooks Adams on öelnud: 
„Õpetaja mõjutab igavik-
ku – ta ei saa kunagi teada, 
millal tema mõju tegelikult 
lõppeb...” ■

TIIA RÜÜTMANN on inseneripedagoogika kaasprofessor mehaanika ja 
tööstustehnika instituudis

(associate professor) häälduse 
harjutamisest on palju abi ka 
edaspidi kaasprofessori ame-
tikoha ingliskeelse nimetuse 
(associate professor) häälda-
misel. Tõsisemal noodil: ko-
gutud teadmiste ja kontakti-
de võrgustik annab kindlasti 
head eeldused vastloodud õp-
peraja kaasprofessori ameti-
koha edukal sisustamisel.
3. Soovin julgustada näge-
ma suuremat väärtust õpe-

tamises, selle otsest panust 
edasisel suhtlemisel avaliku 
ja erasektoriga ning võimet 
aidata eristada olulist mit-
teolulisest. Me ei pea tegeli-
kult jagama inimesi rõhuta-
tult tenuuri ja mitte-tenuuri 
või „õppepeetuse ja õpperaja“ 
professoriteks, vaid mõistma 
iga rolli olulisust ja otsima 
võimalusi koostöö abil vähe-
ma energiaga rohkem väär-
tust luua.

4. Üllatas positiivselt, kui 
ühtse meeskonnana ülikool 
sellise ametikoha loomist ve-
das, kuigi lähtepositsioon oli 
väga keeruline. Negatiivselt 
üllatas, kuidas oli kohati ise-
gi raske uuest positsioonist 
rõõmu tunda, teades, kui 
paljud kolleegid jäid ootama. 
Seda emotsiooni saab konst-
ruktiivselt kasutada nende 
julgustamiseks ja toetami-
seks samal teekonnal. ■
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1. Olen uudishimulik vaatle-
ja. Armastan ülikooli rahvus-
vahelist, avatud ja arengule 
orienteeritud õhkkonda ning 
võimalust töötada koos tore-
date kolleegide ja noortega. 
Meeldib lugeda, aias nokitse-
da ja reisida, eriti koos oma 
lastega.
2. Kõik, mida olen töiselt 
teinud, on olnud põnev ja 
õpetlik. Tegutsemine riigi-
ametnikuna, teadusprojekti 
juhi ja partnerina, eksperdi 
ja õppejõuna on ühel või tei-
sel moel suunanud mõtlema 
keeruliste ühiskondlike prob-
leemide lahendamise, suurte 
organisatsioonide toimimise 
ja juhtimise ning õppimise 
üle. Senine kogemus ütleb, et 
õppimist selle kõige laiemas 
tähenduses ei ole võimalik 
ülehinnata ning et õppimine 
toimub eelkõige läbi koostöö. 
Usun, et sellele teadmisele on 
rakendust ka kaasprofessori 
rollis.
3. Mind kõnetavateks tee-
madeks on teaduspõhine õpe 
ning õppetöö ja praktika si-
dumine. Olen püüdnud neid 

edendada oma senises tege-
vuses ja püüan ka edaspidi. 
Loodan kaasa mõelda ja te-
gutseda õpetamise arenda-
mise, õppetöö väärtustamise 
ning nii üliõpilastele kui ka 
õppejõududele sõbraliku ja 
avatud arengukeskkonna 
loomisel. 

4. Elu pakub iga päev mõne 
toreda üllatuse. Kaasprofes-
sori rolli kandideerimisega 
on ülikooli elust veelgi näh-
tavamaks saanud tahk, mis 
pakub rohkelt tegutsemis- ja 
panustamisvõimalusi ning 
mida veavad kirglikud ini-
mesed. ■

KÜLLI SARAPUU on avaliku sektori juhtimise ja organisatsiooni 
kaasprofessor Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis

1. Olen Tehnikaülikooli kas-
vandik, vahepeal ringi kolanud 
ja nüüd juba mõnda aega taga-
si. Õpetan põhilise kursusena 
väga laia profiiliga õppeainet, 
mille üheks põhieesmärgiks 
on inimeste suunamine oma-
enese peaga mõtlema ja neid 
mõtteid sujuvalt väljendama. 
IT-inimesena olen põhimõtteli-
ne “pingviin” ehk elanud üle 20 
aasta vaid Linuxi ja muu vaba 
tarkvara peal.
2. Eeskätt tollestsamast 
laiapõhjalisest õpetamis- ja 
juhendamiskogemusest, aga 
samuti eri paikades töötami-
se kogemusest.

KAIDO KIKKAS on infoühiskonna ja küberkultuuri kaasprofessor IT Kolledžis
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1. Olen ehitusinsener veeva-
rustuse ja kanalisatsiooni 
erialal, õppisin seda meie 
ülikoolis, kus omandasin ka 
doktorikraadi. Juhin ehituse 
ja arhitektuuri instituudis 
vee- ja keskkonnatehnika 
uurimisrühma ja õpetan tule-
vaseid insenere ning vean ka 
ingliskeelset õppekava „Kesk-
konnatehnika ja juhtimine“.
2. Võtan kaasa õpetaja- ja ju-
hikogemused ning teadmised 
pikaajalisest koostööst ettevõ-
tete ja erialaliiduga. Teadus-
töö käigus saadav teadmiste 

KARIN PACHEL on vee- ja keskkonnatehnika kaasprofessor ehituse ja 
arhitektuuri instituudis

3. Õpilastes püüan jätkuvalt 
arendada iseseisva mõtlemise 
ning eri tasemetel väljendu-
mise oskust, akadeemilisest 
kirjutamisest kuni tehnoslän-

gini; teadustöös uurida uusi ja 
põnevaid õpetamislahendusi; 
ülikoolis seista jätkuvalt selle 
eest, et õppetöö ei jääks teadu-
se kõrval vaeslapse rolli.

4. Võib-olla see, kuivõrd täp-
selt õpperaja kaasprofessori 
ametinõuded minu senise 
profiiliga haakusid. ■

pagas on äärmiselt oluline 
kompetentsuse säilimisel ja 
õpetamise aktuaalsena hoid-
misel kiirelt muutuvas kesk-
konnas.
3. Tulenevalt arengutest vee-
tarbimises ja suundumus test 
keskkonnas näen vajadust 
kaasajastada vee- ja kesk-
konnatehnika valdkonda. 
Muutused on kaasa toonud 
karmistunud seadusandluse 
ja standardid ning täiusta-
tud, säästlikkusel põhinevad 
insener-tehnilised lahendu-
sed. Oluline on veevarustuse 

ja kanalisatsiooniinseneride 
ettevalmistuses panustada 
senisest rohkem inseneri tööd 
ja otsuste tegemist toetavate 
mudelite integreerimisele, 
nende õpetamisele ja geoin-
fosüsteemide kasutamise-
le, seda lähtuvalt ettevõtete 
reaalsetest vajadustest. Seo-
ses põlvkondade vahetusega 
uurimisrühmas on vaja suu-
remat rõhku panna ka järel-
kasvule.
4. Õpperaja kaasprofessoriks 
saamine on äärmiselt meeldiv 
üllatus. ■
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Kristi Treffner  Fotod: erakogu

FULBRIGHTI STIPENDIUM 
VIIS NASA-SSE MEREPÕHJA 
KAARDISTAMA

TalTech Eesti Mereakadeemia veeteede haldamise ja ohutuse 
korraldamise eriala programmijuht dr Inga Zaitseva-Pärnaste sai 2020. 
aastal prestiižse Fulbright Scholar* stipendiumi teadustöö ja õppetöö 
läbiviimiseks USA Lõuna-Mississippi Ülikoolis (USM School of Ocean 
Science and Engineering), mis asub NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) Stennis Kosmosekeskuses.

Oma eesmärgiks seadis Inga välja töötada  
metoodika paremaks merepõhja kaardistami-
seks rannikualadel. Lisaks andis ta loenguid 
merekartograafias hüdrograafia tudengitele. 
Lõuna-Mississippi ülikoolis on kaks Rahvus-
vahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) 
tunnustatud hüdrograafia õppekava.
Stipendiumile kandideerimine toimus juba 
2019. aasta novembris, misjärel valiti välja po-
tentsiaalsed kandidaadid, kes pääsesid interv-
juule. Täpset konkurentide arvu Inga ei tea, 
sest kogu kandideerimist puudutav info hoiti 
konfidentsiaalsena. Ka intervjuude ajad olid 
seatud nii, et kandidaadid üksteisega ei koh-
tuks. Juba detsembris selgus, et ta oli valitud 
üheks kahest võimalikust stipendiumisaajast 
ning veidi hiljem, et just tema valitigi välja. 
Programmis taotles Inga 6-kuulist stipendiu-
mi, millest esialgu kinnitati siiski 4,5-kuuli-
ne aeg. Pandeemiast tulenevate piirangute 
tõttu olid akadeemilised vahetusprogrammid 
paljudes riikides peatatud ning Inga ei olnud 
kindel, kas tema oma realiseerub. Kuid tänu 
korraldajate pingutustele algas programm 
jaanuaris 2021. 

Elu alligaatorite ja orkaanidega
Mississippi osariigis tuli kohaneda ümbritseva 
eluga: leida kodu, liikumisvahend ning samal 
ajal alustada programmile vastava teadus- ja 
õpetamistööga. Välismaalasena argiellu sisse 
elades pakkus imestamist kohalike elu, näiteks 

kuidas hoovides toimetasid ringi ja elasid oma 
elu alligaatorid, keda ameeriklased ise üldse 
ei paistnud kartvat. Nii oli tavaline, et muru-
niitmise ajal tuli alligaatorid sabast eemale 
lohistada, et nende alt ka pikem rohi niidetud 
saaks, samuti ei peljanud inimesed ujumas käia 
kohtades, kus alligaatorid elutsesid. 
Kohaneda tuli ka teadmisega, et asutakse 
orkaanide piirkonnas, nimelt oli just see maa-
ala olnud Katrina epitsentriks. Selle aasta 
juunis elas Inga üle orkaani Claudette, millest 

Mississippi faunaga
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teatati ette umbes kaks tundi ning selle ajaga 
tuli varuda vett, söögipoolist ja leida turvaline 
koht varjumiseks. Õnneks jõudis orkaan enne 
Mississippisse jõudmist tublisti raugeda ega 
toonud seekord kaasa hävitavaid tagajärgi.

Töötamine
Esialgu võttis umbes kuu jagu aega NASA kes-
kuse töötajakaardi ja ligipääsu saamine ning 
seni toimusid vajalikud kohtumised distant-
silt. Aga oma õpetamistööga Lõuna-Mississippi 
ülikooli (The Universtity of Southern Missis-
sippi) Gulf Parki kampuses, mis asus Gulf - 
porti linnas, sai kohe jaanuaris algust teha. 
Ülikool on suur kompetentsikeskus ja neil on 
Fulbrighti stipendiaate suur au vastu võtta. 

üheks olulisemaks partneriks Riiklik Ookeani- 
ja Atmosfäärivalitsus (National Oceanic and 
Atmospheric Administration ehk NOAA).

Suuremad erinevused
Võrreldes Eesti Mereakadeemiaga õpib Missis-
sippi hüdrograafia suunal vähem tudengeid, 
kuid õppekava lõpetatakse nominaalajaga ja 
enamasti lõpetavad kõik tudengid. Ingal on 
hea meel, et Eestis on huvi antud eriala vastu 
oluliselt suurem: „Vaatamata sellele, et meie 
õppekava ei ole erialaselt rahvusvaheliselt 
akrediteeritud, siis oleme ikkagi tublid ja edu-
kad, kuna igal aastal tuleb õppima nii palju 
uusi tudengeid.“ Inga kohtus ka sealse ülikooli 
rektoriga ja tõdes rõõmuga, et tegemist on 
valdkonnaga vägagi kursis oleva inimesega, 
kes tunneb hästi soetatud erialaseid seadmeid, 
laevu ja tarkvara.
Inga õpilasteks olid mereteaduste õppekava 
tudengid, kes on spetsialiseerunud hüdr o-
graafiale. Päris alguses muretses inglise keelt 
valdav Inga, kuidas tudengid tema võõrapä-
rast aktsenti mõistavad, kuid see mure oli 
asjata. Mississippi ülikoolis käivad tudengid 
koos paljudest Ameerika osariikidest ning on 
tänu sellele harjunud kõikvõimalike hääldus-
viisidega.
Kohalikud üliõpilased üllatasid Ingat oma 
kõrge motivatsiooniga: „Vaatamata sellele, et 
õpe on tasuline (ja päris kulukas) ning ena-
mik tudengeid võtavad õppelaenu, siis nende 
innukus õppida, teadmisi omandada ja mater-

Peab ära märkima, et hüdrograafia on sealse 
ülikooli fookuseriala, mille kaudu arendatakse 
valdkondlikku infrastruktuuri. Suur toetus on 
ka USA mereväe poolt, kellega tehakse ühis-
tes projektides pidevalt koostööd. Samuti on 

Hüdrograafia õppelaev

Hüdrograafia õppekava tudengitega praktikal
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jalist ise aru saada oli pehmelt öeldes muljet 
avaldav! Tudengid ei kurda ja teavad oma 
kohustusi ning on püüdlikud. Eriti võrreldes 
eesti tudengitega, kellele on võimaldatud tasu-
ta kvaliteetne haridus ja kes teevad oma asjad 
vahel „kuidagimoodi ära“. See oli positiivne 
kultuurišokk!“ 
Veel üks erinevus on see, et USA tudengid on 
enda suhtes kriitilisemad ja hindavad õppimis-
protsessis rohkem oma võimeid kui õppejõu 
kompetentsi. Nad teavad, et selline suhtumine 
aitab saavutada eesmärke. Ja et haridus on 
oluline neile, mitte õppejõule.
Hoolimata viiruse olukorrast ja distantsõppe  
eelistamisest soovisid Inga tudengid käia kon-
taktõppes. Poole aasta jooksul puudus ühest 
loengust üks tudeng. Kui nüüd vaadata, kui-
das erineb sealne õppetöö meie õppekavast ja 
-protsessist, siis võib näha drastilisi erinevusi. 
Koolis eeldatakse, et tudeng suudab maksi-
maalselt iseseisvalt õppida. Enne loengut pea-
vad tudengid ise kõigi materjalidega tutvuma 
vastavas elektroonilises keskkonnas Canvas 
(nagu meil Moodle). Peamine suhtlus tudengi-
tega käis samuti Canvase kaudu, harvem  
MS Teamsis.
Tavaline praktika USA-s on see, et õppejõud 
ehitab loengu üles enda kirjutatud õpiku pea-
le, mis ei ole alati kooli raamatukogus saada-
val ja mille tudengid endale soetama peavad. 
„Nad ostavad kõik vajalikud õpikud oma raha 
eest. See on nende jaoks loomulik, kuna kõik 
teadmised on investeering tulevikku,“ täp-
sustab Inga kohalikku olukorda. Tudengite 
teadmiste osas eestlastega erinevust ei olnud, 
kuigi Inga hinnangul on eesti tudengitel suur 
potentsiaal, mida nad sageli ise ei taipa ära 
kasutada.

Üllatused merel 
Nagu Mereakadeemias, olid ka seal klassika-
liste loengute kõrval praktilised ülesanded. 
Hüdrograafiliste mõõdistuste praktikal ta-
bas Ingat suur üllatus – tudengid tegelesid 
mõõdistustega laeva peal iseseisvalt, ei olnud 
neil seal toeks õppejõudu ega kaptenit. Mere-
le mindi ülikooli laevaga, mille juhtimisega 
pidid tudengid ise toime tulema. „Seal ei ole 
sellist asja, et teed endale väikelaevajuhi load. 
Ettevalmistusaeg laevaga sõitmiseks on kaks 
nädalat, misjärel võib juba omal käel merele 
minna. Ma muudkui imestasin, kui iseseisvad 
need tudengid on,“ meenutab Inga ootamatut 
vaatepilti. „Tudengitele antakse laev ja ülesan-
ne ning eeldatakse, et nad saavad hakkama.“ 
Töö käigus tekkivad küsimused tuleb lahenda-

da järgmises järjekorras: kõigepealt materja-
lidest vastuseid otsides, seejärel kursusekaas-
lastelt küsides ning kui siis ka tõele lähemale 
ei jõua, peaks veebist vastuseid nõutama. 
Alles kõige viimane variant on pöörduda oma 
küsimusega otse õppejõu poole. Nii õpetatak-
se tudengitele, kuidas lahendada probleeme 
iseseisvalt. 

Tudengitel on merel võimalus kasutada 
kõiki instrumente, mis võimaldavad teostada 
hüdrograafilisi mõõdistusi. Sealne keskkond 
on hüdrograafia õppejõu tõeline unistus. Inga 
loodab, et programmi kaudu avaneb võimalus 
ka Mere akadeemia veeteede haldamise ja ohu-
tuse korraldamise õppekavale saada erialane 
IHO akrediteering. Selle saamine oli ka üks 
algseid põhjuseid, miks Inga Fulbrighti stipen-
diumi üldse taotles. „Nende Marine Science 
hüdro graafia õppekava on väheste õppekavade 
hulgas maailmas, mis sai IHO poolt akreditee-
ritud ja seetõttu on neilt palju õppida,“ täpsus-
tab ta.

Autonoomsed mõõdistuslaevad

AUV autonoomne veealune mõõdistusseade (sõiduk)
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Teadustöö
USA-s läbiviidava teadustöö üheks eesmärgiks 
oli kohapealse õppekava arendamine hüdro-
graafiliste mõõdistuste tegemiseks madalates 
vetes, kombineerides omavahel hüdrograafilisi 
andmestikke, mis on saadud erinevate mõõdis-
tusmeetoditega. Näiteks in-situ** mõõdistused 
LIDAR (Light Detection And Ranging) laser-
mõõdistuste süsteemiga. Neid kasutatakse 
laserkiire abil keskkonna sondeerimiseks. 
Näiteks Maa-amet teostab regulaarseid topo-
graafilisi mõõdistusi maastiku mõõtmiseks LI-
DAR-iga. Samuti on olemas LIDAR-süsteemid, 
millega saab mõõdistada merepõhja. Selleks 
kasutatakse punast ja rohelist kiirt. LIDAR-
iga merepõhja mõõdistamine võimaldab kaar-
distada madalaid rannaäärseid alasid, kus 
laevaga mõõdistamisi teostada ei ole võimalik. 

„Mina võrdlesin hüdrograafilisi andmeid 
erinevatelt allikatelt. Projekti eesmärgiks oli 
hinnata LIDAR-iga mõõdistatud merepõhja 
laevadelt mõõdistatud andmetega, et hinnata 
LIDAR-i andmete usaldusväärsust. Niisugu-
ne analüüs võimaldab meil Eestis rakendada 
samu süsteeme. Rannikualade merepõhja 
mõõdistamisel LIDAR-süsteemidega on päris 
suur potentsiaal,“ räägib Inga. Batümeetrilisel 
LIDAR-il on aga omad piirangud, näiteks vee 
läbipaistvus. Eesti rannikuvetes on eri aasta-
aegadel vee karakteristikud erinevad, mistõttu 
on kõige soodsam aeg taolisteks mõõdistusteks 
kevadel, pärast jää sulamist. Kohas, kus Inga 
töötas, oli aastaringselt soe ja soodne ilm, et 
pidevalt mõõdistusi teha ja tudengitega prakti-
lisi töid läbi viia.
„Minu teadustöö tulemused annavad kindlas-
ti alust taolisteks uuringuteks Eestis. Loodud 
akadeemilised kontaktid võimaldavad meil 
tulevikus kutsuda hüdrograafia valdkonna 
professoreid külalisloengute läbiviimiseks 
veeteede haldamise õppekavale ning loovad  
eeldusi veeteede tudengitele läbida erialaai-
ned osaliselt Lõuna-Mississippi ülikoolis,“ on 
Inga saavutatud tulemustega rahul. Samuti 
kiidab ta Fulbrighti programmi ja stipendiu-
miga kaasnevat suurepärast võimalust: „Meie 
õppejõud peaksid julgemalt kandideerima, 
sest see avab palju uksi ja annab väga hea ko-
gemuse, millega uute eesmärkide poole edasi 
liikuda!“ ■

* Fulbrighti programm loodi 1946. aastal endise senaatori J. William Fulbrighti poolt kehtestatud õigusaktiga, 
et „suurendada vastastikust mõistmist Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide elanike vahel“. Fulbrighti 
programmist antakse stipendiume USA ja välisriikide kodanikele välismaal õppimiseks, õpetamiseks, loen-
gute pidamiseks ja teadustöö tegemiseks. Tänaseni peetakse seda USA üheks prestiižsemaks stipendiumiks, 
mis on suunatud peaasjalikult välismaalastele.

** kohapealne, ladina k

Välitöödel

Stennis Space Center
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Kokku tulemine on algus. Kokku hoidmine on edasiminek. Koos töötamine on edu.
Henry Ford

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor  Fotod: Virumaa kolledž

VIRUMAA KOLLEDŽI 
MEESKONNAPRAKTIKA 
PARTNER ON IDA-VIRU 
KESKHAIGLA

Partnerite hulgas on nii tuntud ettevõtteid, 
nagu Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, 
NPM Silmet OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, 
Hanza Mechanics AS, kui ka hulk väiksemaid 
tööstus ja tehnikavaldkonna firmasid. 2021. 
aasta alguses toetuse saanud ESF projekti* raa-
mes toimunud meeskonnapraktika juhendajate 
koolitustel pandi alus uuele ja põnevale koostöö-
le Ida-Viru Keskhaiglaga (IVKH). 
Septembris toimunud koolitusel osales viis 
IVKH töötajat, kellega koos sõnastati kaks 
meeskonnapraktika teemat: temperatuurijälgi-
mise süsteemi kaardistamine, probleemide kir-
jeldamine ja võimalike lahenduste pakkumine 
ning hambaröntgeni jaoks kollimaatori model-
leerimine ja prototüübi teostamine. 
Kuna praktika oli plaanis läbi viia juba sügis-
semestril, komplekteeriti kiiresti interdistsipli-
naarne meeskond IT- ja mehaanikatudengitest. 
Kohtumistel kujunes välja ka üks telemaatika 
ja arukate süsteemide eriala lõputöö teema: 
Ida-Viru Keskhaigla laboratooriumite andurite 
andmete visualiseerimine ja analüüs statistika-
tarkvara R baasil. Tihe koostöö haigla ja kolled-
ži vahel päädis kokkuleppega, et kevadsemestril 
plaanivad 2–3 õppejõudu läbida haiglas kahe-
nädalase stažeerimise. Eesmärgiks on IVKHs 
esinevate väljakutsete täpsustamine ning uute 
projekti- ja probleemõppe teemade sõnastamine.

Virumaa kolledžil kui Eestis ainukesel täielikult tehnika valdkonnas 
õpetaval regionaalsel kolledžil on 21 aasta jooksul välja kujunenud 
suur koostööpartnerite ring. Kolledž on läbi aastate püüdnud partnerite 
kaasabil leida erinevaid projekti- ja probleemõppe teemasid õppeainete, 
praktika ja lõputööde jaoks.
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Koostöö IVKH-ga on olnud põnev ja silmiavar-
dav ning muutub tulevikus veelgi tõhusamaks. 
Kokku on lepitud mitmesuguste koolituste läbi-
viimine IVKH töötajatele, tudengite lõputööde ja 
praktika juhendamine ning ülevaatlike loengu-
te lugemine. Virumaa digi- ja rohetehnoloogia-
te innovatsioonikeskusega on plaanis läbi viia 
ärianalüütika tarkvarade turu-uuring, ühiselt 

välja töötada teenindusroboti prototüüp ning 
arutada logistikaroboti arendamise ja rakenda-
mise võimalusi.
Detsembris sõlmis ülikool IVKH-ga koostöö-
lepingu, mis aitab kaasa uudsete terviseteh-
noloogiate rakendamisele ning koos värskete 
teadustulemustega tõstab piirkonna elanike 
tervise- ja töövõimet. Jaanuari lõpus toimunud 
ITteaduskonna ja Virumaa kolledži kohtumisel 
IVKH võtmeisikutega täpsustati üksustevaheli-
si arendusvõimalusi ning pöörati erilist tähele-
panu töötajate väljaõppele, kellel on oluline roll 
innovaatiliste lahenduste elluviimisel. Koostöös 
Tervisetehnoloogiate instituudiga on tulevikus 
arutelu all ka meditsiinitehnika ja -füüsika ma-
gistriõppekava vastuvõtu laiendamine Ida-Viru-
maale ja doktoriõppe võimaldamine töötavatele 
tudengitele. Samuti on aktuaalne mikrokraadi-
de väljatöötamine ja läbiviimine.
7. veebruaril lõppenud meeskonnapraktika ju-
hendajate koolitusel osales rekordarv õppureid: 
kokku 34 inimest 17 erinevast asutusest, sh 12 
inimest SA Narva Haiglast. Koostööpartnerite 
ringi laienemine on üks konkreetsest eelmaini-
tud projekti tulemustest.
Virumaa kolledži siht on pakkuda üliõpilastele 
õppeprotsessi käigus praktilisi, organisatsiooni 
või ettevõttega seotud ülesandeid. See võimal-
dab ette valmistada konkurentsivõimelisi spet-
sialiste tööjõuturule ning samal ajal lahendada 
koostööpartnerite väljakutseid. ■

* „EDU projekt: tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide 
piloteerimine ja jagamine“
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DEMOPÄEV 
TUTVUSTAS 
NELJA KASULIKKU 
TÖÖSTUSROBOTIT
Heiko Põdersalu, Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskuse  
juhataja  Fotod: Virumaa kolledž

TalTech Virumaa kolledžis 
Virumaa digi- ja rohetehno-
loogiate innovatsioonikeskuses 

Robotite kasutuselevõtt aina laieneb. Inimese kõrval töötav kaasaegne 
koostöörobot ehk cobot ei vaja turvaalasid ega piirdeid ning robotite 
paigaldamine ja programmeerimine on tehtud väga lihtsaks. 2019. aastal 
võeti maailmas kasutusele üle 18 000 uue cobot’i.  

(ViDRIK) veebruaris toimunud 
robotite demopäeval esitleti 
kokku nelja tööstusrobotit.

Kolledži lektor Sergei Pav-
lov tutvustas laborites tegut-
sevaid töökindlaid Kuka ja 
Fanuc tööstusroboteid. Neid 
saab kasutada tootmises 
konkreetsete rutiinsete tege-
vuste jaoks, kuid nende prog-
rammeerimine on kaasaegse-
test analoogidest mõnevõrra 
keerukam ning nad vajavad 
turvaala või piirdeid ega sobi 
tööks inimeste kõrvale.
Demec CNC OÜ tõi kolledžis-
se esitlemiseks mobiilse robo-
ti MiR 100. Need robotid on 
mõeldud kasutamiseks hoo-
nesiseses logistikas, kaupu ja 
aluseid saab transportida nii 
roboti peal kui ka haakida 
robotile järele kärusid. MiR-
robotid on inimestele ja ümb-
ritsevatele esemetele ohutud, 
sõidavad takistustest mööda 
või jäävad seisma, kui ümber-
sõit puudub. 
Kõige uuema ja kaasaegsema 
ning äsja Kohtla-Järvele kol-
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ledži laborisse õppeeesmärgil 
jõudnud ABB koostööroboti 
GoFa CRB 15000 puhul on te-
gemist uudisega Baltikumis. 
Robot võib töötada koos ini-
mesega, kuna tajub inimese 
lähedust ja jääb enne temaga 
kokkupuudet seisma. Roboti 
programmeerimine ja kasuta-
mine on tehtud väga lihtsaks 
ja mugavaks. Roboti tegevuse 
programmeerimiseks piisab, 
kui võtad robotist kinni ja lii-
gutad selle vajalikesse posit-
sioonidesse, programm kirjuta-
takse automaatselt. Kuna uue 
ABB roboti jõudmisel Virumaa 
kolledžisse oli suur panus Tau-
no Ottol, nimetati professor 
Otto uue roboti ristiisaks. 
Robotid on muutunud töös-
tuse kõrval ka omamoodi tu-
rismiatraktsioonideks – välis-
külalised soovivad vanalinna 
asemel näha, kuidas robotid 
linnas ringi sõidavad ja pakke 
veavad. Inseneriteaduskonna 
professor ja arendusjuht Tau-
no Otto toob välja, et tehisin-
tellektil põhinevad lahendu-
sed pakuvad mitmeid uudseid 
võimalusi ja lähenemisi. Näi-
teks tootmisprotsessidest si-
mulatsioonide tegemine ja 
tootmise virtualiseerimine 
loob uusi võimalusi inimeste 
väljaõppeks ja tootmisprotses-
side efektiivistamiseks. Män-
guliste meetoditega saab läbi 
virtuaalreaalsuse katsetada 
ja õppida ohutult seadmete 
kasutamist või läbi mängida 
tootmisliinide paiknemine, 
inimeste käitumine ja liiku-
mine hoones.
Virtuaalreaalsuse eelistena 
toob TalTech Virumaa kol-
ledži doktorantnooremtea-
dur Karle Nutonen välja, et 
see võimaldab kujutletavas 
keskkonnas inimese olekut ja 
meeli imiteerides läbi mängi-
da erinevaid olukordi ja käi-
tumisi enne seda, kui tehakse 
investeeringuid uute tootmis-
liinide rajamiseks või toodete 
tootmiseks. ■

Virumaa kolledži ViDRIK viib läbi seminaride sarja,  
et tutvustada ettevõtetele arenguid ja võimalusi 
robootikas, energeetikas, automaatikas ja program-
meerimises. 

2. veebruaril 2022 TalTech Virumaa kolledžis  
toimunud robotite demopäeva ettekanded ja  
robotite tutvustamine on järelvaadatavad:  
vidrik.taltech.ee/robotite-demopaev. 

Roboti ristimine

https://vidrik.taltech.ee/robotite-demopaev/
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MART ERIK KERMES:
ÜKS PÕHJUS  
TALTECHIS ÕPPIDA ON 
TUDENGIORGANISATSIOONID
Foto: erakogu 

VILISTLANE

Mart Erik Kermes on Tehnikaülikooli päris  
värske vilistlane, ta lõpetas 2021. aastal 
inseneriteaduskonnas elektroenergeetika ja 
mehhatroonika bakalaureuseõppe. Praegu 
õpib ta juba tootearenduse ja tootmistehnika 
magistriõppes ja on Solaride haridusprojektis 
inseneeria valdkonna juht. 

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
Kuna läksin pärast bakalaureuseõpinguid 
kohe magistrisse edasi õppima, siis ma ennast 
vilistlasena eriti ei tunnegi. Küsige kümne 
aasta pärast uuesti!

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu 
ülikooliajast.
Kui mulle üks aine või õppejõud bakalaureuse-
õpingutest meelde jääb, siis Paul Taklaja, kes 
andis meile kohe esimesel semestril sissejuha-
tust elektroenergeetikasse. Taklaja loengud olid 
alati humoorikad ja huvitavad, kuid eredalt 
jäävad meelde kontrolltööd ja eksamid. Paul 
Taklaja käsib üliõpilastel alati oma töö lõpus 
kirjutada luuletus kooli, aine või muu aktuaalse 
kohta. See oli kontrolltöö juures tihti kõige kee-
rulisem osa ning pärast sõpradega üksteisele 
luuletuste lugemine oli ka päris pull. 
Ma poleks eales oodanud, et elektroenergeeti-
kat ja mehhatroonikat õppima tulles hakkan 
luuletusi kirjutama, kuid nii see oli ja isegi 
kui töö täiesti aia taha läks, lootsin sisimas, et 
ehk saan luuletuse eest pool punkti ja päästan 
päeva. Tavaliselt ei päästnud, tuli töö uuesti 
teha. Ka uus luuletus oli vaja kirjutada!

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Liitusin kohe esimesel õppeaastal FS Team 
Tallinnaga ning seal tutvusin inseneeria kui 
sellisega. Õppisin projekteerima, tugevus- ja 
voolavusanalüüse tegema, komposiitmaterja-

lidest detaile valmistama, tutvusin erinevate 
tootmismeetoditega jne. Sealt õpitud praktilise 
kogemuse ja kooliteadmiste rakendamise abil 
sain minna elu esimesele töökohale nii, et mul 
oli ka veidi kogemust vöö vahel.
Lisaks on tudengivormeli tiim juba nii kaua te - 
gutsenud, et selle veteranid töötavad Eesti tipp - 
ettevõtetes. Nõnda olid ka minu ülemused endi-
sed tudengivormeli liikmed, mistõttu sain kohe 
nendega jutule ja hästi läbi. TalTechi kaudu 
sattusin ka Solaride meeskonda. 

Mis Sinust oleks saanud, kui Sa poleks 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis?
Käisin tegelikult gümnaasiumis humanitaar-
kallakuga klassis ning eriline reaalteaduste 
fänn ma kindlasti polnud. Seega tuli ka mulle 
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veidi üllatusena otsus tulla TalTechi insenee-
riat õppima. Kui ma poleks seda otsust teinud, 
tegeleksin arvatavasti muusikaga. Musitsee-
rimine on mulle kogu elu päris hingelähedane 
olnud ja ma naudin seda jätkuvalt. Õppisin 
muusikakoolis saksofoni, lisaks iseseisvalt 
mitmesugu seid pille. Tegime sõpradega bändi, 
laulsin kooris ja mängisin paaris orkestris. La-
val olemine ja esinemine mulle väga meeldis, 
kuid selline tulevik tundus pisut ebakindel. 
TalTechi tulles valisin sellise eriala, mis jätaks 
mulle võimalikult palju tegevusvõimalusi ava-
tuks, ning olen rahul, et ma just seda teed läksin.

Ütle üks mõte, kuidas TalTech veelgi 
ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks.
Ma teeks igasugu ägedaid laboreid juurde. 
Meil võiks olla suur tuuletunnel, kus saaks 
rohkem aerodünaamika kohta õppida. Meil 
võiks olla veel suuremad metalliprinterid, et 
üliõpilased saaksid luua igasuguseid huvita-
vate topoloogiliste geomeetriatega konstrukt-
sioone. USAs on näiteks üks firma nimega 
Czinger, mis toodab tehisintellekti abil projek-

teeritud konstruktsiooniga superautot. Auto 
komponendid on pea kõik metallist 3D-prindi-
tud, sest klassikalise freespingiga poleks neid 
lihtsalt võimalik toota. Väga lahe projekt!
Meil võiks olla koolis väike moodulreaktor ning 
eraldi tuumaenergia eriala. Üldse võiks olla 
kõiksuguseid tootmismasinaid ja -materjale, mis 
oleksid üliõpilastele tasuta kasutada. Kujutan 
ette maailma, kus üliõpilane saaks peale loen-
guid minna tootmise laborisse ja lamineerida seal 
endale näiteks süsinikust lumelaua või rattaraa-
mi või siis hoopis freesida oma vanale bemmile 
uued õõtsad – kõige eest on makstud, ainult tule 
ja tee. See oleks üliõpilastele ülim motivaator, 
miks ennast valdkonnaga kurssi viia, miks loen-
gutes käia ja üldse tulla TalTechi õppima.

Aga reaalses maailmas: üks põhjus,  
miks peaks just TalTechi õppima tulema?
TalTechi tudengiorganisatsioonid. Nad tegele-
vad täiesti seinast seina valdkondades, nii et 
huvi korral saab kogemusi kuhjaga. Reeglina 
tutvub tudengiorganisatsioonides ka inimeste-
ga, kes on motiveeritud, sõbralikud, targad ja 
tulevikus hindamatud tuttavad! ■

Loe ka taltech.ee
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28. jaanuari hommikul asus ligi 120 TalTechi tudengit teele Kääriku spordi-
baasi. Eesti üliõpilaste sportlik-meelelahutuslik mõõduvõtt Talimängud 
toimus juba kuuendat korda, osales ligi 800 tudengit 15 kõrgkoolist. 

Kristina Keerdo  Fotod: Merilin Kask, Reiko Kolatsk, Marin Loo

TalTechi tudengid noppisid 6 võitu, 4 teist ja 4 
kolmandat kohta, kuid see kõige ihaldusväär-
sem, tulemuskarikas, jäi sel korral käeulatu-
sest välja. Üldarvestuses saavutas TalTech 
2. koha, jäädes vaid 30 punktiga alla pikalt 
valitsenud Tartu Ülikoolile.
Talimängude esimene päev algas meeleoluka 
rongkäiguga. Seejärel võistlesid omavahel 
kõrgkoolide rektorid, õppejõud ja maskotid. 
TalTechist võistlesid tublisti rektor Tiit Land, 
õppejõudude kategoorias Hendrik Voll, Sven 
Illing ja Hanno Tomberg ning maskotina mui-
dugi Juulius Tipikas ise. 

Esimesed poodiumikohad tulid meile käpiku-
korvpallis ja talijalgpallis, mõlemas 3. koht. 
Reede õhtu lõpetas Talimängude oodatuim ala, 
naiste mudamaadlus. Finaalis võitles TalTech 
(Britt Maiste) võimsalt TLÜ-ga ja lõpuks kuu-
lutati mõlemad vinged naised võitjaks. 
Laupäeva hommikul tervitasid tudengeid imeline 
päikseline ilm ja lumekuulid – tiim tiimi järel 
mindi vastamisi lumesõjas. TalTech armu ei 
andnud ja võimsalt võeti topeltvõit. Esikoht tuli 
järjest ka mitmel individuaalalal: meeste taliuju-
mises (Peeter Rõbakov), pokkeris (Sten Kalder) ja 
naiste rahaviskes (Triinu-Liis Vaikmaa). 

ÜLIÕPILASTE VI TALIMÄNGUD 
KOOS LUMETORM VALTERIGA
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TIPIKATE RATTAMATKAKLUBI SÕITIS  
TALLINNAST KÄÄRIKULE JALGRATASTEGA
Jaanus Sepp
28. jaanuaril viis Tipikate Rattamatkaklubi 
ülikooli, üliõpilaskonna ja oma klubi lipud 
jalgratastel Tallinnast Käärikule Üliõpilas-
te Talimängudele. Retkeks koguneti TalTec-
hi ees juba kell 5.30 hommikul, teele asuti 
kell 6 ning Käärikule jõuti 21.30.
237 km pikkuse teekonna läbisid täies ma-
hus TalTechi töötajad Hardi Selg ja Janar 
Küla ning vilistlane Taavi Piller. Kaupo 
Karja ja Hannes Vallimägi läbisid jalgrat-
taga üle 200 km, veel kuus ratturit sõitsid 
kaasa ning aitasid lippe transportida teate-
sõiduna. Retke toetas kolm saateautot. 
Kogu tee transporditi jalgratastel kolme 
suurt lippu – TalTechi Üliõpilaskonna, 
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tipikate Ratta-
matkaklubi lippu. Kõigil jalgratastel olid 
spetsiaal selt arendatud hoidikud, et lippe 
kiiresti ühelt rattalt teisele tõsta.
Temperatuur oli sõidu jooksul nulli ümber 
ning kuigi teekonna esimesel poolel sadas 
uduvihma ja lörtsi, oli tuul igati soodne. Vii-
mase 30 km jooksul raskendas sõitu teedelt 
koristamata paks lumepuder.
Talvine retk võimaldas kogeda kambavai-
mus midagi sellist, mida tavapäraselt ei 

tehta, panna proovile iseennast, oma talvist 
varustust ning katsetada distantse, mida va-
rem poldud talvel ühe päevaga läbitud. Talve 
jooksul toimub ka üsna vähe organiseeritud 
rattaüritusi, seega oli see heaks vahelduseks 
muudele talvistele tegevustele. Grupp võeti 
Käärikul auavalduste saatel soojalt vastu, 
seejärel mindi sauna muljetama. ■

Tänu heale talveilmale sai ka kummikuhokit 
üle pika aja järvejääl pidada – mida libedam, 
seda parem, eks! TalTechi tiim tegi tugeva 
soorituse ja saavutas TÜ järel teise koha. 
Kääriku rannaplatsidel ootab võrkpallihuvilisi 
suvel pehme ja mõnus liiv, talvel aga põlvedeni 
lumi. Tudengeid talveilm ei seganud ja geimi 
lõpuks hakkas peaegu soe ka. Võimsat mängu 
näitas TalTechi tiim Haned, kes tuli läbi raskus-
te kaotusringist välja ja saavutas esimese koha. 
Võrkpalli finaalmängudeks jõudis kohale ka 
Eestit tugevalt raputanud lumetorm Valter. 
Tormis toimuski päeva viimane, talimängu-
del debüüdi teinud ala – beach-ball. Osalejad 
mängisid rahvastepalli, seljas vaid lühikesed 
püksid ja T-särk. Rannamõnud missugused! 
Laupäeva õhtu lõpetas väline 80ndate stiilis 
afterski, mis oli veel rajum kui lumetorm ise.
Kui sellel aastal Talimängudele ei jõudnud, 
siis ole mureta – juba 1.–3. juulil toimuvad 
Käärikul Üliõpilaste XXII Suvemängud! ■
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KUIDAS ENAMASTI  
(ÜLI)ÕPILASTEST KOOSNEV 
VÕRKPALLIMEESKOND 
EUROOPASSE MÄNGIMA SATTUS 
(JA SEAL AJALUGU TEGI)

SPORT

Peatreener Janis Sirelpuu juuk-
sed värvusid karvahaaval hal-
limaks, kui ta üritas värskelt 
piimahabeme maha ajanud noo-
rukitele mõistust pähe taguda. 
Üksikud kogenud mängume-
hed, keda igal aastal meeskon-
na juurde tugitaladeks tuuakse, 
vaatasid pead raputades pealt 
ning valmistasid end vaimselt 
ette järjekordseks hooajaks, kuhu 
minnakse suurte lootustega ja 
naastakse suurte kogemustega. 
TalTechi Spordiklubi teisel korru-
sel vaatas mänedžer Uku Rummi 
Youtube’ist mustkunstnike õpe-
tusvideosid, lootes sel hooajal kü-
barast jänese välja tõmmata. 
Uku mäletab aegu, mil sai kaela 
riputada väärismetalle ja karika-
test juua kääritatud viinamarja-
mahla, mille kerged mullikesed 
kurku kõditasid. Kui vääris-
metalli sai pronksmedalite näol 
kaela riputada veel kuus aastat 
tagasi, siis karikatest janu kus-
tutamisest möödub varsti terve 
dekaad. 
Veebruarikuuks on jäneseid kü-
barast väljunud päris mitu, osa 
mänedžer Uku poolt välja tõm-
matud ja teised ise välja karanud.
Enne esimesi mänge selgus, et 
noore võistkonnaga on liitumas 
ülimalt andekas Tšehhi skoori-
masin Matěj Šmídl, vennad Ala-
ri ja Kevin Saar ning kuulsasse 
võrkpallidünastiasse kuuluv 
Martti Keel. Nende võlutrikki-

Tom Erik Luoma-Aho

de järel muutusid automaatselt 
võistkonna väljavaated tuleva-
seks hooajaks.
Muide, Alari Saare liitumisega 
saadi enda ridadesse üks tõeli-
selt andekas Sportlane. Teada-
olevalt on Saar Eestis viimase 
20 aasta jooksul ainus atleet, 
kes rassib kõrgliiga tasemel 
kahel erineval pallimängualal: 
sügisest kevadeni täidab Alari 
liberokohustusi võrkpalliplatsi-
del, kevadest suve lõpuni kollitab 
vastasmeeskondade parimaid 
ründemängijaid jalgpallivälja-
kutel FC Kuressaare ridades.

Ootamatu pakkumine
Kui uute mängijatega tekkis loo-
tus võidelda taas medalite nimel, 
siis mõne Euroopa võrkpallisar-
jaga liitumine ei mõlkunud mõt-
teis ka kõige suuremal uskujal. 
Viimati võeti eurosarjast osa 

aastal 2015, kui Tehnikaülikooli 
ridades pallis veel hirmtugev bra-
siillane Daniel Maciel ning kodu-
sest liigast suudeti kaela riputada 
pronksmedalid. Vaatamata tolle-
aegsele tugevale tiimile ei suude-
tud eurosarjas midagi korda saa-
ta, kaotades juba avaringis.
Lisaks kõrgele tasemele on 
CEV-i sarjadest osavõtt võrdle-
misi kallis, eriti ühele ülikooli-
meeskonnale. Uku Rummi sõ-
nul tähendab ainuüksi ühe ringi 
korraldamine (mäng kodus ja 
võõrsil) umbes 20 000 euro võrra 
kukru kergendamist.
Ühel koledal sügishommikul 
sai meeskonna peatreener oo-
tamatu kõne Saaremaalt: sealse 
võrkpalliklubi üks eestvedaja-
test andis teada, et nad on loo-
bumas sel hooajal võistlemisest 
ja soovivad oma eurosarja osa-
lusõiguse edasi anda TalTechile.

Tallinna Tehnikaülikooli võrkpallimeeskonna jaoks algas tänavune hooaeg 
nagu see suures plaanis alati on hakanud. 

Matěj Šmídl Türgi suurklubi vastu lööki sooritamas.  
Foto: Ankara Halkbank
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Osalusõigus on küll väga tore, 
aga nagu eelnevalt mainitud, siis 
rahata selliseid sarju ei mängi. 
Siin tuleb mängu kõne teine osa, 
mis pani Janis Sirelpuu kahtle-
ma, kas tegemist on ikka päris-
eluga: Saaremaa Võrkpalliklubi 
oli teinud CEV Challenger sarja 
mängimiseks deposiidi, mida 
nüüd pakuti Janisele kaasa-
varaks. Vaevalt suutis peatree-
ner Sirelpuu oma mõtteid kogu-
da, kui laoti letti ka pakkumine, 
et TalTech võtaks enda ridadesse 
Austraalia koondisesse kuuluva 
Beau James Grahami, kelle pal-
gaga tegeleks samuti Saaremaa. 
Janis haaras jope ja autovõtmed 
(kohvitassi unustas auto katuse-
le) ja pani Tehnikaülikooli poole 
ajama. Nii tulid jõulud TalTechi 
võrkpalliperekonda juba oktoob-
ris.
CEV Challenger sarja alguse-
ni oli jäänud kaks nädalat, kui 
mänedžer Rummi ja peatreener 
Sirelpuu üritasid Eesti Võrk-
palliliitu veenda, et nad ei tee 
nalja. Pärast unetuid öid ja när-
videmängu oli lõpuks asi selge: 
TalTech mängib eurosarjas ja 
esimeseks vastaseks on Taani 
meister Gentofte.

Ootamatu edu
Kuna vahetult enne Saaremaalt 
tulnud kõnet oli selge, et TalTechi 
võrkpallimeeskond on tänavusel 
hooajal suuteline mängima nii 
Balti kui ka Eesti liigas kõrgete 
kohtade peale, uskus Sirelpuu, et 
seekord on võimalik isegi esime-
sest ringist võitjana väljuda.
Natuke kõditas närve asjaolu, et 
meeskonna kapten Martti Keel 
ei suutnud end niivõrd vähese 
etteteatamise tõttu töölt vabaks 
rääkida ning pidi tiimiga liitu-
ma hiljem, jõudes saali vahetult 
enne esimese matši algust. Õn-
neks suudeti Taani meister kahe 
mängu kokkuvõttes seljatada ja 
oligi ajalugu juba tehtud.
Järgmise ringi vastaseks oli 
Šveitsi tippude hulka kuuluv 
Schönewerd. Kui enne mänge 
hindasid Rummi-Sirelpuu Schö-

newerdi vastasseisu „mängi-
tavaks“, siis hinges oldi valmis 
vastu võtma kaotust – mõlemad 
mängud mängiti kokkuhoiu ni-
mel Šveitsis. See usupuudus 
Tehnikaülikooli meeskonda pöö-
rati 180-kraadiliselt ümber esi-
mese mänguga šveitslaste vastu. 
Võideti kindlalt 3:1 (22:25; 25:21; 
25:17; 25:17) ning veerandfinaali 
liikumiseks oli vaja kätte saada 
vaid kaks geimivõitu.
Mida aga korduskohtumises ei 
tulnud, olid kaks geimivõitu. 
Pingelise mängu (25:27; 36:34!; 
23:25; 16:25) suutis võita kodu-
meeskond Schönewerd 3:1, mis 
tähendas, et veerandfinalisti sel-
gitamiseks oli vaja mängida ka 
„kuldne geim“. Vaid 15 punktini 
mängitavas geimis domineerisid 
kohe algusest šveitslased ja sei-
sult 9:12 tundus nii meie meeste 
energiast kui ka mängupildist, et 
see geim võib jääda nende euro-
sarja viimaseks sel aastal. Juba 
meeleheitlikus olukorras otsustas 
mängu enda õlgadele võtta Tal-
Techi võõrleegionär Matěj Šmídl, 
kes suutis meie poistele viigi välja 
paugutada ja mängu otsustava-
teks hetkedeks poistele usu ta-
gasi tuua. Šmídli käima lükatud 
rongi enam šveitslased peatada ei 
suutnud ning 15:13 geimivõidu ja 
juba vastaste tagalas asetsenud 
pileti eurosarja veerandfinaali 
krabas endale TalTech.
Eesti tiime, kes CEV Challen-
geri sarjas veerandfinaali on 
jõudnud, võib kokku lugeda ühe 
käe peal, isegi kui lugeja on ühe 
sõrme puid lõhkudes kaotanud.

Veerandfinaalis mindi vastamisi 
juba maailma absoluutsesse tip-
pu kuuluva Ankara Halkbanki 
vastu. Kui tuua paralleele, siis sa-
maväärne oleks korvpallis mäng 
BC Kalev/Cramo ja Los Angeles 
Lakersi või jalgpallis FC Flora 
ja Madridi Reali vahel – tõeline 
Taaveti ja Koljati lugu. Meie kah-
juks lõppes see versioon kuulsast 
piibliloost teistmoodi, seekord sai 
Koljat oma tahtmise.
Kuigi TalTech pidi lahkuma 
Türgist kaotajana, siis õnnetuna 
seda ei tehtud. Maailma tippu-
de vastu sooritati viisakas partii 
ning türklased näitasid välja 
suurepärast külalislahkust, 
makstes kinni kõik TalTechi sõi-
du- ja kohapealsed kulud. 

Aga miks siiski TalTech?
Kui Saaremaa Võrkpalliklubil 
oli selge, et tänavusel hooajal 
ei suudeta meeskonda komp-
lekteerida, otsustas klubi üks 
juhtidest heita pilgu teiste 
Eesti klubide poole. Vaadates 
hiljuti kokku pandud TalTechi 
meeskonda avastas ta, et mees-
konna 13 mängija hulgas oli 
tervenisti seitse saarlast, lisaks 
on Saaremaa juurtega ka mä-
nedžer Rummi ja tema abikäsi 
Luoma-Aho. Nii et tema loogika 
järgi toetati ikkagi põhimõtteli-
selt Saaremaa meeskonda.
Tänutäheks korraldas TalTech 
kaks oma Balti Liiga kodu-
mängu justnimelt Saaremaal, 
et armastus võrkpalli vastu ka 
sealmail ei kustuks. ■

TalTechi võrkpallimeeskond 2021/2022. Foto: TalTech Volleyball
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22. märtsil tähistame rahvusvahelist veepäeva, et rõhutada selle keemilise 
aine erakordset tähtsust elule kogu maailmas. Ent peale nimetatud päeva 
peaksime tähistama Tallinnas veel ühte olulist sündmust: 15. novembril 
möödub 25 aastat radikaalsest muudatusest Tallinna veepuhastusjaama 
tehnoloogilises skeemis: järvevee eelkloorimine asendati eelosoonimisega.

Rein Munter, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor  
Fotod: TTÜM Digiteek, erakogu

VEERAND SAJANDIT 
OSOONI TALLINNA 
JOOGIVEES

TPI keemiatööstuse protsesside ja aparaatide praktikum, kateedri insener S. Kamenev (vasakul) ja  
üliõpilane S. Preis osooni reaktsioonikineetikat uurimas. 1982. a.

AJALUGU
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Miks see vajalik oli? 1927. 
aastal Briti firma Patterson & 
Co poolt Ülemiste järve äärde 
ehitatud veejaam andis lin-
nale 24 000 m3/ööp klooritud 
ja filtritud joogivett. Pärast 
mitmeid rekonstrueerimisi 
60ndatel aastatel suurenes 
tööstuse kasvavate vajaduste 
tõttu jaama tootlikkus peaaegu 
kuni 170 000 m3/ööp. Kahjuks 
ei teadnud 1927. aastal ega ka 
veel 60ndatel maailmas keegi 
midagi orgaanikarikka toorvee 
kloorimise ohtlikest, kantsero-
geensetest kloororgaanilistest 
kõrvalproduktidest trihalome-
taanidest (THM): kloroform, 
bromoform, dibromoklorome-
taan, diklorobromometaan. 
Nimetatud ühendid avastati 
peaaegu üheaegselt kromato-
graafilise analüüsiga Rootsis ja 
USA-s alles 1974. aastal. USA-s 
on nüüd toorvee kloorimine 
lausa seadusega keelatud. Hi-
lisemad analüüsid Tallinna 
veepuhastusjaamas näitasid, 
et järvevee eelkloorimine te-
kitas joogivees sageli 400–500 
mg/l THM-i, mis ületas piir-
normi (100 mg/l) 4–5 korda.
Küll aga teadsime meie TPI 
keemiatööstuse protsesside 
ja aparaatide kateedris juba 
tollal, et Lääne-Euroopas (eri-
ti Prantsusmaal, Saksamaal, 
Šveitsis, Hollandis jm) kasuta-
takse joogivee tootmisel alates 
20. sajandi algusest kloorist 
palju tervislikumat ja tugeva-
mat oksüdeerijat – osooni, mis 
THM-i ei tekita, parandab tun-
duvalt joogivee värvust, mait-
set ja lõhna ning vähendab 
orgaaniliste ainete sisaldust.
Osooni (O3) kui tundmatu 
teravalõhnalise gaasi avas-
tas 1785. aastal juhuslikult 
hollandi keemik Martin von 
Marum, juhtides elektrivoolu 
läbi hapniku. Osooniks (ozo on 
kreeka keeles „lõhnav“) hakkas 
seda gaasi esimesena kutsuma 
Bernis töötanud saksa keemik 
Christian Schönbein. Osoonist 
tugevamad oksüdeerijad on ai-

nult atomaarne hapnik (O) ja 
hüdroksüülradikaal (oOH).
Esimesed tööstuslikud joogi-
vee osoonimise jaamad ehitati 
1896. aastal Saksamaal Wies-
badenis ja Paderbornis. Neile 
järgnesid veejaamad Prant-
susmaal, Hollandis jm. Vähem 
tuntud on fakt, et Peterburis 
lasti 1. jaanuaril 1911. aastal 
käiku tolle aja maailma suu-
rim ja moodsaim (!) osooniga 
töötav veepuhastusjaam, mis 
tootis 50 000 m3/ööp joogivett 
Neeva jõe veest. Kahjuks hävis 
jaam täielikult revolutsioonile 
järgnenud kodusõja käigus 
ning seda enam ei taastatud, 
vaid mindi üle kloori kasuta-
misele, mis oli sel ajal odav ja 
hästi kättesaadav.
Meile Tehnikaülikoolis selgus 
varsti, et info osooni kasutami-
se eelistest veepuhastuses oli 
jõudnud ka ENSV Kohaliku 
Majanduse Ministeeriumi ning 
vastastikune huvi osooni vastu 
realiseerus 1960. aastal lepin-
gulise uurimistööna nr 141/60, 
mille lõpparuanne moodustas 
peaaegu 300-leheküljelise köi-
te. Uurimistöö juhendajaks ja 
vastutavaks täitjaks sai TPI 
keemiatööstuse protsesside ja 
aparaatide kateedri juhataja 
prof Enno Siirde. Moodustati 
uurimisgrupp koosseisus dot-
sent Maie Raukas, insenerid 
Johannes Sutt (Tallinna VPJ), 
Hilja Loorits ja Helgi Veski-
mäe, aspirant Rein Munter, 
vanemlaborant Silvi Külm, 
mehaanik Aksel Nigol. Labori-
katsed viidi läbi orgaanilisest 
klaasist kolonnis, millest juhiti 
mullidena läbi osoonitud õhku. 
Mõõdeti vees lahustunud osoo-
ni ning osooni sisaldusi kolon-
ni sisenevas ja sellest väljuvas 
õhus. Määrati osooni lagune-
miskiirus järvevees, vee kee-
milise hapnikutarbe (KHTMn), 
värvuse, hägususe, pH jt näi-
tajate muutumine olenevalt 
vette juhitud osooni doosist 
(mg/l). TPI Toimetistes 1965. 
aastal ilmunud venekeelset 

artiklit (autorid E. Siirde, M. 
Raukas), milles näidati, et 
vee värvuse alanemise kiirus 
järvevees oleneb lahustunud 
osooni kontsentratsioonist 
astmes 3/2, tsiteeriti hiljem 
korduvalt paljudes välismaa 
ajakirjades.
Allakirjutanu põhiülesandeks 
jäi nüüd pooltööstuslikud 
katsed Tallinna veepuhas-
tusjaamas 1965.–1966. aasta 
suvedel. Osooni ja vee sega-
misseadmena kasutati siin 
palju efektiivsemat seadet kui 
üldtuntud mullkolonn – osoo-
nitud õhu ja vee pärivooluga 
staatilist segurit osooni ka-
sutusastmega kuni 95–98%. 
Perforeeritud vahepõhjadega 
kontaktaparaadi valmistas 
orgaanilisest klaasist meie 
mehaanik Aksel Nigol. Mäle-
tan praegugi täpselt selle ver-
tikaalse kolonni mõõte: kõr-
gus 0,45 m, läbimõõt 0,06 m,  
4 roostevabast vahepõhja (sõe-
la) vabapinnaga 40–50% ning 
aukude läbimõõduga 1–3 mm. 
Kolonni juhiti pumbaga ülalt 
mikrofiltritud toorvett kuni 
15 m3/h. Varieerides õhu maht-
kiirust 3–15 m3/h, sain apraadi 
tööle panna erineva vee ja gaa-
si suhtega (L/G = 1–5 m3/m3). 
Vee mahtkiirus (ja seega ka 
tema joonkiirus perforeeritud 
vahepõhjade avades) ning L/G 
suhe olid kõige olulisemad te-
gurid, mis määrasid nii osooni 
massiläbikande efektiivsuse 
gaasist vette kui ka aparaadi 
hüdraulilise takistuse ja sega-
misprotsessi energiakulu. Sel-
le seguri arvutusaluste välja-
töötamine ja kujundamine jäi 
allakirjutanu kandidaaditöö 
teemaks, mida kaitsesin TPI 
keemiateaduskonna nõukogu 
ees 1968. aasta juunis.
Pooltööstuslike suviste katse-
te rahulikku perioodi ilmestas 
üks veider artikkel tollases 
Õhtulehes 1965. aasta suvel, 
milles ajakirjanik teatas lin-
naelanikele, et Ülemiste järve 
ääres osoonitakse vett ja see 
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osoon sööb varsti kõik Tallinna 
veetorud läbi! Autor ei vaevu-
nud välja selgitama, et osooni-
tud vee hulk oli ainult 15 m3/h 
ning see kõik juhiti mitte linna 
veevõrku, vaid tagasi Ülemiste 
järve. Nagu hiljem selgus, oli 
see artikkel alles esimeseks 
pääsukeseks mitmel tasandil 
tekkivast vastuseisust osoonile 
ja selle kasutamisele Tallinna 
joogivee puhastamisel. Tolla-
ne AS Tallinna Vesi juhataja 
Enno Pere võttis need mured 
kokku üsna kujundliku aval-
dusega: „Osoonitud vesi hak-
kab torustikku jõudsa isuga 
krõmpsutama“ (!?). Tegelikult 
laguneb osoon vees ära päris 
kiiresti, tema poolestusaeg 
kraanivees on ca 20 min ning 
humiinainete rikkas järvevees 
on see tunduvalt väiksem. Eel-
osoon ei jõua kunagi ega tohigi 
jõuda joogiveetrassi.
Osooni generaatori (80 gO3/h) 
pooltööstuslikeks katseteks 
veepuhastusjaamas valmistas 
Tallinna Masinaehitustehas 
TPI elektrotehnika kateedri 
dotsendi Olev Tapupere joo-
niste järgi. Katsete tulemu-
sena selgusid mitmed osooni 
suurepärased omadused: osoon 
lagundas mikrofiltrist läbi tul-
nud peened planktonirakud, 
oksüdeeris lahustunud orgaa-
nilisi ja anorgaanilisi aineid, 
hävitas protozoa, bakterid ja 
viirused (sh polio) ning andis 
veele ilusa sinaka värvuse, 
värske maitse ja lõhna. Et 
esialgsed katsed tööstuslikes 
tingimustes kontaktaparaa-
dis dia meetriga 0,06 m andsid 
häid tulemusi, siis viisin Tal-
linna VPJ juhataja Johannes 
Suti ettepanekul, kes oli osooni 
kasutamise veendunud ja ak-
tiivne pooldaja, 1966. a lõpus 
läbi hüdraulilised katsed juba 
üsna suure aparaadiga (dia-
meeter 0,3 m, kõrgus 1,2 m, 
tootlikkus kuni 700 m3/h vett). 
Osooni ei saanud seekord ka-
sutada, sest puudus vastava 
võimsusega osooni generaator.

Uurimistöö tulemuste alusel 
pakkusime 1968. aasta lõpus 
asendada Ülemiste järve eel-
kloorimise, mis tekitas palju 
kantserogeenseid kloororgaa-
nilisi aineid, eelosoonimisega 
umbes samasuguste dooside-
ga (suvel 6–8 mgO3/l, talvel 
2–4 mgO3/l), mis neid ohtlikke 
kõrvalprodukte ei tekita. See-
juures oleks säilinud vajalik 
järeldesinfitseerimine kloo-
riga (kuid väiksema doosiga 
(1,5 mg/l asemel 0,5–0,7 mg/l), 
kuna osoon on ebapüsiv ja la-
guneb vees kergesti.
Järgnev oli meile üsna oota-
matu. Seisime koos prof Enno 
Siirdega järsku nagu müüri 
ees. Tallinnas olid osoonihir-
mul tekkinud tõeliselt suured 
silmad. Osooni pooldajad jäid 
arvulisse vähemusse. Vastu 
olid praktiliselt kõik, alates 
mitut masti bürokraatidest ja 
lõpetades isegi mõne tuntud 
veespetsialistiga meil ja Soo-
mes. Ajakirjanduses ilmusid 
aastatel 1965–1990 mitmed 
artiklid (üks saadeti Tallinna 
linnavalitsusele anonüümsena 
isegi Soomest), milles väideti: 
„Ülemiste järve vesi pole üld-
se osoonitav“, „Osoon hakkab 
linna veetorustikku suure isu-
ga krõmpsutama“, „Osoon on 
palju mürgisem ja ohtlikum 
reagent kui kloor“, „Vee osoo-
nimise produktid on kõik toksi-
lised“, „Vee osoonimine on pal-
ju kallim kui kloorimine“ jne.
Mis puudutab veespetsialiste, 
siis siin oli meie kõige järje-
kindlamaks avalikuks vas-
taseks tuntud hüdrogeoloog 
Erna Tšeban (Sepp), kelle põ-
hiliseks vastuväiteks osooni 
kasutamisele oli tees, et Tal-
linna joogiveeks tuleks üldse 
kasutada teist allikat ja nimelt 
põhjavett. Olime pr Erna Tše-
baniga põhimõtteliselt nõus, 
ainult et 60–80. aastatel, kui 
Tallinna veevajadus küündis 
170 000 m3/ööp ja rohkem, ei 
oleks põhjavee varudest sel-
leks mitte kuidagi piisanud.

Osoonivastaste viimaseks ar-
gumendiks jäi väide, et Üle-
miste järve vee osoonimisel 
võib tekkida ainuke tuntud 
ohtlik osoonimise kõrvalpro-
dukt – toksiline bromatioon 
(BrO3

-). Et seda väidet kum-
mutada, tegime kontrollkatse 
Teaduste Akadeemia keemia 
instituudis, määrasime ioon-
kromatograafiaga bromatioo-
ni sisalduse, saime 2,5 mg/l 
(kuni 2008. a oli EL norm 25 
mg/l, pärast seda 10 mg/l). 
Tulemus oli igati loogiline, 
sest järvevees on broomi väga 
vähe, reaalne oht saab tekki-
da ainult merevee osoonimisel. 
Seega osutus ka see hirm as-
jatuks. 
Raske on tagantjärele arvata, 
mis võis olla kogu osoonihir-
mu põhjuseks. Kõige tõenäo-
semaks seletuseks on, et osoo-
ni kardeti lihtsalt kui tuntud 
kloori kõrval täiesti uut, tund-
matut ja ohtlikku ainet, mida 
laboris olime seni „nuusuta-
nud“ ainult meie.
Lasime sellel „kuumal supil“ 
rahulikult jahtuda ja suunasi-
me 1990. aastast koos Soomes 
Lappeenranta Tehnikaülikoo-
lis töötava prof Juha Kalla-
sega oma uurimistöö fookuse 
osooni, vesinikperoksiidi ja 
UV-kiirguse kombinatsioonide 
(nn süvaoksüdatsiooniprotses-
side (AOP)) uurimisele reovete 
puhastamiseks, mis viis 2001. 
aastal Eesti Teaduspreemia 
omistamiseni (Rein Munter, 
Marina Trapido, Sergei Preis, 
Juha Kallas). Enne seda aga 
õnnestus autoril end täienda-
da USA-s Mississippi ja Põhja- 
Carolina ülikoolides (1988–
1989) ning kokku panna dok-
toritöö, millesse oli kooondatud 
vee ja reovee osoonimise prot-
sessi teoreetilised alused. Töö 
kaitsmiseks Kiievi Kolloid- ja 
Veekeemia Instituudis 1991. 
aasta maikuus kulus 6 tundi 
(!), kuna auditooriumi moodus-
tasid peale kaitsmisnõukogu 
liikmete 25 NSVL-i eri insti-
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tuutide santehnika kateedrite 
juhatajat, kes kõik minu käest 
midagi küsisid.
1990. aastatel hakkas Tallin-
na osooni projekt vaatamata 
esialgsele tugevale vastusei-
sule siiski omandama konk-
reetsemaid piirjooni. Alguse 
sai see pärast välisminister 
Lennart Meri visiiti Prant-
susmaale. Moodustati osooni 
komisjon, mida juhatas Rein 
Ratas. Komisjoni koosseisu oli 
au kuuluda koos Tallinna VPJ 
juhataja Johannes Sutiga ka 
nende ridade autoril. Komis-
joni põhiülesandeks oli vali-
da parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega kaasaegsed osooni 
generaatorid (pinge 10–20 kV, 
sagedus 400–600 Hz) summa-
arsele tootlikkusele kuni 100 
kgO3/h. Esimeseks pakkujaks 

oli itaalia firma Acca due O, 
kes tootis plastist generaato-
reid. Viimaseid ei saanud pi-
dada kuigi usaldusväärseks, 
sest osoon korrodeerib plasti 
üsna kiiresti. Järgmisena esi-
tas oma pakkumise Euroopas 
tuntud prantsuse firma Trai-
ligaz. 1991. aastal sõlmiski 
Tallinna linnapea Jaak Tamm 
lepingu kahe osooni generaa-
tori ostuks (2 x 50 kgO3/h) 
Trailigazilt. Osoonijaama toot- 
likkusega 60 000 m3/ööp pro-
jekteerimine usaldati Soome-
Eesti ühisfirmale PIC-EST. 
Hoonele pandi nurgakivi 1992. 
aastal, osoonimiskompleks sai 
lõplikult valmis ja lasti piduli-
kult käiku 15. novembril 1997.
Joogivee analüüsid näitasid, et 
kantserogeenseid kloororgaa-
nilisi ühendeid vees enam pol-

nud. Tallinlaste joogivee kvali-
teet paranes tunduvalt ning oli 
loodud põhiline eeldus Tallin-
na joogivee vastavusse viimi-
seks EL Joogiveedirektiivi (EU 
DWD) nõuetele. Osoon andis 
kindla garantii paljude ohtlike 
lisandite vastu joogivees, nagu 
eluohtlikku kõhulahtisust ja 
palavikku tekitavad parasiidid 
Cryptosporidium parvum ja 
Giardia lamblia, bakteriaal se 
kopsupõletiku põhjustaja bak-
ter Legionella pneumophila, 
viirused hepatiit A ja E, polio-, 
rota- ja Covid-19 viirus jt. Vä-
hetähtis linnaelanike tervise-
ohutuse seisukohalt pole ka 
see, et mürgiste ainete sat-
tumisel Ülemiste järve mingi 
õnnetuse tõttu päästab meid 
just osoon kui üks tugevamaid 
oksüdeerijaid. ■
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DOKTORITÖÖD
DETSEMBER 2021–JAANUAR 2022
KAJA NURM
Transcription Factors FOXO3 and TCF4 in 
Huntington’s Disease.  
Transkriptisoonifaktorid FOXO3 ja TCF4 
Huntingtoni tõves. 
Juhendaja Tõnis Timmusk, kaasjuhendaja 
Mari Sepp.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 158 lk. 
Kaitses 10.12.2021. 

ILMATAR ROODA
Intercellular Signalling in the Human Pre-ovula-
tory Follicle: microRNA Expression in Granulosa 
Cells and Detection in the Follicular Fluid.  
Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese 
munasarja preovulatoorses folliikulis: mikro-
RNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja 
follikulaarvedelikus. 
Juhendaja Agne Velthut-Meikas, kaasjuhendaja 
Andres Salumets.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 128 lk. 
Kaitses 10.12.2021. 

AKRAM ABDALLA MOHAMMED  
IBRAHIM
Pulsed Laser Deposition of Zn(O,Se) Layers for 
Optoelectronic Applications.  
Impulsslaser-sadestatud Zn(O,Se) kiled opto-
elektroonseteks rakendusteks.  
Juhendaja Sergei Bereznev.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
94 lk.  
Kaitses 10.12.2021. 

DHANUSHKA CHAMARA LIYANAGE
Smart Terrain Perception Using Hyperspectral 
Imaging.  
Hüperspektraal-pilditehnika maastiku nutikaks 
tajumiseks.  
Juhendaja Mart Tamre, kaasjuhendaja  
Robert Hudjakov.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut. 
134 lk.  
Kaitses 14.12.2021. 

TEATED

TALTECHI KIRJASTUSES  
ILMUNUD RAAMAT
Ilmunud on „Mehaanika-
inseneri käsiraamatu“ tei-
ne, täiendatud välja anne. 
Käsiraamat on mõeldud 
kasutamiseks tootmis-
tehnika, masinaehituse ja 
tööstuskorras hoiu vald-
kondades nii inseneeria 
teatmematerjalina kui ka 
üldteadmiste allikana. 

Raamat on kasutatav ka õppetöös, praktiliste 
oskuste arendamisel nii akadeemilises kui ka 
täiendõppes. 

Käsiraamat sisaldab tabeleid ja valemeid 
liigendatuna seitsmeks peatükiks, koos sisu-
korra, aineloendi, standardite nimistu ja 
materjalitähiste (metallid) rahvusvahelise 
võrdlustabeliga. TalTech Kirjastus, 2022.  
486 lk. ISBN 9789949837526
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KÕIK DOKTORITÖÖD LEIAD  
DIGIKOGU.TALTECH.EE, 
KUS SAAD OTSIDA PEALKIRJA, 

AUTORI, JUHENDAJA  
JA MÄRKSÕNA JÄRGI.
DIGIKOGUST LEIAD KA  

BAKALAUREUSE-, DIPLOMI- JA 
MAGISTRITÖÖD, UURINGU-

ARUANDED JA MUUD  
ÜLIKOOLI VÄLJAANDED. 

Juhendaja Merike Vaher, kaasjuhendaja  
Margus Lopp.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
98 lk. Kaitses 21.12.2021. 

JAKO SIIM EENSALU
Deposition of Sb2S3 Thin Films by Ultrasonic 
Spray Pyrolysis for Photovoltaic Applications. 
Päikesepatareides rakendatavate Sb2S3 õhu-
keste kilede sadestamine ultrahelipihustus-
pürolüüsi meetodil. 
Juhendaja Malle Krunks, kaasjuhendaja  
Ilona Oja Acik.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
152 lk. Kaitses 26.01.2022. 

SIIM KÜÜNAL
Plant Mediated Synthesis of Silver-Based 
Nanoparticles and Their Use as Antimicrobial 
Agent in Environmentally-Friendly Applications. 
Taime ekstrakti abil sünteesitud hõbedal 
põhinevad nanoosakesed ning nende kasutus 
antimikroobse vahendina keskkonnasõbralikes 
rakendustes.  
Juhendaja Erwan Rauwel, kaasjuhendajad 
Protima Rauwel, Irina Hussainova.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut. 168 lk. 
Kaitses 28.01.2022. 

KRISTIINA KALDAS
Wet Air Oxidation of Oil Shale.  
Põlevkivi oksüdeerimine vees hapniku mõjul.  
Juhendaja Margus Lopp, kaasjuhendaja  
Gert Preegel.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 106 lk. 
Kaitses 14.12.2021. 

TOIVO VARJAS
Research and Development of Measurement 
Solution and Methodology for Assessment of 
Light Reflection from Surfaces.  
Mõõtelahenduse ja -metoodika uurimine ning 
arendamine pindadelt valguse peegeldumise 
hindamiseks. 
Juhendaja Argo Rosin.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.  
162 lk.  
Kaitses 15.12.2021. 

TOOMAS PÕLD
Application of Electroencephalographic Signal 
Based Measures for Early Detection of Depres-
sion Symptoms in Occupational Health.  
Elektroentsefalograafilisel signaalil põhinevate 
indikaatorite kasutamine depressiooni sümpto-
mite varaseks avastamiseks töötervishoius. 
Juhendaja Maie Bachmann, kaasjuhendaja 
Jaanus Lass.  
Tervisetehnoloogiate instituut. 74 lk.  
Kaitses 17.12.2021. 

IVAR KIITAM
Insulation Durability and Measurement  
of Partial Discharge.  
Isolatsiooni vastupidavus ja osalahenduste 
mõõtmine.  
Juhendaja Paul Taklaja, kaasjuhendaja  
Ivo Palu.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika insti-
tuut. 124 lk.  
Kaitses 20.12.2021. 

TIINA KONTSON
Catalytic Conversion of Recalcitrant Glyco-
polymers: Investigation of Saccharification  
and Isomerisation in Ionic Liquids.  
Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline  
konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisat-
siooni uurimine ioonsetes vedelikes. 

https://digikogu.taltech.ee/
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

The cover person of this issue is food scientist Katrin 
Laos, who studies food physics. If winter wheat or 
insects survive freezing temperatures in the wild, can 
we use their frost-resistant proteins to preserve food? 
What is the food of the future like? How is the circu-
lar economy developing in the food industry? What 
are the biggest advantages of home-cooked food over 
factory food? In addition to food, Katrin also speaks 
about good teaching. She is one of the eight Associate 
Professors on the teaching path, meaning she is the 
pinnacle of our academic careers.

PAGE 12

There are even more top researchers between these 
covers here: in February, the university named  
Jarek Kurnitski (left) the Researcher of the Year 2021, 
Oleksandr Husev the Young Researcher of the Year. 
The research articles and development works of the 

The news in February of 2022 will not leave anyone 
cold. Mari Öö Sarv, the editor-in-chief of the maga-
zine, writes that although she has earned a living by 
formulating words into sentences for 30 years, she is 
currently unable to find any correct ones. “We all just 
want to live our lives, love and play sports, invent and 
analyze, act and relax, search and find, share and ad-
mire. None of us wants a war. So let’s just do our best: 
as a researcher, as a human being, as a teacher, as a 
parent, as a neighbor, as a colleague and as a citizen. 
Слава Україні!”

PAGE 3  

year, the best lecturers, programme directors and sup-
port staff, students, student organizations and athletes 
were also recognized. Congratulations everyone!

PAGE 24 
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Vice-Rector for Academic Affairs Hendrik Voll  
describes the more specific steps that TalTech has taken 
and plans to take in order to reach the goals set in the 
strategic plan. “As vice-rector for academic affairs, I 
look at the university’s education cycle as a whole, the 
focus is on activities aimed at prospective students be-
fore entering the university, students already studying 
at the university and at the alumni and other interest 
groups. The article talks about science-based learning, 
quality and career model of teaching, as well as better 
funding and studentcentredness in the field of study.

PAGE 32

Gert Jervan, the dean of the Faculty of IT, points out the 
contradiction between valuing and funding education in 
Estonia. “Every development requires a favorable envi-
ronment, financial resources and people. We are quite 
good with the first, while having much more complica-
tions with the second and the third,” Jervan writes in the 
article “Estonia – an innovative tiger or a fading small 
country?” He openly invites us to have talks about the 
different models of higher education, funding and also 
the roles of the public and private sectors. “Various cal-
culations have clearly shown that the money invested 
in student training will return to the state in a couple 
of years in the form of labor taxes of the graduates. One 
member of the Estonian Founders Society made a strik-
ing remark that if someone offered him an investment 
opportunity where the entire investment would be repaid 
in 2–3 years, he would immediately go to the bank for an 
investment loan.”

PAGE 4

Professor Olli-Pekka Smolander sees the appreciation of the Estonian youth and education system from a 
slightly different angle. In his speech dedicated to the anniversary of the Republic of Estonia, Smolander said 
that TalTech is facing the global challenges of the future by caring for its people. “The planning phase of the 
Finnish people is so long that sometimes they don’t even get to the point of actually doing it, saying “well, let’s 
think a little more”. However, Estonians often start acting without a thorough plan. My recommendation is: 
Finns could try and act more boldly, but Estonians should sometimes take time off and plan for a longer time,” 
Smolander describes the different approaches of the two nations.

PAGE 18

GOT INTERESTED IN THE TOPICS?  
ASK YOUR ESTONIANSPEAKING COLLEAGUES FOR ASSISTANCE 

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

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