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Loe ka taltech.ee

kogu tõde teAdmisest ehk  
me ei teA, midA me ei teA

Kõige julgem võimalik pealkiri 
loole on „Kogu tõde…“, sest see 
püüab väita, et keegi teab mil-
lestki kõike. Julge eeldus, arves-
tades, et me teame ainult seda, 
mida me teame, ja me isegi ei 
tea, mida kõike me ei tea.
Selles ajakirjanumbris paneb 
mitu artiklit proovile meie val-
misoleku justnimelt selleks, 
mida me ei tea. Kas tehisintel-
lekt on usaldusväärne, kui me 
ei tea, kuidas see „mõtleb“? Kas 
vee molekulil võib olla mälu, ise-
gi kui see tundub meile jabur? 
Kui valmis me oleme uskuma 
ja usaldama, et miski võib olla 
täiesti teistmoodi, kui me seni 
oleme arvanud?
Tarmo Soomere on öelnud, et 
teadus ei ole lõpliku tõe pakkuja, 
vaid pakub parimal moel organi-
seeritud informatsiooni sellest, 
mis on maailma parim teadmi-
ne. Mitte „kogu tõde“, vaid „pa-
rim teadmine“! Ma tahaksin, et 
me inimkonnana teadvustaksi-

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: KarlKristjan Nigesen

me endale iga päev, et meie tä-
nane parim teadmine on ainult 
meie tänane parim teadmine, 
mitte kogu tõde. Me mitte ainult 
ei tea kõike, vaid me ei tea, mida 
me ei tea. 
Muidugi saab väita „on nii!“ ai-
nult siis, kui seda saab katseli-
selt korduvalt tõestada. Aga kui 
me ei oska või suuda midagi tões-
tada, ei pruugi see veel tähenda-
da „ei ole!“. See võib tähendada, 
et nii ei ole, aga võib ka olla, et 
me ei suuda ehitada õiget masi-
nat selle nähtuse mõõtmiseks, 
et me pole tulnud selle peale, 
et mingeid valdkondadevahelisi 
teooriaid kokku siduda, võib-
olla pole me ka õiget teooriat veel 
välja mõelnud – mis tahes võib 
olla põhjus. Me ei tea, mida me ei 
tea, aga kui me ei tea, ei tähenda 
see „ei ole“.
Mäletate enneolematult ru-
malat juttu selle kohta, nagu 
oleks maakera ümmargune ja 
tiirleks ümber Päikese? No kes 
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sellist asja enne kuulnud on, 
eksole! Aga siin me oleme. Me 
teame, et Maa on ümmargune 
ja tiirleb ümber Päikese, aga 
me ei tea, mida me vee, aju või 
Kuu kohta ei tea. ■
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Külli Sarapuu, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut,  
avaliku sektori juhtimise ja organisatsiooni kaasprofessor  Foto: Heiki Laan

viis Abinõu, et 
tudeng õppimist 
pooleli ei jätAks

Aprillis otsis ülikool mõttetalgutel lahendusi seitsmele väljakutsele (loe lk 26).  
Üks neist on tudengite väljalangevus, mis on oluline teema kõikides 
ülikoolides, kus hoolitakse õppetöö tulemuslikkusest.

mist jätkasid, ei jõua paljud lõpetamiseni. Kui 
magistriõppe lõpetamise tulemuslikkus on 
kõikunud 55% ümber, siis ülejäänud õppeast-
metes jõuab ülikooli lõpetamiseni vähem kui 
pool sisseastunutest. 

ArvAmus

2019/20. õppeaastal katkestas Tallinna 
Tehnikaülikoolis õpingud kolmandik baka-
laureuseõppe ja rakenduskõrghariduse 
esmakursuslastest ning 16% magistriastme 
õppekavadele astunutest. Ka neist, kes õppi-
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ArvAmus

Tudengite õppes püsimist mõjutavad nende 
ootused ja võimekus, riiklikul tasandil paika 
pandud kõrgharidussüsteem, ülikooli reeglid, 
programmijuhtide ja õppejõudude tegevus, 
ühiskondlikud normid, tööandjate valikud jne. 
Üliõpilased katkestavad oma õpingud väga eri ne-
vatel põhjustel. Nii ei ole ka ühte või kahte võlu vitsa,
mis tooks pöördelise muutuse. Kui pärast gümnaa-
siumi ülikooli astuvale ja ennast alles otsi vale 
noorele on kriitiline esimene aasta, siis töö ja pere 
kõrvalt õppija „läheb kaduma“ pigem hiljem, kui 
õppeained jäävad tegemata või lõputöö kaitsmata. 
Arenguseire keskuse lühiraport 2022. aasta 
veebruarist sedastab, et kõrghariduse tulevik-
ku kujundavad tänased arengutrendid: kasvav 
digitaliseerumine, rahvusvahelistumine, rõhk 
töövalmidusel, ülikoole puudutavate ühiskond-
like ootuste muutumine ning, kokkuvõttes, üha 
suurem personaliseerumine. Sarnaseid ootusi 
näeme oma tudengitel – soovi, et ülikoolis antav 
haridus on dünaamiline ja paindlik, arvestab 
isiklike huvidega ning võimaldab nii töötada 
kui ka õppida. Enamik meie üliõpilasi käib tööl: 
noored töötavad õppimise kõrvalt ning vanemad 
ja elukogenumad õpivad töötamise kõrvalt.
Sõltuvalt erialast võib õppekava läbimine nõuda 
väga head reaalainete oskust. Kõigil tudengitel 
on vaja piisavat keeleoskust (eesti ja/või inglise) 
ning iseseisvust, aja- ja enesejuhtimise oskust, 
samas on nende lähtetase väga erinev. Ning 
erinevused võivad süveneda – pandeemiast 
tingitud katkestused gümnaasiumis õppimisel, 
digiõppe sobimatus paljudele, ühiskondlikud 
muutused ja uute põlvkondade kasvamine koos 
nutiseadmetega tähendavad, et ülikooli jõud-
vate noorte hakkamasaamine akadeemilises 
keskkonnas varieerub ka tulevikus.
Millised võiksid olla värsked lahendused? Insti-
tutsionaalse akrediteerimise mõttetalgute aru-
teludest üliõpilaste katkestamise üle kerkis esile 
viis võtmeteemat, millele tähelepanu pöörata.
1. Sotsiaalne võrgustik ja kaaslaste tugi kui 
õppemotivatsiooni hoidja. Grupitunne, murede 
jagamise ja koostöö võimalus aitab ära hoida 
katkestamist ning jõuda eduka lõpetamiseni. See 
on eriti kriitiline noore õppuri esimesel aastal, 
aga samavõrd kaalukas ka töö, pere ja õppimise 
ühendamisega maadlevale magistrandile. 
Ülikool saab sotsiaalse võrgustiku kujunemist 
ja püsimist omalt poolt teadlikult toetada läbi 
ühisürituste, kodugruppide loomise, tuutorite, 
grupijuhendajate ja nõustamistundide. 
2. Tudengite enesejuhtimise, ajaplaneerimise 
ja õpistrateegiate arengu teadlik toetamine. 
Teisiti öeldes, erialasele teadmisele lisaks ka 

eneseanalüüsi oskuse andmine, mis hakkab 
toetama õppe läbimist. Selleks tuleks õppekava-
desse lisada väikesemahulisi kursuseid (1–3 
EAP), mis just nende oskustega tegelevad. Jäl-
legi on tegemist teemaga, mis on eriti kriitiline 
noorele õppurile, kes gümnaasiumiga võrreldes 
peab võtma palju suurema vastutuse enda 
õpingute eest. Lisaks kursustele oleks abiks ka 
programmijuhtidele ja õppejõududele oskustea-
be jagamisest, kuidas õppurite eneseanalüüsi ja 
-juhtimise oskuste arendamist toetada. 
3. Eriala praktilise väärtuse, asjakohasuse ja 
tulevikuvõimaluste näitamine esimesest ülikoo-
lipäevast alates. Kui täna on meil paljud õppe-
kavad üles ehitatud nii, et kõigepealt läbitakse 
baasained või kohustuslikud üleülikoolilised 
kursused ja alles seejärel tuleb erialane õpe, siis 
õppurid tahavad oma eriala sisu ja võimalusi 
näha kohe. Sageli tekitab suur baasainete maht 
üliõpilastes segadust valitud õppekava sobivu-
se osas või kaob motivatsioon õppida. Üheks 
võimaluseks, kuidas seda probleemi vältida, on 
erialaainete kombineerimine baasainetega nii, 
et igal semestril oleks mõni erialane kursus, mis 
õpihuvi üleval hoiab ning mida õpetab üliõpilas-
te poolt kõrgelt hinnatud õppejõud. Sama ees-
märki aitab täita üliõpilaste võimalikult varaja-
ne kaasamine laboritöösse ja projektidesse. 
4. Lõputööde ja lõpetamise maksimaalne integ-
reerimine eelneva õppega, et kohustuslike kur-
sustega ühele poole saades oleks loodud tugev 
alus lõpetamiseks. Võimalusi on mitmeid – ühelt 
poolt õppeainete ning lõputöö kirjutamiseks va-
jalike oskuste teadlik sidumine programmijuhi 
ja õppejõudude koostöös (metoodika, teadusliku 
analüüsi kirjutamine, esinemine, eetilised küsi-
mused) ning teisalt lõputöö kirjutamise jagamine 
mitmeks etapiks. Kui lõputöö kirjutamine algab 
muu õppega paralleelselt vastavates seminari-
des, siis on ka lootust, et viimane suurt iseseis-
vust nõudev etapp saab edukalt läbitud. 
5. Viimaseks, tööandjate teadlikkuse tõstmine 
läbi erinevate koostöövormide ja erialaliitude, 
et juurutada õppimist toetavat töökultuuri. 
Suhtlust tööandjatega saab muude eesmärkide 
kõrval kasutada selleks, et luua Eestis soodne 
keskkond elukestvaks õppeks. Iga tööandjani 
on raske jõuda ning paljudel juhtudel ei tee 
üliõpilased ka erialast tööd, kuid iga samm 
tööandjate teadlikkuse tõstmisel on abiks. 
Kokkuvõttes mõjutab seda, kas üliõpilane 
jätab oma õpingud pooleli või jõuab edukalt 
lõpetamiseni, palju tegureid. Mitmed neist 
seonduvad ülikooli õppekeskkonna ja õppekor-
raldusega ning pakuvad võimalusi tudengite 
toetamiseks nii, et tänasest rohkem oleks neid, 
kes pidulikul lõpuaktusel ka diplomi saavad. ■
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Industry konverents toimub juba kaheksan-
dat korda ja seekord räägime digiteerimisega 
seotud inimlikust mõõtmest: Industry 5.0 
lisab inimliku mõõtme Industry 4.0 raamisti-
kust tuttavale automatiseerimisele ja digitee-
rimisele.
Koostöörobotid ja tehisintellekti areng või-
maldavad inimese tagasi tuua kõrgtehnoloo-
gilisse tootmisesse, nüüd juba varustatult 
tööstus 5.0 „supervõimetega“. Industry 5.0 
mitte ainult ei aita robotite abiga teha tööd 
kiiremini ja paremini, vaid fookusesse tõuseb 
võime ära tunda muutuse vajadust ja muu-
tust edukalt ellu viia. Suure pildi nägemises 
ja muutuse elluviimises on inimesel senisest 

25. mAil toimub mektorys eesti tööstusettevõtete 
konkurentsivõime konverents industry 5.0

suurem roll ning sellele konverents tänavu 
keskendubki.
Konverentsil astuvad üles oma ala parimad 
asjatundjad, kelle kogemusi tasub kindlasti 
kuulama tulla. Räägime, kuidas liikuda teh-
noloogiast kui automatiseerimise võimaldajast 
edasi tööstuse konkurentsivõime kasvatamise-
ni tervikuna. Lisaks arutleme, kuidas saavad 
tööstussektor, riik, ülikoolid ja IKT-sektor 
koostööd teha ning millised on sidusrühmade 
vaated Industry 5.0 raamistikule. ■

Tutvu esinejatega ja registreeru  
osalejaks: www.industry40.ee. 
Registreerumine on avatud kuni 
20.05.2022.

26. mail kolib Tallinna Tehnikaülikool üheks 
päevaks Tallinna Vabaduse väljakule, et tutvus-
tada kõigile huvilistele ülikooli õppimisvõima-
lusi, tudengiorganisatsioone ja tudengiprojekte. 
Parimatel abiturientidel on võimalus võistelda 
Labürindijooksus, mille 10 parimat kindlustavad 
endale sügisest TalTechis õppekoha.
Kella 11–19 on Tallinnas Vabaduse väljakul 
avatud TalTechi õppemess, kus enda tegemisi 
ja õppimisvõimalusi tutvustavad ülikooli tea-
duskonnad ja mereakadeemia. 
Samal ajal on Vabaduse väljakul võimalus 
abiturientidel proovile panna oma teadmised 
ja kiirus Labürindijooksus, mille parimad 
kindlustavad endale õppekoha Tallinna Teh-
nikaülikooli vabalt valitud bakalaureuseastme 

tAlteCh korrAldAb tAllinnAs vAbAduse väljAkul 
suure sisseAstumisürituse

õppekavale. Messiala kõrvale püstitatud  
14 x 30 m suuruses labürindis peavad osalejad 
vastama küsimustele matemaatikas, füüsi-
kas, keemias, eesti keeles, loogikas, ajaloos ja 
ühiskonnaõpetuses. Labürindijooksul loevad 
teadmised ja kiirus, sest küsimustele õigesti 
vastanute vahel paneb lõpliku paremusjärjes-
tuse paika labürindi läbimise aeg. 
Lisaks õppimisvõimalustele saab tutvuda  
TalTechi tudengiorganisatsioonide ja tudengi-
projektidega, nagu Baltikumi esimene päikese-
auto Solaride, iseAuto, tudengivormel ja 
tudengisatelliit. Nautida saab ka kultuuri, sest 
kohale tulevad TalTechi kultuurikollektiivid. 
Uudistamist jagub kõigile – nendele, kes hak-
kavad gümnaasiumi lõpetama, kellel on see 

2018. aastal toimus TalTechi labürindijooks Tartus.

www.industry40.ee
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tAlteCh ukrAinA toeks: õppekohAd, stipendiumid 
jA heAtegevuskontsert
Kõrvuti juba praegu TalTechis õppivate Ukrai-
na kodanike abistamisega toetab ülikool erine-
vate sammudega ka uute tudengite vastuvõttu.
Abinõusid, millega ülikool Ukraina tudengeid 
toetab, on rohkesti. Tasulistel erialadel õppijad 
vabastati õppemaksust, neile määrati õppeaasta 
lõpuni igakuine 450-eurone stipendium, lisaks 
pakutakse üliõpilastele vajaduspõhiseid toetusi 
ja psühholoogilist tuge.
Samal ajal tehakse ettevalmistusi uute tu-
dengite vastuvõtuks. Praeguse seisuga ollakse 
põhimõtteliselt valmis ka selleks, et täita mär-
kimisväärne osa ingliskeelse õpetamise mahust 
Ukraina kodanikega, kelle akadeemiline lävend 
võimaldab neil Tallinna Tehnikaülikoolis 

õpinguid alustada või Ukrainas pooleli jäänuid 
jätkata. 
Ülikool on loonud ka stipendiumifondi, et 
toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi. SA 
Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on avatud 
annetamiseks kõikidele. Täpsem info selle kohta 
on Arengufondi kodulehel taltech.ee/arengufond.
Aprilli alguses toimus Tehnikaülikooli raamatu-
kogus heategevuslik raamatulaat. Kogu saadud 
tulu, 1000 eurot, jõuab Arengufondi kaudu abi-
vajajateni.
7. mail kell 18 toimub Alexela kontserdimajas 
Tallinna Tehnikaülikooli kultuurikollektiivide 
ühine emadepäeva kontsert „Kasvamise ilu“, 
mille tulu annetatakse Ukraina heaks. Solistide-
na on laval Liisi Koikson, Kalle Sepp ja Kristjan 
Karmo. Üles astuvad Tallinna Tehnikaülikooli 
Naiskoor ja Meeskoor, Kammerkoor, Vilistlaste 
Naiskoor, Inseneride Meeskoor, Tantsuansambel 
Kuljus, Puhkpilliorkester, BigBand ja Kammeror-
kester. Kontserdi piletid on müügil Piletilevis. ■

TalTechi tegevustega Ukraina  
toetamiseks saab end kursis hoida 
taltech.ee/ukraina 

IT innovatsioonifestival tuleb taas ning 15. juu-
nil vaadatakse Mektorys otsa tehisintellekti ning 
selle usaldusväärsuse ja turvalisuse teemadele. 
Kuigi tehisintellekti rakendusi kasutatakse 
tänapäeval juba kümnetes valdkondades, siis 
inimesed enamasti ei taju, et igapäevaselt kasu-
tatav tehnoloogia või taristu on AI-ga seotud (loe 
lk 30). See muudab meie elu märkimisväärselt 
ning seega on oluline, et saaksime olla kindlad 
tehisintellekti usaldusväärsuses ja turvalisuses.
Konverentsi peaesinejad on Tehnikaülikooli 
tarkvarateaduse instituudi professor Pawel 
Sobocinski, Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja 
spordibioloogia professor Kristjan Port, ettevõtja 
Jaan Tallinn ning USA politoloog ja 21. sajandi 
sõjapidamise ekspert Peter Warren Singer.
Peaesinejate kõrval tulevad esitamisele meie 
tehisintellektiga tegelevate teadlaste 3-minuti 
videod, kus teiste hulgas esinevad IT-teadla-
sed Juri Belikov ja Eduard Petlenkov, Tanel 

Tammet, Maksim Jenihhin, Innar Liiv ja Sven 
Nõmm.
Festivali raames toimub ka IKT tudengitööde 
konkurss ning suurele lavale jõuavad valitud 
tudengite lõpu- ja meeskonnaprojektid.
Hübriidüritus on suunatud nii üliõpilastele, 
ettevõtetele, ülikooli töötajatele ja teadlastele, 
üldhariduslike koolide ja kutsehariduskeskuste 
õpetajatele kui ka tulevastele üliõpilastele ja 
lapsevanematele.
Festivali laiem eesmärk on innovatsiooni kii-
rendamine, kaasates nii avaliku kui erasektori 
organisatsioone, ning teha koostööd teaduslikku 
sisu omavate projektide raames. Samuti pakku-
da tudengitele praktilise ja projektipõhise õppe 
käigus ülesandeid, mille täitmine lisab väärtust 
osalevatele organisatsioonidele ja ühiskonnale. ■

Lähem info ja ajakava 
innovatsioonifestival.ee 

it innovAtsioonifestivAl võtAb fookusesse 
tehisintellekti usAldusväärsuse jA turvAlisuse

lähiaastatel alles ees, kes tahavad ammutada 
infot oma lähedaste jaoks, kes on juba varem 
lõpetanud, aga soovivad end arendada või kar-
jääri edendada, aga ka nendele, kes soovivad 

lihtsalt ülikooli tegevustega paremini kursis 
olla. ■

Loe rohkem  
taltech.ee/laburint

https://taltech.ee/laburint
https://taltech.ee/ukraina
https://taltech.ee/itinnovatsioonifestival


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

8

uudised

ülikooli jätkusuutlikkuse nädAl tõstis 
fookusesse pAremA elu
Aprilli teises pooles toimus TalTechi jätku-
suutlikkuse nädal, millega kutsuti ülikooli tu-
dengeid, töötajaid ja sõpru pöörama suuremat 
tähelepanu keskkonnale ja iseendile.
Nädala jooksul toimusid mitmed põnevad 
seminarid ja mõõduvõtmised. Näiteks kutsu-
ti sammuvõistlusega inimesi üles pöörama 
rohkem tähelepanu oma liikumisharjumustele. 
Seminare toimus nii ületarbimise, kvaliteetse 
une, tervisliku toitumise kui ka ebavõrdse 
kohtlemise teemadel. Üheks päevaks muutus 

TalTechi tudengimaja kirbuturuks, ülikoolis 
toimus ka doonoripäev. 
Jätkusuutlikkuse nädalat korraldasid TalTec-
hi majandusteaduskonna ärinduse tudengid. 
Nädal oli ajastatud 22. aprillil tähistatava 
rahvusvahelise Maa päeva järgi, mil kogu 
maailmas püütakse juhtida inimeste tähelepa-
nu keskkonnaprobleemidele, kliima soojenemi-
sele, ületarbimisele, autostumisele ja jäätmete 
tekkele. Sel aastal lisandus neile teemadele 
tervis ja selle hoidmine. ■

Tallinna Tehnikaülikooli Arvamusfetivali 
ideekorjele pakutud teema „Energiasõltuma-
tu Eesti – võimalik või võimatu?“ valiti selle 
aasta festivali arutelude kavva.
Järjekorras juba kümnes Arvamusfestival 
toimub 12.–13. augustil Paides, kuhu oodatak-
se Eesti organisatsioone ja ettevõtteid, teadlasi 
ja eksperte, arvamusliidreid ja ärksaid inimesi 
arutama Eesti ühiskonnas aktuaalsetel ja 
tuleviku vaates olulistel teemadel.
Üks selline on energiateema, mis tõusis eriti 
teravalt esile 2021. aasta sügistalvel, kui 
elektrihinnad lõid valusalt tarbijate rahakoti 
pihta. Sellele järgnenud sõda Ukrainas tuletas 
meelde, et sõltuvus Vene gaasist ja naftast 
tähendab meile kõigile ka julgeolekuriski.
Aeg on jätkata tõsist diskussiooni ja seejä-
rel otsustavat tegutsemist energiasõltuvuse 
vähendamise ja oma võimekuse tugevdamise 
nimel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased 

arutlevad, millised on lahendused: kas, kuidas, 
millal ja mis hinnaga on Eestil võimalus muu-
tuda energiasõltumatuks? 
Festivali korraldajate teatel laekus 2022. 
aasta Arvamusfestivali ideekorjesse üle 200 
aruteluidee. ■

Rohkem infot  
arvamusfestival.ee 

tAllinnA tehnikAülikool osAleb 
ArvAmusfestivAlil

https://arvamusfestival.ee/
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õppeArendusfond osutus populAArseks
Käesoleva aasta algul startis esmakordselt 
õppearendusfond, mille kolmes taotlusvoorus 
esitati kokku 50 projektitaotlust ülikooli õppe-
tegevuse uuele tasemele viimiseks. Õppe-
prorektor koostöös õppekomisjoniga otsustas 
rahastada 14 õppearendusprojekti kogusum-
mas 500 000 eurot. 

Rahastuse said teaduskondadeülesed in-
terdistsiplinaarsed koostööprojektid, mille 
märksõnad on rohepööre ja ringmajandus 
õppeainetes, uuring õpetamise metoodikate 
mõjust STEM-valdkonna õppeainete õppimi-
sele, riistvara valdkonna õppeprogrammide 
reform, globaalsetest trendidest lähtuvad 

karjäärikaart toetavad õppelahendused. 
Probleem- ja projektõppe arendamiseks anti 
20 000-eurone toetus kuuele projektile, nt 
kaugosalusrobotite katsetamine õppetöös, 
EduBIM õppemudelite konfiguraatori loomine 
ja tänaste juhtimispõhimõtete integreerimine 
rangelt reguleeritud merendussektori juhti-
misskeemidesse. 10 000-eurose personaalse 
toetuse pälvis kolm akadeemilist töötajat, 
kes asuvad piloteerima lõputööde grupijuhen-
damist, kirjutama õpiku käsikirja ja looma 
interaktiivseid demosid.

Järgmised õppearendusfondi toetused jagatakse 
2022. aasta lõpus. ■

tAlteChi on esitAtud jubA üle 800 sisseAstumis
AvAlduse
Juba viiendat aastat saab Tallinna Tehnikaüli-
kooli esitada sisseastumisavaldusi võrreldes teiste 
Eesti ülikoolidega märksa varem. Aprilli lõpuks 
oli TalTechi I astme ja magistrikavadele kokku 
esitatud rohkem kui 800 kvalifitseeruvat aval-
dust. Õppekoha on kinnitanud juba 47 inimest. 
I astme populaarseimad õppekavad seniste aval-
duste põhjal on IT-süsteemide arendus, ärindus 
ning ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimi-
ne. Magistrikavadest on seni populaarseimad 

ärirahanduse ja majandusarvestuse, juhtimise ja 
turunduse, hoonete ja rajatiste ning infosüstee-
mide analüüsi ja kavandamise õppekavad. 
Uuel õppeaastal saab kokku kandideerida 32 I 
astme õppekavale ja 39 magistrikavale. Aval-
dusi saab esitada 6. juuli keskpäevani. ■

Rohkem infot vastuvõtu ja  
õppekavade kohta  
teejuht.taltech.ee

virumAA kolledžis töötAvAd venekeelse 
kirjAndusAuhinnA lAureAAt jA eesti keele sõber
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali vene - 
keelse autori kirjandusauhinna lau reaa ti de  
hulgas oli Virumaa kolledži informaatika
õppejõud Larissa Joonas luulekogumikuga 
«Пустоши флайтрадара» („Lennuradari 
tühikud“).

2020. aasta lõpus ilmus tõlkija Aare Pilve poolt  
Joonase esimene eestikeelne luulekogu „Arüt-
mia ja ööbikud“, Larissa debüütraamat on 
„Kõige valgem valgus“. Aastast 2006 on ta 
avaldanud viis luulekogu ning tema luulet on 
tõlgitud poola, soome, leedu ja itaalia keelde. 
Larissa Joonast on nimetatud kirjandusmaa-
ilmas Eesti luule tundmatuks suuruseks, teda 
peetakse Eestis elavatest venekeelsetest luule-
tajatest üheks huvitavamaks ja andekamaks.
Lisaks nimetati 2021. aasta eesti keele sõbraks 
Virumaa kolledži lektor ja humanitaarainete 
töörühma juht Ingrid Prees. Virumaa Eesti 
Hariduse Selts ja Eesti Riigiametnike Klubi 
kuulutasid aasta alguses välja eesti keele 
mainekujundajate konkursi, mille eesmärk oli 
välja selgitada 2021. aasta parim eesti keele 
õpetaja, eesti keeles õpetav õpetaja ja eesti 
keele sõber. ■Larissa Joonas Ingrid Prees

https://teejuht.taltech.ee/
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robert krAutmAnn on konkursi  
„teAdus 3 minutigA“ võitjAte hulgAs
Tänavusel doktorantide konkursil „Teadus 3 
minutiga“ on viie üldvõitja hulka jõudnud ka 
Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-noorem-
teadur Robert Krautmann.
Aprilli viimasel nädalal sai igal argihommi-
kul „Terevisioonis“ näha laureaatide loengute 
videoklippe: Karin Bachmanni „Rikas linn, 
vaene linn“, Robert Krautmanni „Päikeseele-
ment värkvõrguseadmete toiteallikaks“, Leenu 
Reinsalu „Kust kasvaja endale energiat saab?“, 
Jasper Ristkoki „Uus energiaallikas: tuuma-
sünteesireaktor“ ja Alina Roštšinskaja „Robo-
tid tõttavad lastele appi“.
Tallinna Tehnikaülikooli esindanud Robert 
Krautmann sai finaalikoha kõrval ka teaduspor-
taali Novaator toimetajate lemmiku tiitli. Kon-
kursi võidu tõi talle videoloeng päikesepatareide 
võimalikust kasutusalast ehk kuidas tuleviku 
värkvõrgus võivad kaugtöötavad juhtmevabad 
nutisensorid kasutada pikaaegseks andmete sei-
reks toiteallikana õhukesekilelisi päikesepatarei-
sid, mida arendatakse Tallinna Tehnikaülikoolis.
Konkurss „Teadus 3 minutiga“ on mõeldud 
Eesti kõrgkoolide doktorantidele või värsketele 
doktoritele. Võistlejad peavad oma aastaid kest-
nud teadustööst rääkima asjalikult ja arusaa-
davalt vaid kolme minuti jooksul. 11. veebruaril 
toimunud finaalgalal valis žürii parimad fina-
listid, kelle loengutest valmisid videoklipid.

Juba kuuendat korda toimuva konkursi koos-
tööpartner on Eesti Rahvusringhääling ning 
seda rahastab EL-i Regionaalarengu Fond Eesti 
Teadusagentuuri Teame+ programmist. ■

Lisainfo konkursi ja tänavuste  
finalistide kohta  
www.akadeemia.ee/koostoo/teame
Rohkem infot laureaatide kohta  
www.akadeemia.ee/konkursi- 
teadus-3-minutiga-parimad-on- 
selgunud-2

tAlteChi uurimisgrupp sAksAbAlti 
mAjAndusAuhindAde finAAlis
Tallinna Tehnikaülikooli autonoomsete sõidukite  
uurimisgrupp valiti Saksa-Balti majandus- 
auhindade 2022. aasta konkursi finalistide hulka.
Žürii valis kõikide kandidaatide hulgast üheksa  
finalisti, kelle seast sõeluti parimad välja 
rahvahääletuse kaudu aprillikuus. Finalistide 
hulka jõudis ka TalTechi autonoomsete sõidu-
kite uurimisgrupp.
Grupp ehitas Baltikumi esimese autonoomse nn 
viimase miili sõiduki. Esimesed reaalses liiklu-
ses läbi viidud pilootprojektid tehti Tallinnas ja 
Kreekas. Praegu on käimas koostöö Tallinna lin-
na ja Rae vallaga targa linna tippkeskuse MaaS 
projektis. Selle käigus arendatakse universaalne 
transpordi tarkvaralahendus, mis baseerub Eesti 
X-tee tehnoloogial ja ühendab erinevad transpor-
diviisid, sealhulgas nõudepõhised autonoomsed 
minibussid ja e-tõuksid. Uue lahenduse külge 

saab ühendada nii mobiilirakendusi, mis paku-
vad universaalset reisiplaneerimist, kui ka kee-
rukamaid teenuseid sujuva liikuvuse tagamiseks.
Saksa-Balti Kaubanduskoda annab igal aastal 
üle Saksa-Balti majandusauhinnad innova-
tiivsetele ettevõtetele nii Eestis kui ka Lätis ja 
Leedus. Auhinnaga tunnustatakse ettevõtteid 
silmapaistvate saavutuste eest, mis aitavad 
tugevdada Saksa-Balti majandussuhteid. 
Igal aastal keskendub konkurss konkreetsele 
teemale. Sel aastal tunnustatakse ettevõtteid, 
kes tegelevad nutikate transpordisüsteemide, 
targa logistika ja mobiilsusega või pakuvad 
selles valdkonnas erikaupa või eriteenust.
Võitjad kuulutatakse välja maikuus. ■

Loe konkursi ja finalistide kohta  
www.ahk-balt.org/et/ueritused/ 
saksa-majanduse-auhind

foto: Aavo Kaine/Eesti Teaduste Akadeemia

www.akadeemia.ee/koostoo/teame
https://www.akadeemia.ee/konkursi-teadus-3-minutiga-parimad-on-selgunud-2/
https://www.ahk-balt.org/et/ueritused/saksa-majanduse-auhind
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ilmus kArl õigeri rAAmAt „pindkAndjAtest 
tornide jA sildAdeni“
Raamatus kirjeldatakse lühidalt, mis on 
pindkandjad (koorik- ja rippkatused, telgid 
ja pneumaatilised konstruktsioonid), nende 
töö iseärasused, konstruktsiooni variandid, 
analüüsivõimalused, eelised ja puudused. Sa-
muti on tehtud lühiülevaade koorikute teooria 
arengust. Põhiline osa käsitleb Tallinna Teh-
nikaülikooli ehituskonstruktsioonide kateedri 
(hilisem ehitiste projekteerimise instituut) 
pindkandjate alaseid arendustöid ja nende 

rakendusi 
Eestis. Põhja-
likumalt on 
käsitletud au-
tori ja tema 
õpilaste töid 
pindkandjate 
ja mõne muu 
ruumilise 
konstrukt-
siooni alal. 
Lisaks on 
rippkatuste 
osas esitatud 
ülevaatlik 
ingliskeelne  
artikkel, mis 
käsitleb kon-
tinuaalse  

vabalt deformeeruva kontuuriga (Tartu 
laulu lava) süsteemi arvutusteooriat, aga ka 
rippsilla arvutusküsimusi, selgitamaks selle 
teooria põhimõtteid ja nende süsteemide 
tööd. 
Esitatud on ka puithüparite arvutusmeetod 
membraanteooria kohaselt, mis väga lihtsalt 
selgitab sellise kooriku põhiliste sisejõudude 
määramist. Kirjeldatud lihtsat meetodit on 
kasutatud paljude puithüparkoorikute projek-
teerimisel.
Teiste ruumiliste katuse kandekonstruktsioo-
nide, tornide ja sildade osa käsitleb ruumilisi 
puidust kaar- ja sõrestiksüsteemide, puittor-
nide, tuuleturbiini hübriidtornide ja erinevate 
sildade küsimusi.
Raamat on mõeldud kasutamiseks lisama-
terjalina ehitustehnika eriala üliõpilastele 
ja ehituskonstruktsioonidega tegelevatele 
ehitusinseneridele nii ajaloolises plaanis 
kui ka pindkandjate ja mõnede teiste kan-
dekonstruktsioonide osas teadmiste täien-
damiseks.
Raamat on saadaval suuremates raamatu-
poodides ja Ehituskeskuses. Samuti saab seda 
tellida Sihtasutusest Professor Karl Õigeri 
Stipendiumifond (info@oiger.eu). ■

värske korvpAllinAiskond tAlteCh/nordAid 
võttis esimesel hooAjAl tähtsAid võite
Alles 2021. aasta sügisel komplekteeritud  
TalTechi korvpallinaiskond, kellest pooled alles  
põhi- ning keskkooliõpilased, haarasid Eesti  
naiste korvpallis väga kiirelt lipulaeva rolli. 
Avahooaja lõpuks võttis uus tiim Eesti-siseselt 
kõik, mida võtta andis: detsembrikuus Eesti 
karikas ja märtsis Eesti meistrivõistluste võit. 
Finaalseerias alistati aastaid tipus püsinud 
paljudest Eesti koondislastest koosnev Tallin-
na Ülikooli naiskond 3:0, mis oli meie noorte 
jaoks eriti magus. 
Naiskonna tõeline sisu ja potentsiaal ilmnes 
Balti liigas, kus mängivad tugevad, profimän-
gijatest kubisevad Läti ja Leedu naiskonnad. 
Balti liigas olime terve esimese poolaasta väga 
suurtes raskustes – küll saadi 20-, 30- ning ise-
gi 40- ja 50-punktilisi kaotusi ja tundus, et see 
liiga jääb noorte eestlannade jaoks veel kaugeks 
unistuseks. Kuid treenerid Sergio Cubeiro Rico 
ja Raido Ringmets jätkasid suuremahuliste ja 

kvaliteetsete treeningutega, neidudel paluti 
„usaldada protsessi“ ning lihtsalt need karmid 
kaotused ära unustada. Pärast kuudepikkuseid 
raskeid treeninguid hakkasidki tüdrukud ka 
Balti liigas võite võtma, sh samade võistkonda-
de vastu, kellele veel mõni kuu varem suurelt 
kaotati. Kuigi meie naised jäid Balti liigas 
napilt play-off’idest välja, oli esimese aasta tule-
mus siiski väga hea, eriti kui arvestame hooaja 
raskelt möödunud esimest poolt. 
Unistus ja idee luua Tallinna Tehnikaülikoo-
lile üks pädev kossunaiskond keris Eesti 3x3 
korvpallikoondise peatreeneril ning TalTechi  
ÜKE treeneri Siim Raudla mõtteis juba 
pikemat aega. Oma unistuse suutis ta lõpuks 
realiseerida, kui otsustas ideed presenteerida 
korvpallivõistkondade mänedžerile ja ühtlasi 
ka praeguse naiskonna abitreenerile Raido 
Ringmetsale, kes lõpuks sai loomise protsessi 
juures üheks suureks nurgakiviks. ■
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Andrii Chub:
teAdustöö on 
põnevAm kui töö 
ettevõttes
Andrii Chub on jõuelektroonikateadlane, rõõmsameelne mees ja  
pärit Ukrainast. Chub töötab tuleviku heaks – ta arendab tulevikumajade 
jaoks tuleviku muundureid ja otsib paremaid viise elektrienergia 
konverteerimiseks. 

Mari Öö Sarv, tõlkis Kitty Mamers  fotod: Karl-Kristjan Nigesen

persoon
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Esimest korda kuulen, et inseneritöö 
võib olla igav või rutiinne.
Alguses on palju küsimusi: kuidas seda teha?, aga 
seda?, sest otse ülikoolist tulles ei ole sul kogemusi. 
Aga siis hakkavad asjad tasapisi korduma. Natuke 
uudsust veel on, kuid põhiliselt teed seda, mida on 
vaja teha, ja sa juba tead, kuidas seda teha.

Mis teid teadlasena on motiveerinud?
Mulle on alati meeldinud asju teada saada, ja tea-
duses ei saa mitte ainult teadmisi juurde, vaid ka 
uusi asju luua. Ma tahan teha midagi käegakatsu-
tavat. Meie eriala on rakenduslik, nii et me teeme 
asju, mida inimesed saavad kasutada või vähemalt 
saab nende põhjal midagi kasutatavat ehitada.
Energiakriisi ajal mõtleme järjest enam selliste 
asjade peale nagu autonoomsed majad, auto-
noomne küte – see on justkui energiajulgeolek 
kodudes. Suur osa meie uurimistööst käsitleb 
seda, kuidas ehitada tulevikumaju, milles on uut 
tüüpi energiasüsteemid.

teie arendatud energiamuundur annab 
suure tüki puslesse „Kogu linn on  
päikeseelektrijaam“. Rääkige palun  
sellest täpsemalt.
Praegu oleme harjunud vahelduvvoolul põhinevate 
energiasüsteemidega, meie aga kavandame maja, 
mis töötaks alalisvoolul. Alalisvool tähendab, et 
voolutugevus püsib kindlal tasemel, just nagu see, 
mis tuleb 1,5-voldisest patareist, aga palju kõrgem.
Kujutlege, et teil on katusel päikesepaneel, see 
töötab alalisvoolul, ja teil on aku päikeseenergia 
salvestamiseks. Alalisvool muundatakse selles 
süsteemis vahelduvvooluks ja siis tagasi alalis-
vooluks. Vahepeal vahelduvvoolu kasutamiseks ei 
ole tegelikult vajadust, meie uue tehnoloogia abil 
saab püsida alalisvoolul. Niisugused majad võiksid 
eeldatavasti olla 20% tõhusamad.
Lisaks arendan ma uut jõuelektroonikat, mis oleks 
universaalsem kui olemasolev. Idee on ehitada 
muundur, mis töötaks iga tüüpi päikeseelemendi-
ga, mida ehitistes kasutatakse. Kasutusel võivad 
olla päikesepaneelidest katused, fassaadid, isegi tä-
navad – kolleegid meie ülikooli materjali- ja kesk - 
konnatehnoloogia instituudist juba töötavad seda-
sorti sillutise kallal – ja see üks muundur võiks so-
bida nende kõigiga. Selle kohta on ilmunud artiklid 
Novaatori ja Research in Estonia portaalides.

Nii et see uus muundur töötab erinevate 
pingete juures?
Jah. See on oluline, sest turul on palju erinevaid 
tehnoloogiaid. Kõige tuntum põhineb ränil. See on 

Tegime selle intervjuu Vene-Ukraina sõja 39. päe - 
val. Chubi kodulinn Tšernihiv oli just äsja Ukrai na  
vägede poolt vabastatud ja ta sai jälle oma pere-
konnaga suhelda.
Chub töötab vanemteadurina jõuelektroonika 
uurimisrühmas, mis on Teadmistepõhise ehituse 
tippkeskuse asutajaliige ja üks suuremaid tea-
dusgruppe Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta ütleb, 
et on oma rühma naljamees, ja seda on näha, kui 
laboris ringi jalutame ja ta kolleegidega vestleb.

Kogu Euroopa mõtleb praegu iga päev 
ukrainlastele. Kuidas teil isiklikult läheb?
Stressirohkelt on vähim, mida saab öelda. Kes-
kenduda on päris raske. Sel kuul tekitas topelt-
pinge suure projektitaotluse esitamine – tegu 
on viieaastase projektiga koostööpartneritega 
Brasiiliast, Tšiilist ja Hollandist. Soovin, et see 
oleks saanud paremini viimistletud, aga tegin 
olukorda arvestades oma parima. 
Kõige raskem on mitte kogu aeg uudiseid lugeda. 
Mu pere on Tšernihivis – vanemad, vend, nõbu 
kogu oma perega, tädi, palju sõpru… Kõik mu 
pereliikmed on elus, aga neil ei olnud nädalate 
kaupa kütet, elektrit, vett, mitte midagi. Vene-
lased kasutasid spetsiaalset raadioelektroonikat 
side segamiseks ja saadetud tekstisõnumitest 
jõudis kohale umbes kolmandik. See oli päris 
pingeline ja raske aeg. Nüüd on palju parem, 
lõpuks on neil internetiühendus. Elektrit ikka 
veel ei ole ja nad peavad käima spetsiaalsetes 
kohtades telefone laadimas.

Mis seisus teie alma mater praegu on? 
Minu ülikool Tšernihivis sai pommitamisel 
osaliselt pihta, nii et hooned on alles, aga aknad, 
uksed ja suur osa sisustust hävis. Inimesed 
püüavad õpetamist interneti teel jätkata.

te olete taltechis aastast 2013.  
Kuidas te siia sattusite?
Sidemed. Harkivi Polütehniline Instituut 
korraldas ühes Krimmi puhkebaasis parimaid 
venekeelseid konverentse minu erialal. Profes-
sor Dmitri Vinnikovil olid tol ajal Ukrainas ja 
Venemaal head sidemed ja üks mu kolleegidest 
Tšernihivist juba töötas siin – Oleksandr Hu-
sev, kes kuulutati sel aastal TalTechi parimaks 
noorteadlaseks.
Tulin siia kolm aastat pärast magistrikraadi 
kaitsmist. Olin selleks ajaks kolm aastat erialast 
tööd teinud ja see oli muutunud veidi igavaks. 
Esimesed aastad valdkonna ettevõttes on noore-
le insenerile väga kasulikud, õpid päriselu tund-
ma, aga siis muutub töö järjest rutiinsemaks.

https://novaator.err.ee/1608517694/uudne-muundur-aitab-muuta-terve-maja-paikesepaneeliks
https://researchinestonia.eu/2022/03/07/power-electronics-research-advances-solar-building-technology/
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toimiv tehnoloogia, seetõttu seda valdkonnas ar-
mastatakse, kuid see materjal on jäik. Aga kujut-
lege, et vajate rohkem painduvust või suuremat 
kasutegurit varjulistes tingimustes – sellisel juhul 
võiks kasutada teisi variante, näiteks kiletehno-
loogiat. Need tehnoloogiad arenevad aktiivselt ja 
arvatakse, et tulevikus, kui tootmismahud suure-
nevad, muutuvad nad ränist palju odavamaks.
Kiletehnoloogia painduvus tähendab, et kasu-
tada saab erinevaid kujusid ja vorme ning katta 
erinevaid pindu. Päikesefassaadid saavad olla ka 
erivärvilised. See toob kaasa rohkem võimalusi 
energiatõhusate hoonete välimuses ja arhitektuu-
ris ning lisab võimalusi kasutada uut tehnoloogiat 
ajalooliste hoonete restaureerimisel.

te töötate justkui tulevikus. Me katame 
tulevikumaju päikesepaneelidega ja  
teie muundur muudab päikeseenergia 
tulevikuseadmetele kasutatavaks…
Jah. Põhiidee on selles, et majas on kindel ala-
lisvoolupinge, mis toidab võimsamaid tarbijaid, 
ja väiksemate tarbijate jaoks, nagu televiisor, 
saab kasutada USB-C seinapistikuid. Me järgi-
me Hollandis juba kasutusel olevaid praktikaid. 
Holland on sel alal kõige kaugemale jõudnud riik 
ja ühtlasi ainus, kus on juba olemas reeglistik 
selle kohta, kuidas ehitada majadesse alalisvoo-
luvõrke: kuidas paigaldada kaableid, millised 
peaksid olema pinged või maandus. Püüame oma 
arendustes nende reeglistikku järgida, sest see on 
praegu ainus näide, mis meil olemas on.
Praegu töötab Euroopa standardiorganisatsioon 
IEC uute madalpinge alalisvooluvõrkude standar-
dite kallal elumajade jaoks. Uus Euroopa stan-
dard peaks valmima 2025. aastaks. Me hoiame 
enda arendustööd tehes kontakti ka inimestega, 
kes neid standardeid loovad.

Millised väljakutsed selle muunduri  
turustamisega veel on?
Praegu on meie suurim väljakutse ühine kogu 
elektroonikatööstusega – komponentide puu-
dus. Jõuelektroonikas kasutatakse palju kiipe ja 
transistore ja mõne tarneajad on järgmise aasta 
juunis! Meie töös on see probleem, sest mul on vaja 
pidevalt disaini muuta ja uusi prototüüpe ehitada. 
Meil oli selle jaoks tööstuspartner, aga praegu on 
neil samad probleemid. Kuid see on ajutine.
Kui kujutleda, et kiipe on piisavalt, on suurima-
teks väljakutseteks veenda inimesi hinna ning 
turvalisuse ja vastupidavuse osas.
Alalisvoolusüsteemid hoonetes on uudne asi, kui-
gi maailm on alalisvoolusüsteeme täis. Näiteks 
telekommunikatsioon, samuti kõik uued sõjalae-

vad on täis jõuelektroonikat, Boeing 787 Dream-
lineri, esimese „elektrilisema“ lennuki pardal on 
alalisvooluvõrk tippvõimsusega 1 MW, mis on 
vast võrreldav TalTechi NRG-majaga! Elektri-
auto on põhimõtteliselt liikuv alalisvooluvõrk. 
Alalisvool on see, kuhu kõik praegu suundub.

Kas inimeste veenmise all mõtlete  
poliitikute või klientide veenmist?
Ka paigaldajaid. Alati on probleemiks see, et töös-
tus on uute tehnoloogiate suhtes ettevaatlik. Elekt-
rivõrgud on hea näide. Tänapäeval võiks neis olla 
rohkem jõuelektroonikat, aga inimesed ei usalda 
seda. Elektrivõrgud on 100 aastat kasutanud tra-
fosid, mis töötavad hästi ja mille eluiga on kuni 50 
aastat. Jõuelektroonika ei pruugi selleni küündida, 
aga saab süsteemidesse lisada palju paindlikkust 
ja reguleerimisvõimalusi. Viimase 20 aastaga on 
jõuelektroonika hüppeliselt arenenud.
Et inimesi veenda, peab muidugi hind olema 
sobiv. See on üks põhjus, miks me püüame teha 
konverterid väiksemaks ja suurendada nende 
töösagedust. Akadeemilises keskkonnas pole aga 
maksumuse vähendamine alati lihtne – mõned 
tehnoloogiad pole lihtsalt kättesaadavad. Me 
saame ideed arendada tehnoloogia valmidusast-
meni 5 või 6, edasi peab tööstus appi tulema, 
sest siitmaalt on mängus suurem raha ja vaja on 
ligipääsu teistsugustele tehnoloogiatele.
Tavaliselt ongi esimene samm koostöös firmade-
ga mõni projekt, kus tehnoloogiat arendatakse 
kõrgemale valmidusastmele. Hea näide Eestist 
on programm Nutikas. Kõik keerleb valmidusast-
mete ümber. Ettevõtetes töötavatel inseneridel 
on rohkem teadmisi selle kohta, kuidas ehitada 
muundur või trükkplaat, mida on lihtne serti-
fitseerida. See on miski, millele mina ei pruugi 
arendustöös mõelda. Ja ülikoolis ei saa teha töös-
tuslikku arendust ega masstootmist. Me saame 
ainult aidata firmadel oma ideid ellu viia.

Mainisite trafode 50-aastast eluiga. 
Kuidas on lood teie muunduri töö-
kindlusega?
Viimasel ajal olen oma uurimistöös palju kes-
kendunud jõuelektroonika töö- ja veakindlusele. 
Mõnes süsteemis on ootus, et muundur peaks 
vigadeta töötama 20 aastat. See nõuab palju 
töökindluse uuringuid nii komponentide kui ka 
süsteemi tasemel: kui kaua peab vastu see, kui 
kaua teine ja kuidas nad koos? Kui mitu aastat, 
mis tingimustes? Mina olen üks inimestest, kes 
selliste asjade väljaselgitamisega tegelevad.
Me arendame välja uusi meetodeid muunduri eluea  
ennustamiseks nende missiooniprofiili põhjal. 
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NRG-hoone katusel asub süsteem, millega kogume 
andmeid päikesevalguse intensiivsuse, kiirguse, 
temperatuuri kohta. Peaaegu iga riigi kohta on liht- 
ne leida päikeseenergia infot 15-minutilise interval - 
liga, aga jõuelektroonikaga töötades on neid and meid  
vaja maksimaalselt 1-sekundilise intervalliga.

Miks?
Näiteks 50 Hz sagedusel töötavas võrgus toimu-
vad temperatuurimuutused 50 korda sekundis; 
ka päikese intensiivsus võib järsult muutuda. 
Põhiline probleem on mehaaniline pinge, mis 
tekib temperatuuri pulseerimisest muunduri 
komponentides. Muundur kuumeneb ja jahtub, 
kuumeneb ja jahtub – lõpuks midagi juhtub, 
miski murdub või praguneb ja kaotab kontakti 
trükkplaadiga.
Kui komponent töötab aastate kaupa, akumulee-
rib ta teatud sorti kahjustusi, kuni ta katki läheb. 
Selleks, et neid kahjustusi korralikult välja arvu-
tada, peame arvesse võtma ka kõige väiksemaid 
muudatusi; ja selleks, et lõplikku kahjustumist 
ennustada, ongi meil sellist andmehulka vaja.
Üks mu uurimissuundadest on veakindlad muun-
durid: kui üks transistor katki läheb, plaadiga 
ühenduse kaotab või läbi põleb, ei lõhu see ära kogu 
süsteemi. Muidugi on teatud piirid, muundurile ei 
saa enam sama palju koormust panna, kuid mõ-
nest sedasorti veast hoolimata jätkab ta siiski tööd.
Muundur tuleb panna iseennast ümber konfi-
gureerima. See on natuke nagu isejuhtiv kont-
rollisüsteem – jälgib süsteemi ja tingimusi ning 
kui midagi on valesti, identifitseerib probleemi, 
isoleerib vigase koha ja jätkab tööd ilma selleta.

Kuidas on lood patentide ja autori-
õigustega, et ettevõte saaks mingit  
teie leiutatud lahendust kasutama  
hakata?
Mõned me lahendused on patenteeritud, mõned 
mitte. Jõuelektroonika muundur on keeruline 
ahel ja kui teda natukenegi muuta, on vaja uut 
patenti. See võib minna väga kulukaks. Nii et 
vahel me lihtsalt hoiame enda teada oskusteabe, 
kuidas teatavaid komponente ehitada. Ülikoolina 
me peame publitseerima, aga me ei avalda tingi-
mata kõiki oma saladusi.

Kas on ka oma ettevõtte loomise mõtteid,  
et loodud lahendused ise ellu viia?
Huvitav küsimus. Ausalt öeldes – ja seda olen ma 
paljude inimeste pealt näinud – ei ole lihtne olla 
kahes kohas korraga, ülikoolis ja äris. Kui tahad 
asju korralikult teha, pead ühel hetkel valima. 
Praegu ei tahaks ma täielikult ärile ümber lülitu-
da. Ma näen, et mul on ülikoolis veel palju teha. 
Kaitsesin doktoritöö alles aastal 2016, nii et ma 
arvan, et mul on uurimistöö jaoks veel jaksu küll.

Intervjuu alguses mainisite, et firmas 
töötamine muutus rutiinseks.  
Ülikoolis seda tunnet ei ole tekkinud?
Siin on kindla peale palju parem. Mul on rohkem 
erinevaid ülesandeid, rohkem vaheldust ja üles-
anded ei ole ka standardsed. Eestis on palju idu-
firmasid ja idufirmadele meeldivad uued asjad. 
Aga suurtele tööstusettevõtetele uued asjad ei 
meeldi, neile meeldivad robustsed, hästituntud, 
valdkonnas end 10 või 20 aastat tõestanud asjad.

persoon
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Naastes päikesepaneelide juurde:  
laiema kasutuselevõtu jaoks on veel vaja 
lahendada salvestusprobleem…
Meie uurimisrühm töötab ka selle kallal. Mitte 
mina isiklikult, aga olen olnud kaasatud. Praegu-
seks on Austraaliast saanud esimene riik, kus 
akud on mõnes piirkonnas kasumlikud, sest 
energia maksumus on seal kõrge ja omatoodetud 
energia saab võrku tagasi müüa, seega on võima-
lik akude hind tagasi teenida.

Millist suurt probleemi te teadlasena 
järgmiseks lahendada plaanite?
Just mõne päeva eest esitasin suure rühmagrandi 
taotluse, mida toetab mitu firmat. Ideeks on uut 
tüüpi muundurid, niinimetatud osavõimsusega 
pooljuhtmuundurid.

Mida see tähendab?
Kujutage ette muundurit, mille maht on üks liiter 
ja mis suudab käidelda 1000 W jagu võimsust. Ka-
sutades minu pakutavat uut tehnoloogiat, suudab 
sarnase suurusega muundur käidelda 3–5 korda 
rohkem võimsust. See on võimalik seetõttu, et uus 
tehnoloogia käitleb ainult seda osa võimsusvoost, 
mida on vaja süsteemis pinge ja voolutugevuse 
reguleerimiseks. Tavaliselt käitlevad muundurid 
ära kogu võimsusvoo ja raiskavad seeläbi rohkem 
energiat. Minu plaani abil suudame olemasoleva 
tehnoloogiaga võrreldes hinda alandada, tõhusust 
tõsta ja materjalikasutust vähendada.
Eelkõige räägin ma siinkohal hinnast: mitu senti 
läheb maksma üks vatt. Traditsiooniliste muundu-
rite puhul on vati hind 10–30 senti, seega 1000 W 
muunduri kohta 100–300 eurot. Osalise võimsuse  
muundurid annavad kuni 50% madalama maksu-
muse. Tõsi, uut tüüpi muundureid ei saa kasutada 
päris igal pool, aga sellistesse tänapäevastesse 
ra kendustesse, nagu päikeseenergia või vesinik-
kütuseelemendid, sobivad nad küll.
Muundurid, mida plaanin arendada, võivad osutu-
da väga kasulikeks superkondensaatoreid kasuta-
vates energiasalvestussüsteemides. Seetõttu toetab 
seda projekti Eesti firma Skeleton. Superkonden-
saatorid võivad tekitada väga tugevaid vooluim-
pulsse, mistõttu nende jaoks on jõuelektroonilisi 
muundureid arendada keeruline ja kulukas. Minu 
pakutud tehnoloogia avab võimalused teha super-
kondensaatoritel põhinevad salvestussüsteemid 
tõhusamaks ja odavamaks. Nii tehnilistes kui ma-
janduslikes aspektides saab teha suuri edusamme.
Mind toetab ka PowerUP, kohalik firma, mis 
toodab kütuseelemente. Tehnoloogiat, mille välja 
pakun, saaks kasutada vesinikkütuseelementide  
lõimimiseks hoonete alalisvooluvõrkudesse. Näi-
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aga teie tööl siinsetes laborites on siiski 
kokkupuude päriseluga?
Jah, on. Minu töö laseb mul kursis olla kõigi 
värskemate arengutega tööstuses. Just hiljuti 
sõlmis meie töörühm lepingu jõuelektroonika 
komponentide turuliidri Infineoniga, täpsemalt 
nende Austria haruga. Me võtame tööle kaks 
doktoranti, keda juhendavad ühiselt meie ülikool 
ning ettevõtte uurimis- ja arendusosakond, ja 
nad hakkavad arendama tipptasemel tööstusele 
orienteeritud tehnoloogiaid.
2000. aastate alguses oli meie instituut kaasatud 
trammide renoveerimisse. Kui mäletate, said Tal-
linna trammid uue automaatika ja automaatse 
peatuste teadustamise süsteemi. Tegelikult kasuta ti 
selles süsteemis mõnda aega ühe mu kolleegi häält, 
kuni lõpuks palgati teadustama professionaal.
Meie töörühm on välja arendanud ka mõned muun-
durid Tallinnas asuva firma Estel jaoks, mis oma-
korda tegi aastaid koostööd Venemaa raudteega.
Praegusel ajal on meie arendused suunatud ligi-
nullenergiahoonetele, rohetehnoloogiatööstusele 
ja transpordi elektrifitseerimisele. Me osaleme 
ka europrojektides, mis ei ole nii teaduslikud, kui 
inimesed eeldavad, vaid pigem praktilised.

Kui raske oleks teha Vene raudtee jaoks 
muundureid, mille saaks kõik korraga 
välja lülitada?
Ei tea (naerab). Aga see on hea küsimus, sest 
küberturvalisus on jõuelektroonika jaoks uus 
uurimisvaldkond ja tähtis ala, mida tuleb tead-
vustada. Mida teha turvalisuse tõstmiseks, kui 
meie kodusid elektriga varustavad jõuelektroo-
nikaseadmed on internetti ühendatud? On olnud 
juhtumeid, kus päikeseenergia muunduritesse on 
sisse häkitud, sest need kasutavad standardseid 
operatsioonisüsteeme.
Meie muundurid ei ole kuhugi ühendatud. See on 
üks neid asju, mille poole me püüdleme: muundu-
rid peaksid olema autonoomsed, esiteks selleks, 
et vältida ülearuseid juhtmeid, aga ka selleks, 
et tagada majas turvalisus. Kohe kindlasti ei ole 
vaja, et keegi su konvertereid muugiks. Kui oled 
võrku ühendatud, on aga kõik võimalik. See on 
põhjus, miks ükski tuumajaam ei ole iial internetti 
ühendatud, enamasti on tegu täiesti autonoomse-
te süsteemidega või vähemalt on nad isoleeritud 
vahekihtide abil.
Muide, päikeseenergia on oma olemuselt juhtme-
vaba tuumaenergia, kui selle üle järele mõelda 
– see tekib tuumasünteesi teel ja jõuab meieni 
ilma kaabliteta. Selle mõtte käis välja mu sõber 
professor Samir Kouro, kes on väga tuntud nii 
oma kodumaal Tšiilis kui kogu maailmas.
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teks kui kogu sissetulev elekter kaob, saaks nii 
tekitada energiapuhvri.
Eesti on kütuseelementide alal tegelikult väga tu
gev tegija, paljud seda ei tea. Eestis on kaks firmat: 
Elcogen, suur kütuseelementide tehnika firma, mis 
müüb suurema osa oma toodangust minu teada 
Jaapanisse, ja väiksem firma nimega PowerUP, 
kes sisenes sellesse ärisse jahtide kaudu. Nimelt ei 
ole paljudes keskkonnakaitsele rõhku panevates 
sadamates lubatud kasutada diiselgeneraatoreid, 
aga jahi parkimiseks on vaja manööverdada, seega 
tehakse seda elektrimootorite abil. Kütuseele
mendid on selle jaoks suurepärane lahendus. Iga 
tehnoloogia jaoks leidub alati nišš.

Nüüd ma pean esitama ka miljoni dollari  
küsimuse: milline on Euroopale hea 
energialahendus, arvestades ka  
praeguseid poliitilisi mõjusid?
Ma arvan, et küsimus ei ole kas Vene või mitte 
Vene energia, vaid kas fossiilne või mittefossiilne 
energia. Muidugi ei saa me päevapealt rohelisele 
energiale ümber lülituda. Kui Euroopa tahab 
Vene gaasist poliitilistel põhjustel loobuda, tuleb 

meil ilmselt mõnda aega sütt põletada, kuni suu
dame selle millegi paremaga asendada. Praegu 
on söel põhineva energia hind kõrgem kui päike
sepaneelidest saadava energia oma ja tulevikus 
see trend tugevneb, mis teeb ümberlülitumise 
rohelistele energiaallikatele ka kasumlikuks.
Kas teadsite, et veel viis aastat tagasi oli Eesti 
majandus üks „räpasemaid“ Euroopas – põlev
kivienergia kasutamise tõttu olime tagantpoolt 
teisel kohal. Aga me oleme teinud võimsa hüppe 
ja nüüd oleme neljandad. Eesti on CO2 reostust 
viimaste aastatega vähendanud üle 30%. Inime
sed alahindavad seda, kui palju valitsus selles 
osas ära teeb. Põhiliselt on muutus tulnud tuule
energia arvelt, aga Eesti lülitub üleüldiselt ümber 
rohelisematele energiaallikatele.*
Kuid põlevkivi annab Eestile ka turvatunnet –  
kui midagi juhtub, on alati võimalus selle tarbi
mise juurde tagasi pöörduda. Üldiselt on energia
julgeolek kõige tähtsam teema. Ning kui majan
dus kasvab – ja me loodame, et ta kasvab –, läheb 
vaja rohkem energiat. ■
* stat.ee/en/findstatistics/statisticstheme/

environment/climate 
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majanduse käekäiku. Kuidas 
me seda siis teeme?
Ettevõtliku ülikooli arengut 
iseloomustavateks võtmenäi
tajateks oleme seadnud ette
võtluslepingute (teadus ja 
arenduslepingute ja teenus
tööde) tulu aastas, asutatud 
harg ja muude iduettevõtete 
arvu, litsentsilepingute arvu, 
samuti aasta jooksul esitatud 
patenditaotluste ja saadud pa
tentide arvu.

Ettevõtluslepingute  
tulu kasv 13 miljoni euroni 
aastaks 2025
Kui 2012–2017 oli ettevõtlus
lepingute tulu 4–5 miljonit 
eurot, siis 2019–2021 juba üle 
10 miljoni euro aastas. Kasv 
tuli aastatel 2016–2020 taot
lemiseks avatud Archimede
se Nutikas toetusmeetmest, 
kust Tehnikaülikool koos oma 
partneritega sai üle 12 miljoni 
euro arendustööde finantseeri
miseks. Tunnustan kõiki meie 
teadlasi, kes ettevõtete ja ava
liku sektoriga teadus ja aren
duskoostööd teevad.

Seoses määramatusega so
bivate toetusmeetmete osas 
järgnevatel aastatel seadis 
ülikool ettevõtlustulude sihiks 
keskmiselt ambitsioonika ees
märgi. 2025 eelarve tulude 
prognoos on 150 miljonit. 13 
miljonit ettevõtlustulu moo
dustaks 8,7% kogutuludest.
Ettevõtluslepingute tulu ise ei 
ole muidugi lõppeesmärk, vaid 
ainult näitaja, kuidas teadlaste 
tehtud arendustööd panusta
vad Eesti ettevõtete konkurent
sivõimesse ja tootlikuse kasvu. 
Võtame edaspidi kasutusele 
mõõdiku, mis hindab ka mõju 
Eesti majandusele. Näiteks 
oleme aastate jooksul teinud 
arendusprojekte RagnSellsi 
tütarfirmale, mis arendab teh
noloogiat põlevkivituhast kalt
siumkarbonaadi tootmiseks. 
Ettevõtte loodab jõuda lähi
aastatel tööstusliku tootmiseni 
ja ehitada Narva 250 miljonit 
eurot maksva tehase, mis hak
kaks ümber töötlema üle miljo
ni tonni tuhka aastas süsinik
neutraalse protsessi abil. Mõju 
Eesti majandusele saaks olema 
märkimisväärne. 

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 ettevõtluse valdkonnas ning ettevõtlikumaks 
ülikooliks saamisel?

Ettevõtlusprorektor Sven Illing  Foto: Karl-Kristjan Nigesen
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TALTeCHI ArenGUKAVA 
2021–2025:
eTTeVÕTLUsVALDKonnA  
sIHID JA sAMMUD

Tallinna Tehnikaülikooli mis
sioon on olla juhtiv tehnika 
ja majandushariduse andja, 
tehnikateaduse ning nutikate 
tehnoloogiate eestvedaja. Eesti 
ainukese tehnikaülikoolina ole
me kõige uuendusmeelsem ja 
ettevõtlikum ülikool.
Ettevõtlikud lõpetajad pa
nustavad Eesti majanduse 
nutikaks ja jätkusuutlikuks 
muutmisse. Suurendame ette
võtluskoostööd. Oleme eest
vedajaks kliimaneutraalse 
digiühiskonna loomisel, panus
tame Eesti riigi julgeolekusse, 
tervisetehnoloogiatesse ning 
energiasõltumatusesse.
Samuti panustame intellek
tuaalomandi loomisse ja ra ken
damisse. Ülikoolist hargnevad 
ettevõtted, mis on rahvusva
heliselt kõrgelt väärtustatud. 
Teeme koostööd ka maailma 
teadusmahukate ettevõtetega.
Nii oleme kirjutanud ülikooli 
arengukavasse. Need sõnastu
sed peegeldavad nii ülikoolisi
sest visiooni kui ka Eesti ühis
konna ootust, et Tehnikaülikool 
panustab väga oluliselt Eesti 
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Nõustame teadlasi ja  
partnereid toetus
meetmete osas
Selleks et aidata ettevõtetel 
arendustööd finantseerida, 
plaanime veelgi paremini 
tundma õppida siseriiklikke ja 
Euroopa toetusmeetmeid. Otsi
me ettevõtluslepinguid ka vä
lisettevõtetega ja soovime olla 
aktiivsemad suurtes Euroopa 
(teadus)projektides, kus part
neriteks on nii ülikoolid kui ka 
Euroopa (suur)firmad. Loodud 
suhteid ja usaldust kasutades 
on võimalik jõuda jätkulepin
guteni. Kaasame ka Eesti et
tevõtteid üleeuroopalistesse 
projektidesse. 
Ülikool annab aktiivselt sisen
dit ministeeriumitele uute toe
tusmeetmete väljatöötamisel. 
Oluline uus abinõu on alates 
2020. aastast EASi rakendus
uuringute programm (edaspidi 
RUP), milles erinevalt prog
rammist Nutikas ei pea ettevõt
ted võtma partneriks ülikooli. 
Tehnikaülikool on sellegipoo
lest hulgale edukatele taotle
jatest ettevõtetele teadus ja 
arenduspartneriks. Arvesta
des RUPi olulisust, pakkusime 
EASile abi ja aitasime koosta
da antava toetuse tüüplepingu 
vormi. Ettevõtlusosakond on 
koostanud RUPi tutvustava 
infomaterjali teadlastele ning 
koos instituutides töötavate et
tevõtlusspetsialistidega nõusta
me ja aitame ülikooli väärtus
pakkumisi ette valmistada.
Toetuste kasutamine on ette
võtetele finantsiliselt mõistlik, 
aga toovad siiski kaasa büro
kraatiat. Loomulikult ülikool 
väärtustab lepinguid, kus toe
tusi ei kasutata, ning püüdleb 
selle poole, et selliste lepingute 
mahtu kasvatada. 

Suurendame rakendus
uuringute võimekust
Ettevõtluskoostööd on piira
nud ka ülikooli ja ettevõtete 
erinevad vajadused: peamise 

takistava tegurina tuuakse 
peaaegu alati tõsiasi, et ette
võte ootab kindlaid tulemusi 
kiiresti, ülikool tahab aga ra
hulikult uurida, analüüsida ja 
teadusartikleid kirjutada.
Ettevõtlusliidud ja juhtivad et
tevõtted saavad väga hästi aru, 
et vaja on tõsta arendusvõime
kust ja rohkem investeerida 
innovat siooni, ning otsi vad 
üha rohkem ise koostööd üli
koolidega. Tööandjate Kesk
liiduga oleme kokku leppinud, 
et tutvustame nende uuendus
mahukate ettevõtete klubile 
koostöövõimalusi ülikooliga, 
sh tööstusdoktorantuuri.
Ülikoolis peame olema valmis 
võtma vastu kiireid otsuseid ja 
investeerima teadussuunda
desse, mis vastavad majandu
ses üleskerkinud vajadustele, 
nt vesiniku uurimisrühma loo

mine. Tugevdame ülikooli või
mekust kiiresti tegeleda ette
võtte arendustööga. Selleks on 
vaja instituutidel juurde võtta 
rohkem insenere ja praktik
professoreid, kes saavad koos 
tippteadlastega pakkuda ette
võtetele sobivaid lahendusi.
Oluline muudatus akadeemi
lises karjäärikorralduses eel
misel aastal oligi praktikpro
fessori ametikoha loomine. See 
võimaldab tööstusest kaasata 
professoriks doktorikraadiga 
praktikuid, neil on oluline roll 
tehnosiirdes ja rakendusuurin
gute läbiviimisel.
Riik on kaalunud eraldiseisva 
rakendusuuringute keskuse 
loomist. Ülikooli seisukoht on, 
et dubleerimist ei ole vaja – 
ülikoolid juba lahendavad läbi 
ettevõtluslepingute väga prak
tilisi ettevõtjate probleeme 

ÜLIKooL
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ning täiendava rahastamise 
korral saaksime oma võime
kust veelgi tõsta.
Ülikoolil on 74 laborit, sh 11 
akrediteeritud laborit, kus 
pakume paljudele ettevõtetele 
laboriteenuseid. Laboriteenus
te tulu on olnud viimastel aas
tatel miljoni euro ringis aas
tas ja näeme võimalusi seda 
kahekordistada, aga olulisem 
on teenustest saadav kasu et
tevõtetele. 2022. aasta lõpuks 
uuendame ja korrastame labo
rite andmed ja teenused nii, et 
ettevõtetel oleks neid lihtsam 
ja mugavam ülikooli kodule
helt üles leida.
Ettevõtluskoostööd tööstusette
võtetega robootikavaldkonnas 
arendab järgnevatel aastatel 
väga hoogsalt TalTechi juhitav 
tehisintellekti ja robootikakes
kus AIRE, mis koondab TalTec
hi, TÜ, EMÜ, teadusparkide ja 
IMECC OÜ ettevõtlusspetsia
listid, tehisintellekti ja andme
halduseksperdid, insenerid, ro
bootikaeksperdid, teadlased ja 
turundajad. AIRE kliendiks on 
Eesti tööstusettevõtted (seni 75 
klienti), mille digitaliseerituse 
tase on piisav, et juurutada te
hisintellekti lahendusi ja võtta 
kasutusele roboteid. AIRE toel 
ei tehta teadustööd, küll aga 
rakendatakse teadustulemusi 
tööstusesse ideede, tehnoloo
giate ja lahenduste testimise 
ja valideerimise kaudu.
Eesti ülikoolid, sh Tehnikaüli
kool, on välja töötamas ühist 
koostööplatvormi ettevõtlus
koostöö arendamiseks ka ro
hetehnoloogiate vallas. See 
peaks koondama kogu Eesti 
teadlaskonna kompetentsi 
rohetehnoloogiate vallas ning 
pakkuma tuge nii riigile ro
hepöörde läbiviimisel kui ka 
ettevõtetele nende töö ja toot
misprotsesside rohelisemaks 
muutmisel.

Ettevõtluskoostöö  
protsesside arendamine

Analüüsime pidevalt, kuidas 
ettevõtluskoostöö protses
si ülikoolis süsteemsemaks 
muuta ning teadlasi ettevõt
luskoostöös paremini toetada. 
Ettevõtlusosakond, ettevõt
lusspetsialistid instituutides ja 
teadusosakond (eriti projekti 
kirjutamise üksus) teevad ti
hedat koostööd.
Ettevõtluskoostöö mahu suu
rendamiseks teeme jõupingu
tusi nö müügiprotsessi mõ
le mas otsas: ühel pool on 
tead lased, kellel on teadmus, 
tehnoloogia või leiutis, mida 
müüa, ning teisel pool on turg 
ja ettevõtted, kellele müüa. 
Loome süsteemid, mille kau
du jõuab ettevõtlusalane info 
teadlasteni ning vastupidi – et 
teadlastelt jõuaks info ettevõt
lusosakonda, kui tekib mõte või 
võimalus teha mõne ettevõttega 
koostööd või tuua turule mõni 
teadussaavutus. Töötame selle 
nimel, et see suhtlus muutuks 
vastastikku usalduslikuks ja 
regulaarseks.
Otsime võimalusi, kuidas 
teadlasi ja ettevõtteid rohkem 
kokku viia. Ettevõtlusosakond 
korraldab ise suuremate ette
võtetega seminare ja kutsume 
neid laboreid külastama, samu
ti suuname teadlasi ja ettevõt
lusspetsialiste ettevõttekülas
tustele, võrgustumisüritustele, 
ettevõtluskonverentsidele nii 
Eestis kui ka välismaal. Et
tevõtjad on väga oodatud üli
kooliga ühendust võtma: kõige 
lihtsam on kirjutada aadressile 
partner@taltech.ee. 
Koostöö ülikooli ja ettevõtete 
vahel ei tähenda aga ainult 
ühist teadus ja arendustege
vust. Sageli saab koostöö al
guse näiteks stipendiumidest 
üliõpilastele, praktikakoh
tadest, lõputööde teemadest, 
laboriteenustest; saab ka „va
hetada“ inimesi ehk viia aju
tiselt teadlasi ettevõttesse ja 
tuua tippspetsialiste ülikooli 
(sektoraalne mobiilsus); saa

ta doktorandi või magistrandi 
osaliselt ettevõttesse tööle dok
tori või magistritöö tegemise 
ajaks (tööstusdoktorantuur ja 
magistrantuur); ettevõtete 
esindajad on kaasatud ka Teh
nikaülikooli õppeprogrammide 
nõukodadesse. 

Patentimine – rõhk  
kvaliteedil, aga  
suurendame ka kvantiteeti
Tugev patendiportfell tekitab 
ülikoolile võimaluse teenida 
tulevikus täiendavat tulu pa
tentide müügist, litsentsimi
sest ja hargettevõtte osalusest.
Kvaliteetne patentimine on 
aluseks litsentsimisele ja har
gettevõtetele. Oleme võtnud 
eesmärgiks rohkem paten
tida. Seetõttu tugevdasime 
2021. aastal oluliselt ülikoo
li patentimise kompetentsi: 
ettevõtlusosakonnaga liitus 
tunnustatud patendivolinik. 
Võtsime kasutusele ka pro
fessionaalse patendiinfo and
mebaasi Patsnap.
Intellektuaalomandi alase õi
guskaitse teadmised ülikooli 
liikmeskonna hulgas on krii
tilise tähtsusega kvaliteetse 
intellektuaalomandi portfelli 
loomisel ning hädavajalik edu
kaks tehnoloogiasiirdeks.
Meie eesmärk on jõuda 2025. 
aastal litsentsitulude osas 
vähemalt 50 000 euroni, see 
kataks ära patentimisega seo
tud jooksvad kulud. Targalt 
tegutsedes ja hea õnne korral 
on võimalik edaspidi kasvata
da litsentsitulu miljonitesse. 
Selleks on vaja ühtekahte 
täistabamust. USA ülikoolide 
statistika põhjal toovad ülikoo
li kaks edukaimat patenti sisse 
80% litsentsitulust. Teadlastel 
on hea meeles pidada, et üli
kooli litsentsituludest vähe
malt 40% jagatakse autoritega. 
Litsentsimise juures on oluli
sem ülikooli tulust aga see, et 
anname tehnoloogiad ühiskon
na kasutusse. 
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Harg ja muud  
iduettevõtted
Vähesed teadusavastused on 
kohe litsentsimiseks valmis, 
enamasti vajavad tehnoloo
giad edasiarendamist ja turul 
katsetamist. Uute tehnoloo
giate ühiskonda viimiseks on 
hargettevõtte loomine (ingl k 
spin-off või spin-out) teinekord 
parim moodus, et teadmus ei 
jääks nö ülikooli riiulile seis
ma. Viimastel aastatel on tek
kinud kuni üks hargettevõte 
aastas, muid iduettevõtteid on 
tekkinud tudengite ettevõtlus
programmidest aastas mõned. 
Eesmärk on kasvatada asuta
tud iduettevõtete arv aastas 
vähemalt kümneni.
Selleks, et suurendada ülikoo
list hargnevate teadusmahu
kate ettevõtete hulka, võtsime 
tööle tehnosiirde eksperdid, 
kellel on hargettevõtte alus
tamise kogemus ja võimekus 
konsulteerida teadlasi kom
mertsialiseerimisel. Töötame 
välja hargettevõtete asutami
sega seotud dokumentide ja 
lepingute näidised. Pakume 
juriidilist tuge, nõustamist ja 
abi hargettevõtte asutamisel, 
hargettevõtte meeskonna moo
dustamisel ning ülikooli huvi
de esindamisel hargettevõtete 
juures. Kõige olulisem algatus 
on aga TalTech DeepEST aren
guprogramm teadlastele, mida 
plaanime korraldada igal sügi
sel. Kolmekuulise programmi 
eesmärk on soodustada ülikoo
list võrsuvate uute süvatehno
loogiliste ettevõtete sündi ning 
aidata neil kiiremini jõuda 
turu ja investorvalmiduseni. 
2021. aasta sügisel toimu
nud programmis avanes 20 
meeskonnal võimalus osaleda 
praktilistel koolitustel oma ala 
tippspetsialistidelt ning saada 
nõu ja tagasisidet nii mentori
telt kui ka investoritelt.
Paljud ülikoolid on kasutanud 
teadusavastuste tehnoloogilise 
valmiduse taseme tõstmiseks 

ja kommertsialiseerimiseks 
ülikoolisisest rahastust. Oleme 
TalTechis võtnud grandiprog
rammi algatamisel eeskuju 
EuroTeQi projekti partneritelt. 
Näiteks Lausanne’is paiknev 
tuntud tehnikaülikool EPFL 
on alates 2005. aastast andnud 
148 meeskonnale toetusi, mil
le tulemusena on tekkinud üle 
100 iduettevõtte. 2014. aastal 
algatas Taani Tehnikaülikool 
sarnase grandiprogrammi, kus 
antakse aastas ca 50 granti ja 
tekkinud on kümneid harget
tevõtteid.
2022. aastal käivitame sar
nase ülikoolisisese toetus
meetme teadustöö baasil tek
kinud rakenduslike ideede 
edasiarendamiseks Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Grantide 
eesmärk on soodustada ole
masolevate teadustulemuste 
edasiarendamist moel, mis 
viiks väljatöötatud lahenduse 
kasutuselevõtuni ja positiivse 
mõjuni ühiskonnas. Parimad 
toetatud projektid jõuavad tu
levikus hargettevõtte loomise, 
litsentsilepingu sõlmimise või 
intellektuaalomandi müügini. 
Arendusgrante on kahte tüüpi:  
stardigrant suurusega 10 000 
eurot ja kommertsialiseerimis
grant kuni 75 000 eurot. Toe
tusmeetme esimesel aastal on 
nendeks toetusteks eelarves 
300 000 eurot. 
Lisaks oleme koos Tartu Üli
kooli ja teadusparkidega asu
nud looma tervisetehnoloogiate 
teaduskiirendit, kus pakume 
15 alustavale meeskonnale 
mentorlustuge ja äriarenduse 
nõustamist, aga samuti kata
me prototüüpimise kulud ligi 
20 000 euro ulatuses.

Ettevõtlikkuse toetamine 
ülikoolis läbivalt
Ettevõtlikkuse väärtustamine 
loob avatud ja positiivse fooni 
tegelemaks ettevõtlusega ja 
olemaks ettevõtlik ning seda 
nii teadlaste, tudengite kui 

töötajate seas. Meie ettevõtlike 
teadlaste esiletoomiseks oleme 
alustanud „Kuula teadlast“ 
taskuhäälingut. Innovatsioo
nikeskuses Mektory on ruu
mid ja prototüüpimise laborid, 
mida nii tudengid kui teadla
sed saavad tasuta kasutada.
Lisaks hargettevõtete tekke 
toetamisele on väga oluline 
tudengite ettevõtlikkuse aren
damine ja toetamine. Kõige 
rohkem ettevõtteid loovad 
arusaadavalt ka maailma tip
pülikoolides mitte ülikoolide 
töötajad, vaid tudengid ja vi
listlased. Näiteks MIT on hin
nanud, et vilistlased loovad 
igal aastal sadu firmasid, kok
ku on MIT vilistlased loonud 
vähemalt 30 000 ettevõtet ko
gukäibega 1,9 triljonit dollarit.
Pean väga oluliseks, et Tal
Techis on kõigile tudengitele 
võimaldatud ettevõtlusõpe. 
Kui küsisin ETH Zürichi teh
noloogiasiirde üksuse endiselt 
töötajalt, mis on nende edu sa
ladus – alates 1996. aastast on 
sealt tulnud umbes 500 iduet
tevõtet –, siis ütles ta, et kõige 
olulisem on olnud aastaid ta
gasi sisse viidud ettevõtlusõpe. 
Ettevõtlusosakond on toetanud 
ettevõtlusõppe arendamist ja 
teeb seda ka edaspidi. Ühe 
tulemusena on majandustea
duskond koostöös Eesti Era ja 
Riskikapitali Assotsiatsiooni
ga loonud Eestis esmakordse 
era ja riskikapitali õppeaine. 
Oleme aktiivselt jätkamas 
tudengitele suunatud ettevõt
lusprogrammiga STARTERtal
linn ja korraldame häkatone.
Lõpetuseks tsiteerin veel kord 
meie arengukava: „Ettevõtli
kud lõpetajad panustavad Ees
ti majanduse nutikaks ning 
jätkusuutlikuks muutmisse.“ 
Eesti majanduse mootor saab 
Tehnikaülikool olla eelkõige 
läbi oma lõpetajate, andes nei
le kvaliteetse tehnika ja ma
jandushariduse ning ettevõtli
ku ellusuhtumise. ■
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Kaja Kuivjõgi, rektoraadi strateegiabüroo juhataja,  
ülikooli kvaliteedi- ja strateegiajuht  Foto: TalTech

Küsimus, kuidas me seda 
tegime, on kõlanud mitmelt 
suunalt. 

Kuidas kõik alguse sai?
2019. aasta lõpus asus tollane 
rektor Jaak Aaviksoo adressee
rima vajadust hakata ülikoolis 
valmistuma institutsionaalseks 
akrediteerimiseks. Tagasi vaa
dates saab seda kaheaastast 
protsessi võrrelda muutuste 
juhtimise projektiga, millel on 
selge strateegiline eesmärk, te
gevuskava ja mõõdetavad kri
teeriumid. Ülikooli kontekstis 
on tegemist kaasava protsessiga, 
eraettevõttes võib olla tegemist 
saneerimisega. 
Olin tegelikult ülikoolist lah
kumas, kui minust sai insti
tutsionaalse akrediteerimise 
eestvedaja Tallinna Tehnika
ülikoolis. Mind ei inspireeri liht

salt nõuetekohane raporti kir
jutamine, kui selles ei sisaldu 
väljakutseid ega uudsust. Olles 
vedanud mitmeid innovatsioo
niprojekte, pidasin oluliseks ka 
lisandväärtuse loomist nii enda 
kui ülikooli arengu kontekstis. 
Mulle meeldib teha ainult neid 
asju, millesse ma päriselt usun, 
mis lahendavad väljakutseid ja 
viivad elu edasi; annan endast 
parima ja teen asju üle keskmi
se; usun, et pole asju, mida ei 
saa teha, ja et alati leidub roh
kem kui üks lahendus; takistus
tes peituvad loovad lahendused. 
Saime rektoriga samale lainele, 
et teeme päris asju ja maksimee
rime ülikooli potentsiaali läbida 
akrediteerimine edukalt ehk me 
saame tingimusteta akreditee
ringu seitsmeks aastaks.
Üksi ei tee aga midagi, seetõttu 
olen oma tiimidesse alati otsinud 

TALTeCH TeGI 
InsTITUTsIonAALseL 
AKreDITeerIMIseL  
TäIUsLIKU soorITUse

Ülikoolides toimub pidevalt mitmesuguseid hindamisi – hinnatakse õppe
programme, teadus ja arendustegevust ja professuure ning vastavusi 
nõuetele, kriteeriumidele, rahvusvahelistele hartadele ja seadustele. 
Institutsionaalne akrediteerimine tähendab ülikooli kui terviku hindamist 
organisatsioonina. Ülikoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima 
iga seitsme aasta tagant, Tallinna Tehnikaülikoolis toimus see 2021. aastal.

Akrediteerimise kord on sea
dusega reglementeeritud. Ees
tis korraldab akrediteerimist 
Eesti Kõrg ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuur (EKKA). 
Institutsionaalse akrediteeri
mise juhend koosneb 12 stan
dardist, nende suhtes hin
dab ülikooli rahvusvaheline 
hindamisko misjon. Kuid ise
enda jaoks mõtestab iga üli
kool akrediteerimise tähen
duse omal viisil.
Veebruaris sai Tallinna Teh
nikaülikool kätte institut
sionaalse akrediteerimise 
rahvusvahelise hindamisko
misjoni raporti. See oli tun
nustav ja positiivne, ülikool 
sai tingimusteta täieliku ak
rediteeringu ehk parima või
maliku tulemuse. 
Just sellise tulemuse nimel 
on tööd tehtud kaks aastat. 
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algatusvõimelisi ja initsiatiivi
kaid, positiivse hoiakuga inime
si, kes oskavad teha paremini 
seda, mida mina ise ei oska.

Sõidame!
„Sõiduplaani“ kokkupanemisel 
tuli lahendada võrrand muu
tujatega, kohtusid täiesti vas
tandlikud maailmad. Nimetan 
vaid mõned.
 � Igal juhul tahame saada 

täisakrediteeringut!
 � Ees ootab tohutu bürokraa

tia, ajaraisk ja mõttetu for
maalsus.

 � Pange see raport kokku ja 
ärge mind tüüdake oma 
küsimustega.

 � Eelmisel korral tehtud suur 
töö ja hea tulemus on sead
nud lati tabamatusse kõr
gusesse.

 � Ees ootavad rektori valimi
sed ja juhtkonnavahetus. 

 � Tegeleda tuleb ka uue pe  
rioodi arengukavaga.

 � Uued akrediteerimise stan
dardid on pisut hägusad.

 � Eelmine kord oli meie trum
biks kvaliteedikäsiraamat, 
aga nüüd?

 � Võiks õppida teiste vigadest 
ja parimatest praktikatest.

Pärast mõningast filosofee
rimist saime konkreetsemad 
postulaadid, millest lähtuda.
 � Me ei tee asju ainult akredi

teerimise pärast, vaid üks
nes seda, mida ka tegelikult 
peame vajalikuks ja oluliseks.

 � Julgeme tunnistada välja
kutseid ja väärtustame oma 
tugevusi.

 � Kaasame kogu organisat
siooni ja otsime päris la  
hendusi tegelikele problee
midele.

 � Me rakendame akrediteeri
mise eneseanalüüsi raporti 
koostamise uue perioodi 
arengukava väljatöötamise 
vankri ette.

 � Me läheneme igale prob
leemile loovalt ja innovaa
tiliselt ning otsime sellised 

lahendused, mis pakuvad 
ka professionaalset pinget

 � Me ei karda muudatusi ja 
tehtud vigade parandami
seks uute otsuste tegemist.

Tiim on tähtis
Tulemuslikuim lähenemine on 
inspireerida inimesi tegutsema 
ja andma endast parim läbi ees
kuju. Juhina saad inspireerida 
ja motiveerida, innustada enda 
entusiasmiga ja usuga tehta
vasse; armastusega, mitte kä
suga. Minu roll oligi innustada 
ja inspireerida inimesi, kes tu
leks kaasa ja mõtleks ülikoolile 
tervikuna, kus kõigil on oma 
osa ja roll. See ühendas, kujun
das ühise eesmärgi nimel koos 
tegutsemise. 
Akrediteerimiseks valmistumi
se ajal vahetus rektor ja suurem 
osa rektoraadist. „Sõiduplaani“ 
tutvustamine ja uue rektoraadi 

teemasse pühendamine oli ühelt 
poolt lisatöö, aga teisalt hea või
malus haarata uus rektoraat 
akrediteerimise pöörisesse koos 
võlusõnadega „ülikooli uus aren
gukava“. Nii sai rektor Tiit Land 
koos uuenenud rektoraadiga ve
dada uue arengukava tegemist, 
mis sageli samastus akreditee
rimiseks valmistumisega. See 
võimendas veelgi sõnumit, et 
me teeme asju päriselt: integree
risime ülikooli väljakutsed uude 
arengukavasse ja kajastasime 
need eneseanalüüsi raportis 
planeeritud tegevustena.
Võtmetähtsusega kõikides vald
kondades (strateegiline juhtimi
ne, kvaliteedikultuur, õppetege
vus, teadustegevus, ühiskonna 
teenimine) oli küsimus, kuidas 
kaasata akrediteerimise protses
si olulised inimesed. Adekvaat
suse tagab, kui kaasa tulevad 
erinevate vaadetega osapooled 
– kindlasti üliõpilased, turu 
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poolelt ettevõttedvilistlased 
ning ülikooli sees teadlased ja 
õppeprogrammide juhid.
Akrediteerimise ettevalmista
mist alustasin kahekesi Raul 
Hansoniga, hiljem kujunes aga 
tuumikuks ja kogu protsessi sü
dameks minust, õppearenduse 
peaspetsialistist Hanna Haava
puust ja organisatsiooni arhitek
tist Martin Malmist koosnev kol
mik. Liialdamata saab aga öelda, 
et kahe aasta jooksul osales ja 
panustas mitusada inimest, sh 
tudengid, partnerid ja vilistla
sed. Hea tulemus on tunnustus 
kõikidele. Suur tänu teile! 

Tunne oma  
organisatsiooni 
Meil on ülikoolis kõnekäänd: 
ega meil siin mingi saapavab
rik pole!
See tähendab, et ülikool on erili
ne organisatsioon, vaba vaimult 
ja raamidesse mitte asetatav – 
sest teadus ja iga teadlane on 
autonoomne ja siin ei saa ega to
higi rakendada „tavalise“ orga
nisatsiooni või juhtimise võtteid 
ja põhimõtteid. Kõik terminid, 
kus on sees sõnad klient ja äri, 
panevad teadlaskonna protesti
ma ning röövivad loomingulisu
se ja teaduse vaba vaimu.
Kogemusele tuginedes teame 
aga, et kui organisatsioon on 
hästi korrastatud, protsessid, 
väärtusahelad, rollid, tööjao
tus, vastutused ja sihid selged, 
siis seda vähem on vaja tegeleda 
operatiivjuhtimisega ning saab 
keskenduda rohkem kvaliteedi
le, inimeste ja ressursside juh
timisele, arengule ja väärtuste 
loomisele. 
Nii et akrediteerimiseks valmis
tudes tegime inventuuri ülikooli 
kui organisatsiooni toimimises, 
kohaldades siiski üldiseid juh
timistööriistu. Peale konsultee
rimist mõnede Põhjamaade üli
koolidega saime kindlustunde, 
et protsesside kaardistamine, 
protsessipõhise organisatsiooni 
suunas liikumine (funktsiooni

põhiselt organisatsioonilt) on 
päevakorras kõikides arenenud 
ülikoolides, kus igaüks otsib 
talle sobivat kvaliteedimudelit. 
Aga see on pikem ja eraldi jutt. 
Ülikool ei saa kunagi valmis. 
Vahetasime välja kogu lähene
mise organisatsiooni korrasta
misele ning asendasime senise 
protsesside kaardistamise töö
riista ARIS-ega. Lähtume nüüd 
suurest pildist, peamise rõhu pa
neme ülikooli põhitegevuste prot
sessidele (õppe ja teadustegevu
sele) ning loome kontseptsiooni, 
kus kõik tugitegevused panusta
vad põhitegevuste toetamisse ja 
nende eesmärkidesse. Nii sündis 
ülikooli kvaliteedikontseptsioon 
ning selle sees seiresüsteem, 
sidudes tervikuks erinevad ha
jusalt arenenud komponendid. 
Valmis dünaamiline ja interak
tiivne veebiplatvorm SMART, 
kus saab jälgida organisatsiooni 
oma protsessidega ning arengu
kava oma võtmenäitajate, mõõ
dikute ja eesmärkidega. Nüüd 
on ülevaade ülikoolist tervikuna, 
kus on näha ka tugitegevuste 
roll üldiste sihtide saavutamisse 
panustamises.
Ka rutiinse riskide hindamise 
sidusime akrediteerimise enese
analüüsiga, maandades nii ak
rediteerimise riske. See oli nagu 
topeltkontroll: kas meie varasem 
SWOT oli piisav ning adekvaat
ne ning kui kaardistatud riskid 
on adresseeritud ka SWOTis, 
siis oleme enamiku väljakutseid 
suutnud tuvastada. MOTT! 
Kasutasime traditsioonilisi võt
teid – töörühmasid ja koosole
kuid – kombinatsioonis parimate 
praktikate jagamise, mõttetalgu
te ja vabade aruteludega. Otsus
tasime, et sõnumite viimiseks 
ligi 2000 töötajani ja enam kui 
9000 üliõpilaseni peame leidma 
midagi paremat raportite, info
tundide, slaidide asemele. Nii 
sündisid videoklipid kolleegilt 
kolleegile, kus ülikooli tugevus
test ja väljakutsetest räägivad 
teadlased ja kolleegid, mitte 
ainult juhtkond. Akrediteerimi

seks valmistumise juhendi järgi 
eneseanalüüsi tehes sündis hulk 
kasulikke formaate, üksusteüle
ne infovahetamine andis palju 
võimalusi üksteiselt õppimiseks 
ja parimate praktikate jagami
seks, levima läksid kogemused 
ja inspiratsioon.
Kutsusime võtmeinimesi raken
dama oma kompetentsi uues 
rollis: kasutasime teadlaste loo
muomast huvi kritiseerida ma
jasiseses retsenseerimises ning 
saime eneseanalüüsi raportisse 
väga palju kasulikku tagasisidet.
Kõige selle taustal tegime tööd 
teiste ülikoolide kogemuste kaa
rdistamisega – kindlustamaks 
tagalat ja kogudes teadmisi, 
kuidas teised valmistuvad, kui
das nad lähenevad kvaliteedi
süsteemidele, organisatsiooni ja 
kvaliteedi arendamisele. Varus
tasime ennast näidete ja faktide
ga potentsiaalseteks väideteks à 
la ükski ülikool ei saa või ei tee 
seda või toda või et ülikoolis ei 
saa selliseid võtteid rakendada.

Viimane lihv:  
tunne oma hindajat
Juba ettevalmistusi tehes kaa
sasime teaduskondi hindamis
komisjoni koosseisu läbirää
kimistesse. Konstruktiivselt 
suhtlesime EKKAga näiteks 
hindamiskomisjoni koosseisu 
teemal, et see vastaks meie üli
kooli tehnikateaduste profiilile. 
Õppisime komisjoni tundma 
oluliselt varem kui nad meid 
hindama tulid. Tuli hoida häid 
suhteid ning samas saada vaja
likku tagasisidet kogu hindami
se korralduse kohta, et maksi
maalselt valmis olla ja teada ka 
kõiki reegleidnõudeidkritee
riume, et mitte eksida tobedates 
kohtades. EKKAga koostöö oli 
mõlemapoolselt motiveeritud ja 
meeldivalt konstruktiivne.
Lähtusime klassikast: komisjon, 
kes tuleb majja meid hindama, 
peab tundma, et neid on ooda
tud. Raportit on hea lugeda. 
Materjalid on ette saadetud. 
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Videod jm taust süstematiseeri
tud. Vastused kohapeal kiired. 
Teenindus, sh kohv ja tehniline 
tugi, veatu. Kõik on läbi mõel
dud ja ette valmistatud. 
Just nii läkski: kõik toimis ja 
töötas ja seda tundis nii komis
jon kui ka EKKA. Rahvusvahe
line hindamiskomisjon sai Tal
Techi jõudes imestada, et nad 
on juba filmi sisse pandud, ja 
hiljem kõlas kuluaarides EKKA 
kiitus: „Nii hästi ette valmista
tud akrediteerimist ei ole me 
kunagi näinud.“

Elu pärast akrediteerimist: 
uus hingamine
Akrediteerimiseks valmistudes 
kinnistasime vana tõe: organi
satsioon vajab ühtsuseks ühist 
eesmärki – või ka vaenlast. An
tud juhul oli „ühiseks vastaseks“ 
EKKA koos rahvusvahelise hin
damiskomisjoniga ning eesmär
giks tingimusteta täisakreditee
ring. Selle me ka saime, me ei 
pea tegema vahearuandeid ega 
täitma lisatingimusi. 
8. aprilli mõttetalgutel, mil 
panime punkti läbitud akredi
teerimisele ja pöörasime pilgu 
tulevikku, märkis ka EKKA: 
TalTech mõtestas akrediteeri
mise endale uutviisi, seda ka 

traditsioonilise EKKA tagasi
side kontekstis, kus avatult sai 
tagasiside kogu organisatsioon 
ja otseallikast.
Organisatsioonina kasvasime 
sidusamaks ja hea tulemuse 
eest väärime tunnustust kõik 
koos. Kõige suurem väärtus on 
aga organisatsioonikultuur, kus 
me kõik teame ühist sihti, meil 
on võimekus ja plaan ning me 
tegeleme selle plaani rakenda
misega igal juhtimistasandil nii 
ülalt alla kui ka alt üles.
Oleme sõnastanud ülikooli ees
märgid ja sihid, kus üheks võt
mesõnaks on kvaliteet ja teiseks 
inimesed. Kvaliteet tähendab ka 
konkurentsivõimet: kui oleme 
tipptasemel teaduses, saame 
pakkuda konkurentsivõimelisi 
õppeprogramme, oleme atrak
tiivsed parimatele sisseastuja
tele ning suudame kasvatada 
endale järelkasvu ning lähetada 
oma vilistlased kõikidesse elu
valdkondadesse nii Eestis kui 
maailmas. Inimesed aga on or
ganisatsiooni põhikapital – üli
koolis nii töötajad kui ka üliõpi
lased. Igaüks peab leidma talle 
parima väljundi, et koos ehitada 
kasutajakeskset koostoimelist 
organisatsiooni, mis suudaks 
luua väärtust nii ühiskonnale, 
töötajatele, üliõpilastele kui ka 

partneritele. Samamoodi nagu 
NASA koristaja teeb tööd sel
leks, et kosmoserakett Marsile 
lennutada, teab ülikoolis iga ju
hiabi, et tema panustab sellesse, 
et teha tippteadust Eesti ainu
keses tehnikaülikoolis. 
Rahulolu selle üle, et meil insti
tutsionaalne akrediteerimine nii 
hästi läks, oli eriline, aga kestis 
vaid keskmiselt pika hetke. Ühi
selt läbitud protsess ühendas or
ganisatsiooni ning jah, kõik on 
ülikoolis hästi ja väga hästi, aga 
see kehtib eelkõige eilse, mitte 
tänase ja ammugi mitte homse 
suhtes. Arenemiseks ja konku
rentsis edenemiseks on vaja 
pidevalt kohaneda ja uueneda.
Suures osas ühtisid meie ja 
komisjoni tähelepanekud meie 
uute väljakutsete osas. Jah, 
meil on hulk absoluutseid tipp
töötajaid, suurepäraseid veelgi 
rohkem – aga kas me jagame 
organisatsiooni sees piisavalt 
oma häid praktikaid ja väärt ko
gemusi? Või takistab sisemine 
konkurents ja organisatsiooni 
barjäärid seda tegemast? Igata
hes peame edaspidi üsna tera
selt jälgima, kuidas kasvatada 
sisemist sünergiat, luues uusi 
väärtuseid ja arenedes organi
satsioonina, tõstes nii ka enda 
konkurentsivõimet. ■

Interaktiivne juhtimistööriist SMART: smart.taltech.ee 
Kvaliteedikontseptsioon: oigusaktid.taltech.ee/kvaliteedijuhtimine

HIndAMISKoMISjonI jAoKS vAlMInud vIdeod: 
Ülikoolist  
laiemalt: 

Tudengielust: virumaa  
kolledžist:

Kuressaare  
kolledžist: 

Mere 
akadeemiast: 

Tartu  
kolledžist: 

https://smart.taltech.ee/
https://oigusaktid.taltech.ee/kvaliteedijuhtimine/
https://youtu.be/fG0kWTcPka0
https://youtu.be/Cshd9owo_sk
https://www.youtube.com/watch?v=EWt4ARyBC2I
https://www.youtube.com/watch?v=_GHk0XdGIgA
https://www.youtube.com/watch?v=EgcVl92_lgc
https://www.youtube.com/watch?v=U2HeYqA52xQ
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Sulev Oll  Fotod: Heiki Laan

Paraku on tõsiasi, et võrreldes ülikooli eesmär
kidega on katkestatud õpingute osakaal liiga 
kõrge. Sellele lisandub hulga õppejõudude üks
kõiksus probleemi suhtes, mida panid tähele 
ka hindamiskomisjoni liikmed: suhtumine, et 
eks ole tudengi edasijõudmine ju eelkõige tema 
enda asi. Praegu on tudeng aga üliõpilaseks 
olemise kõrval tihtipeale ka pereema või isa, 
töökaaslane, laenu ja liisingu abil toime tulla 
lootev indiviid ning ülikool võiks olla üks paiku, 
kust ta saab mitte uusi ebamugavaid kohustusi, 
vaid teadmisi ja oskusi nende lahendamiseks. 
Kaasprofessor Külli Sarapuu sõnul kerkisid 
arutelul esile kolm peamist lahendust: sihitum 
värbamine ja valik, õppetöö tihedam sidumi
ne praktika ja tudengite enesearenguga ning 
lõputöö kirjutamise teadlik integreerimine 
eelneva õppega. 
Üliõpilaskonna esimehe Sten Ärmi hinnagul 
peaks ülikool üliõpilaskeskse õppetöö implemen
teerimisel pöörama tähelepanu tänapäevastele 
õppemeetoditele, mis hõlmavad endas õppimis
vajaduste arvestamist, praktilisi ja arusaadavaid 
näiteid ja harjutusi ning tihedat tagasisidet tu
dengi sooritustele. Oluliselt rohkem on võimalik 

MÕTTeTALGUD JUHATAsID 
sIsse TULeVIKU

8. aprillil toimunud mõttetalgute eel kutsusime TalTechi tulevikule kaasa 
mõtlema nii tudengid kui ka töötajaid. Õhku viskasime kolme valdkonna 
seitse väljakutset, mille lahendamiseks otsime värskeid ideid.

Väljakutse: üliõpilaskeskse õppetöö 
tagamine
Tallinna Tehnikaülikool soovib jõuda tule
museni, kus hindamismeetodid ka tegelikult 
mõõdavad õpiväljundite saavutatust. Ehk 
pisut lihtsustatult: nii õppejõul kui ka tudengil 
peab selge olema, millise tulemuse poole koos 
liigutakse ja kuidas selgub, et ollakse kohale 
jõudnud. Kogu teekonda peab saatma õppejõu 
järjepidev tagasiside ja kindel teadmine, mis 
üldse on väljundipõhine õppekava.
Abiprofessor Ivar Annuse sõnul tuleb sel
gemalt sõnastada, milline on õppimiskeskse 
lähenemise puhul tudengi, milline aga õppejõu 
roll, et tagada üliõpilastele turvaline ja moti
veeriv õpikeskkond. Õppejõudude pedagoogi
liste pädevuste arendamiseks tuleb suuren
dada vastkäivitatud õppearenduskeskuste ja 
haridustehnoloogide kaasatust, et pakkuda 
lisaks koolitustele ka jätkutegevusi, mis hõl
bustaks uute teadmiste rakendamist õppetöö 
läbiviimisel.

Väljakutse: üliõpilaste katkestamise  
vähendamine
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Tiit land

Susanne durst 

Allan niidu

Tarmo Richard KlampHeli Mattisen, eKKA
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Külli Sarapuu Kaja Kuivjõgi

Ivar Annus Innar liiv

Sten Ärm Helen SooväliSepping
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tegeleda katkestamise ennetamisega, kuulates 
tudengite tagasisidet selle põhjuste kohta.

Väljakutse: rahvusvahelise mobiilsuse 
suurendamine
Kaasprofessor Innar Liiv soovitab sisse viia 
julgustamise ja inspireerimise väliskogemuste 
seminari. Üks võimalusi on rühmitadakorral
dada see geograafilise põhimõtte järgi: Aasia, 
Aafrika, Põhja-Ameerika, Euroopa. 
Pikemast lähetusest või vabalt semestrilt 
naasev töötaja võiks sõnastada oma koge
muse ülikooli ajakirjas ja/või teha üleüli
koolilise seminari. 
Avalikustada tuleks ka seniste lähetuste 
statistika, sellest saaks tekkida andmebaas 
põhimõttel „Kus on juba kontaktid olemas?“.

Väljakutse: rohepööre õppetegevuses
Rohepöörde prorektori Helen Sooväli-Sep-
pingu sõnul on kesksel kohal haridus, osku
sed ja innovatsioon. Kiire kliimamuutuse ja 
elurikkuse kriisi kontekstis on olulised need 
teadmised, mis suudavad ära hoida, kohan
dada või leevendada keskkonnamuutusi. See 
eeldab õpetamise ümberkorraldamist selliselt, 
et keskkonnahoid ja mõju keskkonnale on iga 
teadmise, oskuse ja innovatsiooni fookuses.

Väljakutse: tehnoloogiad rohepöörde 
teenistuses
Abiprofessor Allan Niidu hinnangul panus
tab TalTech juba praegu rohepöördesse läbi 
majasisese teadustöö ja innovatsiooni mitme
tes ühiskonnale olulistes valdkondades, luues 
uusi materjale alternatiivenergeetika tarbeks, 
energiasäästu ja toote eluea suurendamiseks. 
ITK arendusega soovitakse juhtida ja optimee
rida rohepöördes olulisi tehnoloogilisi protsesse 
ja ühtlasi vähendada jäätmete teket. Lisaks 
on TalTech võtnud panustada ringmajanduse 
mudelite edendamisse läbi sekundaarse toorme 
kasutuselevõtuks tarvilike tehnoloogiate aren
damise, nt trükkplaatide või plastide ümbertööt
lemine. CO2 neutraalsuse suunas liikumiseks 
uuritakse puidu kui ehitusmaterjali (nt korrus
majades) ja keemiatööstuse toorme võimalusi.

Väljakutse: kliimanutika ülikooli linnak
Kliimanutika linnaku projetijuht Tarmo Richard 
Klamp leiab, et kliimanutikat ja jätksuutlik
kusele orienteeritud linnakut kujundades aitab 
seesama ruum tulevikus luua keskkonnateadli
kumaid inimesi ja nendevahelist koostööd. 

Ühe väga olulise arengusuunana nähakse 
koosolemise ja koosloome ruume, seda nii 
eraldiseisvate väikeste kohtadena linnaku 
parkmetsa all kui ka olemasolevate ruumide 
ühisala osana.
Pakuti ka väga erilisi lahendusi, näiteks seda, 
et ühe avaga, aga täielikult automatiseeritud 
prügikast võtab vastu ja liigitab kõik sinna 
visatud jäätmed, samas võib see pärssida aru
saama kujunemist, millist pakendit või toodet 
on kliimanutikam osta.

Väljakutse: kuidas viia juhtkonna  
juhtimisotsused ja eesmärkide seire  
kõikidele juhtimistasanditele ja  
struktuuriüksusteni
Üks kõige suurematest väljakutsetest on 
ülikooli tuleviku mõttes see, kuidas töötaja 
tajub ülikooli strateegilisi eesmärke: kas kui 
iseenda omi või lihtsalt asutuse põhimõtteid, 
kus ta juhuslikult töötab. Väga oluline on siin 
ühtne kommunikatsiooniväli – kõigini peab 
jõudma ühesugune operatiivne info ülikoo
lis toimuvast. Näiteks jagatud rõõm heade 
akrediteerimistulemuste üle ja teadmine selle 
kohta, millise sihi poole ja milliste abinõude 
toel me liikuma hakkame. Samal ajal peab 
organisatsioon ise muutuma nutikamaks ja 
inimkesksemaks. Ülikoolil on kavas motivee
rida inimesi kaasa mõtlema ning panustama 
organisatsiooni ja töökorralduse optimeeri
misselihtsustamisse.
Professor Susanne Durst osundas tuge
valt strateegilise eestvedamise olulisusele, 
juhtimisvõimekuse arendamisele ja vajalike 
oskuste koolitamise vajadusele. Samas on 
strateegiline paindlikkus, sh võime kohaneda 
muutuvate ootuste ja keskkonnaga, praegusel 
ajal konkurentsieelis, seda nii organisatsiooni 
juhtimises kui õppe ja teadustegevuse stra
teegiliste valikute otsustamisel. Juhtimiskva
liteet on Dursti hinnangul ülikooli juhtimisel 
sama oluline kui igas teises organisatsioonis 
– akadeemiline kraad ei tee kedagi targemaks 
juhiks ega paremaks inimeseks. On vaja erine
vaid oskusi, nagu aja juhtimine, strateegiline 
juhtimine, inimeste juhtimine, läbirääkimisos
kused jne.

Kogutud lahendusideed töötame läbi, sõlmime 
tervikuks olemasolevatesse tegevuskavadesse 
ja valime välja kõige tõhusamad tegevused, 
millega asume adresseerima probleeme. Sellis
te mõttetalgutega – ideedest lahendusteni ehk 
mente et manu – me ka jätkame. ■
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Kui kirjutada Google’i otsimootorisse sõna „tehisintellekt“, siis saab 0,43 
sekundi jooksul 349 000 vastet. Infot selle kohta tekib järjest juurde ning 
tehisintellekti rakendusi kasutatakse juba kümnetes valdkondades.

Karin Härmat  Fotod: Pixabay

MIs ToIMUb TeHIsInTeLLeKTI 
„KAPoTI ALL“ JA MIKs Me 
seDA TeADMA PeAMe?

Me enamasti ei taju, et neid kasutavad näiteks 
veebipoed ja otsingud, masintõlge, nutikad 
kodud või taristud, autod või küberturvalisuse 
lahendused. Tehisintellekti tehnoloogiad muu
davad meie elu ja majandust olulisel määral 
ka tervishoius, transpordis, tootmises, avalikes 
teenustes või toidu tootmises ja põllumajandu
ses.

Kas me aga teame, mis toimub nende ra
kenduste „kapoti all“ ning kas need on usal
dusväärsed ja turvalised? Kuidas tagada, et 
tehisintellektile söödetud andmed pärinevad 
usaldatavatest allikatest, on vabad eelarva
mustest ega ole vastuvõtlikud manipuleeri
misele? Oluline küsimus on ka tehisintellekti 
algoritmide toimimise mõistmine.

viimaste teadusuudiste andmetel  
on euroopa liidus saanud heaks
kiidu esimene tehisintellektil 
põhinev radioloog. Chestlinki 
nime kandev masin läbis enne  
loa saamist rohkem kui poole  
miljoni röntgenpildiga katsed  
ning selle tundlikkus tervise
probleemide tuvastamisel oli  
99 protsenti. usaldusväärsus 
on seega väga kõrge ning masin 
saadetakse peagi iseseisvalt 
tööle.



Loe ka taltech.ee

31

DIGIeLU

Usaldusväärse tehisintellekti (AI) küsimuste
ga tegeles juba 2018. aastal Euroopa Komis
joni moodustatud sõltumatu kõrgetasemeline 
tehisintellekti eksperdirühm, mis koostas 
eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti 
arendamiseks. Dokumendi kohaselt on usal
dusväärsel tehisintellektil kolm aspekti, mis 
iseloomustavad seda kogu süsteemi elutsükli 
jooksul: a) see peaks olema seaduslik ja vasta
ma kõigile kohaldatavatele õigusnormidele, b) 
see peaks olema eetiline ja tagatud peaks ole
ma eetikapõhimõtete ja väärtuste järgimine, 
ning c) see peaks olema nii tehniliselt kui ka 
sotsiaalselt töökindel, sest isegi kui kavatsu
sed on head, võivad tehisintellekti süsteemid 
tekitada tahtmatut kahju. 
Dokumendis sõnastatakse, et iga nimeta
tud aspekt on iseenesest vajalik, kuid pole 
usaldusväärse tehisintellekti saavutamiseks 
piisav. Ideaaljuhul toimivad kõik kolm oma
vahel kooskõlas ja kattuvad üksteisega oma 
töös. Kui praktikas tekivad nende aspektide 
vahel pinged, peaks ühiskond püüdma neid 
kooskõlla viia. Dokumendis tuuakse välja ka 
näiteid tehisintellekti põhjustatud kriitilistest 
probleemidest, mis puudutavad tehisintellekti 
abil inimeste tuvastamist ja jälgimist, varjatud 
tehisintellekti süsteemide kasutamist, tehis
intellektil põhinevat ja põhiõigusi rikkuvat 
kodanike hindamist või autonoomseid surma
vaid relvasüsteeme.

Mida ootame usaldusväärselt ja  
turvaliselt tarkvaralt?
Tarkavarateaduse instituudi professori Pawel 
Sobocinski meelest tuleb usaldusväärsest 
tehisintellektist rääkides lahendada esmalt 
kaks probleemi. „Mõeldes tehisintellektist 
kui tarkvarast, siis selleks, et tarkvara oleks 
usaldusväärne, peab see käituma vastavalt 
ootustele. Võtame näiteks tarkvara lennukites, 
autodes või elektrijaamades. Taoline kriitiline 
tarkvara ei tohiks valel hetkel kokku joosta 
ega teha midagi väljaspool selle spetsifikat
siooni,“ räägib Sobocinski.
Turvalisuseks peame Sobocinski sõnul aga ta
gama, et häkkerid ei saaks kergesti sisse murda 
ega tekitada IT-süsteemides kaost: varastada 
või lunastada andmeid, häirida ja võibolla isegi 
hävitada kriitilist infrastruktuuri. Küberturva
lisuse teebki professori hinnangul eriti keeru
liseks – ja seetõttu ka põnevaks – see, et lisaks 
tehnilistele aspektidele mängib rolli ka inimlik 
mõõde, kus erinevad petuskeemid, nagu and
mepüük, on üles ehitatud ideele, et inimene on 
iga arvutisüsteemi turvalisuse nõrgim osa.

Rakendusliku tehisintellekti professor Tanel 
Tammet on Sobocinskiga ühel meelel: „Tehis-
intellekti üks suurtest probleemidest, mida 
rõhutab muuhulgas Euroopa AI strateegia, on 
vähene usaldusväärsus ja kerge rünnatavus: 
väga raske on olla veendunud, et AI ei tee 
vahel „rumalaid” otsuseid, mida praegused AI 
süsteemid tihtipeale teevadki.“ Tammet rõhu
tab, et eriti oluline on usaldusväärsus kriiti
listes valdkondades, nagu meditsiin, transport 
jne, ning AI laiem rakendamine nõuab suutlik
kust tagada selle usaldusväärsus.
Täna on tehisintellektiga seotud ka üksjagu 
müüte ja liigseid ootuseid. Tammeti hinnan
gul on üks tuntud müüt tema võimekus suuta 
pea ükskõik mida juba praegu. „Tegelikult 
on praegused AI süsteemid võimekad ainult 
väga spetsiifilistes valdkondades ja nõuavad 
rakendamiseks pikka ja keerulist õppimist 
suure hulga andmete pealt, mida on tihtipeale 
väga raske või pea võimatu hankida,“ selgitab 
Tammet.
Hea näide on tema sõnul meditsiin, kus AI 
laiem rakendamine seisab alles ees ning on 
praegu piiratud nendesamade takistuste ja 
vähese usaldusväärsusega. „Teine hea näide 
on isejuhtivad autod, mille praegune võimekus 
ootamatute olukordadega hakkama saada on 
liiga madal, et täielikult autonoomseid sõidu
keid saaks laiemalt rakendada,“ märgib Tanel 
Tammet.
Ka Pawel Sobocinski hinnangul on tehisin
tellekti ümber palju haipi, kuid nagu oleme 
viimastel aastatel õppinud, ei ole „algoritmi 
usaldamine“ inimkonnale pikas perspektiivis 
tervislik valik. Samas leiab ta, et tehisintellekt 
mängib paratamatult meie elus aina olulise
mat rolli. Kuid me ei saa entusiastidel lasta 
kontrollimatult tegutseda. „Kui soovime, et 
tehisintellekt oleks meie igapäeva osa, siis 
peavad tehisintellektile tuginevad süsteemid 
olema nii usaldusväärsed kui ka turvalised,“ 
on professor Sobocinski veendunud.
Selles suunas tegutseb tarkvarateaduse 
instituudi professor Juri Belikov, kes on koos 
teiste teadlastega uurinud masinõppe mu
delite tõlgendatavuse teemat. See tähendab, 
et kuigi masinõppetehnikad annavad häid 
tulemusi, siis tihti ei mõista kasutajad, kuidas 
need otsused sünnivad, ning seetõttu ei ole 
need tehnikad kuigi usaldusväärsed. Belikovi 
jt teadusartikkel „Measuring Explainability 
and Trustworthiness of Power Quality Dis-
turbances Classifiers Using XAI – Explainable 
Artificial Intelligence“ tegelebki sellele prob
leemile lahenduse leidmisega.
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Belikovi sõnul võimaldavad XAI tehnikad 
seletada masinõppe mudeleid valdkondades, 
kus need on kriitilise tähtsusega: kaitsevald
kond, tervishoid ja isejuhtivad autod. „Meie 
uurijate rühm uuris XAI tehnikaid kasutades 
elektrisüsteeme ning keskendusime rikete 
ja elektrisüsteemi nn normist kõrvalekallete 
klassifitseerimise ülesannetele. Jõudsime tule
musele, millel on märkimisväärne potentsiaal 
selgitada masinõppe algoritmide otsuseid,“ 
rääkis Belikov.

Tehisintellekt on küberrünnakute suhtes 
haavatav
Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku kesku
se professori Olaf Maenneli sõnul on turvalise 
tehisintellekti temaatika järjest kasvav uuri
missuund ning olukorras, kus AI rakendusi 
võetakse aina enam kasutusele, tuleb selle 
teemaga üha rohkem tegeleda ka Eestis. Kui 
esitada küsimus, miks meil on vaja turvalist 
AId, siis üks põhjustest on, et üha enam valit
suse otsuseid põhinevad suurandmete analüüsil 
või masinõppevahenditel. Kui nende meetodite 
sisendit saab manipuleerida, on tulemused 
samuti valed. Nii et selliste suurandmete töö
riistade valedest soovitustest võib teha valesid 
järeldusi ja otsuseid. Maenneli hinnangul me ei 
saa hetkel ka väita, et olemasolevad süsteemid 
on lõpuni turvalised, ning see, mille Eesti on 
eteenuste abil üles ehitanud, kujutab endast 
veel üsna habrast ökosüsteemi.
Ka Harvardi Ülikoolilt mõni aasta tagasi 
ilmunud Marcus Comiteri raportis („Attacking 
Artificial Intelligence: AI’s Security Vulnerabi
lity and What Policymakers Can Do About It“) 
märgitakse, et kaasaegsete tehisintellektisüs
teemide aluseks olevad meetodid on süstemaa
tiliselt haavatavad uut tüüpi küberrünnakute 
suhtes, mida nimetatakse tehisintellekti rün
nakuks. Nii saavad kurjategijad manipulee
rida süsteemidega, et muuta nende käitumist 
pahatahtliku lõppeesmärgi saavutamiseks. 
Comiter rõhutab, et kuna tehisintellektisüs
teemid on üha rohkem integreeritud ühiskon
na kriitilistesse komponentidesse, kujutavad 
rünnakud tehisintellektile esilekerkivat ja 
süstemaatilist haavatavust, millel võib olla 
märkimisväärne mõju riigi julgeolekule.
Raportis kirjeldatakse, et erinevalt tradit
sioonilistest küberrünnakutest, mis on põh
justatud bug’idest või inimlikest vigadest 
koodis, võimaldavad rünnakuid AIalgoritmide 
loomupärased piirangud, mida praegu ei saa 
parandada. Lisaks suurendavad rünnakud 
tehisintellektile nende objektide hulka, mida 
saab kasutada küberrünnakute sooritamiseks. 
Esmakordselt saab nüüd küberrünnakuteks 
kasutada füüsilisi objekt: näiteks muuta 
stoppmärgi isejuhtiva auto silmis roheliseks 
tuleks, kleepides lihtsalt märgi külge mõne 
teibitüki. Ka andmeid saab kasutada relvana, 
kui muudetakse näiteks andmete kogumise, 
säilitamise ja kasutamise viise. 
Autori sõnul mõjutavad tehisintellekti rünna
kud kõige otsesemalt viit valdkonda: interneti 
sisufiltreid, militaarvaldkonda, õiguskaitset, 
varasemalt inimeste tehtud ülesandeid, mis on 

Isejuhtivate autode praegune võimekus ootamatute 
olukordadega hakkama saada on liiga madal, et 
täielikult autonoomseid sõidukeid saaks laiemalt 
rakendada. Lisaks võib rünnak AI-le muuta 
stoppmärgi isejuhtiva auto silmis roheliseks tuleks, 
kleepides lihtsalt märgi külge mõne teibitüki.
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asendatud tehisintellektiga, ja kodanikuühis-
konda. „Need valdkonnad on rünnakute jaoks 
atraktiivsed sihtmärgid ja muutuvad üha haa-
vatavamaks, kuna tehisintellekti kasutatakse 
üha enam kriitiliste ülesannete jaoks,“ märgib 
Marcus Comiter raportis.

Kuhu on liikumas Eesti?
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriu-
mi riigi andmete valdkonna juht Ott Velsberg 
on alates 2018. aastast tegelenud Eesti ava-
liku sektori tehisintellekti süsteemidega ehk 
krattidega. Kratt on tehisintellekti süsteem ja 
põhineb tarkvaralisel algoritmil, mis on auto-
noomne, õppimisvõimeline ning täidab tradit-
siooniliselt inimese poolt tehtavaid toiminguid 
(kratid.ee). „Kui esimese kratikava sihiks oli 
läbi viia 50 projekti, siis tänaseks oleme neid 
teinud üle saja,“ räägib Velsberg ja lisab, et 
juba on näha, et isegi katseprojektid toovad 
organisatsioonidele ja asutustele reaalset kasu. 
Ta tõi näiteks käibemaksupettuse tuvastamise 
projekti, mis püüab üles leida teadlikult või 
inimliku eksimuse tõttu valesti esitatud käibe-
maksu tagastamisnõudeid. Valminud masinõp-
pe mudel võimaldab tulevikus esitatud käibe-
maksu tagastusnõudeid skoorida ehk määrata 
tõenäosust, kui reaalselt on tegu korrektselt või 
mittekorrektselt esitatud tagastusnõudega. 
Kratinduse peamise edutegurina tõi Velsberg 
välja asutuste ja meeskondade toetamise 
ning kompetentside kasvatamise. Samuti on 
kaasa aidanud vabavaralisus: Eestil on nüüd 
koodivaramus üle 20 loodud lahenduse, mida 
saavad taaskasutada nii avalik kui ka erasek-
tor. „Ja see koostöö pole ainult siseriiklik, vaid 
ka riikidevaheline,“ märgib Ott Velsberg.
Eesti „kratikava“ 2022–2023 kohaselt on ava-
liku sektori tegevuste peamine eesmärk ühelt 
poolt toetada krattide kasutuselevõtu baasvõi-
mekuste loomist nendes avaliku sektori asutu-
ses, mis ei ole seni kratte rakendanud, ja teisalt 
kinnistada ning võimendada asutusi, kellel on 
baas juba olemas, kuid seda ei ole juurutatud. 
Selle kava elluviimiseks erinevates suundades 
kulutab riik lähiaastatel 20 miljonit eurot.
Krattide usaldusväärsust ja turvalisust taga-
takse andmejälgija, andmekaitsealase mõju-
hinnangu, koolituste ja avatud lähtekoodi abil. 
Siin mängib riigi andmete valdkonna juhi sõnul 
rolli inimeste teadlikkus ning selleks tuleb olla 
tark tellija. Andmete usaldusväärsust tõstavad 
erinevad juhendid, näiteks kuidas andmeid 
märgendada, ning et märgendamisega peavad 

tegelema mitu inimest, et tagada märgendatud 
andmete õigsus. Samuti on asutustel turvali-
suse tagamiseks vaja vastata ISKE nõuetele* 
ning peame ka teadma, kuidas andmeid turva-
liselt kasutada ja töödelda, räägib Velsberg. 
„Meie viimase aja fookuses on olnud andme-
halduse koolitused ning tänaseks on selle 
läbinud 300 inimest. Asutused on saanud aru, 
et andmehaldus on asi, kuhu peab panustama,“ 
ütleb Velsberg. Murekoht on endiselt asutuste 
IT-alased kompetentsid, kuna alguses võeti 
tehisintellekti projekte ühekordsena, kuid 
nüüd on selge, et neid on vaja pidevalt seirata, 
hooldada ja toetada. „See tähendab, et kui me 
teeme riigis mõne tehisintellektil põhineva 
lahenduse valmis, siis peame kohe arvestama, 
et seda tuleb ülal hoida ka viie aasta pärast,“ 
selgitab Velsberg. Rakenduste loomisel peab 
tema hinnangul arvestama ka inimeste käitu-
mise muutustega. Silmapaistev näide on siin  
COVID-pandeemia, kus kõnetuvastus ei suut-
nud alguses sõnast „covid“ aru saada. 
Pawel Sobocinski sõnul on Eesti poliitikaku-
jundajate nägemus, et AI kasutamise teedrajav 
trend peaks jätkuma: üha rohkem avalikke tee-
nuseid liigub võrku, on üha enam omavahel AI-
algoritmide toel ühendatud ning seda poliitilist 
visiooni peab toetama usaldusväärne teadus.
„Kodanike turvalisust, privaatsust ja vääri-
kust tuleb austada. Kui haiguslood, demo-
kraatlikud protsessid ja finantsandmed on 
omavahel seotud ja algoritmidega töödeldud, 
peame usaldusväärsusele ja turvalisusele eri-
list tähelepanu pöörama,“ rõhutab Sobocinski. 
Ta märgib, et kui Eesti tahab olla tehisintel-
lekti avalikus sektoris kasutamise varajane 
juurutaja ja teerajaja, on see meie teadlaste 
jaoks tohutult suur võimalus sellel suunal tööd 
teha ja protsesse mõjutada. „Lisaks sellele 
toovad teadusuuringud kaasa uue tehnoloogia, 
uued spin-off’id, ettevõtted ja uued võimalu-
sed,“ ütleb professor Sobocinski.
Ta mainib ka, et maailm liigub Eestiga sarna-
ses suunas, kuid võib-olla mitte samas tempos. 
Eesti väiksus toob endaga kaasa eeliseid: bü-
rokraatlikud hierarhiad on lühemad, otsuste 
tegemine paindlikum ja edusamme on võima-
lik saavutada kiiremini. Lõpuks mõjutavad 
samad AI kasutuselevõtuga seotud riskid ja 
võimalused üha enam kõiki EL-i riike, USA-d 
ja ülejäänud maailma. Pawel Sobocinski on 
veendunud, et seetõttu on selle valdkonna 
uuri mine nii õigeaegne kui ka oluline ning 
Eesti on selleks ideaalne koht. ■

* www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html

www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html
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Hannes Agabus, energiamajanduse ekspert, energiamajanduse ja kõrgepinge
tehnika uurimisrühm

CampULsE – TaLTEChI 
DIGILInnakU süDa

Campulse meeskonna teekond 
andmehõive platvormi loomiseks 
algas 2018. aasta sügisel ühes 
uurimisrühma vestluses esitatud 
küsimusega: „Kuidas saaks üli-
koolilinnakus tekkivad andmed 
inimeste hüvanguks tööle panna?“ 
Sellest kasvas välja arenduspro-
jekt Campulse, kus esialgseks 
eesmärgiks oli luua Tehnika-
ülikooli kampust hõlmav, kesk-
konnaparameetreid seirav ja 
ressursside kasutamist hindav 
mõõteandmete platvormi kont-
septsioon, kaasates andmealli-
kate pakkujateks esmalt insene-
riteaduskonna instituudid koos 
nende kasutuses oleva taristuga.
Selleks kaardistasime teaduskonna  
uurimisrühmade ja kinnisvara-
osakonna teadmised ja soovid, kui-
das kampuses tekkivaid andmeid 
koguda, töödelda ning teadus- ja 
arendustööks kasutada. Kahjuks 
pidime tõdema, et sellise mastaa-
biga projekti realiseerumine oli tol 
hetkel liialt ambitsioonikas vähese 
ligipääsu tõttu andmeallikatele. 
Nii seadsime kitsama fookuse, 
keskendudes elektrienergia mõõ-

teandmetele ning reaalse demo-
keskkonna arendamisele. Projek-
tile avaldati suurt toetust toonase 
rektori ning elektro energeetika ja 
mehhatroonika instituudi direkto-
ri kohtumisel 2019. aasta kevadel, 
kus kinnitati Campulse rolli olu-
lisust ülikoolilinnaku muutmisel 
targaks linnakuks ning sooviti toe-
tada arendusprojekti edasiviimist 
ülikooli tasandil. Demonstreeri-
sime esimest toimivat platvormi 
versiooni juba 2019. aasta lõpus.
Täna võimaldab Campulse kogu-
da andmeid linnakus olevatest 
jaotusvõrguettevõtja kommerts-
arvestitest ning ülikoolisisestest 
elektrienergia arvestitest ühte 
sidusasse andmehõive platvormi, 
mis pakub elektrienergia toot-
mise, tarbimise ja turuhindade 
arvandmeid ning statistikat ka-
sulike otsuste tegemiseks, samuti 
õppe- ja teadustööks. Lisaks pa-
kutakse andmete visualiseerimist 
nutisõbraliku Campulse Lite mo-
nitooringu rakenduse kaudu laie-
male kasutajaskonnale. Võimalus 
on liidestada ka kolmandate osa-
poolte rakendusi ning nendega 
seotud tooteid ja teenuseid. Aren-

datud NB-IoT protokollil põhinev 
elektrimõõdik võimaldab auto-
noomset energiakoguste lugemist 
reaalajas, mille funktsionaalsust 
on lihtne rakendada kasvõi hoo-
nesisese CO2 taseme mõõtmiseks.
Väljakutseterohke arendusprot-
sess on olnud suurepäraseks 
õpikeskkonnaks projekti mees-
konnale, kes on omandanud uusi 
ning arendanud vanu teadmisi 
ja oskusi alates riist- ja tarkvara 
arendamisest ja lõpetades admi-
nistreerimise infosüsteemi funkt-
sionaalsuse optimeerimisega.
Campulse on tõestanud oma olu-
lisust digilahenduste edasiaren-
damisel energiavaldkonnas, olles 
mõõteandmete allikaks ülikooli 
õppetöös ning erinevates teadus- 
ja arendusprojektides. Ühtlasi on 
osaletud juba hulgas rahvusvahe-
listes projektialgatustes.
Nüüd on vaja vaadata ülikoolisi-
sese demoprojekti formaadist kau-
gemale ning liituda ülikooli uue 
arengukava raames plaanitavate 
targa linnaku ning digitaalsete 
infrastruktuuri teadus- ja aren-
dusprojektidega.
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CampULsE – Taltech Digital Data hub arendusprojekt
campulselite.taltech.ee
Email: campulse@taltech.ee
Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituut, Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ, 

Telia AS

Campulse andmemahtude ja 
funktsionaalsuse tõstmine ning in-
tegreerimine ülikooli targa linnaku 
laiema eesmärgiga seotud projekti-
dega aitab ülikoolil saada energia-
valdkonna digiveduriks digitaalse-
te energiasüsteemide ja nutikate 
infrastruktuuride arengus. Näiteks 
võib tuua lokaalse võrgupiirkonna 
muutmise kliimaneutraalseks või 
energiatarbimise süsinikujalajälje 
kaardistamise ja monitooringu. 
Campluse võimaldab teha tarku 
otsuseid ülikoolilinnaku halduses, 
näiteks teostada täiendavat ener-
giakasutuse seiret ja tuvastada 
optimeerimist vajavaid tarbimis-

kohti. Seega tuleks Campulse 
siduda kliimaneutraalse ülikooli 
eesmärkidega ning osaleda suurtes 
rahvusvahelistes projektides.
Et saavutada veelgi suurem 
mõju ülikooli nutikate lahendus-
te valdkonnas, tuleb platvormiga 
liidestada täiendavaid energia 
mõõtepunkte ning juurde tuua 
andmeallikaid, suurendada 
platvormi funktsionaalsust läbi 
andmeteaduse ning katsetada 
andmeanalüüsil põhinevat au-
tomatiseeritud otsustusprotsessi 
ülikooli taristu osade peal, näiteks 
P2P elektrienergiaga kauplemine. 
Ühtlasi tuleb täiendada administ-

reerimise liidest läbi dünaamilise 
struktuuri ning lisada kommerts-
kasutusele vastav võimekus.
Siinjuures kutsungi ülikooli peret 
Campulset kasutama, et aidata 
veelgi paremini tuvastada seni 
veel avastamata väärtuskohad 
või veaolukorrad, tõstes sellega 
platvormi väärtuspakkumist ja 
kasutajasõbralikkust. Ühtlasi ole-
me avatud koostööks ettevõtete ja 
teiste organisatsioonidega, kellel on 
huvi kogutud andmeid kasutada 
näiteks elektrituru väljakutsete, 
reaalaja energiahalduse vm hoone-
te ja lõpptarbijate elektrivarustuse 
küsimuste lahendamiseks. ■

https://campulselite.taltech.ee/
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tuleb tõlgendada ja prognooside ning analüü-
side alusena kasutada. See nõuab õppejõu-
dudelt igapäevast kursis olemist maailmas 
toimuvaga, lisaks muidugi arengutega oma 
erialal ja õpetamismeetodites. Kalmu sõnul on 
teaduskonna õppearendus- ja haridusuurin-
gute keskuse võtmeküsimuseks õppejõudude 
toetamine ja inspireeriva ning katsetamisele 
avatud õhkkonna loomine. „Tõhusaks meet-
meks on omavaheline toetus ning võrgustiku 
tekke toetamine,“ märgib Kalm.
Üheks oluliseks ürituseks on igal semestril toi-
muv Õpetamise päev (augustis ja jaanuaris), 
mis toimus selle aasta alguses juba kümnen-
dat korda. Tegemist on õppejõudude kogukon-
natunnet väärtustava üritusega. Osalejad on 
hinnanud võimalust arutleda kolleegidega, 
otsida lahendusi õpetamise väljakutsetele 
ning võimalust tugevdada oma õpetamisprak-
tikaid ja nende üle reflekteerida. Lisaks on 
õppejõududel võimalus oma teadmisi täienda-
da valdkonna spetsiifilistel rahvusvahelistel 
koolitustel. 
Uue tegevusena on plaanis käivitada koostöös 
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudiga 
õpikohvik, kus õppejõududel oleks võimalus 
koos käia ja kõige uuemate haridusuuringute 
valguses oma praktikate üle arutleda.

Eesti Mereakadeemia:  
peame tekitama akadeemikute ja  
praktikute „ühise vereringe“
Eesti Mereakadeemia õppedirektor Katre Koit 
ja programmijuht Loreida Timberg toovad väl-
ja merendusvaldkonna kõrgharidusõppe eri-

Eelmise aasta lõpus loodi Tehnikaülikooli tea-
duskondadesse didaktikakeskused, et edaspidi 
oleks võimalik õpetamises paremaks saada 
„kõrvaltoas“ ja oma heade kolleegide kaasabil. 
Didaktikakeskustega saab ülikool pakkuda 
õppejõududele võrgustumise võimalust laiema-
teks aruteludeks ja kogemuste vahetamiseks 
ning ühte ust, kust oma õpetamisalaste mure-
dega sisse astuda. „Õppejõud ei pea teadma, 
millised tugiteenused ja -töötajad ülikoolis 
eksisteerivad. Didaktikakeskuse töötaja aitab 
õppejõu mure lahendada või astuda esimene 
samm sellel teel,“ räägib õpetamise arendami-
se spetsialist Taavi Vaikjärv..
Ta lisab, et keskuste suurim eesmärk on liiku-
da ühekordsetest õpetamisteemalistest projek-
tidest ja koolitustest pidevate protsessideni. 
Koolitustelt saadud teadmiste-oskuste jõudmi-
seks klassiruumi on oluline pakkuda pikaajalist 
tuge. Et omandatavad teadmised ja oskused 
ning väljatöötatud meetodid leviksid ülikoolis 
laiemalt kolleegilt kolleegile suhtluse kaudu, 
tuleb tekitada õppejõudude võrgustikud. 
Täpsem koolitusvajadus peaks igas didaktika-
keskuses tulema teaduskondade poolt. „Eks 
oma teaduskonna inimesed omavad parimat 
ülevaadet õppejõudude koolitusvajaduse koh-
ta,“ märgib Vaikjärv. 

Majandusteaduskond:  
päevapoliitika ja õpikohvikud
Majandusteaduskonna arendusjuht Anneli 
Kalm ütleb, et majanduse õppetöö üheks 
suurimaks eripäraks on, et valdkonnas on 
olulisel kohal igapäevased sündmused, mida 

ÕppETöö

Mari Öö Sarv

TEaDUskonDaDE 
DIDakTIkakEskUsED 
annavaD UUsI 
ÕpETamIsoskUsI
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pärad: praktiliste pädevuste ja probleemõppe 
valdavalt suurem osakaal ning õppejõududelt 
eeldatakse lisaks akadeemilisele ettevalmistu-
sele erialast kogemust. „Paljud meie õppejõud 
on tegevmeremehed. Seega tuleb pakkuda 
sobivaid tugitegevusi, mis toetavad eriala-
se ja akadeemilise karjääri ühildamist ning 
tänapäevaste õpetamismeetodite kasutamist,“ 
sõnab Katre Koit. Lisaks lähtub osa EMERA 
õppekavadest rangetest rahvusvahelistest 
nõuetest.
Koit leiab, et üleülikooliliselt didaktilise poole 
fookusesse tõstmine aitab suurendada õppe-
jõudude motivatsiooni omandada uusi oskusi 
ja metoodikaid. Kõige suuremaks väljakutseks 
peavad Koit ja Timberg akadeemikute ja prak-
tikute „ühise vereringe“ tekitamist. 
Viimastel aastatel on Eesti Mereakadeemias 
regulaarsete küsitluste alusel koondatud vaja-
duste põhjal tehtud sisekoolitusi, planeerimi-
sel on õppejõudude koostööseminarid. 

IT-teaduskond: otsime tasakaalu tänaste 
ja homsete vajaduste vahel
IT-teaduskonna didaktikakeskuse juhi Birgy 
Lorenzi sõnul seisab keskus hea kaasaegse 
õpetamise praktikate jagamise ja õppejõudude 
toetamise eest ning abistab ka vastuvõttu puu-
dutavate töötubade loomisel. Konkreetsemalt 
nimetab Lorenz näiteks lõunaseminare, kovi-
siooni, mentorlust, väljasõite, konverentse ja 
miniuuringuid, kutsutakse ka välisesinejaid.
IT-teaduskonnas õpetamise eripäraks on 
Lorenzi sõnul balansseerimine teadusmaailma 
ja pärismaailma piiril: ühelt poolt soovivad 
tööandjad, et õppijad omandaks just neile 
vajalikud oskused, samal ajal tuleb õppida 
tuleviku oskuseid ja teada saada asjadest, 
mida veel olemaski pole ehk püüda valmistuda 
teadmatuseks.
„IT-didaktikakeskuse infoväljas on nii õppejõud, 
teadlased kui ka muud õppetööd toetavad töö-
tajad. Nende hulgas on ka nn vabad radikaalid 
ehk välisõppejõud, juhid ja eksperdid IT-ettevõ-
tetest, kelle huvi ja ka võimalus lisategevustes 
osaleda on piiratud,“ räägib Lorenz. Kõige enam 
on tema sõnul õppejõududele huvi pakkunud 1–2 
korda kuus toimuv lõunaseminar, kus arutatak-
se võrgustikku otseselt puuduvaid huviteemasid, 
näiteks kuidas paremini õpetada, ning tutvusta-
takse üksteisele õpetuse metoodikaid ja ka sisu, 
et leida sünergia teiste õppejõududega. 
Tänavu on plaanis viia läbi miniuuring õppe-
jõu vajadustest ja ootustest IT-didaktika-
keskusele ja atesteerimisele ning tutvustada 

kovisiooni metoodikat kui tööriista koos 
kolleegidega väljakutsete lahendmiseks, ning 
maikuus sõidavad huvilised väljasõidule Vil-
jandisse Cleveroni. „Planeerime teel külastada 
ka mõnda nutikat loomafarmi, kus kasutatak-
se tehnoloogiat parema efektiivsuse saavu-
tamiseks, või jalgrattamuuseumi, et kogeda 
ajaloolisemat tehnoloogia võidukäiku inimese-
le,“ märgib Lorenz.

Inseneri- ja loodusteaduskonnal on 
STEM valdkonna õpetamiseks ühine 
didaktikakekus
Inseneri- ja loodusteaduskonna ühisest õppe-
arenduse keskusest räägivad keskuse juht Tiia 
Rüütmann ning õppearenduse spetsialistid 
Kärt Kase, Tiina Kasuk ja Ija Stõun. Insene-
ri- ja loodusteaduskonna õpetamistöö silma-
paistvamaks eripäraks on inseneripedagoogika 
põhimõtetest lähtuv õpetamine ja õppimine, 
mis tugineb STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) valdkonna didaktika 
erisustele.
Kahe teaduskonna ühine õppearenduskeskus 
toetab õppejõude õppearendusprotsessis, hoo-
gustab arutelusid ja kogemuste vahetamist. 
Selleks korraldatakse koolitusi, seminare, 
kovisiooni- või mentorkohtumisi, nõustatakse 
erialadidaktiliselt ning osaletakse õppearen-
dusprojektides ja -uuringutes. Viimaste aas-
tate kriisidest tekkinud lisapingete ja ärevuse 
maandamiseks pakub keskus ka kogemuspõ-
hist emotsionaalset ja sotsiaalset tuge. 
Praegu on käimas kovisioonigrupi juhtide 
koolitus, et toetada laiemalt rühmamentorlust 
ning hoogustada arutelu õpetamise teemadel. 
Lisaks algas just üheaastane õppearenduse 
projekt, et saada ülevaade STEM valdkonna 
õppejõudude õpetamise võtetest, sh tava- ja 
hübriidõppes, ning nende mõjust üliõpilaste 
õpitulemustele inseneri- ja loodusteadus-
konnas, sh esmakursuslaste väljalangevuse 
põhjustest. Uuringu tulemustest lähtuvalt 
saab täpsustada õppearenduse keskuse edasisi 
tegevusi.
Keskuse töötajate sõnul on õppejõudude huvi 
keskuse pakutava vastu tõusuteel, nõustamine 
on tulnud õppejõule lähemale ning tekkinud 
on õpikogukond. Suurimaks väljakutseks 
on vaadelda kogu õppeprotsessi tervikuna, 
nn ühtse ökosüsteemina. Väljakutseks on 
ka õppejõudude motiveerimine ja nende töö 
väärtustamine, milleks alustatakse nn raskete 
ainete õpetamisel saadud üliõpilaste tagasiside 
erisuse analüüsimisega inseneri- ja loodustea-
duskonnas. ■
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Artur Lavrov  Foto: Liisa Kõve

Starshipi pakiroboteid, siis merel 
kohtab Nymo-nimelist robotlae-
va, kes saarte vahel mugavat kul-
lerteenust pakub. Saime Nymo 
hingeelust ja ehitusest rohkem 
teada, alates standarditest ja lõ-
petades energiatarbijatega. Mui-
de, robotlaeval kasutatakse nii 
liitiumpolümeer-, liitiumioon-, 
liitium-raudfosfaat- kui ka 
plii(happe-)akusid. Eriti põne-
vaks tegi kogu esitluse teadmi-
ne, et TalTechi tudengid on ise 
panustanud Nymo arengusse ja 
huvi korral on võimalus seostada 
see oma lõputöö projektiga.
Konverentsipäeva lõpetas Eesti 
ettevõtja ja arendaja Jaan Viru 
ettekandega „Eesti kõrgtehno-
loogia Kuul“. Saime hea ülevaate 
Crystalspace’i tegemistest Eestis 
ja panusest kosmosetehnoloo-
giatesse. Tutvustati lähemalt, 
kuidas Crystalspace võimaldab 
Eestis toodetud kaameraid kos-
mosesse saata. Publikule näida-
ti laboris tehtud „stressitesti“, 
kus raskusega pihta saanud 
kaamera jäi terveks, kuid kaa-
mera kõrval olnud ese purunes. 
Samamoodi peab tehnika vastu 
pidama kosmoseprügile. Veen-
dusime, et kvaliteedikontrollil 
on tootearenduse juures oluline 
roll ja läbi pikemaajalise testimi-
se saavutatakse parim tulemus.
Peale lõunapausi oli võimalik 
osaleda mitmesugustel võistlus-
tel. Näiteks jagati välja parima 
jootja tiitel, ka algajatele tehti 
põhitõed selgeks ja parimad 

TaLTECh EnErGy ConfErEnCE:
EnErGIakonvErEnTs 
TUDEnGITELT TUDEnGITELE

Veebruaris toimus inseneriteaduskonna tudengite korraldatud TalTech  
Energy Conference, kus arutati kosmosetehnoloogia ja madalpinge
elektroonika, soojusenergeetika ja elektrijaamade ning rohe ja taastuv
energia teemade üle. Kokkuvõtte igast arutelust tegid tudengid ise.
TalTech Energy Conference 2022 
algas vanemlektor Martin Jaa-
nuse ettekandega „Meie hea elu 
ja elektroonika“. Elektroonika-
püramiidis jaguneb kõik digi-
taal- ja analoogtehnikaks ning 
mida kõrgemale me püramiidis 
lii gume, seda keerulisemaks muu-
tuvad seadmed lahenduse poolest, 
kuid mugavamaks kasutaja vaa-
tepunktist. Noored said kuulda, 
kuidas takisteid, dioode, konden-
saatoreid, induktoreid ja transis-
toreid kombineerides saamegi ühe 
raadiosaatja. Elektroonikatead-
mistega on tulevasel inseneril või-
malik luua päris enda Legoland, 
kus võimalusi on piiramatult.
Järgmisena rääkis TalTechi 
kosmosevaldkonna juht Rau-
no Gordon järgmise põlvkonna 
satelliitidest. Kuulajatele tut-
vustati CelesTrak keskkonda, 
kus saab satelliite jälgida. Sai-
me teada, et satelliidid jagune-
vad kommunikatsiooni- ja Maa 
seire satelliitideks. Põhjalikult 
käsitleti kosmoseprügi teemat 
orbiidil, näiteks on ISSi aken 
kosmoseprügi tõttu kahjustada 
saanud. Esitluse lõpetuseks sai 
ka selgeks, kuhu tulevikus vaa-
datakse: stratosfääris peitub uus 
kosmosetehnoloogia, kuhu ette-
võtted, nagu Airbus ja Thales 
Group, oma projekte saadavad.
Konverentsi jätkas vanemtea-
dur Tanel Jalakas teemal „Auto-
noomsete robotlaevade madalpin-
gesüsteemid“. Kuulajaskond sai 
teada, et kui maismaal kohtame 

said auhinnaks uhked isiklikud 
jootejaamad. Päeva teises pooles 
sai ehitada oma raketi. Komp-
ressoriga ja paberist meister-
datud rakettidega katsetati 
Tudengimaja piire, lennutades 
rakette kaugustesse ja hinnates 
ka nende esteetilist poolt. Kol-
manda võistlusena oli võimalik 
osalejatel objekte otsida iseteh-
tud teleskoobiga, millega sihiti 
ikka tähtede suunas ja leiti nii 
mõnigi uus võõrkeha.
Teist päeva alustas Roman Bog-
danovitš, kes tutvustas kuulaja-
tele maagaasi maailma, rääkides 
energiasüsteemide balansseerimi-
sest ja nende tulevikust. Kuulajad 
said teada, et gaasivõrgul on hulk 
eeliseid: see on keskkonnasõbra-
lik ja 75% odavam kui transport 
elektrivõrgu kaudu. Huvitav oli 
ajas tagasi rännata ja kuulata, 
kuidas gaasi transformatsioon 
ajas toimus. Kas teadsid, et kõik 
algas kivisöe tehisgaasist?
Järgmisena tuli virtuaalselt la-
vale Indrek Roasto ettekandega 
„Alalispingesüsteemide väljakut-
sed ja arengud lähitulevikus“. Põ-
nevaks osutus, et emake loodus 
soosib alalispinget, aga kasuta-
takse vahelduvvoolu. Näiteks väl-
gulöögi puhul on tegemist alalis-
pingega, aga elektriliinidel liigub 
meil juba 120 aastat hoopis vahel-
duvvool. Ülevaade saadi vahel-
duvpinge võrkude ülesehitusest 
ja selgitati, kuidas tänu kõrgteh-
noloogiale on tänapäeval leitud 
tagasitee alalisvooluni. Lahti sai 
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mõtestatud, kuidas jõuelektrooni-
ka on tänapäeval elektrivõrkude 
lahutamatu osa, muutes võima-
likuks taastuvenergiaallikate 
kasutuselevõtmise.
Päeva lõpetas Rasmus Armas 
Elektrilevist esitlusega „Jaotus-
võrkude areng“. Sellega tutvus-
tati, kuidas töötab Eesti elekt-
rivõrk ja millised kaod selles 
esinevad. Tulevik näeb ette, et 
võrk on vähem tsentraalne, li-
sades kasutuses olevatele elekt-
rijaamadele lokaalseid tootjaid. 
Tänu nutiarvestite arengule 
ennetatakse veel juhtumata rik-
keid ning liigutakse automaati-
ka ja kaugjuhitavuse suunas, et 
saavutada parem võrgu töökind-
lus. Huvitav oli teada, et haja-
tootmisest tulenevast potent-
siaalsest 400 MW on reaalselt 
kättesaadav 300 MW ehk pea 
kogu potentsiaal leiab kasutust.
Peale lõunat sai hakata tööta-
ma omaenda generaatori kallal. 
Kuigi see oli küllaltki keerukas 
ja aeganõudev, siis paari tüki 
papi, vaskjuhtmete, detailide ja 
juhendamise abiga sai generaa-
tor tõesti valmis. Lisaks said kü-
lastajad kätt proovida tuuliku ja 
blimp’i ehk õhulaeva ehitamisel. 
Tuuliku puhul sai testida labade 
disaini, otsides optimaalset kuju 
võimalikult hea tootlikkuse ees-
märgil. Õhulaeva võimeid sai aga 
katsetada heeliumiga täidetud 
õhupalliga, lisades parajalt ras-
kust stabiilse kõrguse saamiseks 
ja seejärel rada läbides tutvuda, 
kuidas liikuvad õhuvoolud mõju-
tavad selle lennutrajektoori.
Kolmandat ja viimast konve-
rentsipäeva alustas Aron Kuhi-
Thalfeldt Harju Elektrist tee-
maga „Päikeseelektrijaamade 
integreerimine tööstus- ja äri-
hoonetel“. Saime teada, et kui 
päikesepaneelid panna 10–40 
kraadi all lõunasuunas, saame 
märtsist oktoobrini parima tu-
lemuse. Käidi üle ka paneelide 
paigaldamise põhireeglid ning 
PV-GIS keskkonnas arvutasi-
me oma asukoha potentsiaalse 
päikeseenergia tootlikkuse.

Päeva jätkas Mihkel Annus ette-
kandega „Taastuvenergia Eestis: 
võimalused ja väljakutsed“. Sai-
me ülevaate meie praegusest 
energiakasutusest ja mineviku 
probleemkohtadest ning see järel 
tutvustati, kuidas tulevikus pii-
ravad meid tehnoloogilised väl-
jakutsed, ühiskondlik-poliitilised 
otsused ning individuaalsed va-
likud. Selgus, et erinevate süs-
teemide koostoimimisel saame 
kindlustada Eesti tuleviku. Olgu 
selleks vesinik-, tuule-, tuuma- 
või päikeseenergia – tulevik tõo-
tab tulla keskkonnasäästlikum!
Päeva teises pooles esines Igor 
Krupenski Enerhackist tee-
mal „Roheenergia aastaks 2050 
uue põlvkonna abil“. Tõstatati 
probleem, et üleminek rohe- ja 
taastuvenergiale toob kaasa pal-
ju muutusi. Maa kui planeedi 
päästmine, rohepööre ja ringma-
jandus on kõige aktuaalsemad 
teemad, kus on vaja häid ja uu-
dishimulikke spetsialiste. Kuidas 
Eesti võrgusagedust reguleerida, 
arvestades uute tuuleparkide ra-
jamisega? Kuidas saab TalTechi 
lõpetaja panustada energeetika 
arengusse? Kas Eestisse tuleb 
järgmine tuumaelektrijaam? 
Energeetikuks õppides saab ise 
olla see, kes jätkusuutliku ener-
geetika visiooni täide viib!
Konverentsi lõpetas Henri Or-
mus Fermi Energiast ettekan-
dega „Tuul, päike ja tuum ehk 

erinevus rikastab“. Selgeks sai, 
et tuumaenergia ei kuulu rohe-
energia hulka, kuid 0 emissiooni 
saavutamiseks on tuumaenergia 
tuleviku energiasüsteemides 
vältimatu. Tuleviku energiasüs-
teem peab olema eelkõige puhas, 
kindel ja kättesaadav. Tuule-, 
päikese- ja tuumaenergiaga on 
kõik need eesmärgid teostatavad 
ja kümne aasta pärast on ooda-
ta Kunda kanti Eesti esimest 
tuumajaama. Üllatuskülalisena 
kohati publikus kolleegi Fermi 
Energiast Sandor Liivet.
Ürituse lõpetasime aga sõna ot-
seses mõttes pauguga, katsetades 
omal käel, missugune võimsus on 
peidus veest saadavas gaasis. Sa-
mal ajal sai endale ehitada kaa-
saskantava päikese paneeli, mis 
pilvisema ilmaga suudab toota ~3 
volti. Kogu üritusele pani punkti 
mälumäng, kus testiti energeeti-
kahuviliste osalejate silmaringi 
kõikidel teemadel, millest räägiti 
konverentsi kolmel päeval. Pari-
mad said pärjatud kõige targema 
energeetiku tiitliga ja magusate 
auhindadega meie toredate toe-
tajate poolt.
Inseneriteaduskonna Üliõpilas-
kogu (INSÜK) jäi üritusega ra-
hule ning täname osalejaid, kor-
raldustiimi ja toetajad meluka ja 
energiat täis kolme päeva eest. 
Ootame kõiki uudistajaid osale-
ma ka järgmisel aastal! ■

www.fb.com/taltechenergyconf

www.fb.com/taltechenergyconf
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Sel kevadel toimus juba teist korda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS)  
ja TalTechi energiatehnoloogia instituudi koostöös energiatehnoloogia 
erialavõistlus. Gümnasistidele suunatud energeetikat ja inseneeriat 
populariseeriv võistlus koosnes kahest osast – teooria ja praktika.

Kertu Lepiksaar ja Kristiina Angela Kelder  Fotod: osalejad

GümnasIsTID vÕTsID mÕÕTU 
EnErGIaTEhnoLooGIa 
ErIaLavÕIsTLUsEL

Võistlust organiseerisid TalTechi doktorant-
nooremteadur ja ESTIS-e juhatuse liige Kertu 
Lepiksaar ning energiatehnoloogia ja soojus-
energeetika magistrant ja ESTIS-e liige Kris-
tiina Angela Kelder. 
Sel aastal registreerus võistlusele 25 osalejat. 
Võistluse auhinnafond oli kokku 1200 eurot 
ning lisaks said kõik aktiivsemad osalejad 
kingipakid meenetega. 
Erialavõistluse teooria osas said õpilased sel aas-
tal teadmisi elementidest: maa, vesi, tuli, õhk, 
metall, ning lahendada nendega seotud elulisi 
ülesandeid. Vastused leiti näiteks küsimustele 
„Kui perekond Maasika kodu suurim soojusvaja-
dus on 5,5 kW, siis kui suur peaks olema nende 
valitud soojuspumba elektriline võimsus, et see 
suudaks katta maja soojusvajaduse?“ ning „Kui 
suur osa kogu tuule kineetilisest energiast on 
teoreetiliselt võimalik muundada kasulikuks 
võimsuseks Betzi piiri kohaselt?“
Kuid veel huvitavamad olid praktilise ülesan-
de videod. Kuna ette oli antud vaid elemendi 

tüübid, siis rakendasid meeskonnad väga 
loomingulisi lahendusi – kes kustutas küünla, 
kes süütas, kelle turbiin töötas veejoa mõjul 
ja kelle oma hoopis tõmmati nöörist käima. 
Loomingulised oldi ka kirjeldustega, näiteks 
esikoha saaja üheks elemendiks oli „rattad 
panevad raha käima“.

Võistkond KoidulaG finaalülesande seadeldis

Võistkond AML element metall: rattad panevad raha 
käima
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Kõige olulisem ühe võistluse juures on hea 
meeskond ning visioon. Võistluse korraldami-
ne on arendav ja huvitav kogemus mitte ainult 
osalejatele, vaid ka korraldajatele. Meil on 
vaja leida pidepunkte, et tuua kogu energee-
tikakogukond kokku ja koos ühise eesmärgi 
nimel tööd teha, sest selleks, et noored oleksid 
teadlikud nii keskkonna kui ka energeetika 
probleemidest, on võimalik veel palju ära teha.
Erialavõistlus saigi alguse ideest, et noortel 
peaks olema rohkem võimalusi projektipõhiseks 
õppeks. ESTIS-e üheks oluliseks tegevusvald-
konnaks on noorte energeetikute ja inseneride 
järelkasvu tagamine ning seetõttu on just see 
võistlus meile äärmiselt südamelähedane. Ar-
vestades hetkel energeetikamaailmas toimuvat, 
on väga tähtis, et meil oleks ka tulevikus len-
nukaid spetsialiste, kes lahendaksid nii oodata-

vaid kui ka ootamatuid väljakutseid. Võistluse 
formaat on virtuaalne, mistõttu saavad kaasa 
lüüa õpilased üle Eesti ilma igasuguste logisti-
liste probleemideta – kasvõi koduvoodist. 
Tuleb leida viise, et kaasata rohkem õpilasi, 
samuti on oluline, et õpilased tuleksid kaasa üle 
Eesti, mitte ainult Tallinnast. Meie soov on, et 
see võistlus muutuks veelgi populaarsemaks ning 
järgmisel aastal osaleks veelgi enam õpilasi. 
Võistluse korraldamiseks on väga oluline, et 
kaasa tuleksid kõik osapooled, ning sel aastal 
toetaski meid seitse ettevõtet: Utilitas, Viru 
Keemia Grupp, Adven, HeatConsult, Energex 
Energy Expets, Filter ja Gren, kes aitasid nii 
rahaliselt kui ka auhinnakottide täitmisega. 
Sponsorite koostöösoov tõestab, et Eesti ener-
geetikute kogukond on väga ühtehoidev ning 
hoolib noortest. ■

aLLEs  
mÕTLED?
TalTech on kindel ja 
edasiviiv valik!

teejuht.taltech.ee

https://teejuht.taltech.ee/
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UUs mETooDIka paranDab TarbIja ELEkTrI 
kvaLITEETI sEnIsEsT LIhTsamaLT
Rahvusvahelises ajakirjas Energies ilmunud 
artiklis annavad Tallinna Tehnikaülikooli 
teadlased eesotsas Argo Rosinaga vastuse 
sellele, kuidas rohepöördega koos paratama-
tult tekkivate elektri kvaliteedi kõikumistega 
tarbijale parim varustatus tagada ja mismoodi 
teha seda võimalikult väikeste lisakuludega.
Rohe- ja digipöördest tingitud taastuvenergia 
ja elektriautode osakaalu kasv ning uued tee-
nused tarbijale tähendavad väljakutseid kogu 
elektrivõrgule. Üheks selliseks on taastuvener-
giaallikate põhjustatud kasvav juhuslikkus 
ning juhitamatus, mis mõjutab enim lokaal-
seid madalpingevõrke, kuna need ei ole pla-
neeritud nii töötama. Teiseks väljakutseks on 
suuremad hinnakõikumised elektriturul ning 
kolmandaks elektrivõrgu amortiseerumine ja 
õigeaegne uuendamine, mille edasilükkamine 
võimendab muuhulgas pingeprobleeme.
Argo Rosina sõnul tuli uue metoodika leidmi-
seks, mis aitaks lahendada elektri kvaliteedi 
probleeme madalpinge võrgus, 1) uurida lõpp-
tarbijate peamisi probleeme ja elektri kvaliteedi 
majanduslikku mõju neile; 2) leida uus meetod 
võrgutopoloogiate liigitamiseks; 3) viia eri to-
poloogiaga võrkudes läbi mõõtmised; 4) uurida 
traditsiooniliste ja alternatiivsete lahenduste 
tehnoloogilisi ja majanduslikke eripärasid; 5) 
modelleerida ja analüüsida erinevate võrguto-
poloogiate ning elektri kvaliteedi probleemide 
puhul tehnoloogiliste lahenduste sobivust; 6) 
koostada tehnilis-majanduslikke aspekte arves-
tav juhis probleemide lahendamiseks. 
Mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühma 
teaduri Tarmo Korõtko hinnangul on uue me-
toodika oluliseks eeliseks selle robustsus elektri-
kvaliteedi probleemidele lahenduse valimiseks. 

Nimelt võimaldab see säästa kuludelt nii lahen-
duse planeerimise kui ka väljaehitamise etapis. 
Näiteks on võimalik hinnata, millal on otstar-
bekam investeerida elektrivõrgu rekonstrueeri-
misse, elektri kvaliteeti parandavasse energia-
salvestisse või rajada hoopis võrguühenduseta 
elektritootmise lahendus. Metoodika võimaldab 
suhteliselt lühikese menetlusprotsessiga anda 
esialgne hinnang projekti majandusliku mõtte-
kuse kohta. Kokkuvõtteks: kuna elektrivõrgu 
täiustamiseks sooritatud kulutused kajastuvad 
võrgutasudes, siis võimaldab metoodika raken-
damine vähendada ka lõpptarbija kulusid. ■

DokTorITöö UUrIs päIkEsEpaTarEI TöövÕImE ja 
ELUEa pIkEnDamIsT
Tulevik on keskkonnasõbralikult toodetud ja 
aastakümneid töötavate päikesepatareide päralt, 
kuid pika töövõime tagamiseks on vaja arendada 
vastupidavatel anorgaanilistel neeldumiskihtidel 
põhinevaid päikesepatareisid, tõdeb Tallinna Teh-
nikaülikooli värske doktor Jako Siim Eensalu.
Võimalusi, kuidas seda teha, selgitab ta oma 
hiljuti kaitstud doktoritöös „Päikesepatareides 
rakendatavate Sb2S3 õhukeste kilede sadestami-
ne ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil“. Nimelt 
peab arvestatava kasuteguriga päikesepatarei 
Sb2S3 kile olema eelkõige pidev ja sobiva paksu-

sega. Eensalu töö eesmärk oli valmistada faasi-
puhtad pidevad Sb2S3 õhukesed kiled ultraheli-
pihustuspürolüüsi meetodil, et hinnata, kuivõrd 
saab neid rakendada päikesepatareides. 
Selleks uuris ta, kuidas sadestustemperatuur, 
lähteaine lahuse koostis ja lähteainete kontsent-
ratsioon mõjutavad Sb2S3 õhukeste kilede faasi- ja 
elementkoostist, optilisi omadusi ja morfoloogiat. 
Lisaks sai valmistatud ultrahelipihustuspürolüü-
si meetodil sadestatud Sb2S3 õhukestest kile-
dest päikesepatareid ja uuriti nende füüsikalisi 
väljund parameetreid. Selgus, et kaheastmeline 

Foto: Pixabay
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TÕhUsa kaUGküTTE märGIs aITab TarbIjaTEL 
vaLIkUID TEha
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) 
koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga uuris, 
kuidas kaugküttevõrgu ja energia kvaliteeti 
mõõta, töötades välja meetodi kaugkütte ener-
giatõhususe arvutamiseks tõhusa kaugkütte 
märgise jaoks. Tulemused avaldati selle aasta 
aprillis maineka teadusajakirja Utility Policy 
artiklis „Promoting efficient district heating in 
Estonia“, mille autorid on Tallinna Tehnikaüli-
kooli teadurid Eduard Latõšov ja Anna Volko-
va ning EJKÜ tegevjuht Siim Umbleja. 
EJKÜ hakkas pea kahe aasta eest tunnusta-
ma kaugküttevõrke tõhusa kaugkütte mär-
gisega, mida praeguseks kannavad mitmed 
kaugküttevõrgud üle terve Eesti. Märgis „Tõ-
hus kaugküte“ näitab madalat energiakandja 
kaalumistegurit, mis tavalisel kaugküttel on 
0,9 ning tõhusal kaugküttel 0,65. Need tegurid 

on fikseeritud ning leitavad määruses „Hoone 
energiatõhususe miinimumnõuded“. 
Energiakandja kaalumisteguril on kolm peamist 
kasutusvõimalust. Esiteks rakendatakse seda 
leidmaks primaarenergiaallika kasutus energia 
tootmisel ning vastav ökoloogiline jalajälg. Teine 
võimalus on erinevate kütuste ja energiaallikate 
mõjude ühtlustamine parimatele tehnilistele 
lahendustele. Mida madalam on primaarenergia 
tarbimine, seda energiatõhusamad on hoone 
tehnosüsteemide ehituselemendid. Kolmandaks 
võimaldab see arvutada hoone energiatõhususe 
optimaalset kulutaset. Optimaalne kulutase toob 
kaasa kulude kokkuhoiu hoone hinnangulise 
eluea jooksul. Väiksemad kulud määratakse 
kindlaks investeerimiskulude, hooldus- ja tege-
vuskulude arvessevõtmisel. Madalama primaar-
energia tarbimisega hoonel on tõenäoliselt ka 
madalamad olelusringi kulud.
Kaugküttesüsteemide heaolu sõltub klienti-
de heaolust, mistõttu ebatõhusad ja kehvas 
seisukorras kaugküttevõrgud peavad näge-
ma vaeva, et hoida tarbijaid, kuna vastavalt 
Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivile on 
neil õigus kasutada tõhusamaid ja keskkonna-
sõbralikumaid lokaalseid lahendusi. Viimased 
suundumused näitavad, et kaugkütte olukord 
on Eestis nii hea, et paljud suured tarbijad, 
näiteks ettevõtted, kes on varem tootnud sooja 
maagaasil töötavates lokaalkatlamajades, lä-
hevad üle kaugküttele just seetõttu, et see on 
kooskõlas nende keskkonnasuundumustega. 
Tõhusa kaugkütte märgis võimaldab kaugküt-
te ettevõtetel ka tõsta tarbijate teadlikkust ja 
huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste 
vastu. ■

protsess sobis pidevate ja ühtlaste faasipuhaste 
Sb2S3 õhukeste kilede valmistamiseks. Sb2S3 
kilesid, mis olid sadestatud SbCl3 ja tiouurea 
moolsuhtes 1/3 lahusest õhus temperatuuril 200 
°C, katsetati tasastes päikesepatareides.
Töö käigus selgus ka, et päikesepatarei kasutegur 
sõltub Sb2S3 neeldumiskihi paksusest. „Parim ka-
suteguri väärtus 5,5% saavutati ITO (In2O3:Sn)/
TiO2/Sb2S3/polü-(3-heksüültiofeen-2,5-diüül) e 
P3HT/Au päikesepatareides, kui Sb2S3 kile pak -
sus oli 100 nm. Esialgse katse tulemustest avaldub,  
et sisuliselt on ultrahelipihustuspürolüüsi meeto-
dil sadestatud Sb2S3 kilesid võimalik kasutada ta-
sase päikesepatarei neeldumiskihina. Uurimis- ja 
arendustööga on autori sõnul siiski vaja jätkata, 
sest kiled ei olnud veel piisavalt ühtlased. ■ Foto: Pixabay
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DokTorITöö UUrIb, kUIDas kaITsTa ökomajU 
kahjUrITE EEsT
Energiatõhusus muutub maailmas üha oluli-
semaks väärtuseks. See toob kaasa ökoloogili-
selt sõbralike ehitusmaterjalide üha suurema 
kasutamise ja sellega koos vajaduse loodus-
sõbralike tõrjevahendite järele. Mis need võiks 
olla? Vastuse annab Tallinna Tehnikaülikoolis 
värskelt kaitstud Siim Küünali doktoritöö 
„Taime ekstrakti abil sünteesitud hõbedal 
põhinevad nanoosakesed ning nende kasutus 
antimikroobse vahendina keskkonnasõbralikes 
rakendustes“.
Doktoritöös tunnistab Küünal, et kasvava 
energianõudluse ja kasvuhoonegaaside emis-
sioonide tõttu on energiatõhusus kerkinud olu-
liseks märksõnaks. Üks suundadest on tema 
sõnul just ökoloogiliselt sõbralike ehitusma-
terjalide kasutamine, näiteks põllumajandus-
tegevusest üle jääv põhk. Samas on ehituses 
kasutatav põhk soodne kasvupinnas bakterite-
le ja hallitusseentele ning seetõttu on vajadus 
ökoloogiliselt sõbraliku tõrjevahendi järele nii 
põhu kui ka üldiselt ehitus- ja viimistlusma-
terjalide jaoks. 
„Rohesünteesitud hõbedapõhised nanoosa-
kesed liigituvad eelmainitud kategooriasse. 
Hõbeda antimikroobsed omadused on teada 
juba sajandeid, samuti on viimase kaheküm-
ne aasta jooksul laialdaselt uuritud hõbeda 
nanoosakesi ning nende mõju bakteritele ja 

seentele,“ räägib Küünal. Uuringutes testiti 
puhtaid hõbenanoosakesi mikroorganismide 
peal, mida võib põhu seest enim leida. 
Doktoritöö esimene faas keskendus antimik-
roobsetele katsetele põhult eraldatud bakterite 
ja seente vastu. Katsetuste tulemused andsid 
aluse doktoritöö fokusseerimisele ökoloogiliselt 
sõbralike hõbenanoosakeste sünteesivõimalus-
te arendamisele, et neid sarnaselt kasutada 
ökomaterjalide kaitsmisel. Doktoritöö uudsus 
seisneb aga autori sõnul avastuses, et süntee-
situd nanoosakeste parameetreid ja koostist 
mõjutab mitte ainult taime valik, vaid ka sama 
taime erinevad ekstrakti valmistusviisid ning 
nanoosakeste sünteesi parameetrid. ■

vananEvaID ELEkTrIsüsTEEmE saaks sEnIsEsT 
mÕIsTLIkUmaLT UUEnDaDa 
Euroopa elektrisüsteemide vananemine toob 
järgmisel kümnendil kaasa seadmete välja-
vahetamise laine, kuid senisel kulukal viisil 
neid uuendama ei peaks. Kuidas seda teha, 
selgub Tallinna Tehnikaülikoolis äsja kaitstud 
doktoritööst.
Traditsiooniliselt on elektri ülekandevõrkude 
hooldamisel kasutatud nn ajapõhist lähene-
misviisi. „Seda on küll lihtne rakendada, aga 
ühtlasi viib see nn üleinvesteerimiseni,“ tõdeb 
värske doktor Henri Manninen oma doktori-
töös „Ülekandevõrgu õhuliinide andmepõhine 
varahalduse ja seisundi hindamise metoodi-
ka“. Oluline on ka fakt, et investeeringud, mis 
tehakse kõige halvemas seisus olevatesse sead-
metesse, ei pruugi tänasel päeval tähendada 
kõige kuluefektiivsemaid otsuseid. Miks nii? 
Põhjus on selles, et nii tarbimise kui ka tootmise 
mustrid on võrkude ehitamise ajaga võrreldes 

oluliselt muutunud. Doktoritöö hõlmabki endas 
terviklikku ja kuluefektiivset õhuliinide varahal-
duse raamistikku, mis sisaldab ka tänapäevastel 
tehnoloogiatel põhinevaid seisundihindamise 
metoodikaid. Näiteks muutuvad riskipõhised 

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay



Loe ka taltech.ee

45

TEaDUsUUDIsED

Aprilli algul ilmus ÜRO valitsustevahelise klii-
mamuutuste paneeli IPCC uus kliimaraport, 
mis tsiteerib ka Tallinna Tehnikaülikooli tead-
laste Erkki Karo ja Rainer Katteli seisukohti. 
IPCC 2022. aasta kliimaraporti valmimist, mida 
peetakse üheks mõjukamaks ja usaldusväärse-
maks, on maailmas juba pikalt oodatud, sest eel-
mine, järjekorras viies kliimamuutuste aruanne 
ilmus 2014. aastal. Vahepealsetel aastatel on 
palju muutunud, aga paraku halvemas suunas.
Raportis rõhutatakse, et kliimamuutustega 
tegelemisel seisavad meie ees radikaalsed süs-
teemimuutused, mis vajavad uute teadmiste ja 
võimekuste arendamist nii akadeemias, ettevõt-
luses kui ka poliitikakujundamises. Seejuures 
viitab raport võimalike lahendusteedena Nurk-
se instituudi teadlaste avaldatud teadustöödele 
avaliku sektori poliitika kujundamise ja ellu-
viimise võimekuste arendamisest tänapäevaste 
komplekssete probleemidega tegelemisel. 

IPCC eelnevad aruanded on kõik andnud sel-
geid viiteid, milles pole kahtlust – inimtegevu-
sest tingitud kliimamuutused on laialt levinud, 
kiired ja intensiivistuvad. See ohustab meie 
ja kõigi teiste liikide heaolu ning on oht kogu 
planeedi tervisele. Mis tahes edasine viivitus 
kooskõlastatud globaalsete kliimameetmetega 
jätab meid kiiresti sulguva akna vahele.
„Maailm on ristteel. Käes on aeg tegutseda. 
Meil on soojenemise piiramiseks ja elamis-
väärse tuleviku kindlustamiseks vajali-
kud tööriistad ja oskusteave,“ õhutas ÜRO 
peasekretär António Guterres 2022. aasta 
raporti ilmumisel kõiki maailma riike ja 
valitsusi tegudele. Aruanne annab ülevaate 
globaalsete heitkoguste olukorrast, näidates 
selgelt, et oleme libisemas trajektoorilt, mille 
eesmärk on piirata globaalset soojenemist 
1,5 °C-ni. ■
www.ipcc.ch/assessment-report/ar6

varahalduse lähenemisviisid ülekandevõrkudes 
järjest enam ja laialdasemalt kasutatavaks ning 
on ka kuluefektiivsed. Seni on nende suurimaks 
puuduseks otsuste läbipaistmatus. 
Oma töös esitleb autor andmetel tuginevat 
riskipõhise varahalduse lähenemisviisi, kus 
sisendandmete kvaliteet mõjutab tugevalt 
otsuste efektiivsust. Traditsiooniliselt tugineb 
ülekandevõrkude õhuliinide seisundi hinda-
mine aga manuaalsetel visuaalsetel ülevaa-
tustel, mida on kulukas läbi viia ning mis 
võivad anda subjektiivseid tulemusi. Selleks 
et paremaid tulemusi saavutada, jagab Man-
ninen õhuliinid väiksemateks vaadeldavateks 
osadeks, kus igale komponendile on loodud 
just selle eluetappe kirjeldavad hindamiskri-
teeriumid. Sellise lähenemisviisi rakendamine 
võimaldas tõsta visuaalsete ülevaatuste kvali-
teeti ja vähendada subjektiivsust. 

Lisaks loodi masinõppel põhinev terviseindeksi 
prognoosimise mudel, mis võimaldab ennus-
tada Eesti ülekandevõrgu andmetel koostatud 
juhtumiuuringus mastide tehnilist seisukorda 
ligikaudu 80% täpsusega ilma täiendavate 
tegevusteta. Kui õhuliinide ülevaatustel ka-
sutatakse aina rohkem õhusõidukite abi, mis 
võimaldavad koguda palju kõrge kvaliteediga 
pilte, siis viimaste automaatseks ja efektiiv-
seks kasutamiseks pakub Manninen välja 
sügavõppe närvivõrkudel põhinevad pilditu-
vastuse meetodid. Tänu sellele on võimalik pil-
tidelt automaatselt tuvastada õhuliini defekte, 
ilma et oleks vaja käidupersonali abi, ning 
seejärel hinnata nende alusel komponentide 
tegelikku seisukorda. Tulemused näitavad, 
et pakutud metoodika võimaldab õhuliinide 
elutsükli halduse kulusid ülekandevõrkudes 
märgatavalt vähendada. ■

üLEILmsEs 
kLIImaraporTIs 
kÕLab ka TaLLInna 
TEhnIkaüLIkooLI 
TEaDLasTE hääL

Foto: Pixabay

www.ipcc.ch/assessment-report/ar6


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

46

„Avastus koosneb selle nägemisest, mida kõik on näinud, ja selle 
mõtlemisest, mida mitte keegi ei ole mõelnud.“ – Albert SzentGyörgyi

Rein Munter, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

mIs on vEsI?

Esmapilgul tundub, et vastus on lihtne – vesi 
on eluks vajalik vedelik, mida iga päev joome, 
mille aur paneb meid saunas mõnusalt higis-
tama ning mis tahkel kujul pakub meeldivaid 
emotsioone uisutamisel või jääpurjetamisel, 
aga samal ajal ka kõikvõimalikke traumasid 
kukkumisel libedatel tänavatel. Ka valem H2O 
on üldtuntud. Aga hoopis vähem teatakse, 
et vesi on ainuke keemiline aine maailmas 
samaaegse kolmefaasilise olekuga (vedel, aur, 
tahke). Vähetuntud on ka vee nn neljas faas 
ehk superkriitiline vesi, mis tekib, kui vesi 
läbib temperatuuril 374 °C (647 K) ja rõhul 
22,064 MPa (218 atm) kriitilise punkti.
Et see lihtsa valemiga keemiline aine inimes-
tele nii elulise tähtsusega on, näitab tõsiasi, 
et igal aastal 22. märtsil tähistatakse ülemaa-
ilmset veepäeva ja üha sagedamini räägitakse 
veekriisist. Miks? Üldtuntud teatmeallikatest 
on ju teada, et 71% meie planeedi pinnast 
on kaetud veega, millest 97% moodustavad 
ookeanid ja mered ning kahjuks ainult 2,5% on 
tinglikult magevesi (soolsusega < 0,5%), mis 
kõlbab joogiveeks. Kriis avaldub aga selles, et 
umbes 1 miljardil inimesel puudub juba täna-
päeval ligipääs puhtale ja ohutule joogiveele. 
Miljonid inimesed Aafrikas, Ladina-Ameeri-
kas, Lähis-Idas, Kagu-Aasias jm on sunnitud 
joogiks tarbima rohkem või vähem saastatud 
vett. Juhul kui inimkonna juurdekasv jätkub 
praeguse tempoga, on aastaks 2050 UNESCO 
hinnangul veepuuduse alla kannatamas juba 
kõik maailma regioonid. Seega on põhjust üha 
tõsisemalt rääkida globaalsest veekriisist.

Aga mida me teame lähemalt  
veest endast? 
Kuni 18. sajandi lõpuni arvati, et vesi on ühtne, 
jagamatu aine. 1781. a tõestas Henry Caven-
dish Inglismaal, et vesi koosneb kahest elemen-
dist, ja aastatel 1783–1785 nimetas Antoine 
Lavoisier need kaks elementi – vesiniku ja 
hapniku – ning sünteesis nendest vett. Vee mo-
lekul on „polaarne“: hapniku aatomil on kergelt 
negatiivne laeng jagamata elektronide paari 
tõttu ning vesiniku aatomil kergelt positiivne 
laeng (Joonis 1).

Joonis 1. Negatiivsed ja positiivsed osad vee 
molekulis

Tuntakse ka rasket vett ehk deuteeriumi D2O, mida 
tavalises vees on vähe (0,017%), kuid mille sisal-
dust on võimalik vee elektrolüüsiga tõsta. Et raske 
vesi reageerib palju aeglasemalt kui kerge vesi, siis 
on seda kasutatud tuumareaktorites neutronite 
aeglustajana. Täpsemalt öeldes võivad vee molekuli 
moodustumises osaleda vesiniku isotoobid 1H ja 2H 
ning hapniku isotoobid 16O, 17O ja 18O, andes veele 
erinevaid keemilisi, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi.
Millised on kõige tähelepanuväärsemad vee oma-
dused? Selgub, et kõik vee omadused (pindpinevus, 
läbipaistvus, tihedus (vedelal veel 4 °C juures 
1,0000 g/cm3; jääl 0,9168 g/cm3), sulamissoojus, 
soojusmahtuvus, aurustumissoojus) on seotud elu 
säilimise ja edasikandumisega Maal. Minnes tagasi 
vee kolme faasi juurde teame, et tahkete kehade 
tihedus on alati suurem vastava vedeliku tihedusest 
ning seetõttu tahke keha upub vedelikus. Vesi on 
siin aga harvanähtav erand – jäätükid ujuvad vee 
pinnal, kuna nende tihedus (0,92 g/cm3) on väiksem 
vee omast (1,00 g/cm3). Kui see oleks vastupidi, siis 
külmuksid kõik veekogud talvel alati põhjani läbi ja 
elu planeedil Maa poleks ilmselt saanud tekkidagi.
Vee keemispunkt õhurõhul (100 °C) on üsna kõrge, 
kuna veemolekulide üleminekuks aurufaasi on 
vaja lõhkuda vesiniksidemed. Samal põhjusel on 
veel ka suur aurustumissoojus (41 kJ/mool). Elule 
Maal on oluline, et troopilistes piirkondades palju 
soojust absorbeerinud vesi kannab seda auruna 
mujale ning ühtlustab jahtudes ja vihmana alla sa-
dades Maa temperatuuri. Suur aurustumissoojus 
takistab ka organismi dehüdratatsiooni ja liigset 
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jahtumist. Vee suur soojusmahtuvus (4,19 kJ/kg x 
deg) tähendab seda, et neelates palju soojust tema 
temperatuur muutub vähe ning ta käitub termilise 
puhvrina. Suur soojusmahtuvus, kõrge soojus-
juhtivus ning kõrge veesisaldus elusorganismides 
(50–99%, inimorganismis keskmiselt 70–75%) 
tagavad organismi vajaliku soojusregulatsiooni, 
vältides lokaalseid temperatuuri kõikumisi. 
Tuntud on ka vee suur pindpinevus (peale Hg) 
75,6 kg/s2 (0 °C), mis võimaldab väikestel lindu-
del ja veeputukatel kõndida vee pinnal. Vee üks 
olulisemaid funktsioone Maal on aga kindlasti 
osavõtt fotosünteesist:
6CO2 + 6H2O + 2,8 x 103 kJ = C6H12O6 + CO2 (1)

Tänu oma molekulide väiksusele ja polaarsusele on 
vesi ideaalne lahusti (solvent of life) eeskätt polaarse-
tele, ioniseerunud ainetele, sooladele ja gaasidele. Veel  
on unikaalsed hüdratatsiooni omadused bioloogiliste 
makromolekulide (valgud, nukleiinhapped) suhtes.
Vee unikaalsed omadused viivad paratamatult 
mõttele, et sel on eri line funktsioon elu tekkimisel 
ja säilimisel Maal. Järelikult peab tal olema ka 
mingi spetsiifiline struktuur, mis suudaks neid 
ülesandeid täita. Leonardo da Vinci oli kogu elu 
maalimise, anatoomia ja inseneeria kõrval olnud 
lummatud vee liikumise müstilisest jõust. Antoine 
de Saint-Exupery on öelnud: „Vesi pole mitte eluks 
vajalik, vesi on elu ise“.
Käesolevate ridade autor esitas endale esmakord-
selt täpselt samad küsimused Tallinna Ülemiste 
veepuhastusjaamas 1965. aasta suvel, jälgides imes-
tusega, kuidas katseseadmel vette juhitud terava 
lõhnaga osoon muutis kollaka ja hägusa järvevee 
selgeks, ilusa sinaka tooni, värske maitse ja lõhna-
ga joogiveeks. („Veerand sajandit osooni Tallinna 
joogivees“, loe Mente et Manust nr 1889 või veebist) 
Järgnenud aastakümnete jooksul tegelesin vee ra-
kendusuuringutega: pinna- ja põhjavee ning reovee 
erinevate puhastustehnoloogiatega, aga esimeste 
osoonikatsete ajal tekkinud küsimused vee olemuse 
kohta ei ole siiani saanud ammendavaid vastuseid.
Vee olemuse ja elutähtsate omaduste süvauuringud 
on viimase 40 aasta jooksul läbi teinud märkimis-
väärse arengu. Esimesed teadusartiklid, milles 
teatati, et ühe veemolekuli vesinikuaatomi ja teise 
veemolekuli hapnikuaatomi vahel tekivad pidevalt 
lühiajalised keemilised sidemed ning moodustuvad 
suuremad kompleksid (klastrid), ilmusid 1980. 
aastatel ning on alates 2010. aastast ka laiema tea-
dusavalikkuse poolt tunnustatud ja omaks võetud. 
Tavalisel temperatuuril sisaldab vedel vesi dünaami-
lisi klastreid, mis koosnevad 50–100 veemolekulist.
Viimased 20 aastat on arvatud, et tekkivate 
vesiniksidemete arv vee molekuli kohta on 3–6, 
keskmiselt 4,5. Nüüd on leitud, et vesinikside-

med tekivad ja purunevad mõnikord kiirusega 
1 pikosekund, st 1/triljondik sek (10–12 s). Suure-
matel klastritel on hiljem täheldatud aga tundu-
valt pikemat eluiga, näiteks klastritel (H2O)20 ja 
(H2O)100 on see võrdlemisi pikk.
Kõigile teadlastele tuntud ajakiri Science pidas 
vajalikuks refereerida ühes oma 2004. aasta 
numbris kõiki viimase aja olulisemate uurimuste 
tulemusi vee molekulide struktuuri ja vee klast-
rite kohta. Selles numbris oli ka ära toodud USA 
Pittsburghi Ülikooli keemiaprofessori Kenneth 
Jordani suhteliselt hiljutise uurimistöö tulemuse-
na koostatud veemolekuli uudse struktuuri pilt. 
Pildilt on näha, et 20 veemolekuli on omavahel 
seotud vesiniksidemetega dodekaeedri kujuliseks 
veeklastriks, üks veemolekul (lilla) asub dodeka-
eedri tsentris ning üks liigne prooton on seotud 
H3O+-iooniga (sinine) klastri pinnal (Joonis 2). 
Seda tüüpi klastrit peetakse kõige stabiilsemaks, 
kuid seejuures on siin võimalikud 1020 erinevat 
konfiguratsiooni.

Joonis 2. Maagiline veeklaster numbriga H3O
+ ehk 

(H2O)20

Seda tüüpi vee klastri struktuur oli seni tundmatu. 
Nüüd enam-vähem teatakse, kuidas need klast-
rid tekivad, kuid keegi ei tea täpselt, miks nad 
tekivad. Kas selleks on mingi põhjus ? Kas erine-
vad keemilised reagendid (näiteks kloor ja osoon) 
võivad erinevalt mõjutada vee struktuuri? Kuidas 
see mõjutaks omakorda vee kvaliteeti? Kas vesi 
„mäletab“ negatiivseid ja positiivseid füüsikalis-
keemilisi mõjutusi? Need ja paljud teised põnevad 
küsimused on seni lõpliku vastuseta, kuid lootus 
nendeni jõudmiseks kasvab iga aastaga.
90. aastate algul hakkasid paljud teadlased oma 
uuringute põhjal veeklastritele omistama „mälu“ – 
müstilist võimet vastu võtta, salvestada ja taasesi-
tada bioloogilist informatsiooni. Veel enam, kasu-
tades ülimoodsa instrumentaalanalüüsi võtteid, 
on Pennsylvania osariigi ülikooli prof Rustum Roy 
väitel nüüdseks välja selgitatud, et igas klastris ehk 
mälurakus on 440 000 „infopaneeli“, millest igaüks 



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

48

TEaDUs

on spetsialiseerunud vastavale suhtlemisele ja eri-
neva info salvestamisele ümbritsevast keskkonnast 
(https://bazaarmodel.net/phorum/read.php?3,8357).
Kui see tundub täiesti uskumatu, siis tasuks mee-
nutada Albert Einsteini sõnu: „Ilusaim, mida me 
kogeda võime, on salapära. See on põhiline tunne, 
mis seisab tõelise kunsti ja teaduse hälli juures“. 
Kõige ilmekamaks ja arusaadavamaks tõestuseks 
vee mälu olemasolust kujunesid Jaapani uurija 
Masaru Emoto (1943–2014) tehtud rohkem kui 
100 fotot külmutatud vee kristallidest (www.
masaru-emoto.net; Emoto, M. (2004) The Hidden 
Messages of Water. New York). Kristallide kuju ja 
ülesehitus olenesid nii vee allikast kui ka vee tööt-
lemise tehnoloogiast. Emoto tõestas veenvalt, et 
vesi reageerib temale edastatud helilainetele, k.a 
inimhäälele. Emotole kuulub lause: „To under-
stand water is to understand the universe.“

teaduseks ning ajakirja peatoimetaja John Maddox 
(1925–2009) korraldas Benvenistele sisuliselt aas-
tatepikkuse „nõiajahi“, mis ruineeris tema tervise. 
Mida siis Benveniste’i uurimisrühm sisuliselt 
uuris ja väitis? Nad lahjendasid inimese antikehi 
vees sellise lahjendusastmeni, et vesilahusesse ei 
saanud alles jääda ühtegi antikeha molekuli. Sellest 
hoolimata väitsid nad, et inimese basofiilid – teatud 
tüüpi valged verelibled, mis annavad immuunvastu-
se näiteks parasiitidega nakatumise korral – rea-
geerisid sellele lahusele nii, nagu oleksid nad ikkagi 
antikehaga kohtunud. Kuid Benveniste rõhutas, 
et kirjeldatud efekt ilmnes ainult siis, kui lahust 
lahjendamise ajal väga intensiivselt segati. Mingit 
teoreetilist seletust sellele nähtusele ta ei andnud. 
Hiljem astus ta veel sammu edasi, väites, et vees 
sisalduvat molekulaarset infot saab edasi anda 
elektromagnetilise välja kaudu, seda otsekui mag-
netlindile kandes (Benveniste, Jacques et al. 1998. 
Digital biology: Specificity of the digitized molecular 
signal. – The FASEB Journal, Vol. 12, p. A412).
Prantsuse füüsik Michel Schiff (1933–2004) ise-
loomustas oma raamatu „Vee mälu“ (Memory of 
Water, 1998, Harper Collins Publ.) eessõnas kuju-
kalt tollase üldsuse suhtumist väljenditesse „homöo-
paatiline lahus“ ja „vee mälu“ kui kahte terminisse, 
„mis võivad viia tavalise rahuliku ja intelligentse 
inimese kiiresti vägivaldselt irratsionaalseks“! 
Põhjus oli ilmselt selles, et mõlemaid mõisteid peeti 
a priori libateaduseks, mida oli väga raske omaks 
võtta ning mis tavamõistust ainult ärritasid. 
Nähtuse esmaavastaja elus järgnes sellele loomu-
likult väga raske ja tervist kurnav periood. Enne 
oma surma 2004. aastal infarkti läbi suutis 
Benveniste siiski end veel koguda ning aastatel 
1992–1997 pidas loenguid välismaal ja tutvustas 
sageli oma katseid avalikkusele, kasutades nüüd 
täielikult automatiseeritud kaasaegset katsesea-
det, et vältida igasuguseid süüdistusi võltsingutes. 
Oma viimastes katsetes demonstreeris Benveniste 
juba bioloogilise (molekulaarse) info otseülekannet 
elektromagnetiliste signaalidena (EMS) arvuti 
mälukettale, kasutades selleks lähteseadmena vee 
anumas olevat vaskspiraali ja võimendit.
Arvamust, et vee klastritel on tõesti võime käitu-
da „mälurakkudena“ ja info salvestajana, on 
avaldanud mitu väljapaistvat teadlast: Šveitsi no-
belist, biofüüsik Kurt Wütrich, USA Pennsylvania 
ülikooli prof Rustum Roy, Moskva RÜ bioorgaa-
nilise keemia prof Vladimir Vojeikov, Peterburi 
RÜ infotehnoloogia prof Konstantin Korotkov, 
Prantsuse nobelist ja HIV/AIDS kaasavastaja 
prof Luc Montagnier, prof Gerard Pollack USA 
Washingtoni ülikoolist, Briti nobelist füüsikas 
Brian Josephson, Saksa insener ja tehnikateadla-
ne dr Bernd Kröplin ja paljud teised.

Vasakul on foto vee kristallist, millele mängiti 
Mozarti 40. sümfooniat, paremal vee kristall pärast 
Elvis Presley lugu „Heartbreak Hotel“. 

Hilisemates vee mälu uuringutes ei saa kuidagi 
mööda vaadata tulemustest, milleni jõudis 2018. 
aasta oktoobris saksa insener ja tehnikateadlane 
Bernd Kröplin (www.weltimtropfen.de/forsc-
hung.html). Ta sukeldas vette lille, võttis teatud 
aja pärast veetilkade proovid, uuris neid pime-
välja mikroskoobis ja leidis, et need on omavahel 
väga sarnased. Kui katset korrati aga mõnda 
teist liiki lillega, saadi hoopis teistsugused veetil-
kade kujutised. Kröplin tegi siit järelduse, et vesi 
„mäletas“ temaga kokku puutunud lille. Moskva 
RÜ biokeemik Oleg Mossin ja Sofia meditsiini-
lise biofüüsika keskuse direktor Ignat Ignatov 
juhtisid tähelepanu sellele, et vesi on iseregu-
leeriv süsteem ning välistegurite mõjul toimu-
nud muutused on ajas võrdlemisi stabiilsed, st 
vesi „mäletab“ füüsikalisi ja keemilisi mõjutusi 
(https://naukovedenie.ru/PDF/05tvn313.pdf).
Esimesena aga tuli pöörase mõttega vee „mälust“ 
välja prantsuse immunoloog Jacques Benveniste 
(1935–2004) ajakirjas Nature ilmunud artiklis 
(Davenas, Beauvais, Amara jt, 1988). Ta väitis, et 
mingi keemilise või elusainega kokku puutunud 
vesi säilitas informatsiooni sellest ainest ka lõp-
matu lahjendamise korral, kui lahuses ei saanud 
enam olla ühtegi selle algaine molekuli. Artikkel 
kuulutati teadusavalikkuse poolt kiiresti pseudo-

https://bazaarmodel.net/phorum/read.php?3,8357
F:\t66asjad\Mente_et_Manu\MM_2022\MM_02_2022\www.weltimtropfen.de\forschung.html
https://naukovedenie.ru/PDF/05tvn313.pdf
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Üsna suurt muljet avaldavaid edasiarendusi 
selles valdkonnas viimasel ajal on teinud prof Luc 
Montagnier’i uurimisgrupp (Montagnier, L. et al. 
(2010). DNA, waves and water), kes on avastanud, 
et mõ ned DNA-järjestused, näiteks patogeensete 
bakterite ja viiruste omad, on võimelised esile kut-
suma vees spetsiifilisi struktuure nanomeetrilises 
mõõtkavas. Pärast piisavat lahjendamist vees emi-
teerisid need struktuurid elektromagnetilisi laineid 
madala sagedusega spektriosas (1000 – -3000 Hz).
Veel hiljuti, 2018. aastal esitas Šoti immunoloog 
Jacqueline Smith Londonis Kuninglikule Seltsile 
oma tulemused kontrollkatsetest mesilasmürgiga, 
mis kinnitasid täielikult Benveniste väiteid. Prae-
gu võib maailmas loetleda suurusjärgus vähemalt 
üle poolesaja sõltumatu uurimisgrupi, kes kõik 
on edukalt reprodutseerinud Benveniste katseid, 
kasutades tema katseskeemi ja metoodikat või 
tunnustanud tema katsetulemusi.*
Teadlaste arv, kes on peavoolust siirdunud vee 
süvauurijate ja „mälu“ pooldajate leeri, kasvab iga 
aastaga. Aga elav ja kohati isegi äge diskussioon 
teadlaste vahel siiski jätkub ja vee „mälule“ joont 
alla tõmmata ei saa praegu kuidagi lihtsal põhjusel 
– ei tunta veel seda mehhanismi, kuidas vee „mä-
lurakud“ täpselt funktsioneerivad. Viimasel ajal on 
vee „mälu“ uurijad üha rohkem hakanud rääkima 
veel palju keerulisemast ja praegu lausa ulme-
lisena tunduvast mõistest, mis on aga loogiliselt 
seotud kahe eelmisega (vee struktuuri ja mäluga) – 
s.o teadvus ehk tead(vus)likkus (consciousness).
Allakirjutanu arvates tuleks siiski enne lahendada 
lõpuni küsimused vee mäluga – kuidas see täpselt 
töötab vabalt voolavas klastritega vees ning USA 
Washingtoni ülikooli prof Gerard Pollacki poolt hil-
juti avastatud hüdrofiilsete materjalide pinnal tek-
kivas 150–300 mm paksuses geelitaolises veekel-
mes ehk nn eraldatud tsoonis (EZ: exclusion zone). 
Pollack nimetas selle tsooni vee olekut vee „neljan-
daks faasiks“ (mitte segi ajada eespool kirjeldatud 
superkriitilise vee olekuga). Nimetatud tsoonis 

moodustavad negatiivselt laetud heksagonaalse 
struktuuriga pinnad prootonitega seotult jäätaolise 
kristalse struktuuri valemiga H3O2 (Joonis 3).
Joonisel 4 on hästi näha, et vee voolamisel üle 
hüdrofiilse pinna tekib pinnal teistsuguse struk-
tuuriga vesi kui voolavas põhimassis.

Joonis 4. EZ-tsoonide teke hüdrofiilsetel pindadel
Kõnealune kristalne struktuur moodustab ühtlasi 
iselaadse energiaallika, mille mõõdetud voolupinge 
on ulatunud sadade millivoltideni. Pollack väidab, 
et just see miniaku annab energiat fotosünteesi 
reaktsioonile. Väga suure tähtsusega on Pollacki 
avastus, et rakkudes olev vesi ei kujuta endast ta-
valist vesilahust, vaid on geelitaoline ning ühinenud 
proteiinide ja DNA-ga, olles seega elumolekulide 
kandja. Kuna „neljanda faasi“ veel (mitte ära segada 
superkriitilise veega!) on sarnaselt arvuti mäluga 
kristalne struktuur, siis on Pollacki arvates loogiline 
oletada, et sel võib olla mälu funktsioon. (G.Pollack 
(2013). The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, 
Liquid, and Vapor. Seattle, Ebner and Sons Publ.).
Vee süvauurijad on alates 2006. aastast organi-
seerunud ning hakanud prof Pollacki juhtimisel 
korraldama iga-aastaseid vee füüsika, keemia ja 
bioloogia konverentse, mille videoettekanded ja 
abstraktid on kõigile huvilistele internetis kätte-
saadavad (www.water conference on the physics, 
chemistry and biology of water). Osalejate arv on 
ulatunud ligi 250-ni. 2017. aasta konverents oli 
pühendatud Jacques Benveniste (1935–2004) mä-
lestusele, kes ütles pärast oma novaatorlike mõ-
tete eest teadusüldsuse põlu alla sattununa: „Ma 
vist poleks pidanud oma katseandmeid näitama“. 
Aga ausa teadlasena tõi ta need siiski avalikku-
se ette. 2019. aasta konverents on kaks korda 
pandeemia tõttu edasi lükatud ning loodetavasti 
toimub tänavu 13.–16.oktoobril Saksamaal Bad 
Sodenis. Oodata on uusi põnevaid ettekandeid. ■

Joonis 3. Heksagonaalse struktuuriga paralleelsed 
pinnad, mis vastavad valemile H3O2

* L. Montagnier (World Foundation of AIDS Research and Prevention); V. Voeikov (Moscow State Univ); B. Kröplin (Aerospace Inst. in Stuttgart, Germany); 
M. Sedlak (Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sci.; H. Surinov, K. Huchumova (Tsyba Med. Radiol. Res. Center Obninsk, Russia); A. 
Foletti, M. Ledda (Inst. of Translational Pharmacology, Rome, Italy); Y. Thomas (Inst. Andre Lwoff, France); C. Lavallee (Nanetics Biotechnologies, France); 
G. Vitello (WHITE HB, Milano, Italy); W. H. Kim (Univ. Wonju College of Medicine, Kanwondo, Korea); A. Cepeda Cassola (Academia Mundial de Terapia 
Neural, Italy); E. Pines (Ben Gurion Univ. of Negev, Israel); J. McGeoch (Dept. of Molecular and Cellular Biology, Harvard Univ.); A. Nilsson (Stanford 
Univ.); N. Palmina (Inst. of Biochem. Physics, Russia); P. Belon, J. Cumps (Inst. of Medicine, Basel, Switzerland); K. Korotkov (St. Petersburg Univ.); V. 
Vaida (Univ. of Colorado, Boulder); R. Klitzing (TU, Berlin); G. Bryant (RMIT Univ., Melbourne); B. Josephson (Cambridge Univ., UK) jt.
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1. juunil 2021 sai Tallinna Tehnikaülikooli senati 18. mai otsuse alusel taas 
loodud Kuressaare kolledž. Nüüd inseneriteaduskonna alla kuuluv kolledž 
on oma väiksusest hoolimata tänu saarelisele asukohale unikaalne 
üksus ülikooli struktuuris. Sedasama unikaalsust soovibki kolledž oma 
tegemistes rõhutada ja kogukonna hüvanguks ära kasutada. Sest kus 
siis veel kui mitte otse keset merd tegeleda merega seotud õppe- ja 
teadustöö arendamise ehk sinimajandusega.

Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor  Fotod: Liina Tabri ja Mattis Tabri

UUS hingAminE  
KUrESSAArE KollEDžiS

Sinimajandus hõlmab endas kõike, mis saartele 
ja rannikule oluline: alates kalandusest, püügi-
vahenditest, laevadest, sadamatest ning mere- 
ja rannikuturismist kuni tuule, vetikate ja muu 
vee-elustikuni. Kui lisada ringmajanduslikud 
ärimudelid, rohelised tehnoloogiad ja kliima-
neutraalsus, saabki kokku Kuressaare kolledži.
Teadus- ja õppetöö arendamise kõrval on kol-
ledži oluliseks ülesandeks olla oskusteabe ja 
kompetentsiga heaks partneriks päriselu prob-
leemide lahendamisel kohalikele omavalitsus-
tele ja ettevõtlussektorile, seda nii Saaremaal 
kui kogu Läänemere regioonis.

Nõudlus teaduskompetentsil põhineva 
hinnangu järele
Eesti Teaduste Akadeemia president ja Tallin-
na Tehnikaülikooli professor Tarmo Soomere 
on öelnud: „Teadus ei ole kaasajal enam ammu 
lõpliku tõe pakkuja. Ta pakub parimal moel 
organiseeritud informatsiooni sellest, mis on 
maailma parim teadmine. Riigi konkurent-
sivõime alussammas on see, kuidas tarkade 
inimeste nõu kätte saada.“
Teada on, et keskkonnahoiu ja majanduse eden-
damise vahel on konflikt: kui ühte tahta, siis 
teist hästi ei saa. 21. sajandil peame arendama 
säästvat majandust, kus keskkonnakaitse ja 
majandustegevus käivad käsikäes; peame leidma 
tasakaalupunkti keskkonna- ja majandushuvide 
vahel. Enamgi veel: vaja on leida keskkonnasääst-
likke tehnoloogilisi lahendusi, mis on ka majan-
duslikult tasuvad. See on suur väljakutse. Näiteks 

on vaja leida hea ja toimiv lahendus piirdetaradele 
makrovetikate kasvatamiseks merepõhjas, ja ka 
avamere sumpadele, mis vastupidiselt eelmisele 
ei tohi kasvada vetikaid täis ega mudastuda. Need 
on mõned näited merevaldkonna probleemidest, 
mis vajavad nii insener-tehnilist kui ka süvenda-
tud keskkonnaalast kompetentsi. 
Ajendatuna vajadusest kaasa aidata valdkon-
nas parima teadmuse väljaselgitamisele ja 
lahenduste leidmisele otsustas kolledž luua 
Läänemere Sinimajanduse Arenduskeskuse. 

Rohelised laevad ja taastuvenergia
Uued tuuled on tormised. Juba aastaid on Eestis 
olnud aktuaalne tuuleparkide rajamine mais-
maal ja ehkki vähemalt sama kaua on püütud 
arendada tuuleparke ka merel, siis seni edutult. 
Ka sel kevadel Kuressaares Thule Kojas toimu-
nud rahvusvaheline tuulekonverents ei andnud 
uusi lahendusi ega konkreetsemaid tähtaegu. 
Kõigest hoolimata on aga selge, et meretuulepar-
gid tulevad – küsimus on vaid, millal. 
See teadmine on oluliseks mõjuteguriks ka Ku-
ressaare kolledži arengus. Just meretuulepar-
kidele mõeldes täiendame oluliselt meretehnika 
ja väikelaevaehituse õppe- ja teadusarenduse 
suundi. Liiati pole enam mõtet rääkida lae-
vadest, vaid ujuvkonstruktsioonidest, millele 
lisandub nutikate lahenduste vajadus.
Lainetust valdkonnas tekitab ka kasutuses 
olevate laevade ümberehituse vajadus kesk-
konnanõuetele vastavaks ehk pürgimine süsi-
nikuneutraalse meretranspordi poole. Laeva-

KUrESSAArE
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ehituse ja meretehnika õppekavadesse rohelise 
tehnoloogia lõimede lisamises on väljakutseid 
omajagu – kuidas põimida säästvat mõtteviisi 
ja kliimasõbralikkust insener-tehnilistesse 
ainetesse, mis eeldavad, et parima tulemuse 
saavutamiseks kasutatakse vaid kõrgeima 
kvaliteediga materjale.
Kolledži õppekavasid ootavad lähiaastatel ma-
hukad muutused. Suurimaks uuenduseks on 
sinimajanduse tehnoloogiate õppekava avami-
ne. Lisaks käib tõsine arutelu kolledžite üleste 
õppekavade avamiseks. Läbivateks märksõna-
deks saavad olema kliimasõbralikkus, mere-
ressursside kestlik kasutamine (sh bioressurs-
side väärindamine), rohelised tehnoloogiad, 
nutikad lahendused ning ringmajandus.

Kliimaneutraalne kolledž
Rohepöörde üheks oluliseks osaks on kliima-
meetmete rakendamine. Kolledž toetab aktiiv-

selt ülikooli eesmärki saavutada aastaks 2035 
kliimaneutraalsus. Võtame endale eesmärgiks 
saada eeskujuks maakonna haridusmaastikul 
ja keskkonnaalaste väljakutsete lahendamisel, 
näiteks kuidas vähendada avalike teenuste (sh 
kõrghariduse pakkumise) süsiniku jalajälge. 
Kolledž on alustanud oma kliimaneutraalsuse 
analüüsi, saamaks aru, kui suur on meie süsini-
ku jalajälg. Lisaks energiaauditile, hoonete 
sei sukorra ja hoonekompleksi kasutamise opti-
maalsuse hinnangule on oluline saada ülevaade, 
millised on meie võimalused kolledži kliimaneut
raalseks muutmiseks. Kliimasõbralikkus on mõt-
teviis, millesse igaüks saab anda oma panuse.
Läänemere Sinimajanduse Arenduskeskuse 
esimesteks kandvateks ettevõtmisteks saavad 
olema virtuaalprojekteerimise labor, vetikate 
eluslabor, põnevad teaduslaagrid, temaatilised 
paranduspäevakud, igakuised keskkonnahoiu 
väljakutsed jm. ■

Gaasilaevad

Meretuulikute konstruktsioonidAdruvallid Saaremaal rannas

taltech.ee/kuressaare-kolledz/laanemere-sinimajanduse-arendus-ja-kompetentsikeskus 

https://taltech.ee/kuressaare-kolledz/laanemere-sinimajanduse-arendus-ja-kompetentsikeskus
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UUED inimESED JA PoSiTSiooniD

nüüD TEnUUriS: DirK 
DrAhEim JA JAAn KErS
Mari Öö Sarv  Fotod: TalTech

Kahjuks polnud professor 
Draheimil mahti küsimuste-
le vastata, kuna just neil nä-
dalatel oli ta väga hõivatud. 

DirK DrAhEim  on tarkvarateaduse instituudis infoühiskonna tehnoloogiate 
professor alates 1. märtsist.

Palun tutvusta ennast.
Olen positiivne inimene, kes on 
orienteeritud uutele ja põnevate-
le teaduse ja arenduse suunda-
dele. Probleemide puhul raken-
dan end lahenduse otsimisele, 
ei karda riske võtta ja käivitan 
vajalikud protsessid, sest usun, 
et suured asjad on võimalik ära 
teha. Nagu näiteks Põhja-Euroo-
pas unikaalse spooni-ja vineeri-
tootmise teadus- ja arenduskes-
kuse rajamine Tehnikaülikooli 
Puidumajja 2016–2018 aastatel 
koostöös Aalto Ülikooli ja paljude 
ettevõtetega. 

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest tenuuris 
kasu on?
Enne tööleasumist Tallinna 
Tehnikaülikoolis töötasin AS 
Baltecos kuus ja pool aastat 
insenerina, minu ülesandeks 
oli minibasseinide tootearen-
duse ja tootmise juurutamise 
projekti juhtimine. 2006. aas-
ta sügisel asusin ülikoolis töö-

JAAn KErS on materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis 
puidutehnoloogia professor alates 1. märtsist

le assistendina, põhieesmärk 
oli doktoritöö kirjutamine ja 
kaitsmine teemal „Komposiit-
materjalide ringlussevõtt“, mis 
oli seotud Balteco vannitoot-
misjääkide ümbertöötlemise 
ja taaskasutatud materjalist 
vannitoa kraanikausside val-
mistamisega. See teema on 
ringmajanduse seisukohalt tä-
nagi väga aktuaalne. 
Töökogemus tootearenduse 
projektide juhtimisega andis 

rahvusvahelise kogemuse välis-
tarnijatega töötamisel ja aru-
saamise ettevõtte äriprotsesside 
juhtimisest. Ülikoolis asusin töö-
le materjalitehnika instituuti ja 
meil õnnestus vanemteadur Jüri 
Pirso juhtimisel saada rahastus 
Eesti Kaitseministeeriumist 
projektile „Kergsoomuspaneelid 
jalaväe transpordivahenditele“. 
Selles projektis sain rakendada 
oma varasemaid teadmisi ja os-
kusi komposiitmaterjalide väl-
jatöötamisel ning asja tuumaks 

Ta töötab Tallinna Tehnika-
ülikoolis professorina alates 
2016. aastast ning nüüd on 
valitud tenuuri. ■
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materjale, mis asendaksid fos-
siilsest toormest toodetut palju-
des erivaldkondades.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Olles professorina ning teadus- 
ja aren dustegevuses töötanud 
juba 10 aastat, toob iga nädal 
üllatusi, mis vahel on ootus-
pärased ja vahel mitte.  
Uus üleülikooliline õppeaine 
„Sissejuhatus ringmajandusse“ 
on olnud väga üllatusterohke 
projekt, kus interdistsiplinaar-
ne koostöö on loonud palju uut 
teadmist ja koostöökogemust, 
mis jätkub ka uues ambitsioo-
nikas magistriõppeainete aren-
damise projektis. ■

misel ja edukaks tiimiks ku-
jundamisel. 

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Minu jaoks on oluline, et Tallinna 
Tehnikaülikool oleks näoga Ees-
ti majanduse ja ühiskonna poole 
ning oleks tagatud kõik vajalikud 
tingimused Eesti inseneride ja 
tehnikateadlaste järelkasvuks. 
Sihtrahastusega tehnikateadus-
te professuuri juhtiva tenuuri-
professorina loodan olla edukas 
puidu mehaanilise ja keemilise 
töötlemise meetodite ja uute 
tehnoloogiate arendamisel. Või-
malikult palju Tehnikaülikooli 
ja Eesti uurimisgruppe kaasates 
soovin luua kestlikke ja kesk-
konnasõbralikke puidupõhiseid 

kujunes pulbermetallurgia labori 
aastakümnetepikkune kogemus 
suure kõvadusega titaankarbiidi 
kermiste väljaarendamisel, mil-
le ülesandeks oli purustada 7,62 
mm kaliibriga kuuli kõvasulam-
südamik. Projekt oli kaheetapi-
line ja lõpuks õnnestus teadlas-
te ja ettevõtete koostöös välja 
töötada akrediteeritud laborites 
sertifitseeritud soomuspaneelide 
konstruktsioonid kolmele NATO 
kaitsetasemele. 
Alates 2012. aastast töötan 
Tehnikaülikoolis puidutehno-
loogia professorina. Töökoge-
mus ettevõttes ja tootearen-
dusmeeskondade juhtimisel 
tuli kasuks ka puidutehnoloo-
gia labori meeskonna arenda-

ViliSTlAnE,  
SA olED mEilE  
olUlinE!
Kutsume panustama vilistlasliikumisse ning ülikooli  
ette võtmistesse, hoidma sidet teiste vilistlaste  
ja liikumise järel kasvuga.
Igal aastal toimuvad vilistlasetele golfiturniir, tennise turniir, 
teatriõhtud, mälumäng, linnakupidu vilistlaste kokkutulekutega 
ja palju muud. 

HoIAMe KoKKu jA AITAMe KAASA oMA  
alma mater’I AreNGule!

loe roHKeM taltech.ee/vilistlane ja 
liitu vilistlaskoguga!

https://taltech.ee/vilistlane
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KAiri KiViSTiK:
inSEnErihAriDUS JA TiPiKA 
VAim AiTAb AlATi ElUS läbi 
lüüA!
Foto: Marko Vilberg / TTÜ Fotoklubi 

Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
2018. aasta kevadest töötan Northvoldis, Rootsi 
start-up-is. Northvoldis ehitame tehaseid (giga 
factories), et toota liitiumioonakusid. Lisaks 
arendame liitiumioonakude ümbertöötlemist. 
Olen protsessiinsener ja tegelen elektroodi val-
mistamise ehk katmise (ingl k coating) tootmis-
protsessi planeerimise, installeerimise ja käivi-
tamisega. Elektrood on aku üks olulisemaid 
komponente. Töö on huvitav, sest olen seotud 
erinevate valdkondade probleemide lahendami-
sega. Nelja aastaga oleme rajanud väikese teha-
se Kesk-Rootsis Västerasis ja hetkel käivitame 
gigatehase esimest osa Põhja-Rootsis Skellefteas. 

Kas ja kuidas oled vilistlasena ülikooliga 
seotud?
Hetkel peamiselt läbi Tipikate Rattamatka-
klubi, kus olen viimased viis aastat vedanud 
meie igasuvise matka programmi. Selle ees-
märk on tutvustada Eesti piirkondasid ning 
sealseid põnevad inimesi ja nende tegemisi. 

Kairi KiViSTiK
aastad, mil õppisid Tallinna  
Tehnikaülikoolis: 2005–2010
Teaduskond ja eriala: materjali-
tehnoloogia, keemia- ja materjali-
tehnoloogia teaduskond

ViliSTlAnE
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Igal aastal oleme püüdnud korraldada ka 
vähemalt ühe kohaliku ettevõtte külastuse, 
tihti oleme tutvunud tipikatest vilistlaste 
tegemistega. 
Paar aastat tagasi juhtus nii, et 1980. aas-
tal lõpetanud vilistlane otsustas pärast oma 
esinemist matkaseltskonnale võtta ratta ja 
ühineda matkaga ning nüüd on ta meie iga-
aastane osaleja. Eelmisel aastal oli üle pika 
aja ka rektoraat matkal esindatud. Tipikate 
Rattamatkaklubi on ainus organisatsioon, mis 
ühendab nii praeguseid tudengeid, õppejõude 
kui ka vilistlasi.
Lisaks töötavad mitmed mu ülikooliaegsed 
sõbrad ülikoolis ja nende kaudu püüan olla ka 
kursis ülikooli uudistega. 
2015–17 läbisin mehaanikateaduskonnas toot-
mistehnika- ja tootearenduse magistriained 
kaugõppe teel, kuid lõputöö esitamiseni pole 
veel jõudnud. Loodan, et mingil hetkel leian 
aega ka selle lõpetamiseks.

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu 
ülikooliajast.
Ülikooliajast on palju häid mälestusi nii 
ühiselamuelust kui ka legendaarsetest õppe-
jõududest. Siiani on meeles, kuidas füüsikalise 
keemia õppejõud Kalju Lott ütles, et Eesti 
suurim keemiatööstus on Eesti loodus.
2009. aastal Andres Trikkeli rakenduselekt-
rokeemia loengus oli üks peatükk liitiumioon-
akudest. Mõtlesin endamisi, milleks mulle 
seda vaja, sest Eestis seda tööstust pole. Kuid 
2015. aastal alustasin Skeletonis ultrakon-
densaatorite tootmisprotsesside alal ja nüüd 
tegelen liitiumioonakude tootmisega iga päev.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Ma arvan, et ma ei töötaks oma tänases ame-
tis, kui ma poleks käinud Tallinna Tehnika-
ülikoolis. 
Olen siit saanud kaks olulist asja: esiteks laia 
silmaringi ja lühiülevaate mitmesugustest 
inse nerivaldkondadest. Kuigi õppisin keemia- 
ja materjaliteaduskonnas, siis meie õppekava 
oli laiahaardeline. See sisaldas nii loodus-, 
inseneri- kui ka sotsiaalvaldkonna aineid, 
näiteks oli meil mitmeid mehaanika aineid, 
joonestamist, elektrotehnikat, ettevõtlust, 
analüütilist keemiat jne. Kuigi ülikooli lõpe-
tades polnud ma spetsialist üheski valdkon-
nas, siis saadud põhi andis loogilise mõtlemi-
se ja võimaldas ise edasi õppida. Tänapäeval 

tuleb noorel kohe oma esimesest tööpäevast 
alates edasi õppida ja vaja läheb teadmisi eri 
valdkondadest. Haridus on piisav vaid sel-
leks, et saada töökoht. 
Teiseks sain ülikoolist tudengiorganisatsioo-
nide ja ühiselamuelu kaudu paljudest vald-
kondadest mitmeid häid sõpru, kellele võib 
alati helistada ja kirjutada, kui enda teadmis-
test jääb puudu. Kontaktvõrgustik on oluline.

Mis Sinust oleks saanud, kui Sa poleks 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis?
Raske vastata ja ma pole sellele väga palju 
mõelnud, kuid tõenäoliselt poleks minust 
saanud inseneri ja ma ei töötaks tootmises. 
Minu teiseks variandiks oli Tartu Ülikool ja 
kui oleksin selle lõpetanud, siis suure tõenäo-
susega oleksin teadlane, nagu mitmed mu 
klassi- ja koolikaaslased. Kindlasti oleks ka 
teadlase elu omamoodi huvitav. Samas arvan, 
et Tehnikaülikooli astumine oli mu elu üks 
parimaid otsuseid. 

Ütle üks mõte, kuidas TalTechi veelgi 
ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks.
Ma arvan, et ülikooli teevad ägedaks ülikooli-
ga seotud inimesed. Seega tuleks toetada 
mitmesuguseid üritusi, eriti aga selliseid, mis 
seovad erinevaid inimesi erinevatest valdkon-
dadest ja generatsioonidest.
Oluline on ka, et õppekavad oleksid võima-
likult laiahaardelised. Ma saan aru, et baka-
laureusetudengitele on raske sele tada, miks  
on vaja õppida nii palju mate maatikat ja 
füüsikat, aga kui neis ainetes pole korra-
lik  ku põhja, siis on väga raske hiljem 
juurde õppida ja mingis tehnilises vald-
konnas spetsialiseeruda. Võimaluse kor-
ral tuleks arvestada ikka 5-aastase õppega 
(bakalaureus+magister). Kindlasti ei tohiks 
unustada õppekvaliteeti, sest muidu liiguvad 
andekad tudengid Eestist välja. Õppekvali-
teedi tõstmiseks tuleks toetada teadlasi ja 
õppejõude. Tuleks soodustada nende töö-
tamist sama aegselt nii erasektoris kui ka 
ülikoolis, sest nii mõistaksid ülikool ja era-
sektor teineteist kõige paremini ning lõpuks 
võidaks sellest kogu Eesti riik.

Üks põhjus, miks peaks just TalTechi 
õppima tulema?
Inseneriharidus ja tipika vaim aitab alati elus 
läbi lüüa. Inseneritöö on põnev ja väljakutsete-
rohke. ■
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Üliõpilaste kaasamine kõrg- ja ülikoolide juhtimisprotsessidesse on eestis 
väga laialt levinud. Isegi kõrgharidusseaduses on kirjas, et vähemalt viiendik 
ülikooli kõrgeima otsustuskogu liikmetest peavad olema üliõpilased. Meil, 
Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastel, on hea meel tõdeda, et meie ülikoolis 
on tudengite kaasamine aga palju laialdasem. 

Sten Ärm, üliõpilaskonna esimees  Foto: Heiki Laan

Kui mind kaks aastat tagasi 
üliõpilaskonna juhatuse esime-
heks valiti, oli mul mõttes üks 
väga tähtis küsimus: kas üli-

üliõPilASTE 
KAASAminE TAllinnA 
TEhniKAüliKooliS

TUDEngiElU

õpilaste kaasamine TalTechis 
on eesmärgistatud ja sisuline 
või on see pigem näiline ja pin-
napealne? Avastasin kiiresti, 

et Tehnikaülikooli juhid ja tu-
gistruktuurid võtavad üliõpi-
laste mõtteid ja arvamusi väga 
hea meelega kuulda. Arvukad 
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töörühmad ja komisjonid otsi-
vad enda ridadesse aktiivseid 
üliõpilasi, et üheskoos meie 
ülikooli paremaks muuta. Ko-
hati on ette tulnud ka koomili-
si olukordi, kus ülikool tahtis 
üliõpilasi kaasata, aga ei olnud 
piisavalt üliõpilasi, kes soovik-
sid arvamust avaldada.
Selleks, et üliõpilaste kaasa-
tus oleks laialdane ja annaks 
võimalikult paljudele aktiiv-
setele tudengitele võimalu-
se enda mõtteid jagada, on 
üliõpilasesindus loonud tu-
dengiesindajate kogukonna. 
Kõikidel TalTechi aktivistidel 
on võimalus liituda grupiga, 
kuhu saabuvad kõik tudengite 
esindamise võimalused, olgu 
selleks näiteks vaimse tervise 
töögrupiga liitumine, projekt- 
ja probleemõppe arendamise 
töörühmas tegutsemine või 

lausa senati liikmeks kandi-
deerimine. Iga aktivist saab ise 
valida, kas ja millise teemaga 
ta soovib ülikoolis kaasa rääki-
da. Tänu sellele oleme leidnud 
pühendunud tudengiesindajad 
igasse teemasse, kuhu üliõpila-
si on kaasatud.
Väga hea näide üliõpilaste 
sisulisest ja edukast kaasa-
misest on 8. aprillil toimunud 
ülikooli mõttetalgud. Laual 
olnud seitsmest teemast said 
tudengiesindajad enda vali-
tud viies teemas ise sõna võt-
ta ning neile anti sama palju 
aega oma mõtete esitamiseks 
kui ülikooli töötajatele. Tuden-
gite jaoks põletavad teemad 
olid õpingute katkestamise 
vähendamine, üliõpilaskeskse 
õppetöö tagamine, rahvusva-
helise mobiilsuse suurenda-
mine, rohepööre õppetegevuses 

ning ülikoolilinnak. Et mitte 
minna mõttetalgutele ainult 
oma arvamust avaldama, vaid 
tegelikult just Tehnikaülikooli 
üliõpilasi esindama, toimusid 
eelnevalt üliõpilaste endi tee-
mapõhised ideekorjed. Tuden-
giesindajate kogukonna kõigil 
liikmetel oli võimalus tulla 
ideid jagama ning kõik need 
jõudsid mõttetalgutel ka üli-
kooli juhtideni.
Meil, Tallinna Tehnikaülikooli 
üliõpilastel, on väga hea meel, 
kui ülikool meid enda otsus-
tesse ja arengusse kaasab. 
See võimaldab lauale tuua 
värskeid, uuenduslikke ja loo-
mingulisi ideid, mille peale 
muidu ei tuldaks. Omalt poolt 
loodame, et sisuline ja eesmär-
gistatud kaasamine jätkub ka 
tulevikus ja vähemalt sama 
kvaliteetselt kui praegu. ■
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Silver Puulmann  Fotod: erakogu

rahvatants seostub paljudele kindlasti paaristantsuga, kuid tähele-
panelikumad on tantsupidusid jälgides märganud, et esindatud on 
ka ainult meestele või naistele seatud tantsud. 2006. aastal toimus 
rakveres esimene ainult meestele mõeldud tantsupidu, mis on aastatega 
aina populaarsemaks saanud. 2022. aastal toimub meeste tantsupidu 
neljandat korda, kandes seekord pealkirja „Neli venda“.

Kõik rahvatantsuga seotud inimesed teavad, 
et lisaks esinemisele ja publiku ees endast pa-
rima andmisele on väga oluline koht ka kogu 
peoga kaasneval melul. Järgnevalt meenutab 
enda kogemusi eelmisest meeste tantsupeost 
Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kul-
jus tantsija Andreas  Jürimäe.
„Minu esimene ja seni viimane meeste tantsu-
pidu toimus 2015. aasta juunis. Mäletan, et olin 
peo suhtes esialgu kahtlev – terve aasta tüdru-
kutega tantsitud ja nüüd niimoodi ainult poiste-
ga tantsupeole. Minu skepsis hakkas hajuma 
juba bussis teel Rakverre, kui meeleolu tõusis 
ja naljad ei tahtnud lõppeda. Esimene õhtu 
Rakveret avastades ainult kinnitas, et tegemist 
saab olema ühe vägeva nädalavahetusega. 
Lisaks sellele, et tegemist oli minu esimese 
meeste tantsupeoga, oli tegemist minu esime-
se tantsupeoga üldse, mistõttu kõik oli uus ja 

KUlTUUr

rAKVErES näEb 
rAhVATAnTSU mEhEliKKU 
PoolT

huvitav. Esimene proovipäev möödus tegusalt, 
näiteks pikemate pauside ajal tegime improvi-
seeritud jõuringe. 
Mul on hästi meeles õhtune proov peastaa-
dionil, kus meist nooremad poisid harjutasid 
tantsu, aga liigijuht ei olnud nendega rahul ja 
ähvardas poisse platsile mitte lubada. Iseasi, 
kas keegi teda uskus – mina igatahes mitte. 
See aga näitab, et tegemist ei ole mingi „nii-
sama õhtul lõkke ääres simmaniga“, vaid kõik 
osalejad alates tantsijatest kuni tantsujuhtide-
ni on täie tõsidusega asja kallal. 
Ööbisime Rakvere Gümnaasiumis samas klas-
siruumis Kuljuse vilistlasrühma tantsijatega, 
kes kostitasid meid õhtul tarkuseterade ja 
naljadega, mida ma siiani mäletan, aga kirja 
igaks juhuks panema ei hakka. Õhtu sisusta-
miseks mõtlesime rühmaga välja ühe mängu. 
Vahetasime poistega kõik omavahel trenni-
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püksid ära ning tegime pildi nii, et nägusid 
näha ei olnud. Seejärel saatsime pildi oma 
rühma neidudele ja ülesanne oli lihtne: arvata 
ära poiste õige järjekord. Ei oskagi öelda, kas 
õnneks või kahjuks oli neiudel nii hea silm ja 
meeskonnatöö, et vastused olid 100% õiged. 
Veel meenub seik läbimängust, kui puldist anti 
korraldus rivil teatud suunas liikuda, et teistele 
ruumi teha. Mingil põhjusel aga ei saanud tant-
sijad sellest aru. Selle peale kostis minu vastas 
olevast rivist vali korraldus liikuda ja pilku 
tõstes märkasin, et ohjad oli enda kätte võtnud 
ei keegi muu kui toonane kaitseväe ülem Riho 
Terras. Tema hääle ja korralduste peale said 
mehed liikuma ja tantsijad õigesse kohta. 
Publiku jaoks toimus Rakvere staadionil mitu 
etendust nagu tantsupidudele kohane. Etenduse 
ajal ei olnud võimalust tantse kõrvalt vaadata, tuli 
oodata staadioni taga enda platsile minemist. Nagu 
meeskonnale kohane, istusime maas, seljad üks-
teist toetades vastamisi, et mitte ära väsida. Eriti 
võimsalt mõjus iga etenduse ajal Karl-Erik Taukari 
esituses kõlanud laul „Vennad võidelge“, mis teki-
tas korraga nii ühtsustunnet kui ka külmavärinaid. 
Ühest etendusest meenub, et enne platsile 
minekut oli taevas kurjakuulutavalt tume 
ning paistis, et saame kaela korraliku vihma-
valingu. Kuid tundub, et meeste võimas tants 
suutis vihmapilved eemale peletada ja etendu-
se lõpus saime suisa päikesepaistet nautida. 

Viimast etendust kanti ka televisioonis üle 
ning selle jaoks valmistasime ette ühe korrali-
ku „maasika“ – teha tantsuväljakul otse-eetri 
selfi. Valisime selleks tantsu, mille lõpus ronis 
üks mees kotti ja teised võtsid siis koti õlgadele 
ning jooksid platsilt minema. Kuna rahvariided 
ei ole disainitud telefone silmas pidades, siis oli 
tükk tegemist sellega, et telefon käises peidus 
püsiks ja hiljem selle kiiresti välja tõmbami-
sega, kuid õnneks sujus kõik plaanipäraselt ja 
saime selfi edukalt tehtud. Just seda etendust 
tulid vaatama ka mõned meie rühma neiud, kes 
sattusid puhtjuhuslikult istuma täpselt seal, 
kus me oma selfit tegime, ning said selle ka 
kenasti filmilindile.
Vaatamata mitmele pikale päevale täis tantsu 
ja ringijooksmist ei olnud tagasitee Rakverest 
sugugi vaikne. Emotsioone ja energiat jagus 
veel kuhjaga ja bussi vahekäigus said esitatud 
kõik meie tantsupeo tantsud.“

2022. aasta meeste tantsupidu „Neli venda“ toi-
mub Rakveres 2. ja 3. juulil. Pidu jutustab loo 
nelja venna kulgemisest läbi erinevate ajajoon-
te eestlaste kujunemisloos. Mehed nii Kuljuses 
kui teistes tantsurühmades üle Eesti lihvivad 
hoogsalt samme ja viivad sisse täpsustusi, et 
pakkuda publikule unustamatuid elamusi ja 
emotsioone ning näidata, et EESTI MEES ON 
TANTSULÕVI! Kohtumiseni Rakveres! ■
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DoKToriTööD
märTS–APrill 2022
Madis Leinakse
Estimation and Conversion of Static Load 
Models of Aggregated Transmission System 
Loads. 
Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste 
koormusmudelite määramine ja teisendamine. 
Juhendaja Jako Kilter. 
Elektroenergeetika ja mehhatroonika  
instituut. 190 lk. 
Kaitses 07.03.2022.

Henri Manninen
Data-driven Asset Management and Condition 
Assessment Methodology for Transmission 
Overhead Lines. 
Ülekandevõrgu õhuliinide andmepõhine vara-
halduse ja seisundi hindamise metoodika.
Juhendaja Jako Kilter, kaasjuhendaja  
Mart Landsberg. 
Elektroenergeetika ja mehhatroonika  
instituut. 194 lk. 
Kaitses 08.03.2022.

HeLLe sadaM
Immunodominant Antibody Epitopes Associated  
with the Development of Multiple Sclerosis and 
Type 1 Narcolepsy – A Next-Generation Phage-
Display Analysis. 
Hulgiskleroosi ja tüüp-1 narkolepsiaga seotud 
immunodomineerivate epitoopide analüüs 
järgmise põlvkonna faagidisplei abil.
Juhendaja Kaia Palm. 
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 122 lk. 
Kaitses 17.03.2022.

MeriLin rosenberg
Microbial Interactions with Inanimate Solid 
Surfaces: A Methodological Approach. 
Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta  
pindadega: metoodiline käsitlus.

Juhendaja Angela Ivask, kaasjuhendajad  
Kaja Kasemets, Vambola Kisand. 
Keemia ja biotehnoloogia instituut. 156 lk. 
Kaitses 29.03.2022.

sikandar MuHaMMad ZuLqarnain 
kHan
Narrowband Internet of Things (NB-IoT):  
from Radio Network Coverage to Device Energy 
Consumption Modeling and Energy-Efficient 
Application. 
Kitsaribaline asjade internet (NB-IoT): raadio-
võrgu katvusest seadme energiatarbe modellee-
rimise ja energiasäästliku rakenduseni. 
Juhendaja Yannick Le Moullec, kaasjuhendaja 
Muhammad Mahtab Alam. 
Thomas Johann Seebecki elektroonika-
instituut. 162 lk. 
Kaitses 31.03.2022.

HaMidreZa Heidari
Development of Control Methods for  
Synchronous Reluctance Motors. 
Sünkroonreluktantsmootorite juhtimis-
meetodite edasiarendus. 
Juhendaja Anton Rassõlkin, kaasjuhendaja 
Anouar Belahcen. 
Elektroenergeetika ja mehhatroonika  
instituut. 210 lk. 
Kaitses 07.04.2022.

aHMet Çağri, bağbaba
Methods to Optimize Functional Safety 
Assessment for Automotive Integrated Circuits. 
Meetodid autotööstuse kiipide funktsionaalse 
ohutuse hindamise optimeerimiseks.
Juhendaja Maksim Jenihhin, kaasjuhendaja 
Christian Sauer. 
Arvutisüsteemide instituut. 
Kaitses 20.04.2022.

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. 

https://digikogu.taltech.ee/
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in EngliSh

rEADEr’S DigEST in EngliSh
briEfly in ThiS 
iSSUE:
AnDrii chUb: rESEArch EnginEEring  
iS morE inTErESTing ThAn Doing bUSinESS

SVEn illing: goAlS AnD STEPS To An 
EnTrEPrEnEUriAl UniVErSiTy

The cover person of this issue is Andrii Chub, a pow-
er electronics scientist, a joyful man, an Ukrainian. 
Chub works for the future: he is developing future 
converters for future houses, finding better ways for 
electric energy conversion. 
In the interview Chub talks about his research in 
power electronics being far more interesting than was 
his work as an engineer in telecom business. “First 
years are really enriching for a young engineer in in-
dustry, you learn real things, but then it starts to be 
more and more routine,” he says. He has worked in 

Vice-rector for Entrepreneurship Sven Illing de-
scribes the more specific steps that TalTech has 
taken and plans to take in order to reach the goals 
set in the strategic plan. The article talks about the 
University’s cooperation options with enterprises, 
how to grow entrepreneurs mind into students but 
also researchers. TalTech has set a goal to estab-
lish 10 new science-based startups a year from the 
University and for that we focus on inspiring and 
supporting our people. 

page 18

TalTech since 2013 and right now he doesn’t want to 
fully switch to the commercial part. “I defended my 
PhD just in 2016, I think I still have some juice in me 
going regarding the research,” Chub says. 
Just recently he submitted a Personal Research Team 
Grant application supported by several companies. 
It’s an idea of a new type of converter, a so-called par-
tial power converter which he also explains in the in-
terview. The interview in English is available online. 

page 12
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goT inTErESTED in ThE ToPicS? ASK  
yoUr ESToniAn-SPEAKing collEAgUES for ASSiSTAncE 

wiTh ThE fUll ArTiclES in ThE mAgAzinE.

ArTificiAl 
inTElligEncE:  
whAT Do wE Know 
AboUT how iT ThinKS?

whAT Do wE Know AboUT wATEr?

inSTiTUTionAl 
AccrEDiTATion: 
mAKing of

Professor Emeritus Rein Munter brings us a mind-
blowing story about water: researchers in the last 
decades have argued if it is possible that water 
molecules have a memory? He says more and more 
scientists moved from the mainstream to the side 
of deep water researchers and “memory” propo-
nents every year. However, the lively and some-

Karin Härmat from the IT Department brings us a 
deep view under the belly of AI: what do we know 
about it and what we’d like to know but don’t; 
what are the risks with it and which are Estonia’s 
strategic plans regarding to AI. The main issue 
for researchers is that to really trust a technol-
ogy, we want to understand how it works, but not 
always we do. Also, with AI there are new types of 
cyber attacks possible, using even simple physical 
objects. 

page 30

Quality and Strategy Manager Kaja Kuivjõgi writes 
about the behind-the-scenes of how TalTech accom-
plished the perfect result from the institutional ac-
creditation. That two-year process included change of 
the rectorate and new development plan for Universi-
ty, but Kuivjõgi smartly integrated all those processes 
into the accreditation. As a result, TalTech is now 
fully and unconditionally accredited university for 
the full 7-year period. There’s also a brief summary 
from TalTech’s think tank from April 8th where the 
University seeked for solutions for seven challenges.

page 22

times even heated discussion between scientists 
continues and the line of water "memory" cannot 
be drawn for a simple reason – the mechanism 
by which water “memory cells” function is not yet 
known.

page 46

Interactive managing tool SMArT: smart.taltech.ee/en/ 
Quality management: oigusaktid.taltech.ee/en/quality-management

https://smart.taltech.ee/en/
https://oigusaktid.taltech.ee/en/quality-management/
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

Tallinna Tehnikaülikool
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