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SALL KAELA JA HELGESSE TULEVIKKU!

Mõistlikust ja ebamõistlikust tar-
bimisest on nüüd räägitud juba 
paarkümmend aastat, aga pea-
asjalikult keskkonnasõbralikus 
võtmes. 
Kas me peame klaasist maju öö-
siti maju valgustatuna hoidma?
Kas tooteid on tõesti vaja kolme- 
ja viiekordselt pakendada? 
Kuidas vähendada ühekordse 
plasti hulka?
Kellele on vaja ilutulestikku?
Kas ikka on mõistlik iga päev au-
toga poes või tööl käia?
Kas meil on tarvis kogu aeg kõige 
uuemat telefoni, igahommikust 
kohvi ühekordses topsis või ka-
sutuid Hiinas toodetud „kinke“?
Kas me peame kütma talvel ruu-
mid 25-kraadiseks ja jahutama 
samad ruumid suvel 20-kraadi-
seks? 
Lehepuhurid, päriselt?
Kõik see jutt jagas inimesed kol-
meks: ühed võtsid kliimajutte tõ-
siselt ja piirasid tarbimist, kus või-
malik; teised võtsid küll tõsiselt, 
aga pugesid „üksikisiku panus on 
liiga väike“ lipukirja varju ja jät-

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

kasid vanaviisi; kolmandad eitasid 
kliimakriisi ja inimeste vajadust 
ses osas üldse midagi teha. 
Nii küüniline kui see ka pole, 
polnud paljudele liigtarbimise 
surve planeedile piisavalt tugev 
argument tarbimise piiramiseks. 
Päriselt hakati koomale tõmbama 
alles siis, kui surve tuli oma raha-
kotile. Oleme natuke nagu „osali-
selt mobiliseeritud“ Vene mehed 
– meid ei huvitanud teema seni-
kaua, kuni see meie naha vastas 
polnud, ja nüüd on häda käes.
Kui me sel talvel peame toas ole-
ma kampsuni ja salliga või ka-
sutame vähem autot, siis palun 
mõtleme oma rahakoti kõrval ka 
planeedile. Ning kui järgmisel tal-
vel on energiakriis möödas, võiks 
meil olla sama suur motivatsioon 
fossiilset energiat säästa kui prae-
gu. Lõppude lõpuks on meil ainult 
üks planeet ja see planeet on juba 
hädas. Kui me praegu leiame, et 
taastuvenergiale üleminek pole 
majanduslikult mõistlik, siis hil-
jem on meie lastel võimalik süüa 
seda raha, mida me oleme täna 
kokku hoidnud – sest Maa neid 
enam toita ei suuda.

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949

ISSN 2674-3035

Loe veebist: www.taltech.ee/menteetmanu 
või telli koju/kontorisse: ajaleht@taltech.ee

Aadress: Ehitajate tee 5 (U01-129), 19086 Tallinn 

Telefon: 620 3615

Peatoimetaja: Mari Öö Sarv

Kaasa mõtlesid: Karin Härmat, Maarja Kruusmaa, 
Kristiina Kuusemets, Betra Leesment, Tõnis Liibek,  
Tom Erik Luoma-Aho, Krõõt Nõges, Sulev Oll, Reet Pärgmäe, 
Helen Tamm, Hanno Tomberg, Kaire Uusen  

Korrektor: Tiina Lebane 

Küljendus: Anu Teder

Kaanefoto: Karl-Kristjan Nigesen

Ajakiri ilmub viis korda aastas.  
Järgmine number ilmub detsembris 2022.

MENTE ET MANU

Selle numbri kaanenägu Robert 
Kitt ütleb otse: Eesti võiks viie 
aasta jooksul minna täielikult 
üle taastuvenergiale, ja prae-
guses kriisis on parim aeg seda 
teha. Me oleme maailmas mitu 
ringi laineid löönud: lauldes end 
okupatsioonist vabaks, ehitades 
maailma esimese digiriigi, olles 
maailma parimad Ukraina aita-
jad… Väike innovaatiline põhja-
maa – ma ei näe põhjust, miks 
peaksime energia valdkonnas 
tagasihoidlikuks jääma. ■

www.taltech.ee/menteetmanu
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Kadri Männasoo  Fotod: A CUBE Agency

Akadeemiline kõne Tallinna Tehnikaülikooli 104. aastapäeva aktusel

Soovitud tulemuse kõrval pole vähem tähtis 
teekond, mis sihini viib. Teekond, mida saadavad 
innustavad ja toetavad väärtused, viib kiiremini 
sihile. Milline on ülikoolide osa tänase ja tuleviku 
elujärje kujundamisel ning millistele väärtustele 
tuginedes saame oma ülesannet parimal viisil 
täita, sellest küsimusest kantuna soovingi oma 
mõtteid jagada.
Alustan siiski kõige lähemalt, inimese tasandilt. 
Inimese jälg maailmale on suur ja püsiv. Ühelt 
poolt on inimese jäljeks kaunid kunstid, haridus, 
teadus, inimõigused; teiselt poolt looduse hävi-
tamine, sõjad, ebavõrdsus. Kui ühe inimese tee 
on ekslemine, siis teine jõuab saavutuste piirile 
ja nihutab neid meie kõigi jaoks. Kui oluline on 
see, mis on inimesele kaasa pandud stardijoonel, 
või see, mis teda ümbritseb eluteel? Kas väär-
tustatakse seda, mida on inimesel maailmale 
pakkuda, ja talle on antud võimalus avalduda, 
või kohtab ta piiranguid ja jätab oma panuse 
andmata?

Hea ülikoolipere, austatud juhtkond ja nõukogu. 
Lugupeetud doktorid, meie kallid vilistlased, 
toetajad ja külalised.
Täna, Tallinna Tehnikaülikooli 104. aastapäeval, 
on minul ülikoolipere liikmena au ja rõõm jagada 
teiega oma mõtteid, mis on paljuski sündinud 
sellest akadeemilisest tööst ja keskkonnast, mida 
ülikool on pakkunud ja võimaldanud. Olen veen-
dunud, et akadeemiline töö on privileeg, aga ka 
vastutus. Teadlastel ja õppejõududel on võimalus 
süüvida teadmistesse, otsida lahendusi tule-
vikku kujundavatele uurimisküsimustele ning 
jagada oma teadmisi ülikoolis ja väljaspool. Tõsi, 
kasvanud on ka avalikkuse ootused ülikoolidele. 
Ülikoolidega koostöös otsivad riik ja ettevõtted 
lahendusi, mis aitaksid viia läbi rohepööret, tulla 
toime COVID-19 tervisekriisiga, pidurdada ener-
giakandjate kallinemist ning edendada järjepide-
vat ja kaasavat majanduskasvu. Need on sihid, 
mille saavutamisest või saavutamata jäämisest 
ei jää keegi puutumata. 

ARVAMUS

ÜLIKOOL 21. SAJANDI 
VÄÄRTUSRUUMIS: 
OOTUSED JA VÕIMALUSED 
PANUSTADA KESTLIKKU 
ARENGUSSE
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Küsimuse nature versus nurture, eesti k „loodus 
VÕI kasvatus“, on geeni- ja käitumisteadlased 
täna ümber sõnastatud kui „loodus JA kasvatus“. 
Looduse kaasa antu avaldumine ja koosmõju 
ümbritseva keskkonnaga – see on suund, milles 
nähakse võimalust inimese potentsiaali tundma-
õppimiseks ja selle avaldumise arendamiseks. 
Kas aitaks see teadmine selgitada sotsiaalse 
ebavõrdsuse juurpõhjuseid ning nendega võidel-
da? Arusaam, et inimene on arenev ja kujunev 
teda ümbritsevas ruumis, seab olulisele kohale 
hariduse. Majanduspsühholoog, Nobeli preemia 
laureaat Daniel Kahneman on öelnud „Education 
is to change what you believe“ – „haridus, see on 
võime muuta seda, mida usud“.
21. sajand eeldab kaasamist, väärtusi silmas pi-
davat ühtekuuluvust. See, kuidas kohtleme maa-
ilma ja oma kaasteelisi, määrab tuleviku. Sõrme-
liigutuse kaugusel olev maailm on muutunud 
väikeseks, aga mitmekihiliseks. Eneseteostuseks 
on palju erinevaid viise ja vorme, valdkonniti, eri 
paikades, vahetul või virtuaalsel moel. Võima-
luste rohkust märkavad eeskätt noored ja teevad 
oma valikud mitte öeldu, vaid nähtu põhjal. 
Kliimamuutuste ja rohepöörde kiirkäigul olev 
maailm mõtestab ümber majandusedu. Võistlev 
konkurents röövelliku ressursikasutuse hinnaga 
on ummiktee. Seistes silmitsi kliimamuutustega, 
koroonakriisiga, geopoliitiliste lahkhelidega ning 
sõjaga Ukrainas vajame heaolu jätkumiseks pii-
ride-, põlvkondade-, kogukondadeülest solidaar-
sust ja koostööd. Heaolu on pahatihti liiga kitsalt 
mõistetud. Heaolu pole ainult arutu tarbimine ja 
küllus, heaolu on puhas õhk, vesi, toit, tervis, tur-
vatunne, kaasatus ja eneseareng. Heaolu on töö- 
ja isikliku elu tasakaal, see, kui inimene saab 
jagada oma parimat mina terve ühiskonnaga. 
Oluline pole üksnes summaarne heaolu, vaid ka 
viis, kuidas see ühiskonnas jaotub. Ebavõrdsus 
on pinnas, millest solidaarsus ei võrsu. Abhijit 
Banerjee ja Esther Duflo, Nobeli majanduspreemia 
laureaadid, rakendasid eksperimentaalseid meeto-
deid, et tõendada, kuidas saab vähendada majan-
duslikku ebavõrdsust. Oma töös leidsid nad, et 
majanduskasv mõõdetuna sisemajanduse kogutoo-
dangus ei pruugi tõsta inimeste heaolu olukorras, 
kus jõukusest saavad osa vähesed. Kui poliitiline 
lühinägelikkus, lokkav varimajandus ja maksudest 
kõrvalehiilimine ei lase majanduskasvul jõuda nõr-
gemateni, parandavad abivajajate elujärge pigem 
käegakatsutavad abinõud – ligipääs haridusele, 
tervishoiule, olme- ja digitaristule.
Sotsiaalsed pinged kasvavad ka jõukates, kõrgelt 
arenenud riikides. Pikaajaline majanduskasv näi-
tab aeglustumise märke. Selle üheks oluliseks põh-
juseks on tööjõu pakkumise kasvu pidurdumine. 

Mida jõukamad on inimesed, seda rohkem hinda-
vad nad vaba aega ning on vähem valmis seda töö 
ja raha vastu vahetama. Oluliselt on muutunud 
majapidamiste tarbimiseelistused. Käegakatsuta-
vate kaupade – autod, mööbel, rõivad – soetamisele 
eelistatakse jagamismajandust ja teenuseid, olgu 
nendeks sõidujagamine, meelelahutus, majutus-, 
koolitus- või tervishoiuteenused. Teenused, mate-
riaalsest kaubast sageli madalama tootlikkusega, 
aga ka madalama keskkonnajäljega, muudavad 
tarbimist viisil, mis toob kaasa aeglasema kasvu-
tempo, kuid pikas perspektiivis jätkusuutlikuma 
majanduse. USA ja Suurbritannia statistika on 
käesoleval sajandil näidanud majanduskasvu ja 
süsinikheite lahtisidumise võimalikkust. Skepti-
kute sõnul pole keskkonda säästev majanduskasv 
siiski võimalik. Aeglasem majanduskasv tekitab 
paraku sotsiaalseid pingeid ja lõhestumist ühis-
konnast, sest vaid majanduskasvu ning tulude 
ümberjaotamise tingimustes saavad jõukusest osa 
ka ühiskonna nõrgemad liikmed. Kindel on aga 
see, et 21. sajandi majanduskasv, kuigi mõõdukas, 
peab rajanema järjepidevusel, mille tagab teadus 
ja innovatsioon, investeeringud uutesse tehnoloo-
giatesse ja säästvasse ressursikasutusse.
Meie ajastu seab suuri ootusi teadlastele ja 
ülikoolidele. Koroonaepideemia tegi ilmsiks selle, 
et just teadus on see jõud, mis tõi meile tagasi 
tavapärase või vähemasti kriisieelsega peaaegu 
sarnaneva elukorralduse. Teisalt tegi kriis näh-
tavaks avalikkuse kriitika. Nägime umbusku, 
mõistmatust, teadlaste kompetentsi kahtluse alla 
seadmist. Teadlaste eriarvamused, akadeemilise 
väitluse loomulik ja vajalik osa, meile siin üli-
koolis nii omane ja mõistetav, ei pruugi seda olla 
laiemas avalikus ruumis. Vähemalt osa ühiskon-
nast tõlgendas teadlaste väljaütlemiste lahkne-
vusi kui märki teaduse suutmatusest selgitusi 
ja lahendusi pakkuda. Kuidas muuta laiemalt 
mõistetavaks seda, et väitlus, mis tõukub eeskätt 
eelduste kontekstist, ei tähenda, et arusaam põh-
jus-tagajärg-seostest on väär: et väitlus on vajalik 
ja mitte üksnes teaduses? Just enesekriitiline, 
vaidlev ja võistlev väitlus annab meile tervikliku-
ma ja usaldusväärsema nägemuse, loob suurema 
kindlustunde läbi võime näha ette ja valmistuda 
erinevateks tulevikuarenguteks. 
Uurimisküsimuste püstitamine ja neile lahendus-
te otsimise viis kõige erinevamates teadusvaldkon-
dades, sealhulgas neis, mis kõnelevad arvude ja 
mõõtühikute keeles, toimub väärtuspõhistes raa-
mides. Ohutusnõuded inseneriteadustes, ravimite 
kõrvalmõjude vähendamine meditsiiniteadustes, 
indiviidi kasulikkuse tõstmine majandusteaduses 
on näited, kuidas erinevad teadusvaldkonnad 
lähtuvad samast väärtuspõhisest eesmärgist, 
milleks on inimese tervis ja heaolu. Väärtuspõhine 
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ühisosa tuleb leida ning see on iseäranis vajalik 
lõimuvas, interdistsiplinaarses teaduses. Tänases 
maailmas on järjest valdavam väärtusdimensioon 
keskkond ja jätkusuutlik areng.
Ülikoolide kapital on teadmised ja võimekus 
teadmistega ümber käia, neid jagada. Paraku 
hindab ühiskond ülikoole aina rohkem selle järgi, 
kui turukõlblik on akadeemilise töö tulemus. 
Turg oskab kokku viia tänased vajadused ja 
võimalused, nõudluse ja pakkumise. Alusteadus, 
mis vaatab kaugemale tulevikku või ei piiragi 
end rakendusvõimaluste raami, ei pruugi turul 
ostjat leida. Turujõudude vallas känguks ta soo-
tuks. Usaldus ja usk tulevikku on need jõud, mis 
lasevad teadusel areneda, nii sellel, mis sünnib 
teaduslikust uudishimust, kui ka sellel, mille 
rakendused lasevad end veel oodata.
Kõrgetasemelise teaduse loomine ja jagamine 
on kallis, aja- ja töömahukas. Teadlaste ühised, 
kuigi erineval moel teostuvad pingutused, teeni-
vad inimkonna heaolu ja selle jätkusuutlikkust. 
Kusjuures mida kõrgemale arengujärjele tõuse-
me, seda pikem on perspektiiv ning seda pingu-
tustnõudvam järgmine arengusamm. Tänaste 
jõukate riikide edu saladus peitub järjepidevuses. 
Teaduse arengus on järjepidevus möödapääs-
matu. Kestliku arengu oluliseks tugisambaks 
on valijate ja maksumaksjate usaldus ja valmis-
olek teadust ja ülikoole järjepidevalt toetada. 
Teadmistepõhine ühiskond ja majandus vajavad 
arenguks usalduskapitali. Valijate ja maksu-
maksjate usaldus teaduse ja ülikoolide vastu ja 
usk tulevikku, mille kestel teaduse ja hariduse 
positiivsed mõjud avalduvad, on see, mis tagab 
kindlustunde ja järjepideva arengu.
Kui teadus on arengu- ja lahenduste võti, siis miks 
vajab ta ometigi riigi, see tähendab maksumaksjate 
finantstuge? Teadus on olemuselt avalik hüvis, sel-
lele ei saa panna hinda, selle tarbimist piirata. Ava-
lik hüvis on kättesaadav kõigile ja tasuta. Valdavalt 
on ülikoolide teadustulemused publikatsioonide ja 
muu intellektuaalse varana avalikus kasutuses. 
Just avaliku hüvisena loob teadus suurimat kasu 
inimkonnale. Marie ja Pierre Curie ei patenteeri-
nud ühtegi oma avastustest – avastustest, mille 
rahaline väärtus tõusis juba nende elu ajal kõrgus-
tesse. Marie Sklodowska Curie on öelnud: „Raa-
dium on element, see kuulub inimestele“.
Surve muuta ülikoolid turumajandavaks, isetee-
nivaks toob paratamatult kaasa vajaduse kaitsta 
intellektuaalset omandit, teenida kommertstulu. 
Omatulude teenimine möödapääsmatu avaliku ra-
hastuse piiratuse tingimustes ei tohiks siiski kõrvale 
juhtida ülikoole nende peamisest ülesandest luua 
avalikku hüve. Ja mitte üksnes see, et teadus- ja 
arendustegevus on avalik hüve ja mitte turukaup, ei 

tee teadust riigi, see on kõigi maksumaksjate toest 
sõltuvaks. Teaduse eesmärk vaadata tulevikku ja 
riskida toob paratamatult kaasa määramatuse. 
Turul on riskidel ja määramatusel kõrge hind.
Endogeense kasvu teooria kohaselt on jätkupideva 
majandusarengu veduriteks inimkapital ning tea-
dus- ja arendustegevus. Need on jõud, mis tõstavad 
tootlikkust. Olenevalt majanduse arengutasemest 
kasvab tootlikkus kahel üksteisega seotud, kuid 
siiski eristataval tasandil. Inimkapital veab tootlik-
kuse kasvu läbi olemasolevate parimate teadmiste 
ja tehnoloogia kasutuselevõtu. Tipptasemel teadus- 
ja arendustegevus viib omakorda tootlikkuse kõr-
gemale tasandile, luues uusi, globaalset teadmus-
piiri nihutavaid teadmisi ja tehnoloogiaid. 
Empiirilised uuringud kinnitavad, et riikides, kus 
nihutatakse teadmiste ja tehnoloogia globaalseid 
piire, valitseb teadus- ja arendustegevuse ja ma-
janduskasvu vahel ilmne positiivne seos. Ülikoo-
lidel neis riikides on kanda üleilmne juhtroll uute 
teadmiste ja tehnoloogiate loomisel. Teisalt riiki-
des, kus tootlikkuse kasv tugineb peamiselt pari-
mate teadmiste ja tehnoloogiate kasutuselevõtule, 
avaldub majanduskasv valdavalt läbi inimkapi-
tali. Inimkapital määrab teadmiste absorbeeri-
misvõime. Ülikoolidel on keskne roll kujundada 
inimkapitali võimekust, et juurutada olemasolevat 
parimat teadmist ja tehnoloogiat. Eesti on selgelt 
seadnud ambitsiooniks mitte üksnes rakendada 
maailma parimaid teadmiseid ja tehnoloogiaid, 
vaid ka kaasa rääkida nende loomises läbi koostöö 
maailma juhtivate ülikoolidega. Mida lähemale 
sellele eesmärgile jõuame, seda suuremal määral 
kujundavad tulevikuarengut mõlemad, nii inim-
kapital kui ka teadus- ja arendustegevus.
Tänase Eesti majandusarengu lähtekohaks on 
inimkapitali akumulatsioon ja seda läbi kõigi 
haridusastmete. Rahvusvahelises konkurentsis 
kõrgelt arenenud riikidega on iseäranis määrav 
inimkapitali kasv kõrghariduses. Uuringud näi-
tavad üksmeelselt, et investeering kõrgharidusse 
on majanduslikult tulus. Tulu tõuseb kõrghari-
dusest nii ülikoolilõpetajatele kui ka valitsusele, 
kes kõrgharidust rahastab. OECD (Majandusliku 
Koostöö ja Arengu Organisatsioon) riikides kesk-
miselt on kõrgharidusinvesteeringu tulumäär 
ülikoolilõpetajatele 12%, Eestis on see 7,5%. 
Võrdluseks on maailma aktsiaturgude ajalooline, 
saja aasta keskmine tootlus 7%.
Kõrgharidusest teenivad omakorda märkimis-
väärset maksutulu valitsused. Ülikoolilõpetajate 
palgatuludelt laekuvad riigieelarvesse tulu-, sot-
siaal-, käibe- ja aktsiisimaksud. Võttes valitsuse 
tulud kokku, on riigi investeeringutulu kõrg-
haridusse OECD riikides keskmiselt ja ka Eestis 
8,5%. Võrdluseks, tänavu juulis oli Eesti riigi 
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pikaajaliste võlakirjade tootlusmäär 2,66%. Loet-
letud finantskasvikud ei võta arvesse kõrghari-
dusega kaasnevaid kaudseid tulusid – inimeste 
parem tervis ja turvatunne, tugevam osalus-
demokraatia. Need ja teised kaudsed kõrghari-
duse kasud kergitavad tulumäära kõrghariduse 
omandaja jaoks keskmiselt 19%-ni ning valitsuse 
jaoks 16–17%-ni. Muljetavaldavalt tootlik pika-
ajaline investeering! Selle teadmise pinnalt tekib 
ilmne küsimus, miks on jätkuvalt päevakorral 
kõrghariduse alarahastamise punnseis.
Tulen tagasi majandusteadusliku argumentat-
siooni, inimkäitumise ajendite ja koordinatsiooni-
mehhanismide juurde. See, kas ja kuivõrd toetab 
avalikkus ülikoolide riiklikku rahastamist, sõltub 
sellest, millisel määral ning moel jaotuvad kõrg-
hariduse ning teadus- ja arendustegevuse tulud 
ja kasud ühiskonnas. Ühelt poolt laekuvad need 
eratuludena ettevõtjatele-palgatöötajatele ning 
teisalt maksutulude ümberjaotuse teel laiemale 
ühiskonnale. Kui teadusmahukaid ettevõtteid on 
vähe ja/või nende roll majanduses piiratud, saab 
teadus- ja arendustegevuse tuludest osa võrdle-
misi väike osa ühiskonnast. Kui nõudlus eks-
pertteadmiste ja -oskuste järele on piiratud, jääb 
kraadiõppe palgaboonus madalaks ning puudub 
motivatsioon pikaajalisse akadeemilisse õppesse 
investeerida. Sellises ühiskonnas jääb vajaka 
laiapõhjalisest toetusest teaduse ja kõrghariduse 
piisavaks rahastamiseks. Rõhutan sõna „laia-
põhjaline“, see peegeldab mediaanvalija eelistusi. 
Eelistusi, mis kujundavad tegelikud poliitilised 
valikud ja otsused. 
Kuidas siis panna valijate enamus toetama 
ülikoole, teadust ja kõrgharidust? Tulles tagasi 
eespool kõneldu juurde, on positiivse muutuse 
saavutamiseks vajalik, et senisest suurem osa 
meie ühiskonnast tunnetab vahetumalt teaduse 
ja kõrghariduse elujärge edasiviivat rolli. Ülikoo-
lide ja kogu ühiskonna huvides on, et senisest 
suurem osa valijaid ja maksumaksjaid panustaks 
ja vastutaks tuleviku nimel.
Kuidas saavad ülikoolid kasvatada ühiskonna 
usalduskapitali teaduse ja kõrghariduse vastu? 
Ilmselgelt on ülikoolidel oluline roll ettevõtete, 
majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning avaliku 
sektori käekäigu kujundamises. Võib-olla mitte 
piisavalt pole ülikoolid selle rolli täitmise eest 
tähelepanu saanud. Koostöös ettevõtete ja avaliku 
sektoriga on ülikoolid täiustanud ja juurutanud 
uuenduslikke tehnoloogiaid, pakkunud keskkon-
nasäästlikke lahendusi, arendanud tarkvara, 
toonud turule innovaatilisi tooteid ja teenused või 
töötanud välja teaduspõhistele alustele tugine-
vaid poliitikameetmeid. Kas nende era- ja avaliku 
sektori innovatsioonide lõpptarbija on piisavalt 
teadvustanud ülikoolide rolli uue väärtuse loomi-

sel? Ehk peaksid ülikoolid ise seisma tugevamalt 
selle eest, et oleksime nähtavamad neis tegemistes, 
millest on võitnud ettevõtted, majapidamised või 
avalik sektor. Ülikoolide koostöölepingud ettevõte-
te ja avaliku sektoriga peaks jälgima, et innovat-
sioonide lõppväljundi juures, millesse ülikoolide 
teadlased on panustanud, ei jääks varju ülikool ise. 
Ülikoolide panus kõigis koostöövormides peab vää-
rilisel moel jõudma innovatsioonist kasusaajateni, 
avalikkuseni. See on loomulik viis tõsta ülikooli-
dele nii vajalikku laiapõhjalist usaldus- ja väärtus-
kapitali. Kindel ja laiapõhjaline ühiskonna toetus 
tagab ülikoolidele jätkupideva ja piisava rahastuse. 
Tugevatel finantsalustel ülikool saab omakorda 
pakkuda veelgi kõrgetasemelisemat ning laiapind-
semat innovatsiooni ja luua seeläbi eeldused kõigi 
ühiskonnaliikmete elujärje tõstmiseks.

Mida öelda kokkuvõtteks?
Ehk võiksime juhinduda Singapuri majandusedu 
rajaja ja esimese peaministri Lee Kuan Yew 
sõnadest „Get the basic conditions for prosperity 
right and success will come“, mille lühendan ja 
eestindan, sõnades: „Loogem arenguvõimalused 
ning siis tuleb ka edu“. Teadus on ilmselgelt 
rahvusvaheline ja sünnib koostöös, võrdluses ja 
võistluses eriala tippudega üle maailma. Vaa-
tamata sellele peame tegema endast parima, et 
meie teadussaavutustest, meie kõrgharidusega 
spetsialistide teadmistest ja oskustest saaks osa 
ega jääks vaeslapse ossa Eesti inimene – meie 
valijad ja maksumaksjad. Teadlasena töötamine, 
kõrgharidusega spetsialistina rakendumine olgu 
atraktiivne ja eneseteostust pakkuv siin Eestis 
võrdväärselt teiste kõrgelt arenenud riikidega.
Selle mõtte ja sooviga võtangi oma kõne kokku. 
Soovin kindlameelset ja jätkuvat edu Tallinna 
Tehnikaülikoolile ning palju õnne värsketele 
doktoritele!
Mente et manu! ■
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Tallinna Tehnikaülikooli 104. aastapäeva 
aktusel kuulutas ülikooli vilistlaskogu välja 
aasta vilistlase, kelleks on ABB juhatusse kuu-
luv Leho Kuusk. 
Kuusk on Tehnikaülikooli elektriajamite ja 
jõuelektroonika eriala insener ning energiateh-
nika õppesuuna tehnikamagister ja ABB juha-
tuse liige. Aasta vilistlaseks valiti ta panuse 
eest TalTechi inseneriõppesse.

TEHNIKAÜLIKOOLI AASTA VILISTLANE ON  
ABB JUHATUSE LIIGE LEHO KUUSK

Tehnikaülikooli vilistlaskogu liige Arvo Oorn 
selgitas, et Leho Kuusk ja ABB Eesti on ak-
tiivselt osalenud õppekavade nõukogudes ja ka 
uute loengusarjade organiseerimisel ning kor-
raldanud üliõpilaste praktikaid ABB-s; tema 
osalemisel annab ABB Eesti igal aastal välja 
tuhandete eurode väärtuses stipendiume tubli-
dele ja innukatele inseneriüliõpilastele. Ka on 
tema initsiatiivil saanud tuge sellised üliõpi-
lasprojektid nagu tudengivormel ja Iseauto.
Oorn meenutas oma esimest kokkupuudet Leho 
Kuusega ajast, kui viimane oli veel tudeng: 
„Juba siis eristus ta oma õpperühmas huvi 
poolest õpetatavasse. Eks selleks andis aluse ka 
varasem huvitatus kõikvõimalike elektrooni-
kaskeemide koostamise ja häälestamise vastu. 
Keskkooli ajal käis ta ka erinevatel kooliolüm-
piaadidel ja sai sealt auhinnalisi kohti.“
Oorn luges talle kunagi kursust Boole’i algebra 
rakendamisest loogikaskeemide koostamisel. 
„Vaevalt see tal enam otsest rakendust leiab. 
Pigem loodan, et see andis talle oskuse näha 
optimaalseid seoseid süsteemide sisend- ja väl-
jundolekute vahel ja rakendada seda oma iga-
päevatöös. Ise on Leho korduvalt kinnitanud, 
et üks edu võtmetest on järjepidev õppimine ja 
enese täiendamine,“ rääkis Oorn.
Hiljuti on Leho Kuusk Äripäevas rääkinud jä-
relkasvu eest hoolitsemise tähtsusest: „Oluline 
on inseneeria tutvustamine ja tähtsustamine 
nii noorte hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. 
Mitte ainult sellepärast, et meie tootearen-
duses ja tootmises on inseneridel oluline roll, 
vaid sellegi pärast, et ka meie koostööpartne-
rid vajavad insenere, et olla edukad.“ ■

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE ootab 
Eesti tööstusettevõtteid esitama oma ideid 1. 
no vembril avanevasse vooru. Oodatud on ette-
võtted, kellel on mõni idee või kitsaskoht, mida 
saab lahendada tehisintellekti või robottehno-
loogiaga, või on vaja tööprotsesse muuta efek-
tiivsemaks, aga turul puudub valmislahendus.
Demoprojektide maht on kuni 50 000 eurot 
ühe projekti kohta. Keskuse juhi Kirke Maari 
sõnul ei jaga keskus rahalist toetust, vaid ette-
võtetele pakutakse ülikoolide meeskondi appi 
konkreetse lahenduse testimiseks või mõne 
probleemi lahendamiseks. 

NOVEMBRIST AVANEB EESTI TÖÖSTUSETTEVÕTETELE 
AIRE DEMOPROJEKTIDE IDEEDE VOOR

Demoprojektide vooru dokumentatsioon on 
alates 1. novembrist kättesaadav AIRE kodu-
lehel. Seni saab lehel tutvuda kevadiste demo-
projektidega.
AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konku-
rentsivõime tõstmiseks. Keskusest leiab nii 
inspiratsiooni kui ka praktilisi ülikoolides 
sündinud teadmisi, kuidas testida ja rakenda-
da tehisintellekti ja robootika lahendusi oma 
ettevõttes. Alates 2021. aasta oktoobrist tee-
nuseid piloteeriv AIRE keskus on toetanud 
juba 75 Eesti tööstusettevõtete digiteerimist ja 
konkurentsivõime tõusu. ■
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TEHNIKAÜLIKOOLI TUDENGID SAAVAD ENAM KUI  
200 000 EURO VÄÄRTUSES STIPENDIUME
Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiu-
mide sügiseses taotlusvoorus pani stipendiumi 
välja üle 50 koostööpartneri. Tudengid said 

kandideerida kuni 18. oktoobrini, stipendiaatide 
nimekiri avaldatakse veebis 18. novembril ja 
stipendiumiaktus toimub 8. detsembril.
Sel sügisel panevad esmakordselt stipendiu-
mid välja Playtech Eesti, Finestmedia, Grant 
Thorn ton Baltic, Fibenol, Kristel Kruustük, 
Estonian Cell, kinnisvarabüroo Uus Maa, 
Sirkel ja Mall, R8 Technologies, Favorte, PwC, 
Prysmian Group, Saku Metall Allhanke Tehas, 
Interconnect Product Assembly ja SA South-
western Advantage.
Arengufond vahendab mitmesuguseid ette-
võtete, vilistlaste ja fondide stipendiume, et 
toetada tudengite õppimismotivatsiooni ja 
akadeemilist järelkasvu Tehnikaülikoolis. 
Viimase 20 aasta jooksul on Eesti ettevõtted ja 
eraisikud toetanud TalTechi tudengeid kokku 
3,2 miljoni euro väärtuses. ■

Loe rohkem  
taltech.ee/arengufond

Septembri keskpaigas riigikogu kõrghariduse 
toetusrühmas kõnelenud üliõpilasesinduse 
juhatuse esimees Joosep Perandi tõi teravalt 
esile ülikoolide jätkusuutlikkuse küsimuse.
„Ülikooli vilistlane võib meie maja uksest välja 
astudes teenida rohkem kui lektor, kes talle 
vajalikud teadmised vahendas,“ lausus ta. 
„Kas mina, praegune tudeng, olen seda tõdedes 
huvitatud tulevikus teadlaseks ja õppejõuks 
pürgima? Ei, loomulikult mitte! Ning selles 
tendentsis ehk peitubki Eesti kõrghariduse 
rahastamise peamine probleem.“
Perandi sõnul on õpetamine ülikoolis olnud na-
gunii surve all ning teatavas mõttes on aasta-
kümneid eelistatud teadust. Ta arutles: „Meile 
on antud võime ja võimalus õppida ja areneda, 
aga meilt oodatakse ka tulemust. Ning seetõt-
tu ei saa olla nii, et õppimise võimaldamiseks 
tudengile riigi raha leitakse, aga õppejõule 
väärikaks õpetamiseks mitte.“
Perandi rääkis, et kui me ei investeeri kõrg-
haridusse, siis me ei investeeri edukatesse 
vilistlastesse-maksumaksjatesse. Ja lisas: 
„Suures pildis ei investeeri me nii ka Eesti 
riigi arengusse.“
Joosep Perandi kõne täistekst on leitav TalTechi 
kodulehelt: https://taltech.ee/uudised/uliopilas-

konna-esimees-riigikogus-ulikooli-varske-lope-
taja-voib-teenida-rohkem-kui-lektor
Kõrvuti Joosep Perandiga jagasid oma vaadet 
kõrghariduse probleemidele ka teiste kõrgkoo-
lide üliõpilaste esindajad.  ■

TALTECHI TUDENG RIIGIKOGUS: ÜLIKOOLI  
VÄRSKE LÕPETAJA VÕIB TEENIDA ROHKEM KUI LEKTOR

https://taltech.ee/arengufond
https://taltech.ee/uudised/uliopilaskonna-esimees-riigikogus-ulikooli-varske-lopetaja-voib-teenida-rohkem-kui-lektor
https://taltech.ee/uudised/uliopilaskonna-esimees-riigikogus-ulikooli-varske-lopetaja-voib-teenida-rohkem-kui-lektor
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EESTI NOORED SAID RAHVUSVAHELISEL  
MAATEADUSTE OLÜMPIAADIL MEDALISAJU
TalTechi teadlaste ja õppejõudude juhendatud 
Eesti seitsmeliikmeline meeskond pälvis rah-
vusvahelisel maateaduse olümpiaadil kokku 
10 medalit, mille hulgas on nii individuaalsed 
kui ka meeskondlikud kullad. Virtuaalsel 
maateaduste olümpiaadil osales üle 200 õpila-
se 84 riigist. 
Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi 
professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi 
žürii esimehe Siim Veski sõnul näitab meie 
noorte ühtlaselt kõrget taset see, et iga osale-
ja pälvis vähemalt ühe medali. „See tõendab, 
et ehkki eraldi maateadust kooliprogrammis 
pole, on meie noorte loodus- ja reaalainete tase 
ning teadmised niivõrd kõrged, et suudame 
arvestatavat konkurentsi pakkuda. Veelgi 

enam – Eesti õpilased on siin maailma tipus,“ 
rääkis Veski. 
Tema sõnul on eestlaste tugevuseks andmekae-
ve ja ka seekord läks meie õpilastel selles hästi. 
Üheks olulisemaks meeskondlikest võistlustest 
oli rahvustiimi väliuuring. „Õpilastel tuli üles-
ande lahendamiseks kasutada moodsaid uuri-
misvahendeid, analüüsida saadud andmestikku 
ning teha esitlus. Eesti meeskond uuris mõne 
päeva jooksul Põhja- ja Kirde-Eesti süsiniku 
loodusliku ja tehnogeense mattumisega seo-
tud protsesse. Kõik me teame süsinikdioksiidi 
emissioone, aga kuidas ülemäärast süsinikku 
aineringest eemaldada, see on probleem. Uu-
ringuteema ja esitlus olid sedavõrd edukad, et 
Eesti meeskond teenis kulla,“ rääkis Veski.

Tallinna ettevõtluspäeval välja antud raken-
dusliku teadustöö auhinna TalTechi kategoo-
rias pälvis Virumaa kolledži teadlaste uurimis-
töö plastjäätmete koospürolüüsist. 
TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetent-
sikeskuse uurimisrühm tegi põlevkivi ja teiste 
orgaaniliste materjalide koostöötlemise ning 
selle tulemusel saadud produktide omaduste 
uuringu. Teadlased leidsid uudse lahenduse 
seni vaid põletamisele läinud jääkplastikutest ja 
nende segudest õli saamiseks. Uue tehnoloogia-
ga saab vähendada põlevkivi kasutust ja toota 
samal ajal jäätmetest kasulikku toorainet.
„Igal aastal jääb miljoneid tonne polümeeri-
jäätmeid üle maailma ringlusse võtmata. Üks 
viis nende jäätmete kõrvaldamiseks on püro-
lüüs. Nii saadud õli saab kasutada uute toode-

te loomiseks. ELi rohekokkuleppe valguses on 
Eesti eesmärgiks saavutada 2050. aastaks null 
süsinikuheide. Üheks võimaluseks võiks olla 
põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs,“ 
kommenteeris Olga Pihl. 
„Eestis põlevkiviõli tootmiseks kasutatav tah-
ke soojuskandja tehnoloogia lubab pürolüüsida 
põlevkiviga koos ka vanarehve ja plastjäät-
meid. Nii saab vähendada põlevkivi kasutust 
ja toota samal ajal kasulikku toorainet jäät-
metest, mida seni on põletatud või ladestatud. 
Seetõttu on Olga Pihli tiimi arendustöö tule-
mused väga kõrge väärtusega,“ lisas TalTechi 
Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. 
Ettevõtluskonkursi auhinnad anti üle 28. sep-
tembril. Konkurss on osa igasügisesest Tallin-
na ettevõtluspäevast. ■

OLGA PIHLI JA TEMA TIIMI TEADUSTÖÖ  
PLASTJÄÄTMETE KOOSPÜROLÜÜSIST PÄLVIS  
TALLINNA KÕRGE TUNNUSTUSE
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KUIDAS ON TALTECH TÄNASENI  
UKRAINLASI TOETANUD?
Tallinna Tehnikaülikool on ukrainlasi 
aidanud peamiselt õppimise valdkonnas: 
korraldanud sülearvutite korjanduse laste-
le ja noortele ning toetanud meil õppivaid 
tudengeid.
Näiteks pakkus TalTech Ukraina kodakond-
susega sisseastujatele lihtsamat kandideeri-
misprotsessi: kandidaadid ei pidanud tasuma 
menetlustasu (100 €), võisid esitada lihtsus-
tatud kujul haridusdokumendid (tõlget ei 
nõutud), said jätkata vastuvõtuprotsessiga 
ilma inglise keele ja/või GRE tõendit esita-

mata ning teha vajadusel siin tasuta inglise 
keele test. Lisaks pikendas ülikool sisseastu-
mistähtaega ühe kuu võrra. Kõik uued sisse-
astujad, kes on saanud ajutise kaitse, saavad 
õppida TalTechis tasuta. Lisaks pakuti kõi-
kidele alustavatele Ukraina kodakondsusega 
õppuritele 500-eurost ühekordset toetust. 
Ülikool pakub selleks õppe aastaks kõikidele 
Ukraina kodakondsusega I ja II astme välis-
tudengitele ka soodsamaid majutustingimusi.
Kevadel kogus Tehnikaülikooli Arengufond 
annetusi stipendiumifondi „Ukraina tudengid“, 
et aidata siia õppima tulnud ukrainlasi iga-
päevaste kulude katmisel. Kokku saadi 21 000 
eurot ning Arengufond on käima lükanud ka 
uue annetuste kogumise kampaania.
Lisaks sisseastujate ja tudengite toetamisele 
pani TalTech õla alla ka Ukraina koolilaste 
õpingutele. IT-osakond kogus kevadel ülikooli 
üksustest kokku kasutatud, kuid töökorras 
sülearvutid; enam kui 30 maikuus kogutud 
arvutit jõudis juunis abivajajateni. ■

Ukraina tudengite õppimist  
saab toetada Hooandja kaudu  
www.hooandja.ee/projekt/ukraina-
tudengid-tallinna-tehnikaulikoolis
Loe rohkem: 
taltech.ee/ukraina

Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad 
toimus virtuaalselt 24.–30. augustil.  
Eestit esindasid õpilased Põlva Gümnaa-
siumist, Tallinna Reaalkoolist ja Gustav 
Adolfi Gümnaasiumist. Eesti võistlejaid 

juhendasid TalTechi geoloogia instituudi 
professorid Siim Veski ja Rutt Hints. Vä-
liuuringutel olid suureks abiks professor 
Olle Hints ja Leeli Amon TalTechi geoloogia 
instituudist. ■

ROHEKONVERENTS GREENEST SUMMIT  
VÕTAB FOOKUSESSE ÜLEMAAILMSE KRIISI
26.–27. oktoobril Kultuurikatlas toimuv 
regiooni suurim rohetehnoloogia ja säästva 
innovatsiooni konverents GreenEST Summit 
pakub võimalusi ärikontaktide loomisest uute 
teadmiste saamiseni.
Ligi 30 esineja seas on tippjuhte, uuringute 
autoreid, mõjuisikuid üle maailma avalikust 
ja erasektorist, cleantech-ettevõtetest, inves-
toreid ja iduettevõtteid. Peaesineja on tehno-
loogiaettevõtte Tespac kaasasutaja Yesika 
Aguilera, kohal on eFuel Alliance, OpenTabs, 
DHL, TalTech, Gelatex, Arbonix, Skeleton 
Technologies, EAS, Foxway, UpCatalyst jpt. 

TalTechi esindavad rohepöörde prorektor Helen 
Sooväli-Sepping ning jätkusuutliku kaevanda-
mise projektijuht Tony Hand.
Lisaks ettekannetele pakutakse suhtlus-
võimalusi ja töötubasid kõigile osalistele, 
sh eraldi magistrantidele ja doktorantidele. 
Tehnoloogiafirmad näitavad demoalal 2-mi-
nutiliste esitluste käigus end sadadele potent-
siaalsetele klientidele, koostööpartneritele ja 
investoritele. ■

Loe rohkem  
greenestsummit.org

https://www.greenestsummit.org/
www.hooandja.ee/projekt/ukraina-tudengid-tallinna-tehnikaulikoolis
https://taltech.ee/ukraina
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TALTECHI TANTSUTÜDRUKUD JA SALTOPOISID  
TOETASID EESTI KORVPALLIKOONDISE MÄNGE
TalTechi tantsutüdrukud ja saltopoisid esine-
sid septembris Itaalias Eurobasketi mängudel, 
kus võistles ka Eesti korvpallikoondis.
Eesti Korvpalliliidu soov oli kohe algusest 
kaasata TalTechi Cheerleadersid Eesti koondi-
se mängudele Milanos, sest nende esinemised 
2015. aastal Riia alagrupi turniiril olid ühed 
Euroopa paremad ning nende toetus andis 
palju juurde nii meeskonnale kui ka fännidele. 
Erakordne oli, et ükski teine välismaa trupp ei 
saanud luba Milanos Eurobasketi võistlustel 
esineda.
TalTechi Cheerleadersid veetsid terve nädala 
Itaalias, kus tehti proove, esineti fänniüri-
tusel koos Genkaga ja Eesti mängudel 12 
000 istekohaga areenil. Eurobasketile sõitis 
24-liikmeline tiim, kõrgeid õhulende ja sära-
vaid kavu esitasid 16 tüdrukut ja 8 noor-
meest. „Suurt ja positiivset elamust pakkusid 
Eesti fännid, kes elasid lisaks meeskonnale 
kaasa ka meile,“ jagab muljeid tiimi liige 
Marin Saagpakk. 
Tantsutüdrukute ja saltopoiste tiim tänab 
Tallinna Tehnikaülikooli, ilma kelleta see 
unistus teoks ei oleks saanud. „Oleme ülimalt 
tänulikud, et TalTech toetas meid rahaliselt ja 
tegi teoks unistuse, mis on juba seitse aastat 
meiega kaasas käinud! Me täname usalduse ja 
uskumatute emotsioonide eest,“ ütles peatree-
ner Kristi Aedma.

Uueks hooajaks on plaan osaleda 2023. aasta 
kevadel cheerleading’u maailmameistrivõist-
lustel USAs ning suvel Euroopa meistrivõist-
lustel Itaalias. ■

TAM ISTUTAS 3200 KUUSEKEST
Tehnikaülikooli Akadeemilisel Meeskooril (TAM) 
on koostöös Stora Ensoga ligi paarkümmend aas-
tat kestnud traditsioon anda ühiselt panus metsa 

pealekasvu tagamisele ja nii paneb meeskoor igal 
aastal Eestis ühe uue metsatuka kasvama. 
Sel aastal toimus metsaistutuspäev 17. septemb-
ril Roosna-Allikul. Päev oli ühtviisi kasulik nii 
StoraEnsole kui ka meeskoorile, sest ligi 100 
linnainimest sai ühiselt sõprade ja peredega 
linnamelust eemale ja veetis koos metsas kvali-
teetaega. Tegusal päeval looduses istutati kokku 
3200 uut kuuseistikut, saadi õpetussõnu metsas 
hakkamasaamise kohta, prooviti ilma tuletegemise  
vahenditeta lõket süüdata, omandati metsas ellu-
jäämise tõdesid, lastele tehti huvitavaid mänge ja 
viktoriine ning parimatele jagati auhindu. 
Kui mets istutatud, kõht elaval lõkketulel kee-
detud supist ja sütel küpsenud plangu lõhest 
täis söödud ning muljed vahetatud, kõlas äsja 
istutatud metsatukale ja kohalviibijatele tänu-
täheks meeskoori esituses suurepärane mini-
kontsert parima meeskoorimuusikaga. ■
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SOLARIDE KOLIS PÄIKESEAUTO EHITAMISE TALTECHI

TalTech pani tänavu tudengite Solaride päikese-
auto projektile veelgi tugevamalt õla alla. Tiim on 
kolinud kogu komposiidist kerevormide tootmise 
TalTechis asuvasse uude garaaži. Seal valmivad 
ka auto akukast, istmed ja interjööri detailid, 
lühidalt kõik, mis on valmistatud süsinikust või 
klaaskiust.
Lisaks viib Solaride ellu TalTechi probleem- ja 
projektiõppe arendusprojekti, pakkudes tudengi-
tele praktilist võimalust ehitada päikesepaneele. 
Projekti viiakse ellu koostöös TalTechi emeriitdot-
sendi Arvo Mere ja välise partneri Solarstone’iga.
Solaride sündis Tartu Ülikooli tudengite initsia-
tiivist ehitada päikeseautot, millega osaleda maa-
ilma tippülikoolide konkurentsis päikeseautode 
maailmameistrivõistlustel Austraalias Bridgesto-
ne World Solar Challenge’il. Täna on autoehita-
mise algatusest saanud mitme ülikooli jt orga-
nisatsioonide ühine Solaride Akadeemia, mille 
keskmes on jätkuvalt päikeseauto arendamine 
läbi 2-aastase praktilise õppe programmi kuues 

eri valdkonnas, mida toetavad mitmekülgsed 
praktiliste koolituste ja enesearengu moodulid.
TalTechi kõrval on Solaride’i suurtoetajad Tartu 
Ülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning 
Magnetic MRO. ■

Kui soovid noorte praktilise arengu 
edendamisel kaasa lüüa, loe rohkem  
solaride.ee

SEPTEMBRIS KÜLASTAS TUDENGIPORTAALI  
REKORDARV ÜLIÕPILASI
1. oktoobril 2-aastaseks saanud Tudengiportaali 
külastati 2022. aasta septembris rekordiliselt  
57 603 korda.
2022. aasta tõi portaalile väiksemad uuendused 
mobiilivaates ja kasutajakogemuses, mitmekülg-
sema ürituste kuva ning kõige suurema lisandu-

sena filtri personaalne, mis lubab Tudengiportaa-
li kalendrisse sisestada oma sündmusi TalTechi 
meilikonto alt.
Tudengiportaali esimesel aastal lisandus rebaseid 
abistav uue tudengi meelespea ja raamatukogu 
laenutuste plokk ning keskhinde kalkulaatorist sai 
eeltäidetud, kõiki läbitud aineid ja nende tulemusi 
koondav ning põnevate võimalustega tööriist.
Uuenduste mõjul on Tudengiportaali külasta-
jate arv aastati stabiilselt ja jõudsalt kasvanud. 
Keskmine kasutaja siseneb portaali mobiilist või 
TalTechi äpiga ja veedab seal 5 minutit.
Portaalist student.taltech.ee saab hõlpsasti kätte 
kogu õppimist toetava ja muu kasuliku info ning 
viited teistele olulistele süsteemidele ja keskkon-
dadele. ■

https://solaride.ee/
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ROBERT KITT: 
KOHALIKUD  
TAASTUVAD RESSURSID 
ON TULEVIKUKINDLAD

Tippjuht, majandusekspert, füüsik, vastutustundlik liider ja triatleet.  
Robert Kitt ütleb ise, et on „siit majast“ saanud kaks ökonomisti diplomit ja 
ühe füüsiku dimplomi ning pole kunagi ülikooli juurest ära läinud. 

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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ne aur, vaid ainult 50-kraadine, ülejäänu läheb 
juba täna kaugkütteks. Nüüd lisame teise astme, 
millega saame veel soojust kätte.
Heitsoojus on hästi oluline teema, sest süsteemi-
dest tekib soojust väga palju, näiteks tööstusprot-
sessides või serverite jahutamisel. Koostootmis-
jaam on samuti oma olemuselt elektri tootmisel 
tekkiva heitsoojuse kasutamine kütmiseks. Näi-
teks Narva elektrijaamades suunatakse konden-
satsioonirežiimil 2/3 heitsoojust Narva jõkke, kuid 
koostootmisjaama puhul kasutatakse see soojus 
kodude kütmiseks. On öeldud, et Euroopas tekib 
heitsoojust tööstustes kokku rohkem kui linnade 
kütmiseks tarviski oleks, aga suurem osa sellest on 
kaugel ja hajus. Selle energia kokku kogumine on 
aga väga mõistlik ning heitsoojuse ära kasutamine 
ongi Tallinna süsinikuneutraalsuse kava A ja O. 

Paistab, et tulevik on vähemalt Tallinna 
toasooja osas helge. Mis on Teie kui  
Tehnikaülikooli vilistlaskogu juhi ja  
nõukogu liikme laual?
Minu jaoks on need rollid tihedalt seotud Tehnika-
ülikooli Arengufondi juhtimisega. Fond annab kaks 
korda aastas stipendiume ja viimase aasta jooksul 
on toimunud kvalitatiivne hüpe. Kui siiamaani 
oli stipendium lihtsalt võimalus ettevõttele silma 
paista, siis oleme hakanud endale teadvustama, 
et ülikoolil on ettevõtetele palju rohkem pakkuda 
kui reklaampind arengufondi aktusel. Ülikooli 
kapitaliks on meie tänased ja homsed teadmised, 
professorite teadmised ja tudengid. Meie fookus on 
tööjõukriisis olnud see, et fondi koostööpartneriks 
oleksid ettevõtete personaliosakonnad. Näiteks 
selle asemel, et maksta värbajatele töötajate 
leidmiseks, võib ettevõte panna välja stipendiumi 
viimase aasta magistritudengitele, saades niimoodi 
enda lähedale oma valdkonna helgemaid päid. On 
ka erialasid, kus Tehnikaülikool Eestis ainsana 
spetsialiste koolitab, ja kui mingil erialal napib 
üliõpilasi, võib see tähendada mingile tööstusharule 
olulist riski. Stipendiumid võivad aidata tudengeid 
neid erialasid õppima meelitada. Ettevõtted on 
võimalustest aru saanud ja see peegeldub ka fondi 
kvantitatiivses kasvus: suurenenud on nii stipen-
diumide arv kui ka toetussummad.
Vilistlaskoguga pakume vilistlastele ühiseid 
tegevusi, olgu rattamatk või sporditurniirid, väga 
populaarsed on Starry Night ja Linnakupidu. 
Oleme võtnud oma rolli kui silda minevikuõpilas-
te ja tänaste õppurite vahel. Et Vilistlaskogu on 
edukalt toimetanud, saamegi aru näiteks sellest, 
kui vilistlased panevad välja stipendiume või 
huvitavaid reaalseid probleeme, mida tänased 
tudengid saavad koos õppejõududega ülikoolis 
lahendada – tööstusdoktorantuur ja -magistran-
tuur, uurimisteemad.

Tõsi ta on: ehkki karjääri teinud panganduses 
ja praegu tüürib rohelisse tulevikku kaugküt-
teettevõtet Utilitas, juhib ta Tehnikaülikoolis 
Vilistlaskogu ja Arengufondi, lisaks kirjutab 
üksi ja koos akadeemikutega esseesid ja mõt-
leb suurelt nii kõrgharidusele, ühiskonnale kui 
ka rohepöördele.

Mis on sel sügisel Utilitase juhina Teie 
töölaual kõige aktuaalsemad teemad?
Hästi kiire on. Meie töö A ja O on kriitilise infra-
struktuuri toimepidevus. Gaasi hind on pooleteise 
aasta jooksul tõusnud umbes kümme korda. Mis 
veelgi hullem: molekule Balti-Soome süsteemis ei 
ole nii palju kui on tarbimist. See tähendab, et me 
otsime aktiivselt muid lahendusi. Aga piltlikult 
öeldes me peame tegelema samal ajal tulekahju 
kustutamise ja uue maja ehitamisega. 
Lühikeses perspektiivis on meil vaja lahendada 
varukütustega ja reserve kombineerides selle talve 
probleem. Reservkütuste kasutamine võimaldab 
meil vähem tarbida maagaasi – nii jääb rohkem 
neile, kel pole asendada võimalik –, tagada toime-
pidevus ning mitte tõsta Tallinnas toasooja hinda. 
Kuid see kõik on ainult pool võrrandist ehk „tule-
kahju kustutamine“. Teine pool on „maja ehitami-
ne“ ehk pikk perspektiiv. Me töötasime eelmisel 
aastal välja visiooni kliimaneutraalsest kaugener-
giast kõigis kaheksas linnas, kus Utilitas tegutseb, 
sh Tallinnas. See on visioon aastaks 2030, kuid 
arvestades energiakriisi ja täiemahulist sõda Uk-
rainas on 2030 liiga kaugel ja oleme otsustanud, et 
kõik need plaanid tuleb viie aasta jooksul ellu viia. 
Lisaks kaugenergiale investeerime tuuleenergiasse 
ja hindame, et Eesti elektritootmise üleviimine 
taastuvallikatele on täiesti reaalne. Rohetiigri 
energia teekaardis leidsime, et viie aasta jooksul 
võiks Eestis lisada 2,7GW meretuulikuid ja suu-
rendada maismaatuulikute võimsust 1,2GW-ni.

Kas „tulekahju kustutamine“ ehk selle 
talve varukütused on kõik fossiilsed?
Päris kõik ei ole. Utilitases toodetakse juba täna 
2/3 energiast taastuvatest allikatest. Tahame 
viie aasta jooksul jõuda selleni, et meie kliendid 
näevad iseteenindusportaalist oma soojusenergia 
süsinikujalajäljena nulli ja seda mitte metsaistu-
tamise tulemusel, vaid selle läbi, et meie tootmis-
seadmed ei põleta imporditud fossiilkütuseid.
Näiteks oleme peagi paigaldamas Tallinna 
koostootmisjaamadesse teise astme suitsugaaside 
kondensaatorid, mis võimaldavad kaugkütte-
võrku suunata soojusenergia, mis muidu läheb 
lihtsalt korstnasse. Meil on juba paigaldatud 
esimese astme suitsugaaside kondensaatorid, 
mis tähendab, et korstnasse ei välju 150-kraadi-
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Eestis on meil minu meelest koostöö majandu-
se ja kõrghariduse vahel nigel, kuna puuduvad 
isikutevahelised kontaktid ja puudub ka loomulik 
kasvulava selliste vajalike sidemete tekkimiseks. 
See on Vilistlaskogu missioon, oleme kontaktide 
loomist selgelt jälginud ja eesmärgistanud. Vilju 
ehk ei ole veel väga palju, aga esimene saak on 
praegu see, et Tehnikaülikooli on LinkedInis oma 
alma mater’iks märkinud sama palju inimesi kui 
Tartu Ülikooli – juhin tähelepanu, et vilistlasi on 
meil kolm korda vähem. 
Välja paistab siiski see, et meil on kord aastas 
rattamatk või golfiturniir…

… aga sealt ju need kontaktid tulevadki! 
Koos vaba aja veetmisest.
Absoluutselt! Olen ühes essees kirjutanud sellest, 
kuidas ettevõtlust ja haridust lähendada, ja põhi-
line uba oli just kontaktide loomises. 
Teine uba oli see, et pole õige oma probleemi 
eksternaliseerida ehk öelda „Nemad tehku!“ 
Kindlasti oled kuulnud süüdistust, et miks Teh-
nikaülikool ei koolita IT-spetsialiste, keda Eesti 
majandus vajab kohe täna tuhandeid. Tõepoo-
lest, miks me ei koolita? Aga mina ettevõtjana, 
kellel on tarvis mingit kompetentsi, kas ma 
olen välja pannud stipendiumi, et sel erialal 
spetsialiste koolitada? Kas ma olen pakkunud 
oma abi programminõukogus? Pakkunud välja 
laboreid või praktikume või uurimisteemasid? 
Ma olen kuulnud ka professoreid kurtmas, 
et tema eriala pole noorte hulgas populaarne 
ja õppima tulijaid napib. Aga sinu valdkonna 
probleemid ei ole ju kellegi teise probleemid, 
sa ei saa nõuda lahendusi teistelt. Ma ei väsi 
kiitmast Hendrik Volli, kes on käinud mööda 
gümnaasiume ja tutvustanud oma eriala, mis 
on praegu väga populaarne. 

Kood Jõhvi on hea näide, kus ettevõte 
hakkas ise oma tööjõuprobleemi  
lahendama.
Jah, just. Haridus on majandusteooria mõttes 
turutõkkega valdkond ning kommertsreeglitele 
see ei allu. Kuna selle „turu nõudlus“ ehk õppuri-
te arv on demograafiast tulenevalt vähenev, siis 
pakkumise pool ehk infrastruktuur lihtsalt peab 
kohanduma. Lisaks, kui tekib mõni tööstusharu-
spetsiifiline probleem – nagu näiteks see, mida 
lahendab kood Jõhvi – siis võime küll argumen-
teerida, et see pole akadeemiline kõrgharidus, 
aga on see siis oluline? Neil õppuritel on tarvis 
hea palgaga tööd, ja selle kooli loojatel on vaja 
konkreetsete kompetentsidega inimesi, diplom või 
kraad ei olegi seal vajalik. Me räägime innovat-
sioonist haridusvaldkonnas: nõudluse tekkides 
suudeti see edukalt tootestada. 

Mainisite ülikooli ja ettevõtluse lähendamist. 
Kas ülikooli peamine eesmärk peab 
olema ettevõtjate tänaste probleemide 
lahendamine ja töökohtade loomine või 
peab akadeemiline vabadus sisaldama 
ka õigust teha alusuuringuid ja uudis
himuteadust, millest ehk kohe täna  
polegi kellelegi kasu?
Üks polariseeritud seisukoht on, et ülikooli roll 
on koolitada rahvamajanduse spetsialiste, teine 
äärmus on puhtalt teadusasutus, kus täidetakse 
globaalsele teadusmaastikule projekte. Mõlemal 
on majandusteoreetiliselt oma head ja vead: kui 
me ainult koolitame, ei saa me kunagi patente 
ja suur osa väärtusahelast läheb mujale; kui aga 
ainult teeme patente ega loo majanduse jaoks 
spetsialiste, siis kes seda finantseerib? 
Meil on vaja tasakaalu. Ühelt poolt entusiast-
likku tiiba, kes tegeleb tööstusdoktorantide ja 
koostöölepingute leidmisega, millega lahendame 
majandusele olulisi probleeme, mille tulemusena 
luuakse töökohad kõikidel keerukuse tasemetel. 
See, et töökohti luuakse kõigile, on hästi oluline! 
Võime ju rääkida teadmistepõhisest majandusest 
ja kõrgharidusega inimestest, kuid kui vaatame 
sissetuleku jaotust ühiskonnas, siis suurem osa 
inimesi saab alla keskmise palga ja mõni üksik 
väga palju üle keskmise. Kui meie eesmärk on 
hoida Eesti Vabariiki ning tema kultuuri ja keele 
kandjaid, siis peame muretsema mitte eduka 
tipu, vaid eelkõige „Heldur, 42, põhiharidus“-töö-
kohtade pärast. Koostööprojektid ettevõtetega 
annavad küll lähemas vaates ülikoolile raha, kuid 
laiemas vaates ühiskonnas töökohti ja see mõju 
on hulka laiem. Teine vajalik dimensioon aga on 
rühm „hulle teadlasi“, kes teevad alusuuringuid 
ja uudishimuteadust. Sellest tõuseb kellelegi tulu 
kunagi hiljem, sest kasulikke rakendusuuringuid 
ei ole võimalik teha ilma heade alusuuringuteta.
Nüüd jõuame aga sinna, et meil pole paraku res-
sursse, et kõikides domeenides lõpuni minna. Pea-
me kriitiliselt üle vaatama, kus me oleme võimeli-
sed tekitama kompetentsikeskuse, olema maailma 
tipus ja looma uut teadmist, ja kus lihtsalt õpeta-
me olemasolevat teadmust. Aga seda otsust ei saa 
teha keegi väljastpoolt, seda peame tegema ise.

Kuivõrd peaks ülikool ise panustama 
teadustulemuste kommertsialiseerimisse, 
kui palju lootma ülikoolivälistele  
pakkumistele, tellimustele?
Teadlane ei ole mikroettevõtja ja teda sinna rolli 
suruda on jabur mõte. 
2012. aastal lõime koos Tehnopoli ja Swedban-
kiga Prototroni fondi. Mõte oli anda alustavatele 
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ettevõtetele seemneraha, et nad saaksid ehitada 
prototüübi, siis saab juba äriplaani teha ja edasi 
liikuda. Algselt oli see mõeldud tudengitele, ent 
sinna tekkis juurde teadlaste taotlusvoor.

Kuid teadlane, kes selle prototüübi  
välja mõtles, tahab ehk asuda järgmist 
probleemi lahendama, mitte eelmise 
lahendusega turule minna.
Teadlaste välja mõeldud asjade turustamiseks 
ongi järgmised etapid, finantseerijad.

Milliseks hindate varianti, et teadlane 
muutub ise (ka) ettevõtjaks, teenib  
oma tehtud teadusest nn tõelist tulu, 
mitte vaid palka?
Keeruline küsimus. See ettevõtlustulu võib olla 
ka ühekordne. Näiteks biotehnoloogia valdkonnas 
on teadlased oma lahendused patenteerinud ja 
patendid maha müünud. Ja siis nad saavadki ise 
asuda järgmise teadusprobleemi kallale. Hästi 
palju sõltub distsipliinist ka, on teadusharusid, 
kus tänaste uuringute peale suudetakse ehk alles 
kümne aasta pärast mingi rakendus välja mõel-
da, teistes on võimalik seda kohe teha.
Ülikooli roll on hoopis mõtestada, kuidas olla 
Eesti majanduse jaoks osa lahendusest. Kui 
probleemiks on see, et need mõned, kes lahendus-
tega tegelevad, on ülekoormatud, siis äkki võtaks 
populaarsetes valdkondades inimesi juurde. Kui 
mingi eriala on populaarne, peab olema võimalik 
seda õigesti hinnastades kasumlikult pakkuda ja 
kõik huvilised ära koolitada, ning vähese popu-
laar suse puhul tuleb tudengeid motiveerida.
Mulle tundub, et erialavaliku juures on eriala va-
lijal ka mingi vastutus, sest ressursid on piiratud. 
Vabadusega teha valikuid peab kaasa käima vas-
tutus oma valikute ees. Vabadus ilma vastutuseta 
on anarhia ja indiviidi vastutus oma tegude eest 
ongi raske koorem, mida kanda. Kui mõelda, et 
mina ei ole riik, on lihtne – riskid jätan teiste („rii-
gi“) kanda ja tulu jätan endale. Kuid need majan-
dusmudelid ei tööta, kus kasumid privatiseeritakse 
ja kahjumid natsionaliseeritakse või vastupidi.

Hakkame siis vastutama. Millised on  
ülikooli võimalused panustada energia
kriisi lahendustesse pikas perspektiivis 
ehk „maja ehitamisse“?
Kui ülikool rekonstrueeris katseprojektina Aka-
deemia tee ühiselamu liginullenergiamajaks, 
saadi sealt kümneid teadusartikleid ja loodi palju 
kasulikku teadmust juurde. Samal meetodil saaks 
suure osa Mustamäe maju energiatõhusaks teha.
Teiseks saab ülikool oma eesmärgid selgelt välja 
hääldada: kas oleme kulu optimeerija, kes otsib 

odavamaid võimalusi, või oleme suunanäitaja, 
kes suudab oma kampusega ära teha rohepöörde. 
Peame tunnistama, et rohepööre vajab investee-
ringuid, selle tasuvusarvutus ei pruugi lühipers-
pektiivis olla positiivne ja võib-olla peame tegema 
ka selliseid kulutusi, mida ei saagi tagasi. 
Ülikoolil on tarvis teha ka ideoloogilised valikud. 
Jättes kliimaeesmärgid kõrvale, talupojatar-
kust on ka vaja. Oleme oma majandusmudelid 
ehitanud üles välistele energiaallikatele, mis on 
osutunud selgeks sõjaliseks vahendiks Euroopa 
vastu. Tänane energiakriis on suuresti põhjusta-
tud rohepöörde edasilükkamisest. Me peaksime 
rääkima rohepöördest kliimaeesmärkide valgu-
ses, aga ka kui kohalike taastuvate ressursside 
kasutamisest. Kohalikud taastuvad ressursid on 
tulevikukindlad. See on nagu mantra. Kohalikud 
taastuvad ressursid on tulevikukindlad! Ja selles 
valguses, et maksame oma iseseisvuse eest, ei ole 
ükski rahaline hind liiga kõrge. Siia ümber saab 
küll keerutada halba vahtu, naeruvääristada 
rohepööret või nende inimeste riietumisstiili, kes 
seda pööret läbi viivad, kuid kohalikud taastuvad 
ressursid on ainsad, mis on tulevikukindlad. Ka 
inimesed on kohalikud ressursid ja samamoodi 
tulevikukindlad – mida rohkem investeerime 
haritud inimestesse, seda paremini Eestil läheb.
Ainus küsimus on, kas rohepöörde investeerin-
guid on võimalik mõistlikult majandusse panna. 
Tänase seisuga on meil avanenud ainult võimalu-
sed ja see tuleks ära teha. Mitte panna umbmää-
raseid eesmärke 2050. aastaks, vaid viia kogu 
Eesti viie aasta jooksul täielikult üle taastuvener-
giale. See on täiesti tehtav, Eesti on nii väike, 
lihtsalt võtame kätte ja teeme ära. Ülikoolis on ka 
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foori: kui seikluspargis turnid, siis sul on julgestus-
köied ja kaks karabiini. Miks kaks, ühest ju piisaks, 
saaks kulusid vähemaks? Teine on igaks juhuks. 
Küttemaailmas ei ole ka varundamine majandus-
likult efektiivne, kuid toimepidevuse tagamiseks 
hädavajalik – teised kütuseliigid on igaks juhuks. 
Kui sul on seikluspargis kaks karabiini ja ühe 
unustad kinni panna või see puruneb, siis teine 
päästab su elu. Elus on aga nii, et kui sa identi-
fitseerid end ainult ühe asja läbi ja juhtub midagi 
ja see identiteet ei toimi enam, siis laguneb kõik 
koost. Näiteks kui identifitseerid end pianistina, 
juhtub mingi õnnetus ja su näpud enam ei tööta, 
siis on raske toime tulla. Minu soovitus on mõel-
da, mille läbi sa end identifitseerid, võtta natuke 
aega ja toimetada ka teistes sfäärides, et oleks 
rohkem pidepunkte, mille najal püsti jääda. 

Mis Teie „karabiinid“ on?
Üks väga tugev sammas on kindlasti ülikool – ma 
ju ei ole siit tegelikult ära läinudki. 
Kahe töö vahelist perioodi vaatasin ma kui või-
malust. Lükkasime ühel seitse aastat vanal ideel 
tolmu pealt maha ja kirjutasime koos akadeemik 
Jüri Engelbrechtiga valmis komplekssüsteemide 
raamatu – Teaduste Akadeemias öeldi mulle, et 
neil on hea meel, et ma pangast ära tulin, sest 
lõpuks sain ka midagi asjalikku teha.
Kolmas asi oli see, et ükskord helistas mulle 
ootamatult – või siis oli see nii ette määratud – 
Ain-Alar Juhanson ja kutsus Ironman Triatlonide 
juurde „heaks eeskujuks“. Mina imestasin ja vasta-
sin, et olen tugevalt ülekaalus, ma ei oska ujuda ja 
mul ei ole aega. Rääkisime siiski edasi ja ütlesin, et 
kui arstid lubavad, siis teen ära, sest mul on tera-
sest tahtejõud. Umbes kaheksa kuud hiljem saingi 
Otepääl maha oma esimese poolpika triatloniga. 
See oli laupäeval; esmaspäeval sain pangas kutse 
tulla vestlusele ja kuulsin, et mu volitused on pea-
tatud. Mul tekkis suur hulk vaba aega ja kuna olin 
juba kirjas mitmel triatlonil veel, otsustasin selle 
teemaga edasi pusida ja võtsin sihiks juba täispika 
triatloni. Oligi tekkinud elus uus pidepunkt ja olen 
sellega tegelema jäänud.

Uusi hobisid ei jõua endale tekitada,  
kui kriis, hirmärevus ja ehk ka paanika 
on kohe täna.
Maratoniks treenimine annab mingi raja, mida 
minna, konkreetse fookuse, ja aitab halbadest 
uudistest eemale hoida. 
Aga sul on tegelikult väga valus küsimus – mida 
teha sellises olukorras, kui kohe täna siin on äng või 
paanika: kusagil on sõda, mida teised minust arva-
vad, kas laps sai kooli sisse, kui raske see talv tuleb, 
mis meist saab jne. Kui mõne füüsilise probleemi 
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kogu vajalik kompetents olemas – insenerid, loo-
dusteadlased, majandusteadlased ja juristid. Meil 
ei ole vaja leiutada uusi lahendusi, ülikooli roll on 
näidata arvutustega meie praeguseid võimalusi.
Ei ole mõtet rõhutada või jahtida innovatsiooni 
innovatsiooni pärast. Loomulikult võib tulla uus 
tehnoloogia ja vana ümber pöörata, kuid täna on 
ka tasuvusarvutus selline, et mingid tehnoloo-
giad, mis on olnud olemas 150 aastat, on mõist-
lik ära teha. Olemasoleva kompetentsi MITTE 
rakendamine on aktiivne otsus, millega lihtsalt 
lükkame kõik probleemid tulevikku. Praegu pole 
meil mingit põhjust vähendada oma ambitsiooni 
olla energiat eksportiv riik.
Kuna ma olen siit majast saanud kaks ökonomisti 
ja ühe füüsiku diplomi, siis ma julgen väita, et 
inimtekkeline kliimakriis on varem või hiljem 
ka majanduskriis ja väga, väga suur. Kui vaata-
me täna, millist hinda inimkond juba maksab 
looduskatastroofide eest, siis ei pea mitu korda 
mõtlema: kliimamuutusest saab väga praktiline 
ja materiaalne probleem. Paadunud optimistina 
ütlen aga, et praegune kriis pakkus välja suure-
pärase võimaluse end kokku võtta ja hakata ära 
tegema edasilükatud otsuseid.

Kui soe Teie kodus ja kontoris on? 
Minu näide on päris kurb. Elan miljööväärtusli-
kus kortermajas, kus on 80 aastat vanad radiaa-
torid, kus on nii soe kui ühistu on otsustanud, ise 
ega ruumipõhiselt elanikud seal midagi regulee-
rida ei saa. Hullem veel: viie aasta eest tegime 
investeeringu uude gaasikatlasse. Nüüd on ainult 
halvad valikud: kas maksta kallist kütust või 
teeme suhteliselt uue asja ümber. Õnneks meil on 
kaugküttetrass üsna lähedal.
Utilitasel on aga rohelise kontori märgis, eelmisel 
aastal saime ka Eesti kõige energiasõbralikuma 
kontori tiitli. Lisaks temperatuurile on meil regu-
leeritav valgustus, lähtuvalt sellest, kas ruumis 
on inimesi, kus on aknad ja kui palju sealt valgust 
tuleb. Ruumide temperatuur sõltub seal töötava-
test inimestest – mõnel on 19 kraadiga palav ja 
teisel 24 kraadiga külm.

Lähme jah üksikisiku juurde. Üks tänaseid  
üleilmseid väljakutseid igaühel – ehk 
veel üks kriis – on vaimse tervise hoidmine.  
Kuidas Teie ühiskondlike ja isiklike  
kriisidega toime tulete? 
Kriisis on vaimse koormaga toimetulek järjest 
raskem, tekivad eksistentsialistlikud küsimused, 
nagu näiteks kas meist üldse midagi sõltub. 
Minul on karjääris olnud viimaste aastate jooksul 
parajad Ameerika mäed. Olen eluraskustega toime 
tulemisest rääkides kasutanud seikluspargi meta-
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lahendamiseks on võimalik midagi teha, helistada 
torumehele või paluda tuttavatelt abi, siis selliseid 
asju ei saa füüsiliselt lahendada. Mõnikord ei olegi 
midagi teha ja tulebki lihtsalt istuda maha ja öelda 
endale välja, et siin on nüüd see madalpunkt ja 
asjad ongi praegu tõesti kehvasti. Aga kõik möödub. 
Näiteks mis siis saab, kui ma ei saanud unistuste 
töökohale kandideerides kahe parema hulgast 
edasi? Mis siis ikka saab, nüüd on lihtsalt nii. Aega 
tagasi pöörata ei saa ja tuleb edasi minna.

Lähme siis edasi. Ettevõtjana ülikooli 
poole vaadates: kas ja kui, siis mida 
peaks Tehnikaülikool tegema, et ta  
seisaks näoga ettevõtja poole, pakuks 
talle teadusteenust ja ehitaks sildu?
Ülikooli esimene asi on teadvustada, et ettevõtjad 
peaksid oskama ülikoolilt lahendusi küsida. Ma 
olen skeptiline, kui palju on üldse ettevõtteid, kel 
oma probleemidele lahendusi otsides on nimekirjas 
ka ülikool: võtan uue inimese, ostan uue tarkvara, 
ostan uue seadme, helistan Tehnikaülikooli… 
Ja see on ülikooli probleem. Ülikool peaks endalt 
küsima, kas me oleme ettevõtjate radaritel, kas 
oleme osa lahendustest. Kas me oleme piisavalt 
palju pingutanud, et ettevõtted erinevate prob-
leemide lahendamisel meie poole pöörduksid? 
Loomulikult on meil kiire ja samamoodi ettevõt-
jatel; ma tean, et see ei ole lihtne. Meil on Utilitas 
Grupi ja Tallinna Veega koostöös inseneriteadus-
konnaga läbi arutatud 7–8 teemat, millest võiks 
vormuda tööstusmagistrantuur või -doktorantuur 
– aga nad ei ole ellu läinud, sest kõigil on kiire ja 
seni on saadud ilma hakkama. Meil on vähemalt 
see nimekiri olemas, kuid paljudel pole ka seda.

Milline roll saab selles koostöös olla 
tipika vaimul ja vilistlaste ülikooli lähedal 
hoidmisel?
Vilistlaskogul on kindlasti võimalik läbi mõelda 
oma tegevused ja see, mida me pakume. Abst-
raktselt võib ju öelda „Tule panusta ülikooli“ või 
„Teeme koostööd!“, aga mida, kuidas? Mõni jääb 
siia järgmist kraadi taotlema, mõni käib külalis-
tunde andmas, mõni vilistlaste kooris laulmas, 
võimalusi on erinevaid. Aga kõige halvem sõnum 
on „teeme koostööd koostöö pärast.“ Sul peab ikka 
mingi väärtus sellest tõusma, miskit kasu olema. 
Meil on lõpetajaid päris palju ja isegi kui 10% 
neist rivistaks end üles, et noh, tegelege nüüd 
meiega, siis me ei jaksaks neid ära kantseldada.

Mis vilistlaskogul järgmiseks plaanis on?
Meil on 75 000 vilistlast, neist 25 000 kontak-
tid on ülikoolil olemas, 5000 avab uudiskirja, 500 
on MTÜ toetajaliikmed ja 50 liikmed. Tahame 
seda viimast kihti aktiveerida ülikooliga rohkem 

kaasa mõtlema. Nii et kui mõni vilistlane nüüd 
loeb ja tahab ülikooli arengule kaasa lüüa, siis see 
on võimalus. Vilistlaskogu käest küsitakse tihti 
arvamust, olgu rektorikandidaatide debatis või 
ülikooli arengukava koostades; vilistlased oli olu-
line sidusrühm ka ülikooli brändi tulises debatis. 
Tuleb aga meeles hoida, et me võime öelda oma 
arvamuse või nõuande, aga ülikooli arengu eest 
vastutab siiski rektor ja rektoraat. 
Minu jaoks on logost ja lühinimest suurusjärgu võr-
ra olulisemad probleemid näiteks doktorantide vä-
hesus, tööstusdoktorantuuri arendamine ja see, kui 
palju majandusele olulisi probleeme suudab ülikool 
lahendada. Kui ülikool suudab lahendada majandu-
sele olulisi probleeme ja tänu sellele luua Eestis töö-
kohti, ka alghariduse tasemel, on see ülikool edukas 
ja siis polegi vahet, kuidas teda nimetada. ■
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Tea Trahov, ülikooli kantsler  Foto: TalTech

Palk või kasvavad kulud?
Ülikoolile on väga oluline otsustada, millistel 
põhimõtetel jaotada raha – heal ajal ei jätku-
nud seda ju kõigeks, mida teha tahtnuks – 
palgatõusu ja kasvavate kulude vahel. Kuidas 
leida vahekord, mis toetaks nii üht kui ka teist? 
Tegelikult ei ole vastuse leidmine keeruline: 
inimesed on kõige olulisemad. Esmalt toetame 
seepärast inimesi ja usume, et töötajad omakorda 
aitavad ülikooli läbi kokkuhoiu ajajärgust.
Majandusprognoosid ennustavad selle aasta 
palgakasvuks vähemalt 10 protsenti. 2023. 
aastal langustrendi ei eeldata. Lihtne on arvata, 
et kuna oleme Eesti avalik-õiguslike ülikoolide 
palgavõrdluse liidrid, siis ehk me ülemäära palju 
panustama ei pea. Tegelikult on pilt akadee-
miliste ametikohtade osas väga erinev. Jah, 
teadurite ja professorite tasud hoiavad ülikoolide 
võrdluses positsiooni, kuid lektorite osas jõua-
vad teised ülikoolid kandadele. Samuti oleme 
olukorras, kus paljud meie tudengid saavad 
tööle asudes kõrgema tasu kui nende õppejõud 
ülikoolis pikaajalise karjääri tulemusena. Kui 
võrdleme teadlaste ja ka tugiteenuste palgatase-
meid ettevõtluse omadega, leiame väga paljudes 

JÄTKUSUUTLIK 
ORGANISATSIOON 
ALGAB INIMESTEST
Sellel artiklil on tegelikult kaks sissejuhatust: 
kevadine ja sügisene.
Kevadel 2022 lubasin Mente et Manusse kir-
jutada jätkusuutlikust ülikoolist meie inimeste 
motivatsiooni ja nende koostoime arengu vaa-
tes. Tähtsustab ju arengukava jätkusuutlikku 
organisatsiooni kirjeldades väärtustena koos-
tööd, kaasamist, üksteise toetamist, ülikooli 
kaasavat ja väärtuspõhist juhtimist.
Sügise alguses 2022 kirjutama hakates ei 
saanud ma aga enam kuidagi tähelepanuta 
jätta jätkusuutlikkuse väga pragmaatilist 
külge. Täpsemalt seda, kuidas inflatsioonist 
muserdatud keskkonnas tulla toime palga-
kasvu ootusega – seda töötajaid kaotamata –, 
kulude kasvu ja kokkuhoiu vajadusega.
Keskkonna muutuse kiirus ja tihti ootamatu 
areng on loonud selleks sügiseks täiesti uue 
olukorra, mille mõtestamisega tuleb veel vaeva 
näha. Et aga mitte laskuda murelikkusesse või 
sattuda teemaderikkusest segadusse, on kõige-
pealt mõistlik mõelda meie eelistustele.
Esmalt inimesed. Ilma inimesteta ei ole orga-
nisatsiooni ega ka selle jätkusuutlikku aren-
gut. Kui organisatsioonil on kehvemad ajad, 
olgu siis rahapuudusest, turuteguritest või 
ideede nappusest tingituna, tullakse august 
edukalt välja ikka ainult siis, kui inimesed 
panevad seljad kokku ja koos ühtse eesmärgi 
nimel tegutsema hakkavad. Kas meil aga on 
n-ö laeva koos keeramiseks motivatsiooni?
Inflatsioon ja sellega kaasnev igapäevaste ku-
lude suurenemine toob meie kõigi ette küsimu-
se, kas minu teenistus peab kulude kasvuga 
sammu. Kui tasu ei tõuse, mure toimetuleku 
pärast aga suureneb, vähenevad töörõõm ja 
ind. Tekib soov teenimisvõimalusi juurde otsi-
da, koos sellega aga väheneb tähelepanu oma 
põhilisele tööandjale.
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valdkondades samaväärse kvalifikatsiooni eest 
kõrgemad tasumäärad. Seega: mingit võimalust 
tasude tõstmise teemast mööda vaadata ei ole.

Töötajad ootavad kindlustunnet
Ülikooli iseloomustab akadeemiliste üksuste 
suur autonoomsus. Üksustel on võimalus otsus-
tada oma arengu ja tegevuste üle väga suurel 
määral ning nautida eduka tegevuse korral ka 
head majanduslikku toimetulekut. Ja vastupidi. 
Kindlasti näeme kriisi süvenedes üksuste erine-
vat toimetulekut. Ühtehoidmine ja väärtuspõhi-
ne juhtimine peaksid olema siin need alustalad, 
millele toetudes saame anda töötajaskonnale 
selgust segases olukorras, ja kindlustunnet.
Tihti on motivatsiooni kujunemisel rahast oluli-
sem see, kuidas tunnetatakse oma seotust üli-
kooliga. Ka töötajate rahulolu-uuring kinnitab, 
et kuigi rahulolu tasudega ei ole kõrge, ei mõjuta 
see samavõrra pühendumust. Oluline on veel, 
kas töö on huvitav, kas meeskonda iseloomustab 
ühtekuuluvus ning hea õhkkond, kas oleme kaa-
satud ülikooli eluolu ja arengu kavandamisse.
Kolm viimast rahulolu-uuringut on andnud 
ühtlaselt kõrgete hinnangutega kinnitust 
teesile, et ülikoolis teevad inimesed tööd, mis 
neile tõesti meeldib. Samuti näitab uuring, et 
inimestel on oma töös piisav tegevusvabadus.

Lähedasemad on olulisemad
Meeskonna ühtekuuluvust hinnatakse järjest 
kõrgemalt, lähtudes sellest, mida lähemat 
kaastööliste ringi vaadeldakse. Uurimisgrupi 
või talituse õhkkond saab üldjuhul kõrgemaid 
hindeid kui instituudi või osakonna tase. Kõige 
kesisemaid, aga õnneks paraneva trendiga hin-
nanguid näeme ülikooli kui terviku tegevusele.
Väidan, et kaks tegurit töötajate pühendumise 
arengus on kriitilise tähtsusega. Esmalt juhtide 
oskus kujundada meeskonna koostoimet ning 
juhtida info liikumist üksuses. Teiseks ülikoo-
li võimekus anda töötajatele võimalus kaasa 
rääkida olulistel teemadel ning kasutada nende 
algatusvõimet.
Praegune olukord võimendab hea juhtimisoskuse 
väärtust. Rahulik, asjatundlik tugi töötajatele, 
teadlik töökorralduse ja tegevuspõhimõtete 
analüüs muutunud võimaluste raames, aga ka 
pidev kommunikatsioon on hindamatu nii töö-
tajate kui ka ülikooli vaates. Julgen väita, et 
kiirelt muutunud keskkond, vähenev võimalus 
tavapärases vormis toimetada ja teadmatus 
muutuste mõjust suurendavad töötajate ootust 
juhtimise kvaliteedile.
Kui jätame juhtidena tähelepanuta töötaja eba-
kindluse kasvu ega tee samme selguse loomi-
seks, võime halvimal juhul kaasa aidata inimes-

te vaimse tervise halvenemisele. Pole vaja olla 
psühholoog või nõustaja, et teada, kui oluline on 
märgata ja teha oma parim, et töötajate motivat-
sioon ei langeks. Vajadusel tuleb otsida ka abi.

Kohvi joomise juurde tagasi
Tehnikaülikooli arengukava rakenduskava 
pühendub mitmes projektis kommunikatsiooni-
vahendite arengu ja kaasatuse suurendamisele. 
Kiire ja infost üleküllastunud keskkond on 
vähendanud meie võimet lugeda pikki sisulugu-
sid. Nii hakkame tootma maja sees info liigu-
tamiseks videoklippe, tegelema ikka ja uuesti 
info ning selle esitlemise struktuuriga, et leida 
kasutajale kõige mugavamad variandid.
Töötajate ja tudengite arvamuste kogumiseks 
kasutame nii elektroonilisi suhtluskeskkondi 
kui hakkame taas korraldama ka füüsilisi nn 
kohvijoomisi, kus saab oma mõtte otse välja 
öelda. Eriline rõhk tuleb panna kogutud ideede 
tagasiside vahendamisele, et tunnustada mõtete 
andjaid ning lisada ideedele uut hoogu. 
Ülikooli töötajatena oleme kindlasti valdavalt 
sõnaosavad. Aga kas ka tegusad? Kas siis, kui 
mõtte välja ütleme, oleme me valmis selle teosta-
mise nimel ka tegutsema? Eks igaüks saab oma 
jõupingutuse määra juhtida, kuid ülikool peab 
teadlikult keskenduma sellele, et initsiatiivikus 
saaks ära kasutatud. Praegune energiakriis ja 
maailmakorralduse muutumine annab igaühele 
meist selleks ka võimaluse.

Ootame nii mõtet kui ka tegu
Otsime vastust küsimusele, kuidas vähendada 
energia tarbimist, mis hetkel on ülikooli raha-
koti suurim kurnaja. Kas leiame koos aja/raha/
vahendite raiskamist tegevustes, vähendame 
tegevuskulusid? Kas ainult tugiteenustes, või 
on liiasust ka õppe- ja teadustöö korraldami-
ses? Kulude ohjamise kõrval on alati võimalik 
mõelda ka sellele, kas ja kuidas saame luua 
uut tulu. Üks on aga kindel: iga üksiku töötaja 
panus nii mõtte kui ka teoga on praegu oluline, 
sest loob uusi võimalusi raskustega toime tule-
miseks ja positiivse tulevikuvaate loomiseks.
Alati saab alustada lihtsast. Mõtleme esmalt, 
mida teeme oma kodus. Ilmselt kustutame tule 
seal, kus meid ei ole. Kui saab, keerame kütte 
maha nii palju kui mõistlik ning paneme klei-
dikese asemel dressid selga. Mõtleme, millal 
kasutada kodust tehnikat, näiteks topime pesu-
masina täis, mitte ei soojenda vett üles kolme 
sokipaari pärast. Ei lase vett joosta asjata. Palju 
võimalusi veel. Jah, tegevuseti erinevat, aga 
sisult sedasama saame ka tööl teha. Nii leevene-
vad tänase päeva kulud, aga nii tekivad ka püsi-
vad harjumused, millega pikaajaliselt panustada 
jätkusuutliku maailma kujunemisse. ■
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Fotod: A CUBE Agency

16. septembril Tallinna Tehnikaülikooli 104. aasta
päeva aktusel promoveeriti uus audoktor ja  
73 doktoranti, kuut inimest tunnustati Mente et 
Manu teenetemedaliga ja kuulutati välja aasta 
vilistlane.

Ülikooli audoktoriks nimetati Aalto Ülikooli 
professor Anouar Belahceni.

Rektor tunnustas kuut ülikooli töötajat silmapaistva 
panuse eest ülikooli, kõrghariduse või teaduse 
arengusse: Mente et Manu teenetemedali said  
Feliks Aarmann, dotsent Anatoli Alop, emeriit
professor Ene Kolbre, emeriitprofessor Andres Siirde,  
professor Toomas Tamm ja dotsent Kalle Tamme mäe.

Tallinna Tehnikaülikooli aasta vilistlaseks kuulutati 
elektriajamite ja jõuelektroonika eriala insener ja 
ABB juhatuse liige Leho Kuusk.

GALERII
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Avalik ruum, olgu sise- või välisruum, mängib 
meie vaimses heaolus olulist rolli ning võib 
hõlbustada sotsialiseerumist ja toetada turva-
tunnet. Ideaalis peaks linnaheaolu keskmes 
olema inimene. Kui inimene tunneb ennast 
oma elukeskkonnas kas teadlikult või mitte-
teadlikult halvasti, on sellel otsene mõju tema 
vaimsele ja pikemas perspektiivis ka füüsilise-
le tervisele. 
Elukeskkonda võib seostada negatiivse või 
positiivse vaimse tervisega, mida mõjutavad 
müra ja vibratsioon, haljastus ja rohelus, aga 
ka elukeskkonna-elurajooni suurus või või-
malus valida erinevate liikumisteede vahel. 
Kasutajad võivad sarnast füüsilist ruumi 
tõlgendada erinevalt ja sama kasutaja võib 
kogeda seda päeviti või aastaajati erinevalt. 
Erinevusi on ka inimeste keskkonnatunnetu-
ses sõltuvalt vanusest, keskkonnaga seotud 
hoiakutest, soost ja paigakiindumusest. Keeru-
kust lisab tõsiasi, et linnaelanike argipäev on 
tihti kiirustav ja eri allikatest pärit infotulva 

alla mattunud. Sageli on meel hajevil ja puu-
dub teadlikkus, mida linnaelanikud tegelikult 
ümbritsevas elukeskkonnas tunnevad ja mil-
list mõju see neile avaldab.

Heaolu viis taset
Kuidas sellises olukorras koguda objektiivset 
tagasisidet, mida linnaplaneerimisel arvesse 
võtta? Näiteks võimalikult tõenduspõhiselt 
hinnata, kuidas tunnevad linnaelanikud end 
linna peaväljakul, elamurajooni sisehoovis või 
pargis?
Ühe sammu objektiivsema linnaplaneerimise 
suunas pakub FinEst Targa Linna tippkesku-
se „Linnaplaneerimise heaolu skoori“ piloot-
projekt. Heaolu skoor on uuenduslik süsteem, 
mis esmalt kaardistab valitud linnaruumi 
omadused ning kohalike elanike psühholoogi-
lise ja füsioloogilise reaktsiooni valitud asuko-
has. Pärast andmete analüüsi püütakse välja 
selgitada, miks tajuvad kohalikud esmapilgul 

Ivo Fridolin, Kristjan Pilt, Maie Bachmann, Kristi Grišakov, Külle Tärnov,  
Silver Sternfeldt  Foto: Targa linna tippkeskus

Meie ühiskond linnastub üha hoogsamalt. Prognoositakse, et linnades elab  
2050. aastal 74% Euroopa elanikkonnast. Kas neil on seal hea elada?

DIGIELU

LINNAPLANEERIMISE  
HEAOLU SKOOR 
MÕÕDAB, MIDA 
LINNAELANIKUD 
TEGELIKULT TUNNEVAD
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sarnaste ruumiliste omadustega avalikku ruu
mi erinevalt ja miks mõned kohad on populaar
semad kui teised.
Heaolu skoor praegusel kujul sisaldab viit 
taset: looduskeskkonna kiht, mis arvutab 
positiivsete maastikuelementide (nt puud, 
muruplatsid ja lillepeenrad) osakaalu ning ne
gatiivsete elementide, nagu saastavad alad ja 
suured asfalteeritud alad, osakaalu; ehitatud 
keskkonnakiht, mis hindab tänavavõrgu ühen
duvust, teatud asukohtade ligipääsetavust ja 
kasutusaega; tegevuste kiht, mis hindab piir
konna avalike mugavuste ja teenuste mitme 
kesisust (mänguväljakud, sportimisvõimalused  
jne) ning nende lähedust linnaelanikele; 
psühholoogiline kiht, mis hindab linnaruumis 
valitud asukohtades elanike positiivsete ja 
negatiivsete emotsioonide taset, paigakiindu
must ja vaimse taastumise võimalust; ning  
füsioloogiline kiht, mis mõõdab inimeste 
kokkupuudet ruumiliselt määratud stressi
teguritega reaalajas salvestatud füsioloogiliste 
signaalide põhjal.

Mitut masti väljakutsed
Ruumiandmete kogumiseks kasutatakse 
olemasolevaid andmebaase ja infoallikaid, nt 
Maaameti kaardirakendust, liikuvusanalüü
siks linnaruumis asuvaid kaameraid. Psüh

holoogiline kiht luuakse elanikke kaasates 
spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud psüh
holoogilise küsimustiku põhjal. Füsioloogilised 
signaalid kogutakse elanikelt sensoritega, mis 
jälgivad südametegevust ja hingamist, naha 
temperatuuri ja niiskustaset, pulsilaineid 
veresoontes ja aju elektrilisi signaale.
Linnaplaneerimise heaolu skoori projekt sai 
alguse 2022. aasta jaanuaris. Veebruaris 
valisid Targa Linna tippkeskuse teadlased 
Narvas välja konkreetsed kohad põhjaliku
maks uurimiseks ehk heaolu skoori mõõtmi
seks. 18. aprillist 12. maini viidi Narvas läbi 
väikesemahuline uuring, kus neljas avaliku 
linnaruumi punktis – Peetri platsil, Joaorus, 
Pähklimäe tänava jalakäijate alal ning Dau
mani tänava hoonetevahelisel alal – mõõdeti 
28 linnaelaniku füsioloogilisi ja psühholoogili
si reaktsioone.
Linnaruumis füsioloogilisi ja psühholoogilisi 
mõõtmisi teinud meeskonna kogemus näitas, 
et esmapilgul lihtsa sisuga uuringu läbivii
mine osutus üpris keerukaks nii uuritavate 
leidmise kui ka läbiviimise osas. Edukaks 
mõõtmiseks pidi kokku langema mitu eeldust: 
linnaelanik pidi ilmuma kokkulepitud ajal õi
gesse kohta, ilmastikutingimused pidid olema 
uuringu läbiviimiseks sobivad, linnas liikudes 
ja uuringukohas ei tohtinud esineda takistusi 

DIGIELU

TARGAD LINNAD, 
PAREM ELU

Tippkeskusel on hetkel käimas kuus pilootprojekti,  
mis jõuavad tulemuseni tuleva aasta suveks: tuleviku  
transpordi ökosüsteem, digitaalne dünaamiline linna
taimestiku mudel, hoone suutlikkuse audit reaalajas,  
energiavajaduste vähendamine mikrovõrkude ja energia 
salvestite abil, renoveerimisstrateegia tööriist ning 
linnaplaneerimise heaolu skoor. 
Vaata lisa: taltech.ee/targa-linna-tippkeskus

Katseprojektideks valiti linnade ideed kahes voorus 
aastail 2020–21. Järgmised kaks vooru toimuvad 
2023. aasta septembrist kuni 2025. aasta veebruarini.
Loe lisa: www.finestcentre.eu/pilotingprogrammes

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaal
arengu Fondi ja Eesti Haridus ja Teadus ministeeriumi 
projekt „Targa linna tippkeskus“.

https://taltech.ee/targa-linna-tippkeskus
www.finestcentre.eu/pilotingprogrammes
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DIGIELU

ning tehnika pidi toimima veatult. Kuigi 3,5 
tunni pikkune uuring oli sisuliselt ühest linna 
mõõtmispunktist teise sõitmine, kohapeal 
vaatlemine ning uuringu protokollil rida-realt 
näpuga järje ajamine, siis uuringu läbiviijatele 
oli see üpris stressirohke ja õhtu lõpuks nii 
emotsionaalselt kui ka füüsiliselt väsitav. 
Uuringumeeskonna liikmed kogesid, et uu-
ritavad on parimad giidid juhatamaks sind 
läbi ummikute linnas, üle 3 tunni järjest püsti 
seista ei olegi nii kerge ja et sageli annavad 
just uuritavad oma positiivsusega sulle vajaliku 
energia, et töörohked päevad vastu pidada. 
Huvitaval kombel selgus ka, et pikkade küsi-
mustike täitmine on uuritavate meelest hoopis 
koormavam kui suure hulga elektroodide enda 
küljes kandmine. Väliuuringute tavapärane 
mõjufaktor on ilm, seda ka linnaruumis. Ehkki 
kevadised uuringud sai läbi viidud enamasti 
päikesepaisteliste päevadega perioodil, tuli 
paar uuringut tühistada vihma tõttu, ning kui 
juhtus, et õhutemperatuur oli madal, siis oli 
vaja vaeva näha ka uuritava soojas hoidmisega.  
Kui siia lisada logistika marsruudil Tallinn-
Narva-Tallinn, mis hõlmas viimasele bussile-
rongile jõudmist ning plaani, mis kell peab 
rongi jõudma, et istekohta saada, siis oli  
vaieldamatult tegemist meeldejääva kogemu-
sega.
Ruumianalüüsi jaoks oli väikese skaala uu-
ringus üheks väljakutseks sobilike kohtade 
ja vaatenurkade valik. Selleks koguti kokku 
Narva linna eelistused ja teostati esmane 
Narva linna maastikuanalüüs, mille abil sai 
valitud kohtade kvaliteete omavahel võrrelda. 
Uuringusse valiti ainult avalikud väljakud ja 
haljasalad, millest kaks on ülelinnalise täht-
susega ja ülejäänud kuus piirkondliku oluli-
susega. Ruumianalüüsi seisukohalt oli oluline 
näha mõõtekohas erinevaid ruumielemente 
ja tüüpilist linnaelu. Need tingimused aga ei 
pruukinud olla kõige sobivamad võrreldavate 
füsioloogiliste mõõtmistulemuste saamiseks, 
mis vajasid kontrollitud keskkonda. 
Lisaväljakutseks oli kaamerate paigaldamine 
valitud mõõtekohtadesse, et loendada erine-
vaid liikumisviise ja -kiiruseid. Tuli välja, et 
kogemust ja võimekust kasutada kaameraid 
mitte linnatänavate, vaid just avaliku ruumi 
ja haljasalade uurimiseks, on seni olnud vähe 
ning heaolu skoori piloot on siin üks esimesi 
linnukesi, mis julgustab ka teisi kasutama 
uusimaid AI tehnoloogiaid laiemalt kui vaid 
liikluse mõõtmiseks. 
Ruumianalüüsi seisukohast on aga kõige suu-
remaks väljakutseks olnud leida viise, kuidas 

andmepõhiseks analüüsiks vaatesektorid ja 
mõõtealad piiritleda. Kuigi mõõdetavad vaa-
tavad konkreetset vaadet, on nad samas siiski 
teadlikud kogu alast ja sageli ka selle seostest 
ülejäänud linnaga. Samuti peab ruumianalüü-
si hinnang väljendama antud koha väärtusi 
laiemalt kui vaid ühes sektoris, kuna koha 
ümberkujundamisel muudetakse üldjuhul 
tervet ala, mitte ainult ühte lõiku. Seetõttu on 
olnud oluline kujundada ruumianalüüsi me-
todoloogia viisil, mis suudaks leida tasakaalu 
valitud ala suuruse ja ruumiandmete põhiste 
analüüsivõimaluste vahel ilma, et see oleks 
liialt laialivalguv või liiga ahtake.

Võimalus ka teistel linnadel
Väikese skaala uuring ja kohtade valik õpetas 
palju erialadevahelise koostöö kohta. Viimane on 
loomulikult ka see põhiline asi, millest linna-
planeerimise protsessides sageli puudu jääb. 
Projekti seniste tegevuste käigus on ülimalt 
hea tõdeda, et Narva linnavalitsus on fantas-
tiline koostööpartner ning projekti meeskonna 
ühise pingutuse tulemusena õnnestus edukalt 
teha salvestused planeeritud mahus. Ehkki 
tulemuste analüüs veel käib, on füsioloogiliste 
mõõtmiste tulemuste põhjal märkimisväärne, 
et on võimalik statistiliselt eristada stressita-
seme poolest erinevaid linnaruumi mõõtepunk-
te – üks koht linnas tekitab inimestele keskmi-
selt suurema stressireaktsiooni kui teine. Ka 
psühholoogilise küsimustiku põhjal on võima-
lik paikasid eristada. Kõige paremini eristab 
paikasid inimeste kiindumustunne selle koha 
suhtes ja tajutud taastumispotentsiaal.
Septembris käis juba laiaulatuslikuma uurin-
gu läbiviimine. 40 eri vanuses Narva elaniku 
füsioloogilisi ja psühholoogilisi reaktsioone 
mõõdeti kaheksas avaliku ruumi asukohas. 
Narva linn soovis mõõta oma elanike heaolu 
erinevates elurajoonides, et vastavalt uuringu 
tulemustele viimistleda Narva üldplaneeringut 
ning teha konkreetseid ettepanekuid arendus-
teks nende elurajoonides.
Alates 2023. aasta juunist plaanib FinEst Targa 
Linna tippkeskus heaolu skoori mõõtmise 
teenust pakkuda ka teistele Eesti linnadele. 
Samuti oleme otsimas teisi turge, kus linnad 
näevad vajadust heaolu skoori teenuse järele. 
Heaolu skoori saab rakendada kas üldplanee-
ringu koostamise protsessis, et mõõta prakti-
kas, kuidas inimesed tunnevad end ühe linna 
konkreetsetes kohtades, või konkreetsete 
asukohtade planeerimisel ja inimeste heaolu 
mõõtmisel nendes kohtades enne ja pärast 
arendustööd. ■
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se temaatikal. Selle projekti 
(Nordic CO2 Sequestration) põ-
hifookus oli doktorantide laia-
haardeline täiendõpe ja nende 
tööde süvendatud juhendami-
ne. Edasi läks õppe- ja uuri-
mistegevus oma loogilist rada 
ning päädis Baltikumi esimese 
selleteemalise ning oponentide 
poolt kõrgsisukaks hinnatud 
doktoritöö kaitsmisega Mai 
Uibu poolt 2008. aastal.

Tehnikaülikooli alus
uuringute sisust
Algul oli tähelepanu suunatud 
vaid CO2 sidumisele/eraldami-
sele põlevkivielektrijaamade 
suitsugaasidest. Uuriti läbi, 
võrreldi ning hinnati protsessi 
mitmete alavariantide – leeli-
selise ringlusvee ja kuivtuha 
ning tuha vesisuspensiooni 
karboniseerimine suitsugaa-
sidega – võimalusi, aga ka  

RagnSells Eesti plaanib aastaks 2028 rajada Narva Balti Elektrijaama 
territooriumile põlevkivituha väärindamise tehase1. See on otseselt seotud ka 
Tallinna Tehnikaülikooli teadustegevusega. 

Rein Kuusik, vanemteadur, anorgaaniliste materjalide teaduslabor

KAS LÄBIMURRE 
PÕLEVKIVITUHA 
KASUTUSES?

Side algas õige juhuslike, kuid 
arengut toetavate asjaolude 
jadana. Anorgaaniliste ma-
terjalide teaduslabori ühe töö-
grupi juhina olin juba pikemat 
aega tegelenud vääveldioksii-
di sisalduse vähendamisega 
põlevkivielektrijaamade suit-
sugaasides, kasutades selleks 
samas tekkivat aluselist põlev-
kivituhka, kui märkasin üht 
Jaan-Mati Punningu artiklit. 
Viimases esitati hüpotees, et 
põlevkivituhk võiks olla süsi-
happegaasi (CO2) siduvaks 
sorbendiks. Esmase katselise 
kontrolli tulemused lisasid en-
tusiasmi ning üliõpilase baka-
laureusetöö kinnitas selle põh-
jendatust. Ja kui ühel kenal 
päeval astus sama üliõpilane 
Mai Uibu mu kabineti uksest 
sisse sooviga teha magistritöö, 
siis ei olnud raskusi teema va-
likuga. 
Toetavaid juhuslikkusi lisan-
dus veelgi: helistas varasem 
partner Lappeenranta Teh-
nikaülikoolist palvega saada 
mu soovitusi, et leida Eestist 
koostööpartner CO2 sidumi- JOONIS 1. Kontseptsioon CO2 heitme vähendamiseks PKTga

1 https://www.osaservice.ee/et/pressiteade-ragn-sells-esitas-narvale-polevkivituha-vaarindamise-tehase-
detail planeeringu-algatamise-avalduse/
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https://www.osaservice.ee/et/pressiteade-ragn-sells-esitas-narvale-polevkivituha-vaarindamise-tehase-detail�planeeringu-algatamise-avalduse/
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atmosfäärse CO2 loodusliku si-
dumise olemust ja perspektiivi 
tuhaväljadel, näidati võimalusi 
protsessi intensiivistamiseks. 
Pakuti välja kontseptsioon 
CO2 heitme vähendamiseks 
AS Eesti Energia süsteemis 
(Joonis 1 ja Uibu, M., Velts, 
O., Kuusik, R., Developments 
in CO2 mineral carbonation 
of oil shale ash. J. Haz. Mat. 
(2010) 174, 209–214).
Töötati läbi kõik tehnoloogili-
se sidumise variandid, pakuti 
välja mitmed uudsed lahen-
dused, mis patenteeriti. Sa-
muti iseloomustati esmaselt 
kaltsiumkarbonaati (PCC, sa-
destatud kaltsiumkarbonaadi 
rahvusvaheline lühend), mis 
sadestub protsessi käigus, lei-
des muuhulgas, et vesilahu-
sest sadestub eelistatult rom-
boeedriline kaltsiit (Joonis 2). 
Suuresti tänu Lappeenranta 
Tehnikaülikoolist emeriteeru-

nud ja laboriga liitunud Juha 
Kallase asjatundlikkusele ja 
kontaktidele arenes selletee-
maline koostöö Soome metsa- 
ja paberitööstuse suurettevõt-
tega UPM-Kymmene OY.
Järgmiseks loogiliseks ees-
märgiks oli välja töötada alus-
teadmised tuhavees sisalduva 
Ca-iooni sidumiseks CO2 abil 
PCC-ks.2 
Selleks oli vaja esmalt mõista 
selle mitmeastmelise protsessi 
mehhanismi, kineetikat ja dü-
naamikat ning seejärel osata 
neid protsesse matemaatiliselt 
kirjeldada, aga ka kirjeldada 
saadava kristallilise saadu-
se omadusi. Need ülesanded 
lahendati Olga Velts-Jänese 
doktoritöös (2011). Ühtlasi oli-
me selleks ajaks mõistnud, et 
põlevkivituha leostamise prot-
sess on võtmetähtsusega selle 
jäätme utiliseerimise konteks-
tis. Kadriann Tamme dokto-

ritöö käigus (2016) selgitati 
välja portlantiidi (Ca(OH)2), 
kipsi (CaSO4x2H2O) ja oldha-
miidi (CaS) lahustumise ja sel-
le kineetika karakteristikud, 
mida kasutati süsteemis ve-
si-tuhk kulgevate protsesside 
ja nähtuste matemaatiliseks 
kirjeldamiseks, samuti vasta-
vate reaktorite arvutamiseks 
ASPEN Plus platvormil.
Kuna olime praktiliselt pionee-
rideks suuremahulise tööstus-
jäätme toormena kasutamise 
valdkonnas PCC tootmisel, 
äratasid meie tööd tähelepa-
nu ja andsid omapoolse tõuke 
analoogilisteks uuringuteks 
maailmas, sh rauaräbu kasu-
tamisele. Kuna aga valdavalt 
ei sisaldu Ca-ühendeid neis 
jäätmeis – erinevalt põlevki-
vituhast – vees lahustuvas 
vormis, keskendus tähelepa-
nu Ca-selektiivsete solventi-
de/soolalahuste kasutamisele. 
Sarnane areng oli alanud ka 
meie uurimisrühmas. Valmi-
sid esimesed tudengite lõpu-
tööd, ilmusid esimesed artiklid 
(Tamm, K.; Viires, R.; Kuusik, 
R.; Uibu, M. (2017). Calcium 
extraction from Estonian in-
dustrial wastes based on Am-
monium solvents. WIT Tran-
sactions on Ecology and the 
Environment, 224, 465−476. 
DOI: 10.2495/ESUS170431). 
Põlevkivituha kui toorme pers-
pektiiv suurenes, sest solven-
tide, eelkõige ammooniumsoo-
lade vesilahuste kasutamisega 
puhta vee asemel õnnestus tõs-
ta Ca-iooni sisaldust lahuses 
mitukümmend korda, saavu-
tades Ca ekstraktsiooniastme 
90–95%.

Algas koostöö ettevõttega 
RS OSA Service AS
Enam kui viis aastat tagasi 
„haaras härjal sarvist“ Root-
si pereettevõte Ragn-Sells 
Grupp, mis on spetsialiseeru-

TEADUS

2 https://www.osaservice.ee/et/taltech-professor-andres-trikkel-selgitab-mis-on-polevkivituhast-saadav-
kaltsium-karbonaat

JOONIS 2. Romboeedriline PCC. Foto Valdek Mikli

https://www.osaservice.ee/et/taltech-professor-andres-trikkel-selgitab-mis-on-polevkivituhast-saadav-
kaltsium-karbonaat
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nud taaskasutust ja ringma-
jandust toetavate lahenduste 
arendamisele ja realiseerimi-
sele. Ettevõte tegutseb neljas 
riigis, Eestis annavad nad tööd 
ligi 300 inimesele.
Muidugi ei jäänud neil kahe 
silma vahele Eesti põlevkivi-
tuha unikaalne koostis ega ka 
probleemid väärindamisega. 
Tallinna Tehnikaülikooli uued 
tulemused, mida kontrolliti fir-
ma enda laborites, andsid po-
sitiivse sisendi põlevkivi tuha 
väärindamiseks kõigepealt 
PCC saamisega. Loodi selle-
alasele arendustööle kesken-
dunud tütarfirma R-S OSA 
Service AS, käivitati süvitsi 
minevad rakenduslikud uuri-
mistööd, partneriteks Tehni-
kaülikooli materjali- ja kesk-
konnatehnoloogia instituudi, 
Tartu Ülikooli ning ettevõtte 
enda laborid. Erinevates as-
pektides on partneriteks Ees-
ti Energia, samuti Prantsuse 
suurfirma Tarkett ja Saksa 
firma Gealan.
Innovaatilistesse töödesse 
panustas kõigepealt ettevõte 
ise, seejärel on toetanud seda 
Balti- ja Põhjamaade suurima 
taaskasutuse projekti eri staa-
diume Eesti riik EASi kaudu 
ja Euroopa Regionaalarengu 
Fond kokku pea kahe miljoni 
euroga. Senist laiahaardelist 
ning intensiivset koostööd koor-
dineerib professionaalse ja pü-
hendunud projektijuhina Alar 
Saluste. Tehnikaülikooli poolt 
on andnud suure panuse Mai 
Uibu, Kadriann Tamm, Mar-
ve Einard, Andre Gregor, Can 
Yörük, Inna ja Sven Kamenev, 
Andres Trikkel jt, samuti hulk 
tudengeid. Tartu Ülikooli mees-
konda juhib Riho Mõtlep. 
Välja on töötatud uued lahen-
dused, esitatud patenditaot-
lused. Põlevkivituha väärin-
damise kavasid on korduvalt 
tutvustatud Ida-Virumaa oma-
valitsustes, aga ka rahvusva-
heliselt, sh Tallinnas toimunud 

allakirjutanu poolt initsieeritud 
konverentsil ACEME2021 ning 
Glasgow’s toimunud COP26 
maailma kliimakonverentsil 1. 
novembril 2021 Maailma Kau-
bandus- ja Tööstuskoja laval, 2. 
novembril Põhjamaade laval, 6. 
novembril Euroopa Liidu laval 
Eesti-Soome ühisprogrammis 
ning 7. novembril maailma 
suurimal kliimateemalisel plat-
vormil We Don’t Have Time. 
Projekti tutvustati ka Euroo-
pa Komisjoni asejuhile Frans 
Timmermansile tema visiidil 
Ida-Virumaale käesoleva aas-
ta maikuus, kes nimetas seda 
oma Twitteri kontol märgili-
seks kogu Euroopas.  

Kas edulugu ka Tehnika
ülikooli teadlastele?
Niisiis, tootmisega kavatseb 
Ragn-Sells alustada aastal 
2028, nn demotehas käivi-
tatakse 2024. Tehas hakkab 
plaanide kohaselt töötlema 
umbes 1,3 miljonit tonni põ-
levkivituhka aastas ja seob 
saadusesse – ülipuhtasse 
kaltsiumkarbonaati, seda 
peamiselt ta kristallmodifi-
katsiooni vateriidi (Joonis 3) 
vormis – 250 000 tonni CO2. 
Saadust tekib ettevõtte hin-
nangul pea pool miljonit ton-

ni aastas. Kuna protsessi osa-
takse juhtida nii, et osakese 
suurus võib olla mõnest kuni 
paarikümne mikronini, on 
saaduse kasutusvaldkondade 
loetelu lai: paberi täite- ja pin-
damismaterjalina, toiduainete 
ja ravimite tootmisel, värvi- ja 
plasttoodete saamisel, aga ka 
tsemendi-, klaasi- ja keraaa-
miliste materjalide tööstuses.
Põlevkivituha väärindamise 
tehasega tuuakse regiooni in-
vesteeringuid hinnanguliselt 
250 miljonit eurot, luuakse 
pea 100 uut töökohta ja antak-
se kaudselt tööd veel kuni 400 
inimesele.
Kuna Tallinna Tehnikaülikoo-
li anorgaaniliste materjalide 
teaduslabori rahvusvaheliselt 
tunnustatud töögrupp oli vas-
tavate alusuuringute esmakäi-
vitaja Eestis ning on andnud ja 
annab jätkuvalt olulise panuse 
antud projekti kõigis järgneva-
tes etappides, on meil endilgi 
põhjust küsida: kas see on 
tõeline edulugu põlevkivituha 
loodussõbralikust taaskasu-
tamisest, edulugu avaliku ja 
erasektori koostööst, kas on te-
gemist tõesti maailma esimese 
kliimapositiivse PCC projekti-
ga? Eks lähemad aastad näi-
tavad! ■

JOONIS 3. Vateriit. Foto Riho Mõtlep
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Gert Jervan, ITteaduskonna dekaan  Foto: TalTech

IT AKADEEMIA – 
HEA NÄIDE, KUIDAS 
SÜSTEMAATILISELT 
KOOSTÖÖD TEHA
2009. aastal tunnetasid IT kõrghariduse juhid selget vajadust teha 
valdkonnas samasugune hüpe nagu Tiigrihüpe tegi üldhariduses.  
Nii sündis „Eesti IT Akadeemia koostöömemorandum”, mille eesmärk oli 
viia Eesti info ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane kõrgharidus 
uuele, rahvusvaheliselt läbilöögivõimelisele tasemele.

KOOSTÖÖ
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IT Akadeemia (ITA) idee sün-
ni ja memorandumi taga olid 
Eesti Infotehnoloogia ja Tele-
kommunikatsiooni Liit, Tal-
linna Tehnikaülikool, Tartu 
Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti 
Infotehnoloogia Kolledž ja Ees-
ti Arengufond.
Esmased mõtteharjutused 
hõlmasid nii eraldi ülikooli 
loomist (nagu seda on Kopen-
haageni IT Ülikool Taanis) kui 
ka kõiki teisi koostöömudeleid, 
et IT kõrgharidust talveunest 
üles raputada. 2011. aastal 
jõuti IT Akadeemia program-
mi kinnitamiseni, mille põhi-
fookuses oli n-ö fookusõppeka-
vade arendamine. Välja valiti 
kuus fookusõppekava, nendest 
kolm TalTechis (üks bakalau-
reuse- ja kaks magistriõppe ta-
sandil). Samuti lepiti kokku nii 
doktorantuuri toetamises kui 
ka mitmesugustes seire- ja tu-
rundustegevustes.

Eesmärgipõhine juhtimine
IT Akadeemia tõi kaasa põhi-
mõttelise muutuse õppekavade 
arendamise ja juhtimise süs-
teemis. Tekkis programmijuhi 
institutsioon ning igale kavale 
loodi programminõukogud. See 
kõik toimus umbes viis aastat 
enne TalTechis toimunud õp-
pekavade ja õppeprotsessi re-
formi, kus kogu ülikool läks 
üle õppeprogrammide põhisele 
juhtimismudelile. Üheks olu-
liseks sisuliseks muutuseks, 
mille ITA esile kutsus, oli ees-
märkidest lähtuv juhtimine. 
IT Akadeemia programmile 
loodi HITSA (Hariduse Info-
tehnoloogia SA) juurde juht-
komisjon, mis koosnes era- ja 
avaliku sektori esindajatest 
ning hakkas regulaarselt mo-
nitoorima fookusõppekavade 
hetkeseisu. Fookusõppeka-
vade arendamisel oli seitse 
eesmärki, mille täitmine või 
mittetäitmine mõjutas vasta-
va ülikooli rahastust. Iga aas-
taga vähenes baasrahastamise 
osakaal ning suurenes eesmär-

kide täitmisest sõltuv tulemus-
rahastamise osakaal, ulatudes 
meetme lõpus 2020. aastal 40 
protsendini.
Õppekavade arendamisega 
seotud eesmärkidest kolm olid 
seotud õppetöö kvaliteediga 
ja lõpetajate teadmiste vasta-
vusega tööjõuturu ootustele. 
Tagasisidet võeti tudengitelt, 
lõpetajatelt ja tööandjatelt. 
Mõõdeti ka rahvusvahelise 
kogemusega õppejõudude osa-
kaalu. Kolm täiendavat ees-
märki olid seotud lõpetajate 
arvu tõstmisega, kusjuures 
väärtustati igat lõpetajat, sõl-
tumata õpingutele kulunud 
ajast. Lisaks oli oluline eduka 
lõpetamise järel Eestisse jää-
nud välismaalaste osakaalu 
kasv, samuti oli tähtis tule-
musindikaator ülikoolide pa-
nus IT valdkonna õppe rahas-
tamisse.
ITA suurendas fookusõppeka-
vadel rahastust tudengi kohta 
ligemale kahekordseks, mis 
andis programmijuhtide kä-
sutusse olulise lisaressursi. 
See võimaldas ülikoolis hoida 
ja ka ülikooli tuua uusi tu-
gevaid õppejõude ja tegeleda 
väljalangevuse vähendamise-
ga läbi tudengite nõustamise, 
sotsialiseerumise ja ühisüri-
tuste, abiõppejõudude pakku-
mise jmt. Kindlasti oli oluline 
mõju ka IT Akadeemia stipen-
diumitel edukamatele tudengi-
tele. Ingliskeelsed kavad said 
vajalikku tuge IT Akadeemia 
välisturunduse kampaania-
test. Arvestades aga meetme 
rahastusloogikat, mis tugines 
tugevalt tulemusrahastusele, 
siis oli vajalik tegevuste põh-
jalik mõtestamine ja pikaajali-
ne planeerimine, mis viis kogu 
õppetöö kvalitatiivselt täiesti 
uuele tasandile.

Teadusmeetme  
käivitamine
2018. aastal käivitati täienda-
valt ITA teadusmeede, mille 

eesmärgiks on Eesti majandu-
se ja laiemalt kogu ühiskon-
na innovatsioonivõimekuse 
kasvatamine läbi IKT targe-
ma kasutuse, IKT teadus- ja 
arendustegevuse võimekuse 
kasvatamine prioriteetsetes 
teadussuundades ning tea-
dus- ja arendustegevuse si-
dumine õppetegevusega kõi-
gil kõrghariduse astmetel. 
Meetme raames on TalTechis 
loodud kaks uut uurimisrüh-
ma, välja arendatud üks uus 
valdkondlik kompetentsikes-
kus ja värvatud kümneid uusi 
doktorante (loe lk 32.).
IT Akadeemia on olnud üks 
paremaid näiteid sellest, kui-
das kolm osapoolt – ülikoolid, 
riik ja erasektor – on suutnud 
töötada ühise eesmärgi nimel, 
ning ITA-st on tänaseks kuju-
nenud koostööplatvorm. Kuigi 
TalTech ja Tartu Ülikool on 
programmi vaates konkuren-
did (arvestades tulemusra-
hastuse loogikat, mis toimib 
ka teadusmeetme raames), 
siis siinkohal võib julgelt väi-
ta, et eluterve konkurents 
on edasiviiv jõud. Mõlemad 
ülikoolid panustasid kõvas-
ti õppekavade uuendamis-
se ning sisulisele koostööle 
ühisõppekavade juures. Kuigi 
TalTechis puudutas ITA prog-
ramm otseselt ainult 20–30% 
IT-tudengitest, siis program-
mi kaudne mõju oli kindlasti 
oluliselt laiem ning mõjutas 
kogu valdkonna õppeprotsessi 
ja -kvaliteeti. Teadusmeetme 
raames on võimendust saa-
nud enamik meie teadusgrup-
pidest.
ITA on olnud tõestuseks ka 
sellele, et motiveeritud era-
sektori tugeval kaasamisel on 
võimalik suunata riiki tegema 
strateegiliselt tähtsaid otsu-
seid. Kõrghariduse ja teaduse 
areng ei ole ainult ülikoolide 
probleem ning parima tule-
muse saavutamiseks peavad 
nende arendamisse panustama 
kõik ühiskonna osapooled. ■
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Karin Härmat

protsess on jagatud uskumatult 
väikesteks osadeks. Näiteks, kui 
minu uurimisrühm teeb suhteli-
selt väikese kiibi, mis on mõeldud 
kasutamiseks ainult akadeemi-
listel eesmärkidel, pean ma 
suhtlema käputäie ettevõtetega 
USAs, Suurbritannias, Taiwanis 
ja Singapuris,“ seletab Pagliarini. 
Kommertslikel eesmärkidel loo-
dud kiipide jaoks on see nimekiri 
veel pikem. Ja siin peitub tead-
lase sõnul probleem: „Mul pole 
nende ettevõtete üle mitte min-
gisugust kontrolli ja seega ei saa 
ma välistada pahatahtlikke osa-
pooli oma tarneahelas. Näiteks 
võin ma osta mälukontrolleri, 
kuid sellega tuleb kaasa „taga-
uks“, mis võimaldab juurdepää-
su minu andmetele. Või palkan 
näiteks ettevõtte, kes toodaks 
minu kiibist miljon tükki, kuid 
nad otsustavad toota 1,1 miljonit 
ja müüvad ülejäänud mustal tu-
rul,“ kirjeldab Pagliarini.
Selle tõestamiseks lõid keskuse 
teadlased uue kiibi ja näitasid, 
et nende tootmise tsüklis on 
võimalik lihtsate vahendite ja 
lühikese ajaga paigaldada troo-
jalased, mille abil saab rünnata 
IT-süsteeme, koguda kasutaja-

andmeid ja rikkuda teiste and-
mete turvalisust. Kõige hirmu-
tavam on asja juures aga see, et 
uurijad kasutasid kiipidesse sis-
semurdmisel vabalt kättesaada-
vat tarkvara ning selleks kulus 
laboritingimustes pisut rohkem 
kui 60 minutit.
Kokkuvõttes on keskuse uuri-
mistöö eesmärk leida võima-
lusi, kuidas disainida turvalist 
riistvara hoolimata ebausaldus-
väärsest tarneahelast. Keskus 
töötab praegu välja hulgaliselt 
meetodeid, et muuta kiibid pa-
hatahtlike osapoolte jaoks ras-
kemini mõistetavaks. Kui nad 
ei saa selle ehitusest aru, ei ole 
seda võimalik ka kopeerida. Kui 
selle ehitusest ei ole võimalik 
täielikult aru saada, siis ei ole 
ka „tagaukse“ loomisel võimalik 
hiljem andmeid kätte saada.

Mida tähendab usaldus
väärne tarkvara?
Usaldusväärne tarkvaratehno-
loogia tähendab tarkvara kir-
jutamise põhimõtete tundmist, 
kus saame programmi usalda-
da ja see tõesti töötab lubatud 
viisil. Näiteks, kui ehitusinse-

TOIMIVA DIGIÜHISKONNA 
TAGAVAD USALDUSVÄÄRNE 
TARKVARA, TURVALINE 
RIISTVARA NING 
ENERGIASÄÄSTLIKUD JA 
NUTIKAD ASJAD

Modernses digiühiskonnas ootame kõik, et nii tarkvara kui ka riistvara 
töötavad laitmatult, on turvalised ning teevad just seda, mida neilt 
oodatakse. Lisaks otsime uusi lahendusi asjade interneti arendamiseks,  
et eri valdkondades muuta asju veel targemaks ja energiasäästlikumaks.

Tõsiasi on aga, et IT-süsteemid 
lähevad järjest keerulisemaks 
ning turvalisuse ja töökindlu-
se tagamine vajab üha rohkem 
ressursse. Nende teemadega 
tegelemiseks loodi Eestis 2018. 
aastal IT Akadeemia (loe lk 30) 
teadusmeetme raames kaks 
uut uurimisrühma: riistvara 
turvalisuse keskus ning kom-
positsiooniliste süsteemide ja 
meetodite labor, lisaks arendati 
välja tarkade asjade interneti 
(IoT) kompetentsikeskus.

Kuidas rünnatakse riist
vara?
IT-teaduskonna riistvara turva-
lisuse keskuse professor Samuel 
Pagliarini jaoks tähendab riist-
vara turvalisus seda, kuidas on 
kiipe ja elektroonikat laiemalt 
võimalik pahatahtlikult rün-
nata või haavata. Muuhulgas 
uurivad selle valdkonna tead-
lased selliseid probleeme, nagu 
pöördprojekteerimine, piraatlus, 
riistvara „Trooja hobused“ ja 
„tagauksed“.
„Haavatavuste mõistmiseks 
peame aga teadma, kuidas kii-
pe disainitakse. Kiipide loomise 



Loe ka taltech.ee

33

KOOSTÖÖ

ner ehitab silla, siis kasutab ta 
selleks sajandite jooksul välja 
töötatud materjaliteaduse vilju. 
Nii võime üsna kindlad olla, et 
kvalifitseeritud ehitusinseneri 
kavandatud sild järgmise tor-
miga kokku ei kuku.
Tarkvarateaduse instituudi uu-
rimisrühma juhi professor Pawel 
Sobocinski sõnul ei saa paraku 
sama öelda tarkvara kohta. 
„Tarkvarainseneridel puudub 
juurdepääs tarkvara materja-
liteadusele. Füüsika, keemia 
või bioloogiaga võrreldes on ar-
vutiteadus lapsekingades: see 
pole isegi 100 aastat vana ning 
me endiselt paneme paika põhi-
printsiipe,“ ütles Sobocinski.
Professor Sobocinski meelest 
on Eesti Euroopa digieksperi-
ment – valitsus, tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused liiguvad ar-
vutivõrku kiiremini kui teistes 
Euroopa riikides. Eelmistel 
sajanditel ehitasid valitsused 
nende teenuste majutamiseks 
muljetavaldavaid füüsilisi 
hooneid. Infrastruktuure loodi 
telliste ja mördiga koos turva-
meeste ja lukustatud toimi-
kukappidega. „Aga selleks, et 
üle võrgu rohkem asju liiguks, 
vajame uut, omavahel ühenda-
tud digitaalset infrastruktuuri. 
See peaks olema iga kodaniku 
jaoks lihtsasti kasutatav ja sa-
mas kättesaadav ettevõtetele, 
kes mängivad uues, tärkavas 
ökosüsteemis erinevaid rolle,“ 
ütles Sobocinski.
Ta lisas, et Eesti valitsus inves-
teerib palju tehisintellekti, mis 
tähendab juurdepääsu andme-
tele, kuid samas tuleb kaitsta 
kodanike privaatsust. Pealegi 
peaks kogu infrastruktuur ole-
ma turvaline ja usaldusväärne. 
Me ei taha sattuda olukorda, 
kus süsteemi rikub lunavara ja 
Eesti valitsus on sunnitud tu-
handeid kilomeetreid eemal asu-
vatele häkkeritele üle kandma 
bitcoin’ides miljoneid eurosid.
See on tohutu inseneritöö, 
kuid me ei saa seda kõike pro-

fessori sõnul ainult inseneride 
hooleks jätta. Protsess peab 
juhinduma ka IT-teaduslikest 
põhimõtetest ja siin saabki la-
hendusi luua usaldusväärne 
tarkvara.

Asjad muutuvad internetis 
üha targemaks
Paljud on ilmselt kuulnud asja-
de internetist või IoT-st, mis ai-
tab meil säästa energiat targas 
majas, juhtida paremini toot-
mist, luua autonoomseid sõidu-
keid ja jälgida inimeste tervist. 
Tehnikaülikooli tarkade asjade 
interneti kompetentsikeskuse 
juhi ja Thomas Johann Seebecki 
elektroonikainstituudi vanem-
teaduri Alar Kuusiku hinnangul 
on lähiaastail maailmas üle 20 
miljardi võrku ühendatud asja-
de interneti seadme, mis oma-
vad väga suurt mõju tervele 
inimühiskonnale.
„Ja need nutikad seadmed muu-
tuvad järjest targemaks: kui 
varem kogusid asjade interneti 
seadmed andmeid, mille töötle-
mine toimus eemal serveripar-
kides, siis praegu suudavad IoT 
seadmed andmeid töödelda ko-
hapeal, mis muudab süsteemid 
töökindlamaks, kiiremaks ja 
energiasäästlikumaks,“ räägib 
Kuusik. Ta toob ka ühe näite: 
„Me muudame keskuses targa 
linna keskkonnamonitooringu 
sensoreid sel viisil nutikamaks, 
et andmeid edastatakse ainult 
siis, kui tuvastatakse ohtlikul 
määral saastunud õhk või liiga 
kõrge müratase.“ Nii kuluta-
takse vähem energiat andme-
edastusele ja väheneb vajadus 
haruldaste materjalide kasu-
tamise järele. Sellised nutikad, 
kuid soodsad ja lihtsalt paigal-
datavad sensorid suudavad en-
nustada ka lähenevaid tõrkeid 
tööstusseadmetes ja sel viisil 
vähendada masinate hooldus- 
ja remondikulusid.
Lisaks pakub tarkade asjade 
interneti keskus 5G mobiil-
sidetehnoloogia abil lahendusi 

isejuhtivatele sõidukitele. „Mo-
biilsed tugijaamad muutuvad 
intelligentseteks sõlmedeks, 
mis lisaks andmevahetusele ka 
töötlevad andmeid. Näiteks vi-
deosignaale, mis võimaldab teha 
kiiresti kollektiivseid juhtimis-
otsuseid. Andmete töötlemine 
kohapeal on oluline ka drooni-
de liikumise koordineerimisel 
või võimaldab luua droonidest 
mobiilside baasjaamu,“ seletas 
vanemteadur.
Oluline internetti ühendatud 
seadmete puhul on küberturva-
lisus ja seda nii tööstuslahen-
duste kui ka tavakasutajate 
seadmete puhul. Kui tööstuse 
puhul on oluline töökindluse 
tagamine, siis internetti ühen-
datud nutividinaid võib kasuta-
da ohtlike rünnete läbiviimisel. 
Intelligentsete asjade interneti 
kompetentsikeskuses tegele-
takse andmeliikluse analüüsiga 
seadmetes, mis aitab ründeid 
avastada ja ennetada kohapeal 
masinõpet kasutades.
Tallinna Tehnikaülikooli 
koordineerimisel viiakse ellu 
üle-Euroopalist innovatsioo-
niprojekti 5G-TIMBER, kus 
piloteeritakse puidutööstuses 
intelligentsete mobiilside tu-
gijaamade kasutamist pilditu-
vastuseks, töötajate ohutuse 
tagamiseks ja liitreaalsuse 
kasutamiseks. Projektis võe-
takse fookusesse tööstusliku 
tootmise keskkonnakaitseline 
ja sotsiaalne jätkusuutlikkus 
Euroopas, keskendudes pui-
du- ja ehitussektorile, millest 
viimane eraldab 36 protsenti 
kasvuhoonegaasidest Euroo-
pas. Eesmärk on suurendada 
puidul baseeruvate materjalide 
taaskasutust 50 protsenti ning 
tõsta puitmajamoodulite toot-
mise efektiivsust 15 protsenti. 
Pikas perspektiivis panustab 
5G-TIMBER kliimasõbralike 
toodete ja materjalide kasvava 
vajaduse rahuldamisse ja pi-
kendab puitmaterjali elutsük-
lit 100+ aastani vähendamaks 
jäätmeid ja kasvuhoonegaase. ■
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„Märkan Eestis käinute hämmeldust – tihti ei oska nad öelda, miks neile 
Eesti meeldib, aga silmist on näha, et miski neile hinge ja südamesse läks. 
Mul on tunne, et see on koha ja rahva vaim,“ tunnistab USAs elav Eestist 
pärit teadlane ja investor Killu Tõugu Sanborn.

Kaire Uusen  Foto: erakogu

KILLU TÕUGU 
SANBORN:
EESTIS ON MIDAGI ERILIST, 
MIDA EI OSATA SELETADA

Sellest sügisest kuulub Eestis sündinud, kasva-
nud ja ülikooli lõpetanud, kuid juba kolmküm-
mend aastat USAs elanud Killu TalTechi nõukogu  
rahvusvahelisse nõukotta. Hariduselt on ta mole-
kulaarbioloog, kuid jõudnud loomulikku rada pidi 
ettevõtlusse, ärijuhtimisse ja sealt edasi juba in-
vesteerimismaailma. Tema tänane töö on seotud 
bioteadusettevõtetesse investeerimisega. Milli-
sena näeb välismaal edu saavutanud teadlane ja 
investor Tallinna Tehnikaülikooli potentsiaali ja 
arenguteed, aga ka Eesti elu laiemalt?

Teil on muljetavaldav CV ja pikk rahvus
vaheline kogemus. Olete teadlane, kes 
tunneb ka rahamaailma. Kuidas Tallinna 
Tehnikaülikool Teid üles leidis? 
Ettepanek Tehnikaülikooli nõukojaga liituda 
tuli akadeemik Mart Saarmalt. Ausalt öel-
des olin esialgu päris kohkunud, ma pole ju 
ülikoolijuht. Siis aga otsustasin usaldada neid, 
kes mind kutsusid, ja ütlesin „jaa“. Tegin seda 
ka oma teadlasest isa Enn Tõugu mälestu-
seks, kes oli aastaid Tehnikaülikooliga seotud. 
Mäletan, kui suur aukartus oli mul lapsena 
Tehnikaülikooli (tollal TPI) ees, sest teadsin, 
et seal töötasid eriti targad ja andekad inime-
sed, kes matemaatikat ei kartnud. 
Nüüd, esimeselt koosolekult naasnuna, olen 
väga õnnelik, et selline võimalus tekkis. 
Õnneks matemaatikat ei läinudki vaja ning 
nõukogu töö kogemus oli üle ootuste huvitav ja 
tänuväärne. Õppisin palju ja paistab, et veel 
rohkem on õppida.

Kuidas ja mis suunas peaks Tallinna  
Tehnikaülikool oma arenguteel liikuma?

Loodan väga, et TalTech ja Eesti mõistavad 
üha sügavamalt, et elame maailmas, kus lisaks 
tehnilisele haridusele ja haritusele muutub üha 
olulisemaks oskus inimeste ja inimsuhetega häs-
ti hakkama saada. Just selle põhjal tekivad uued 
lahendused, kus tehnoloogia ja inimene suuda-
vad luua koos uut, ühiskonnale ja maailmale 
kasulikku kvaliteeti. Näen siin suurt potentsiaa-
li just tänu Eesti väga kõrgele sidususele ühis-
konna eri osade ja ka inimeste vahel. Eestis on 
ju väga lihtne leida kontakte eri ametkondade, 
elualade, ühiskonnakihtide ja lihtsalt inimeste 
vahel – USAst vaadates on tunne, et kõik teavad 
kõiki. Kui vaja, saab Eestis väga kiiresti mida-
gi ära teha. Võrreldes näiteks USAga suudab 
Eesti suhteliselt kiiresti muuta seadusandlust 
ja reegleid. Lisaks on viimaste aastakümnete 
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näitel näha, et Eesti ei karda riskida ja initsiatii-
vi näidata seal, kus seda teha tasub.
Olles hea haridusega ja digitaalselt suhteliselt 
arenenud, samas iseseisvalt mõtlema ning kiiresti 
ja otsustavalt tegutsema harjunud NATO ja ELi 
liige, on Eestil vägagi reaalne võimalus areneda 
uutmoodi ühiskonna ja ettevõtluse eeskujuks, kui 
selleks on olemas ühine tahe ja nägemus. Selline 
võimalus saab realiseeruda üksnes korraliku 
tehnilise taseme ja kõrgetasemelise inimsuhete 
juhtimise koosluses. Mul on tunne, et TalTechil 
on võimalik siin olulist rolli mängida.

Milline on Teie esimene nõuanne  
meie nõukogule?
Kõige olulisem soovitus on asetada rõhk kõi-
gele sellele, mis parandaks koostööd, seda nii 
ülikooli sees kui ka teiste ülikoolidega, samuti 
ühiskonnas laiemalt. Keegi peaks ju selle rolli 
endale võtma – miks mitte Tehnikaülikool, 
kellel on nii palju pakkuda tehniliselt, teadus-
likult, võrgustike ja oma sidustatud juhtide ja 
ettevõtjate kaudu. Tuua kokku inseneritege-
vuslik praktilisus, erinevate alade tehniline 
teadus ja rakendus, rohepöörde tulevikunäge-
muslik ja regeneratiivne, teadus- ja ettevõtlus-
põhine ning ühiskonna arengusse panustav 
tegevus, majandusjuhtimise ja valitsemise 
alane sügavuti minev töö ning ühiskonda edasi 
viivate lahenduste loomise rikas ajalugu. Ja 
lisada sinna kõik see, mida veel pole, aga mida 
tahaks: dünaamiline, sujuvalt toimiv, laialt 
tegutsev inimvõrgustik, mis hästi ja initsiatii-
vikalt suudaks ülikooli teaduslikke, tehnilisi 
ja ühiskondlikke rakendusi mõtestada ja kõiki 
mobiliseerida kõrgema heaolu suunas nii üli-
koolisiseselt kui ka ühiskonna eri tasanditel. 
Lisaks võiks selline inimvõrgustik ka juhtida 
Eesti ja maailma tasemel uue maailmapildi ellu-
viimist, liikuda uue ja parema maailma ehitami-
se suunas. Kindlasti peaks sellises dünaamilises 
võrgustikus olema ka inimesi, kelle juured on 
Tehnikaülikooli kultuurist erinevad: kunstnik-
ke, kultuuritegelasi, humanitaare jne. Sellisel 
põhimõttel arendamine suudaks tekitada palju 
rohkem väärtust ka juba ülikooli olemasoleva-
test, aga seni vähe kasutatud ressurssidest.
Lisaks hakkas mulle väga kõrva Nobeli preemia 
laureaadi Sir John Walkeri manitsus, et Eesti 
on liiga väike, et omavahel konkureerida. Eks ta 
ütles vist sama asja, ainult teiste sõnadega.
Mind üllatas ka nõukogu koosolekul välja 
öeldud mõte, et ülikoolis on mingil põhjusel 
palju osakondade vahel dubleeritud kulusid. 
See on tõsi ka ülikoolide vahel, kuigi võiks ju 

ühiselt vajaminevaid ressursse jagada. Selliste 
kulude joondamine vabastaks ehk väärtuslikku 
kapitali, mis saaks toetada kõrgema väärtuse 
loomise potentsiaaliga ettevõtmisi.

Kuidas paistab Tallinna Tehnikaülikool 
maailmast, eelkõige USAst vaadatuna? 
Kui palju erinevad Ameerika ja Euroopa 
ülikoolid?
Tallinna Tehnikaülikooli kohta ei oska ma veel 
põhjalikul arvamust avaldada, see (septembri 
keskpaigas toimunud esimene nõukoja kohtu-
mine ülikooli esindajatega – toim) oli ju mu 
esimene lähedasem kokkupuude ülikoolis toi-
muvaga. Aga mis silma jäi, oli inimeste tera-
sus, arvestades reaktsioone ja küsimusi pärast 
meie seminari (vt avalik loeng „Future Capital 
– Rebuilding the economy for the future“ tal-
tech.ee) tulevikukapitalide kohta. Samuti jäi 
kõlama ülikooli juhtkonna, nõukogu ja nõusta-
jate otsekohesus ja autentsus, julgus vaadata 
endale ja teistele silma, arutada kõike – nii 
meeldivat kui ka seda, mida tahaks muuta. 
Lisaks julgus suurelt ja südamest mõelda ning 
samas keerulised, inimeste käitumisse puutu-
vad eesmärgid ja valukohad selgelt välja öelda. 
Veel ka teatud vaprus, sest suuta olla positiiv-
ne ja esitada kõrgeid – ehk isegi üllaid – ees-
märke pole praeguses küünilises ja kriitilises 
maailmas sugugi tavaline. Väga hea mulje jäi 
nii ülikooli kui ka nõukogu juhtidest, loomu-
likult ka välisnõukoja liikmetest, kõigi heast 
tasemest ning kaalukast osavõtust. Mütsiga 
lööma ei tulnud keegi. Hea oli näha, kui hästi 
üksteist osatakse kuulda ja kuulata.
Ameerika ja Euroopa ülikoolidest tean üht: 
Ameerika ülikoolid on Euroopaga võrreldes 
maru kallid! Mu vanem poeg on praegu “re-
bane” Purdue’ ülikoolis, nii et õppemaksu-
de teema on meie kodus vägagi aktuaalne. 
TalTechi nõukogu töö käigus kuulsin, et Eestis 
pole tudengite õppemaksu osas häid lahendusi. 
See tundub olevat lühinägelik nii riigi kui ka 
erasektori poolt – mõlemale oleks ju kasulik 
tekitada süsteem kas siis otseste või näiteks 
tulevikupalgal põhinevate õppelaenude näol. 
Väga kahju on Eesti üliõpilastest, kellele üli-
kooliõpingud tekitavad ränga rahalise koorma.

Millised on Teie ootused seoses  
osalemisega TalTachi nõukogu rahvus
vahelises nõukojas? Mida tunnete,  
et Teil on ülikoolile ja ka Eestile  
pakkuda?
TalTechil on Eesti heaolus otsustav ja väga 
tähendusrikas roll. Arvan, et Eestil on ka 

https://taltech.ee/en/news/open-lecture-future-capital-rebuilding-economy-future
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maailma heaolus oluline ja tähendusrikas 
roll. 
Minu erialane ja eluline kogemus on kitsas 
mõttes innovatsiooni rahastamises ja laias 
mõttes ühiskondlike uuenduste toetamises ja 
katalüüsimises. Tehnikaülikooli töös ja mõjus 
Eestile ja maailmale käivad mõlemad orgaa-
niliselt käsikäes. Seega näen, et mis puudutab 
ülikooli heaolu ja mõju ühiskonnale nii kitsas 
kui laias mõttes, puudutab ka Eesti ja maa-
ilma heaolu. Paljudel Eesti juhtidel on just 
Tehnikaülikooli, vastavalt ajastule kas TPI, 
TTÜ või TalTechi haridus, ja nii on olnud läbi 
aegade. Tehnilise hariduse ja harituse osakaal 
maailmas on järjest tõusmas. Tehnikaülikool 
on Eesti tehnilise hariduse mõttes nii vun-
dament kui ka mört, mis tehnilisi ehitisi ja 
ehitusplokke koos hoiab.
Arvan, et minu roll võib olla lihtsalt selle 
nägemises ja peegeldamises, mida Eestist 
vaadates ehk nii selgelt ei näe. Mul on olnud 
õnn lähedalt näha paljude ettevõtete, nen-
de juhtkondade ja loodud uuenduste sündi, 
kasvu ja arengut ning see on tekitanud teatud 
kõhutunde ja mustritunnetuse, mille põhjal 
loodan teenida nii Tehnikaülikooli kui ka 
Eestit meie kõigi kõrgema heaolu nimel. Olen 
olnud 22 aastat innovatsiooni rahastaja nii 
riskikapitalistina kui ka riskilaenude alal, 
olen rahastanud kümneid California biotea-
duste ettevõtteid enam kui 750 miljoni dollari 
ulatuses. Kuna ma enne seda olin biotehnoloo-
giafirmades tegevjuht ja molekulaarbioloog, 
siis eks selle kogemuse põhjalt ma neid „kalu 
ja vett“ vaatlengi.

Külastate Eestit vähemalt kord aastas. 
Milline paistab see väike riik võõrsil elava 
inimese pilgu läbi?
Seda näen eelkõige selle põhjal, kuidas mu sõb-
rad ja tuttavad Eestisse suhtuvad – nii need, 
kes on siin käinud, kui ka need, kes on Eestist 
ainult lugenud ja kuulnud. Paljudele on Eesti 
kergelt müütiline „little country that could“. 
Ja enamik neist ei tea, kui väike Eesti tegeli-
kult on. Elan San Diegos, kus elab 1,4 miljonit 
inimest. Märkan Eestis käinute hämmeldust – 
tihti nad ei oska täpselt väljendada, miks neile 
Eesti meeldis, aga silmist on näha, et miski 
neile hinge ja südamesse läks. Mul on tunne, et 
see on koha ja rahva vaim. See, mis alles jääb, 
kui kõik üritused ja sebimised n-ö minna lased 
ja iseenda sisemuses kajama jäänut tunnetad. 
Tunne, mis südamesse jääb, ja see, mis mäles-
tusi tähendusrikkamaks värvib. Seda on raske 
sõnadesse panna, aga lihtne tunda.

Eestlased ise on oma riigi ja tegemiste 
suhtes aga üsna kriitilised. Kas kaugelt 
vaadates jääb midagi silma, mis pole siin 
võibolla nii hästi, kui võiks olla?
Ülikoolis tuli ette arutelusid, kui tugevad on 
eestlased n-ö oma peaga mõtlemises ja kui 
palju on initsiatiivi ja võimet asju väga hästi 
ise ära teha. Selle taustal hakkab eriti silma 
oskamatus ja ehk ka tahtmatus teha hästi 
koostööd. Mulle tundub, et koos tegutsemist ei 
nähta sama väärtuslikuna kui iseseisvalt hak-
kama saamist. Aga tegelikult võimaldab hea 
koostöö suveräänsete partnerite vahel tekitada 
uut, ühistöös ilmnevat kvaliteeti, mida oma-
ette tehes ei olegi võimalik saavutada.
Väga tahaks, et Eesti tegijad selle kiiresti 
selgeks saaks. Taasiseseisvumise ajal paljud 
seda mõistsid ja selle järgi elasid, nad võiks 
jälle üles ärgata ja teistelegi õpetada, mis 
ühiselt tehes võimalik on. Nii üliväike rahvas 
peaks eriti oskama ühte hoida ja teha seda nii, 
et maksimeerida kvalitatiivselt uue tulemuse 
teket, mida ainult ühiselt tekitada saab. 
Kui Eesti hea läbisaamise ja sealt edasi ka ühi-
selt tegutsemise ära õpib, saame demonstreeri-
da, mis tänu sellele võimalikuks saab. Kujutan 
juba ette tuleviku ajalooõpiku jutte, kuidas ku-
nagi ammu ei osanud eestlased omavahel läbi 
saada ega mõistnud ühestöötamise väärtust, 
aga mingil hetkel otsustasid selle nii hästi ära 
õppida, et tagajärjena saabusid eksponentsiaal-
sed muudatused, mis kogu maailmale näitasid, 
et just nii tasubki olla ja koos tegutseda. Ja siis 
maailm paremaks muutuski.
Ütlen meelega, et tegu on „ära õppimisega“, 
sest see, kuidas iseendaga ja omavahel ning 
ümbritseva maailmaga hästi hakkama saada, 
on ju õpitav ja õpetatav. Milleks oodata? Äkki 
võiks seda lastelegi õpetada, järgmise „tiigri-
hüppena“? Tegelikult on see teema ka Califor-
nias väga aktuaalne. Ja just California kipub 
olema see koht, kust palju uut alguse saab.
Käisin mõne aasta eest San Diegos vaatamas 
dalai-laama esinemist. Ta rääkis „tunnete 
hügieeni“ (emotional hygiene) olulisusest: kui-
das kontrollida näiteks viha, frustratsiooni ja 
ärevust. Eks tal oli õigus – sellest esinemisest 
möödunud aastate jooksul on need emotsioo-
nid maailmas palju rohkem esile tõusnud… 
Hammaste pesemine aitab ära hoida valusaid 
hambaauke. Peaksime õppima oma emotsioone 
vähemalt sama hästi pesema kui hambaid. 
Ja kui selle ära õpime, küllap siis suudame 
paremini omavahel läbi saada ja üheskoos 
tegutseda. ■
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Palun tutvusta ennast.
Liitusin Tallinna Tehnikaülikooli 
Tartu Kolledžiga 2008. aastal, mil 
alustasin ehitusfüüsika ja ehitus-

AIME RUUS on inseneriteaduskonna Tartu kolledžis ehitusmaterjalide ja 
-füüsika õpperaja kaasprofessor alates 1. juulist.

graafika õppejõuna ning tööstus- 
ja tsiviilehituse õppekava juhina. 
Minu uurimisvaldkond on ehitus-
füüsika, -materjalid ja sisekliima – 

Palun tutvusta ennast.
Olen infotehnoloogia teadus-
konna magistriõppe prodekaan, 
õppekomisjoni liige ja rahvus-
vahelise magistriõppekava „E-
riigi tehnoloogiad ja teenused“ 
programmijuht, TalTechis toi-
metanud aastast 2011. Lisaks 
olen Digiriigi uurimisrühma 
juht ning enam kui 20 aastat 
toimetanud e-riigi lahenduste 
arendusprojektidega nii Eestis 
kui ka mujal, näiteks uurinud, 
kuidas riik saaks tehnoloogilis-
te lahendustega rahuldada oma 
kodanike vajadusi, mismoodi 
tuleks inimeste igapäevaelu 
mitmesuguste digilahenduste-
ga paremini korraldada ja kui-
das seda mõõta, ning millised 
on peamised mõtte- ja mure-
kohad teenuste digiteerimisel 
ja edukal rakendamisel (info)
ühiskonnas. 

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest õpperaja 
kaasprofessorina kasu on?
Pika akadeemilise karjääri jook-
sul olen kokku puutunud eri 
valdkondade asjatundjatega nii 
akadeemiast kui ka era- ja avali-
kust sektorist. Juhtides arendus-
projekte, olen teoreetilisi teadmi-
si saanud tavaelus rakendada. 
Usun, et see loob minu jaoks hea 
vundamendi, et oma tudengitele 
jagada teadmisi vägagi praktilis-

te näidete varal nii Eesti avali-
kust sektorist kui ka väljaspool 
Eestit tehtud projektidest. 

Mida tahad professorina 
korda saata?
Kaasprofessorina on mul või-
malus olla digiriigi uurimis-
valdkonna eestvedaja, viies läbi 
teadus- ja arendustegevust info-
ühiskonna arengute teemadel, 
mis on oluliseks veduriks nii 
rohepöörde vaates kui ka Ees-
ti digisaavutuste promootorina 
mujal maailmas. Kaasates oma 
uurimisrühma liikmeid ja tea-
duskonna tudengeid nii ülikoo-
lis kui muudes projektides, on 
meil võimalus jagada digiriigi 
kogemust avaliku sektori otsus-
tusprotsesside automatiseeri-
misel ja edukalt digiriigi lahen-

INGRID PAPPEL on tarkvarateaduse instituudis digiriigi tehnoloogiate 
õpperaja kaasprofessor alates 1. juulist. 

duste juurutamisel. On mitmeid 
initsiatiive, nagu näiteks Euroo-
pa Komisjoni toetatud GovS-
tack, kus pean oluliseks tuua 
TalTechi Eestit esindama selle 
teadusstrateegia väljatöötami-
sel. See kõik annab meile või-
maluse saada tudengitele häid 
uurimisteemasid igal kolman-
dal õppeastmel. Pean oluliseks 
tuua tudengite igapäevaellu eri 
osapoolte (riik, ettevõtted jne) 
probleemistikke, mis annavad 
hea sisendi magistri- ja doktori-
töödeks. See tagab, et toimuks 
jätkusuutlik kvaliteetne tea-
dustöö areng ning kindlustatud 
oleks sealjuures akadeemiline 
järelkasv. Kokkuvõtvalt: oluline 
on tutvustada üliõpilastele roh-
kem projektipõhist lähenemist, 
mis annaks võimaluse avaldada 
arvamust, saada tagasisidet ja 
kinnitada oma teoreetilisi tead-
misi praktikas.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Olulisi üllatusmomente ei ole 
jõudnud veel nautida – antud 
positsioonil alustasin juulist, 
samas olen töötanud dotsendina 
aastast 2016, mis iseenesest on 
olnud sarnane positsioon täna-
se ametikohaga. Seega toimetan 
edasi nii teadus- ja õppetege-
vusega kui ka jätkan koostööd 
oma toreda tiimi ja teaduskonna 
meeldiva kollektiiviga. ■

põhirõhk on materjalide niiskusteh-
nilistel omadustel. Sel aastal asusin 
juhtima meie küberfüüsikaliste süs-
teemide peaeriala programmi.
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Palun tutvusta ennast.
Olen loomult teadlane ja maail-
maavastaja – meeldib asju põh-
jalikult uurida ning avastada 
uusi kohti, inimesi ja kultuure. 
Aastal 2006, pärast diplomi-
õpinguid IT Kolledžis, kolisin 
magistriõpinguteks Saksamaa-
le. Edasi viis elu Ameerikasse 
(doktoriõpinguteks) ja Taani. 
Nüüd on väga hea meel tagasi 
kodus olla, kus naudin perega 
Nõmme rohelust, Lõuna-Eestis 
suvitamist ja seenel käimist  

Milliseid kogemusi ja  
teadmisi ülikooli tood?
Olen hetkel nii juhtimise vald-
konna professor TalTechis kui 
ka digitaliseerimise valdkon-
na kaasprofessor Copenhagen 
Business Schoolis. Minu tea-
dustöö keskendub põhiliselt di-
gimuutustele töö valdkonnas, 
sealhulgas uutele töö vormide-
le, andmestumisele ning auto-
matiseerimisele. Olen osalenud 
mitmes rahvusvahelises projek-

tis (ka rakenduslikes), mida on 
rahastanud näiteks Taani Töös-
tusfond ja Austraalia Teadus-
agentuur. Olen publitseerinud 
oma töid rahvusvahelistes tipp-
ajakirjades ning olen mitmes ka 
toimetaja. Samuti tegelen aktiiv-
selt nooremteadlaste mentorlu-
sega. Loodan, et need kogemused 
ja teadmised mujalt maailmast 
on abiks ka majandusteaduste 
alase akadeemilise järelkasvu 
arendamisel TalTechis.

MARI-KLARA STEIN on ärikorralduse instituudis juhtimise tenuuriprofessor 
alates 15. augustist.

programmijuht. Neid ameteid  
on raske lahus hoida. Kõik te-
gevused on suunatud kolledžis 
õdusa õppe- ja töökeskkonna 
hoidmisele ning teadus- ja aren-
dustööle meie interdistsiplinaar-
ses meeskonnas, kes on olnud 
mulle kaasprofessoriks saamisel 
suureks abiks ja toeks. Aitäh!

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Positiivne üllatus oli selle posit-
siooni loomine, olen ülikoolile 
selle võimaluse eest tänulik. ■

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest õpperaja 
kaasprofessorina kasu on?
2016. aasta tenuurireform tabas 
mitmeid dotsente valusalt, kuivõrd 
ametinõuded ei olnud eriti kõrged. 
Üleminekuperioodil tuli tempo kor-
ralikult üles võtta ja selleks, et järg-
mine atesteerimine viie aasta pärast 
läbida, ei saa seda ka alla lasta.

Mida tahad professorina 
korda saata?
Tänasel päeval olen kaasprofes-
sor, Tartu kolledži direktor ja 

Mida tahad TalTechis 
tenuuriprofessorina korda 
saata?
Organisatsiooni ja juhtimise uu-
rimisrühmaga on meil peatseks 
eesmärgiks arendada teadustöö 
kvaliteeti ning samas ka pare-
mini siduda õppe- ja teadus-
tööd. Pikaajaliseks eesmärgiks 
on arendada TalTech (koostöös 
teiste Eesti ja rahvusvahelis-
te ülikoolidega) tipptasemel 
teadustöö keskuseks digimuu-
tuste ja tuleviku töö teemal. 
Eesti uuenduslikud digilahen-
dused töötajatele ja ettevõtjatele  
(e-residentsus, ettevõtluskonto 
jne) ja õitsev idufirmade ökosüs-
teem annavad väga hea baasi 
selleks, et arendada siia ka tu-
levikutöö teemaline tippteadus-
keskus.
Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
TalTechis on väga efektiivne ja 
abivalmis tugipersonal. Suur  
aitäh neile! ■

Palun tutvusta ennast.
Olen sündinud ja kasvanud mere 
ääres ja merendusega olen seotud 
olnud kogu elu. On palju voorusi, 
mis inimest kaunistavad, näiteks 
heatahtlikkus ja püüdlikkus, 

DANEL TÜÜR on Eesti Mereakadeemia merehariduskeskuse juhataja alates 
16. augustist.

kuid kõikide nende oluliste oma-
duste kõrval pean oluliseks mis-
sioonitunnet. Ma ei vali sirgeid ja 
sillutatud olemasolevaid teid, kui 
on võimalik ennast ületada ning 
luua midagi uut.  

Milliseid kogemusi ja  
teadmisi ülikooli tood?
Lisaks meremehe elule on mul 
pikk kogemus avalikus sektoris 
sisejulgeoleku valdkonnas. Me-
rendusega põimunud teemade 
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korra. On väga oluline vaadata 
inimestele silma ja osata neid 
ära kuulata. Proovin olla selline 
juht, keda ma iseendale juhiks 
tahaksin.

Mida tahad mereharidus
keskuse juhatajana korda 
saata?
Tahan kaasa aidata mereaka-
deemia strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele. Me võime saada 
tugevaks kompetentsikesku-
seks, kust tulevad merenduse 
tippspetsialistid, kui me selle 
eesmärgi nimel kõik ühiselt pin-
gutame. Sihtide kõrval tahan 
hea seista selle nimel, et meie 
töötajad tunneksid ennast orga-
nisatsioonis hästi – meil peavad 
olema eeldused oma püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks.  
Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Pean tunnistama, et üllatuse 
momenti ei ole esimesel paaril 
kuul olnud. Minu eelnev töö on 
olnud küllalt pinget pakkuv, 
ehk seetõttu ei üllatu ma nii 
kergesti. ■

Palun tutvusta ennast.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 
2004. aastal geenitehnoloogia 
erialal, edasi spetsialiseerunud 
mikro- ja rakubioloogiasse ning 
edendanud oma teadlasekar-
jääri nii Helsingi kui ka Bor-
deaux’ ülikoolis. Olen üldiselt 
väga rahumeelne ja positiivne 
inimene, kuid pean väga oluli-
seks täpsust, õiglust ja initsia-
tiivi. Tallinna Tehnikaülikoolis 
töötan alates 2016. aastast ning 
teadustöö kõrval olen õppejõud, 
doktorikoolide projektijuht ja 
kahe imearmsa lapse ema. 

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest instituudi 
direktorina kasu on?
Õpingute ja teadlasekarjääri 
jooksul omandatud kriitiline 
mõtlemine, teaduslik lähene-
mine ja suur pingetaluvus tu-
levad kindlasti kasuks problee-
mide lahendamisel ning paljude 
ülesannetega toimetulemisel. 
Rahvusvaheline kogemus on 
andnud võimaluse näha mit-
mesuguseid õppe- ja teaduste-

gevuse korralduse lahendusi, 
akadeemiliste instituutide juhti-
mise iseärasusi ning üldisemalt, 
kuidas toimivad ülikoolid mujal. 
Minu eelnev töö doktorikoolide 
projektijuhina on õpetanud pro-
jektide haldamist, tutvustanud 
ülikoolis toimivaid protsesse 
ja võimaldanud kontakte tugi-
struktuuri töötajatega. 

Mida tahad instituudi  
juhina korda saata?
Keemia ja biotehnoloogia insti-
tuut on üsna erinäoline üksus, 
mis tekkis 2017. aastal kolme 
instituudi liitmisel ja ühendab 
seepärast väga erinäolisi tea-
dusteemasid ning eri tausta ja 
ootustega suurepäraseid tead-
lasi, õppejõude ja tudengeid. 
Minu soov on luua töötajaid ja 
tudengeid toetav ja väärtus-
tav keskkond, MEIE instituut, 
kus kõrgetasemeline teadus 
ja teaduspõhine õpe on priori-
teetideks. Kindlasti tahan pa-
randada kommunikatsiooni ja 
koostööd nii instituudi sees kui 
ka teiste struktuuriüksustega. 
Pean väga oluliseks tõsta meie 

PIRJO SPUUL on keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor alates 1. septembrist.

teaduse ja teadlaste nähtavust 
ning tagada läbi teaduspõhise 
õppe kvalifitseeritud järelkasv.
Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Positiivse ja meeldiva üllatu-
sena olen tundnud mind ümb-
ritsevate inimeste toetust ja 
soovin tänada kõiki selle eest, 
instituudi juhtimine on mees-
konnatöö! ■

kõrval arendasin teenuseid, 
rahvusvahelises koostöös juh-
tisin projekte ning viisin läbi 
suuri õppusi. See periood minu 
karjääris ei olnud lihtne, kuid 
õppisin palju ja olen selle või-
maluse eest väga tänulik. Tead-
miste ja kogemuste kõrval olen 
alati hinnanud inimlikkust. Ini-
meseks olemist on tarvis enda 
jaoks aeg-ajalt lahti mõtestada 
ja keeruliste olukordade ajal 
meeles pidada. Olen oma tööelus 
kogenud palju muudatusi ja see-
pärast pean oluliseks muutuste 
oskuslikku juhtimist. Kommu-
nikatsiooni ja head läbisaamist 
ei tasu alahinnata. Kvaliteedi-
juhtimises on üks hea ütlemine: 
kvaliteedi eest organisatsioonis 
vastutavad kõik töötajad ja kõik 
peavad olema valmis vajalikke 
samme tegema. Alati tuleb olla 
avatud ja rääkida tõde, isegi kui 
see põhjustab ebameeldiva olu-
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Pillemari Lilleorg, vastuvõtu spetsialist

TALTECHI TULI ÕPPIMA 
VEELGI ROHKEM  
HELGEID PÄID

2022/23. õppeaastal alustas TalTechis õpinguid kokku 2529 uut I astme 
ja magistriõppe üliõpilast. I astmesse asus sel sügisel õppima 40 üliõpilast 
enam kui möödunud aastal, magistriõppes vähenes vastuvõtt 225 üli
õpilase võrra.

del toimunud TalTechi Labürin-
dijooks. Kõige rohkem kasutasid 
võimalust võistluste ja olümpiaa-
dide tulemuse alusel soovitud 
erialal õppima asuda informaa-
tika ja küberturbe tehnoloogiate 
õppekavadest huvitatud.
Kui vaadata, millistest koolidest 
meile kõige enam õpilasi üliõpi-
lasteks tuleb, siis juhib Pärnu 
Koidula Gümnaasium, kust tä-
navu tuli koguni 75 uut tuden-
git, järgnevad Tallinna 21. Kool 
(40) ja Gustav Adolfi Gümnaa-
sium (39). Kuldmedaliste astus 
sel aastal Tehnikaülikooli 31% 
kõikidest medaliga lõpetanutest 
(2021. aastal 23%), lisaks 25% 
(2021. aastal 16%) kõigist hõbe-
medali omanikest.
Välisüliõpilaste vastuvõtu osas 
puudutasid kõige suuremad 
muudatused ukrainlaste vastu-
võtu protsessi ja neile pakutavat 
võimalust asuda tasuta õppima 
kõikidel erialadel. Nagu arvata 
oli, esitasid ukrainlased palju 
avaldusi (245), õppima asus 52 
Ukraina kodanikku. Kuna Uk-
rainas on 11-klassiline keskha-
ridus, siis lõpetatakse keskkool 
tavaliselt 17-aastaselt ja osa 
meile kandideerijatest (34) ei 
olnud ülikooliõpingute alguseks 
veel täisealiseks saanud. Täisea-
lised noormehed, kes olid valmis 
õppima tulema, seisid aga sil-
mitsi Ukraina riigipiiri ületami-
se probleemiga, mis saigi üheks 
sagedasemaks takistuseks Tal-
linnas õppima asumisel. Kuid 

peamine põhjus, miks Ukraina 
noored TalTechi erialadele kan-
dideerida ei saanud, seisnes hoo-
pis inglise keele liiga väheses os-
kuses – selliseid kandidaate oli 
lausa 97. Vahest õnnestub neil 
aasta jooksul inglise keelt juurde 
õppida ja tulla uuesti proovima 
järgmisel aastal.
Väliskandidaadid esitasid sel 
aastal kokku 1016 avaldust ja 
õppima asus 184 välisüliõpi-
last 38 riigist, neist kõige enam 
Ukrainast (52), Soomest (24) ja 
Türgist (10).
Selleks et gümnasistid saaksid 
teha eriala valiku teadliku-
malt, on neil võimalus kogeda 
päeva ülikoolis koos juba õppi-
va tudengiga – tulla TalTechi 
tudengivarjuks. Nii on noorel 
võimalik saada parem pilt, mida 
sellel erialal õppimine endast 
tegelikult kujutab, ning küsida 
kõike ülikoolis õppimise ja tu-
dengielu kohta otse üliõpilaselt, 
kes samal õppekaval juba õpib. 
Eelmisel õppeaastal käis Tal-
Techis kokku 222 tudengivarju 
20 erineval erialal. Kõige enam 
varjutati ärinduse, rakendus-
keemia, toidu- ja geenitehnoloo-
gia ning arhitektuuri erialasid. 
Kuna aga viiruse levik pani taas 
paljud üliõpilased distantsõppe-
le ning seetõttu ei saanud kogu 
õppeaastal tudengivarjuks tule-
mist kõikidel erialadel pakkuda, 
võiks huvi tudengivarjuks olla 
kooliõpilaste seas edaspidi isegi 
veel suurem. ■

Augusti lõpus toimunud õppe-
aasta eelnädala suvekuumuses 
oli linnak kõigepealt täis ak-
tiivselt orienteerumismängus 
osalevaid noori, kes järgnevatel 
päevadel murelikul pilgul tele-
fonist õiget ruumi numbrit te-
gelikkusega kokku viia püüdsid. 
Nõustamiskeskuses oli kahe esi-
mese nädala jooksul tudengilt 
tudengile nõustamise ruumis 
küsijatest pidev järjekord, kõige 
põletavam teema ootuspäraselt 
õppeainete deklareerimine.
2022. aasta vastuvõtuks tõsteti 
mõnel I astme erialal kandidee-
rimise lävendeid: viiel erialal 
tõsteti laia matemaatika riigiek-
sami nõutavat tulemust, samuti 
ühtlustati eesti keele punktide 
nõuet. Lävendit tõstnud kavade 
puhul vastuvõtt kas suurenes 
või jäi samaks, seega kõrgemad 
nõuded mõjusid kandidaatidele 
pigem atraktiivsena. Võrdlu-
seks võib öelda, et sisseastujaid, 
kelle laia matemaatika riigiek-
sami tulemus oli väga kõrge ehk 
90–100 punkti, astus sel aastal 
TalTechi erialadele õppima 252, 
mis on eelmise aastaga võrrel-
des 95 võrra rohkem.
Lisaks tavapärasele vastuvõtu-
le riigieksamite alusel pääseb 
TalTechi õppima ka erinevate 
võistluste ja olümpiaadide tule-
muste alusel. Näiteks kui güm-
nasist on saavutanud kõrge koha 
kas riiklikul või rahvusvahelisel 
võistlusel/olümpiaadil. Selliste 
võistluste hulka kuulub ka keva-
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Tallinna Tehnikaülikooli esmakursuslaste hulgas on juba mitmendat aastat 
esirinnas Pärnu Koidula gümnaasiumi lõpetajad. Igal aastal tuleb ülikooli 
70–80 selle kooli vilistlast, kes jaotuvad küllalt ühtlaselt eri teaduskondade 
vahel. Edetabeli tipus on ka hulk teisi koole, mille õppeainetesse on 
TalTech panustanud.

Hanno Tomberg ja Keiu Org  Fotod: TalTech

Poolteist aastat tagasi võtsime 
avatud ülikoolis suuna hakata 
järjekindlamalt koostööd ja li-
sategevusi pakkuma nendele 
gümnaasiumitele, mille lõpe-
tanutest suur osa valib oma 
õpingute jätkamiseks Tallinna 
Tehnikaülikooli. Lisamotivat-
siooni andis ka Tallinna Musta-
mäe Riigigümnaasiumi loomise 
plaan, samuti teised lähiaasta-
tel Tallinna ja selle naabrus-
konda kerkivad uued koolid. 
Usume, et kui pakume nendele 
gümnaasiumitele valik aineid ja 
olümpiaaditegevusi, valivad õp-
purid kõrgharidusse suundudes 
senisest enam reaalainetega 
seotud erialasid.
Koolidega suheldes nägime, et 
paljuski on senine koolisüsteem 

tuginenud väljakujunenud 
aine kavadele ja kuni viimaste 
aastateni oli valikainete maht 
gümnaasiumiastmes pigem 
ju huslik. Üllatas, et õpilased 
eelistasid valikainetena liht-
samaid ja kergesti läbitavaid  
aineid, nagu isetegevus, sport ja 
kultuuriga seotud valdkonnad. 
Koolijuhtide mure on olnud, et 
ainekava on gümnaasiumis suh-
teliselt mahukas, mistõttu vali-
kained võiksidki pigem pakkuda 
vaheldust.
Rõõm on aga tõdeda, et viimas-
tel aastatel on ka koolijuhid 
aru saanud, et gümnaasium 
peaks õppureid rohkem ette 
valmistama tulevase elukutse 
valikuks. Reaalainete madalad 
keskmised eksamitulemused 

on jõudnud õppejuhtide tead-
misse. Edukamate eesmineja-
tena võiks varasematest aasta-
test välja tuua Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi, Tallinna Teh-
nikagümnaasiumi ja Viimsi 
gümnaasiumi, kus huvi reaal-
ainetega seotud lisateadmiste 
vastu oli suur. Samuti tuleks 
esile tõsta TalTech Virumaa 
kolledžit, mille õppejõud on 
mitu aastat andnud valikaine-
mooduleid Kohtla-Järve Riigi-
gümnaasiumis.
Meie esimeseks katsetuseks 
suuremas mahus valikainete-
ga Tallinna ja selle lähiümb-
ruse gümnaasiumitesse min-
na sai eelmisel sügisel avatud 
Tabasalu Gümnaasium, kus 
2021. aasta sügisel pakkusi-

KOOLIÕPILASTESSE 
PANUSTAMINE AITAB 
VASTUVÕTULE KAASA

KOOSTÖÖ
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me oma õppejõududele toetu-
des nelja ja kevadel juba kuut 
valikainet. Lihtsamaks tegi 
koostöö noore kooli juhtide 
valmisolek saata oma õpilasi 
valikainete tundideks ülikooli 
ruumidesse. Huvitav oli kuu-
lata, kuidas Tarvo Niine õpe-
tas 11. klassi õpilastele logis-
tikat läbi pitsaketi tellimuste 
lahendamise. 2022. a kevadel 
olid populaarsed ka energeeti-
ka põhialuste ja robootika va-
likained. Alanud õppeaastal 
jätkame, kuid õpilaste õhina 
üleval hoidmiseks tuleb ka 
ülikoolil oma aineid paremi-
ni välja pakkuda ja õpilastele 
valdkonda arusaadavaks teha.
Pöörasime tähelepanu ka Pär-
nu Koidula Gümnaasiumile, 
mille direktor Indrek Kaldo on 
teinud fantastilist tööd reaal-

ainete ja õppe propageerimise-
le Pärnus ja Pärnumaal. Ko-
genud ja hasartsed reaalainete 
õpetajad teevad pühendunult 
tööd matemaatika, keemia ja 
füüsika saladuste avamisel 
kõige vanemas kooliastmes, 
kuid sellele on kindlasti kaa-
sa aidanud ka parimate põhi-
koolilõpetajate valik sellesse 
gümnaasiumisse. 12. klassis 
on kolm reaalsuunaga paral-
leeli, lisaks loodus, ettevõtlu-
se ja Euroopa suunaga klassid. 
Eelmisel õppeaastal pakkusi-
me Pärnus kolme valikainet: 
Ago Lubergi e-õppe põhist 
programmeerimise kursust, 
Aurika Nõmme juhitud tehni-
list joonestamist ning Andres 
Eeki elektroonikaõppe sisse-
juhatavat kursust. Huvi kõigi 
kolme vastu oli suur ja jätka-

me nendega kindlasti ka lähi-
aastatel.
Gümnaasiumitest, kust tuleb 
Tehnikaülikooli enim õppijaid, 
tõusis tänavu teisele kohale 
Tallinna 21. Kool, jättes selja 
taha nii GAGi kui ka Tallinna 
Reaalkooli. Taustaks taaskord 
reaalsuunale tähelepanu pöö-
ramine seni eelkõige inglise 
keele õpetamisega hiilanud 
koolis. Võib ka väita, et Tal-
Techi inseneriteaduskonna 
nimetatud kooli gümnaasiu-
miastmele läbi viidud võist-
lus „Rakett 21“ kannab vilja. 
Lisaks õpetavad TalTechi 
üliõpilased ja õppejõud koolis 
robootikat ja programmeerimi-
sega seotud aineid. Kooli õpi-
lasfirmad on võitnud viimastel 
aastatel Eesti õpilasfirmade 
konkursse ning loodame, et 

TalTechi TOP20 koolide edetabel sisseastunuid lõpetas 2022 lõpetas varem

Pärnu Koidula Gümnaasium 75 53 22

Tallinna 21. Kool 40 29 11

Gustav Adolfi Gümnaasium 39 29 10

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 39 35 4

Viljandi Gümnaasium 39 33 6

Hugo Treffneri Gümnaasium 35 27 8

Viimsi Gümnaasium 34 23 11

Jõhvi Gümnaasium 33 25 8

Tallinna Reaalkool 32 16 16

Tartu Jaan Poska Gümnaasium 31 23 8

Nõo Reaalgümnaasium 30 20 10

Saaremaa Gümnaasium 30 30

Narva Keeltelütseum 27 22 5

Tartu Tamme Gümnaasium 27 18 9

Tallinna Nõmme Gümnaasium 25 19 6

Jakob Westholmi Gümnaasium 24 18 6

Saku Gümnaasium 24 21 3

Läänemaa Ühisgümnaasium 23 19 4

Narva Pähklimäe Gümnaasium 22 14 8

Rakvere Gümnaasium 22 14 8
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koostöös Tehnopoliga suuda-
me õpilasettevõtetele ka omalt 
poolt julgustust anda ja pare-
maid ärilisi valikuid leidma 
ärgitada.
Suure praktilise väärtuse Tal-
Techi õppekavadest annab 
õpilastele uurimistööde ju-
hendamine, mida koolidele sa-
muti aktiivselt pakume. Ühes 
õppeaastas juhendavad Teh-
nikaülikooli töötajad kümneid 
uurimistöid, mis on pälvinud 
õpilaste teadustööde riiklikul 
konkursil ka kõrgeid auhindu. 
Õppejõudude juhendamisel 
uurimistööd teinud õpilastel 

on olnud võimalik töötada koos 
meie teadlastega ning avasta-
da ülikooli laboreid.
Tallinna Tehnikaülikooli tule-
vate õppijate päritolukoolide 
esireas hakkavad silma ka Vil-
jandi Gümnaasium ja Tallinna 
Linnamäe Vene Lütseum. Vil-
jandist tuli TalTechi õppima 
koguni 33 tänavust abiturienti 
ja valdav osa Linnamäe Vene 
Lütseumi lõpetanutest valis 
sel sügisel oma tulevaseks eri-
alaks informaatikateaduste-
ga seotud õppekavad. Väärib 
märkimist, et suurem tähele-
panu koolimessidele ja -koos-

tööle on hakanud vilja kandma 
ka Tartus: nii Hugo Treffneri 
Gümnaasiumist kui ka Tar-
tu Poska Gümnaasiumist tuli 
TalTechi õppima 30 kooli tä-
navu või varasemalt lõpetanut.
Järgmisel aastal avatakse 
ülikooli kampuse vahetus lä-
heduses Mustamäe Riigigüm-
naasium, koostöö esimesed 
kohtumised on peetud. Uue 
riigigümnaasiumi juhtkond 
väärtustab kõrgelt reaalaine-
te õpetamist ja koolide plaani-
desse mahub ka väljakujune-
nud reaalsuund. Futurum sit 
clara! ■
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Kevadsemestril 2022 valisid arvutisüsteemide magistrandid Tatsuki Ishikawa 
ja Sander Tsõbulski koos mehhatroonika magistrandi Prisca Adenike Adeotiga 
enda õpingukavasse aine „Mehhatroonika ja arukate süsteemide projekt“, 
mis oli liitunud EuroTeQ Collideriga* ja TalTechis esmakordselt toimunud 
Waste Challenge algatusega. Järgnevalt jagavad nad oma kogemust 
õppeaines ning Waste Challenge’i ja EuroTeQaThoni võistluses.

Ethel Praks, õppearenduse peaspetsialist  Fotod: erakogu

EUROTEQ COLLIDERI 
ÕPPEAINE VIIS 
EUROTEQATHONI VÕIDUNI
EHK KUIDAS TALTECHI TUDENGID  
EUROOPA PARIMA 
ENERGIASÄÄSTULAHENDUSE LÕID

Tegemist ei olnud tudengi-
te jaoks kohustusliku ainega 
ja see valiti eelkõige kahest 
märksõnast lähtuvalt: mees-

konnatöö ja eluline probleem. 
Sandri sooviks oli teha tööd 
koos tiimiga ning lihvida oma 
meeskonnatöö oskusi ja tead-

TUDENGIELU

* EuroTeQ Collideri 2022. aasta teemaks on „Leave no waste behind“. Collideri eesmärgiks on rühmatöödes 
(4–6 liiget) välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna 
vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on 
teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on heaks võimalu-
seks välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

misi. Prisca peamiseks valiku-
kriteeriumiks oli võimalus 
lahendada tööstusele olulist 
päriselu probleemi. Tatsuki 

ENSA.AI meeskond
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ootas kursuselt võimalust ka-
sutada oma tehnilisi teadmisi 
mõne reaalse rakenduse ellu-
viimisel koos eri taustaga tii-
miliikmetega, sest nii on tava-
liselt ka ettevõtetes. Ja selles 
mõttes vastas kursus ootustele 
hästi. 
Meeskonnad loodi lähtuvalt tu-
dengite huvidest: sarnase hu-
viga liikmed moodustasid ühe 
meeskonna ja asusid probleemi 
kallal tööle. Tatsuki, Sander ja 
Prisca valisid ülikooliga koos-
tööd tegeva ettevõtte R8 Tech-
nologies (ettevõte keskendub 
erinevate hoonetüüpide ener-
giatarbimise ja CO2 heitkogus-
te vähendamisele, säilitades 
samas suurepärase sisekliima) 
pakutud teema, mille keskmes 
olid hooneautomaatika ja õhu-
ventilatsioonisüsteemid. Peale 
Tatsuki, Sandri ja Prisca kuu-
lusid ENSA.AI meeskonda veel 
Mai-Liis Org elektroonika ja 
kommunikatsioonitehnoloo-
giate magistrikavalt ja Sanan 
Suleymanov arvutisüsteemide 
magistrikavalt. Alguses jagati 
ülesanded lähtuvalt konkreet-
se tudengi taustast, kuid hil-
jem juba suhteliselt võrdselt 
ja tegutseti ka üheskoos. Kõik 
kinnitasid, et meeskonnatöö 
sujus hästi ning konflikte ei 
tekkinud, kuna probleemide 
puhul saadi omavahel hästi 
suheldud. 
Kuna Tatsuki valis lahenda-
tava teema lähtuvalt oma va-
rasematest teadmistest, sai ta 
neid ka palju rakendada. Sa-
mas arvas ta, et oleks õppinud 
kursusel rohkem, kui oleks 
valinud täiesti võõra teema. 
Ülekantavate ja nn pehmete 
oskuste osas tõi ta välja pro-
jektijuhtimise oskuse tiimis 
– seda sai kindlasti õpitud 
ja praktiseeritud. Sander sai 
teada, et tehisintellekti saab 
õpetada kahte moodi – juhen-
datult (supervised) ja juhenda-
mata (unsupervised). Projekti 
vältel kasutasid nad mõlemat 
viisi leidmaks parimad teed 

nõutud tulemusteni. Prisca 
tunnistas, et pidi meenuta-
ma enda masinõppe ja and-
meanalüüsi oskusi – need on 
tema jaoks väga olulised, sest 
andmete paljususes on tähtis 
aidata neil andmetel „päriselt 
oma lugu jutustada“. Samuti 
on tema jaoks oluline ener-
giatarbimise vähendamine. 
Ennast tajuti uudishimulike, 
pühenduvate ja sihikindlate 
õppijatena.  
Õppeaine metoodika toetas sel-
le eesmärgini jõudmist. Sander 
tõi välja: „Meil olid kindlad 
ajad ning eesmärgid, mida 
pidime täitma, ning see aitas 
püsida graafikus ja projekti 
lõpule viia.“ Talle meeldis, et 
peamine eesmärk oligi projekt 
teha tükikesteks, mille jaoks 
olid ka antud kuupäevad, mil-
lal peaks need valmis saama, 
sest see õpetab tegutsema 
ja annab õppijale arusaama, 
kuidas projektide tegemine nn 
päris tööl käib. Tatsuki ütles, 
et nad said juhendajatelt ka 
tehnilisi küsimusi, mis nõud-
sid igalt tiimiliikmelt tööd ja 
vaeva, ning igaüks pidi ka vä-
hemalt ühe korra pitchi’ma. 
Kui kursus oli lõppemas ning 
probleemid ja väljakutsed 
jõudnud tiimide poolt võima-
like lahenduste/prototüüpi-

deni, toimus TalTechis Waste 
Challenge’i üritus. Kõikide 
Collideriga liitunud ainete ja 
ka teiste probleem- ja projekt-
õppe ainete tudengitel oli või-
malik oma ideed või lahendust 
esitleda ning seejärel valis žü-
rii parimad projektid kolmes 
kategoorias: linnad, energia ja 
tarbimine. 
Waste Challenge’i lõppüritust 
pidasid õppijad heaks võima-
luseks kaasa lüüa suurema 
haardega võistlusel ning välja 
tulla maailma parandava idee-
ga. Valmistuti parajalt – mit-
te liiga vähe ega palju, aga et 
kõik vajalik saaks korralikult 
tehtud; tänu tiimile sujuski 
kõik hästi. Nauditi üritust ja 
ettevalmistused tasusid end 
ära – ENSA.AI võitis ener-
gia kategoorias. Kõik liikmed 
tundsid sellest rõõmu ja olid 
uhked: Prisca sõnul andis see 
talle veel enam indu uusi asju 
teha, Tatsuki viitas aga selle-
le, et tema juba veidi aimas, et 
nad võivad võita, sest paljud 
võistlusel osalenud ei olnud 
jõudnud kursuse käigus pro-
totüübini ja kuna nemad olid, 
siis võis see anda juba päris 
hea eelise. 
Kohaliku Waste Challenge’i 
kategooria võitmine avas tiimi-
le järgmise ukse – võimaluse 

TalTechi esindajad EuroTeQaThonil
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minna TalTechi esindama Eu-
roTeQaThonile, kus omavahel 
võistlesid kuue EuroTeQi part-
nerülikooli parimad tiimid. 
EuroTeQaThoni tsentraalne 
korraldaja oli Müncheni Teh-
nikaülikool, aga partnerülikoo-
lide osalemine oli ära jagatud 
nn tandemitena, kus TalTechi 
võitjad said sõita Taani Tehni-
kaülikooli ja osaleda sealt koos 
Taani tiimidega ühisel võistlu-
sel läbi veebiülekande. 
ENSA.AI tiim jäi EuroTeQaT-
honi ja Taani Tehnikülikooli ko-
gemusega väga rahule. Tatsuki: 
„Kohtusime paljude intelligent-

sete inimestega, kellega sai pi-
dada huvitavaid vestlusi. Mulle 
Taani ülikool väga meeldis ja 
hea võimalusena saime külas-
tada ka ülikooli laborihoonet. 
Teiste tiimide pitchi’d käsitlesid 
probleeme, mis ei ole aktuaalsed 
ainult Euroopas, vaid ka minu 
kodumaal Jaapanis ja seetõttu 
oli huvitav näha, mis probleemid 
teistel on ja kuidas neid konk-
reetsest valdkonnast või ülikoo-
list lähtuvalt käsitletakse.“ 
Priscale meeldis ürituse mit-
mekesine ja meeliülendav 
õhkkond. Lisaks toimunule 
ja teistele tiimidele, kes olid 

väga sõbralikud ja toredad, 
jagas Sander tähelepanekuid 
ka Kopenhaageni kohta: „Taa-
ni, täpsemalt Kopenhaagen, 
oli väga huvitav ja erinev 
võrreldes Eestiga – teistsugu-
ne arhitektuur ja väga palju 
jalgrattureid. Ainuke asi, mis 
Kopenhaageni ja seda ümbrit-
sevate linnade puhul ei meel-
dinud, oli ühistransport – tu-
risti jaoks keeruline.” 
Sander võttis Taanist kaasa 
ka arusaama, et häid ideid 
on küll palju, kuid vaja on ka 
seda hästi esitleda ehk „maha 
müüa“. ENSA.AI suutis oma 
projekti ja esitlusega žüriid 
veenda ja lisaks ägedale koge-
musele pandigi taskusse Euro-
TeQaThoni energia kategooria 
võit. Selle üle on kõigil põhjust 
uhke olla, ja ollaksegi. 
EuroTeQaThoni auhinnaks oli 
reis Brüsselisse, kus sai oma 
ideed tutvustada Euroopa Ko-
misjoni esindajatele, nautida 
auhinnatseremooniat ja õhtu-
sööki ning külastada Bruxel-
les-Energie’ prügielektrijaama. 
Lisaks oli ette nähtud võidura-
ha, mille eest sai tellida endale 
meeldivaid raamatuid. 
Hetkeseisuga mingeid kindlaid 
plaane veel projektiga edasi 
mineku osas ei ole, sest kõik 
nõuab aega ning kooli ja töö 
kõrvalt on seda raske teha. Sa-
mas on nii Priscal kui Sandril 
huvi näha, mida selle projek-
tiga veel teha annab ning kas 
see tulevikus ja tavaelus üldse 
näeb kasutust. Prisca ütleb, et 
kavatsetakse ikkagi veel uu-
rimistööd teha, et projekt või-
malikult turukindlaks saada, 
ning tegelikult oleks vaja ka 
edasisi mentoreid/juhendajaid 
ja rahalisi ressursse. Tatsuki 
ütleb aga ausalt, et kuna tema 
põhiaeg on hõivatud töö ja tei-
se isikliku projektiga, siis ta 
antud võiduprojekti enam eda-
si ei jõua panustada. 
Kõik kolm soovitavad Collideris 
osalemise kogemust ka teistele ENSA.AI esitlusi tegemas EuroTeQaThonil
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– see on hea viis, kuidas kohtu-
da uute inimestega ning ideid 
vahetada. Sander: „Mine tea, 
võib-olla leiab ka tulevasi sõpru 
või hoopis äripartneri, kellega 
ideed ellu viia.“ Tatsuki tõi väl-
ja võimaluse õppida suhtlema 
eri taustaga tiimikaaslastega, 
sest projekti arengukiirus võib 
otseselt sõltuma hakata just 
kommunikatsioonioskustest. 
Ta lisas: „Eriti soovitan ma 
sellist kogemust arendajatele, 
kes on harjunud üksi töötama 
ja mitte kunagi tiimis. Tiimis 
töötamine on väga erinev nii 
kiiruse, töökoormuse kui ka 
palju muu osas.“ ■ ENSA.AI auhinnatseremoonial Brüsselis

Euroopa Parlamendi külastuse eel koos Müncheni ja Eindhoveni Tehnikaülikooli võitjatiimidega

ESIMESE EUROTEQATHONI (10.–12. JUUNI 2022) 
VÕITJAD KATEGOORIATES:
LINNAD: ASURA (Eindhoveni Tehnikaülikool) 
Asura on integratsiooni- ja haldusettevõte, mis aitab omavalitsusi säästva arengu eesmärkide saavuta-
misel läbi kontrollitud nutikate juhtimissüsteemide. Projektis pakutakse linnadele lahendusena 
empaatilist, turvalist ja inimkeskset ümbritsevat valgustust. 

ENERGIA: ENSA.AI (Tallinna Tehnikaülikool) 
ENSA.AI pakub intelligentset hooneautomaatika lahendust ettevõtetele õhuventilatsioonisüsteemide 
tõhusaks juhtimiseks, kasutades tehisintellekti algoritmi. 

TARBIMINE: ADVAN.CE (Müncheni Tehnikaülikool) 
Advan.ce on välja töötanud jätkusuutliku ja skaleeritava lahenduse meditsiiniliste kuvamisseadmete  
(nt MRI-d ja röntgeniaparaadid) asukoha leidmiseks, et vältida nende ebaõiget kõrvaldamist.
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Gümnaasiumilõpetajate arv väheneb, pandeemia ja reaalainete 
õpetajate puudus on jätnud jälje õpilaste matemaatika-, keemia- ja 
füüsikateadmistesse. Põlevkivitööstuse ümber toimuv negatiivne 
kommunikatsioon on sisendanud noortes arusaama, et töötamisel Ida-
Virumaal ei ole perspektiivi. Kuidas sellises olukorras „meelitada“ noori 
õppima Ida-Virumaale Kohtla-Järvele?

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži direktor

VIRUMAA KOLLEDŽ LÕIMIB 
KÕRGHARIDUST KUTSE- JA 
GÜMNAASIUMIHARIDUSEGA

Virumaa kolledž on teinud üle 15 aasta koos-
tööd eelkõige Ida-Virumaa, kuid ka paljude 
teiste Eesti koolidega. Kõikidele haridusastme-
tele pakutakse tehnikavaldkonna töötubasid, 
klubisid ja laagreid. 2020. aastast keskendu-
takse aga gümnaasiumi ja kutsekooli õppuri-
tele, pakkudes kursuseid nii kohapeal kui ka 
e-õppena, nii tervele klassile kui ka indivi-
duaalselt. Kursused on koostatud mahus, mis 
võimaldab neid arvestada gümnaasiumi riikli-
ku õppekava täitmisel ning lõpetamisel saavad 
õppurid Tallinna Tehnikaülikooli tunnistuse. 
Läbitud kursuseid on võimalik üle kanda vaba-
ainena ükskõik millises Eesti ülikoolis.
Kõrghariduse lõimimine kutse- ja gümnaasiumi-
hariduse ning huviharidusega, sh tööandjate 
kaasamine, on võtmeküsimus terve Eesti jaoks.  
On ju lõimingu eesmärk seostada eraldi õpeta-
tavaid teadmisi ja oskusi, asetada need reaalse 
elu konteksti ning siduda tervikuks.
Triin Ploompuu on oma arvamusloos „Tehnika-
valdkonna kutseõpe vajab muutusi“ (ERR, 
02.08.2022) väga teraselt märkinud: „Targa 
ühiskonna edendamine sõltub paljuski haridus-
süsteemist, sest tark tööstus vajab teaduse, 
tehnoloogia, tehnika ja matemaatika sidusust. 
Kutseõppeasutustel on äärmiselt oluline roll 
riigi majanduse toetamisel, kuid ta on jäetud 
sellegipoolest tähelepanuta ja kutsehariduse 
omandanud inimesed on asetatud kehvemale 
positsioonile võrreldes kõrghariduse lõpetanu-
tega.“ Ühe lahendusena pakub ta siduda tehnika-
valdkonna kutseõppe erialad kõrghari dusega, 
et optimeerida õpiteed ning muuta kutseõpe 
atraktiivsemaks. Virumaa kolledž teeb koostööd 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, osaledes 
IT-Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi 
elluviimisel. Kahel erialal, Tarkvaraarendaja 

ja IT-süsteemide spetsialist, osalevad meie 
õppejõud, ning alates 2023. aastast kolledžisse 
õppima tulijatel arvestatakse VÕTAga õppe-
aineid kuni 18 EAP mahus.
Sel sügisel on Virumaa kolledžil plaanis koos 
ettevõtetega külastada kõiki Eesti kutsekoole ja 
gümnaasiumeid, et tutvustada insenerierialasid 
ning tulevikuväljavaateid. Ettevõtted on suu-
nanud pilgu Virumaa kolledži tudengitele: Viru 
Keemia Grupp annab välja stipendiumeid kuld- 
ja hõbemedaliga sisseastujatele; Eesti Energia 
pakub lisaks stipendiumidele sadu praktikakoh-
ti tulevastele inseneridele; ettevõtted on valmis 
lõpetajatele maksma konkurentsivõimelist töö-
tasu ning pakkuma kiireid karjäärivõimalusi. ■

VIRUMAA

KOLLEDŽI  
MOTIVATSIOONIPAKETT 
SISSEASTUJATELE:
Viru Keemia Grupi ja kolledži stipendiumid 
medalistidele 100–150 € kuus.
Tasuta ühikakoht või sportimisvõimalus Wiru 
Spordikeskuses kahele parimale sisseastujale 
igal erialal.
Tasustatud praktikakoht ettevõtetes.
Kolledži aktiivsusstipendium.
Kolledži kursuste läbimine gümnaasiumis arves-
tatakse kohustusliku, valik- või vabaõppena.
E-kursuse „TalTech Virumaa – haridus, mis 
töötab“ läbimine annab sisseastumisvestlusel 
2,5 punkti.
Kõik maakonna medalistid, reaalainete olüm-
piaadidel või maakondlikul uurimustööde kon-
kursil ära märgitud või kolledži inseneeria või 
digisüsteemide mooduli läbinud gümnaasiumi-
õpilased saavad sisseastumisvestlusel 10 punkti.

https://www.err.ee/1608673531/triin-ploompuu-tehnikavaldkonna-kutseope-vajab-muutusi
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Augustis osalesid Norra Tehnikaülikooli (NTNU), Aalto ülikooli ja TalTechi 
doktorandid DIGIMAN projekti suvekoolis, kus katsetati ja tagasisidestati 
uudset digitaalse tootmise ühiskursust.

Mihkel Kahju, TalTech Virumaa kolledži ettevõtlusjuht  Foto: Virumaa kolledž

VIRUMAA KOLLEDŽ LOOB 
KOOS NORRA PARTNERITEGA 
UUDSET DIGITAALSE 
TÖÖSTUSE KURSUST

Loodava kursuse nimetus on „Digitaalne toot-
mine – multidistsiplinaarne holistiline vaa-
de: molekulidest toodeteni ja tagasi.“ Kursus 
tutvustab digitaalset tööstust ning selle seost 
ärijuhtimise ja IKT-ga ning on mõeldud eeskätt 
doktorantidele ja magistrantidele sissejuhatu-
seks tehnoloogia valdkonna erialadesse. Lisaks 
eelnimetatud üldistele teemadele tutvustatak-
se täpsemalt ka digitaalset energiatootmist, 
materjaliteadust nii füüsiliste parameetrite kui 
ka akustilise emissiooni ning vibratsioonide 
vaates, keeruliste insener-tehniliste süsteemide 
disaini ja robootikat. Kursusel kajastatakse ka 
Virumaa kolledži fookusteemat – arvutuskee-
mia digitaalseid töövahendeid, mida reaalselt 
keemiatööstuses ka rakendatakse. Lisaks kõige 
värskemate tehnoloogiate tutvustamisele on 
Eesti kõrgharidusmaastikul uudsed ka kursuse 
arendamise meetodid ning loodav juhend.
Projekt algas 2021. aasta novembris, mil lepi-
ti kokku visioon ja komplekteeriti meeskond. 
Kursuse moodulite esmane testimine viidigi läbi 
rahvusvahelises suvekoolis, kus osales 19 õppu-
rit kolmest eri riigi ülikoolist, Iisraelist Norrani. 
Iga päev esitleti kahte moodulit ning järgmise 
päeva hommikul anti kiire tagasiside eelmisel 
päeval läbitule. Viienda päeva hommikul toimus 
kvalitatiivse tagasiside andmine: iga mooduli 
omanik viis läbi tagasiside sessiooni konkreet-
sest teemast enim huvitatud suvekursuslastega. 

Pealelõunal toimus aga ebatavaline lõpuüritus – 
lühike, kuid katsumusi ja ilusaid vaateid pakkuv 
matk Aidu karjääris.
Suvekursus täitis mitut olulist eesmärki. Esiteks 
moodulite ja nende omavahelise sobivuse katseta-
mine õppekeskkonnas. Teiseks oli see omamoodi 
surve moodulite autoritele, sest toimus reaalne õppe - 
töö konkreetsete tudengitega. Ning lõpuks väga 
väärtuslik konstruktiivse tagasiside kogumine eri-
neva taustaga õppuritelt. Kuna kursus on mõeldud 
ülevaatlikuna, siis saadi kätte tunnetus, kus mindi 
liialt sügavuti ning kus jäädi liiga pinnapealseks.
Nüüd on plaanis vastavalt saadud tagasisidele 
mooduleid edasi arendada. Seejärel viiakse läbi 
kaks kursuse tutvustust doktorantidele ning 
kaks arengu-iteratsiooni. Uut innovaatilist kur-
sust on plaanis laiemale avalikkusele tutvustada 
hübriidseminaril 2023. aaasta suvel.
DIGIMAN on Riigi Tugiteenuste Keskuse 
2014–2021 Euroopa majanduspiirkonna ja Norra 
toetuste rahastatud arendusprojekt „Multidist-
siplinaarne teadmusintegratsioon digitaalse 
tootmise valdkonnas“, mille eesmärk on rahvus-
vahelise võrgustiku tekitamine ja uudse digitaal-
se tootmise ühiskursuse koostamine. ■

Hoia end DIGIMAN projekti tegemistega 
kursis Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate 
Innovatsioonikeskuse (ViDRiK) kodulehel 
vidrik.taltech.ee/digiman  

https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/teised-programmid/euroopa-majanduspiirkonna-ja-norra-toetused
https://vidrik.taltech.ee/digiman/
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Fotod: Leo Muiste ja A CUBE Agency

TalTech tähistas aastapäeva raju, aga väärika 
linnakupeoga, kus osales üle 2500 inimese.

Juba keskpäevast liikus kampuses pidulike 
nägudega elevil inimesi igasuguses vanuses: 
vilistlaste kokkutulekutele tulid ühiseid õpingu
aegu meenutama teiste hulgas 1972. aastal ehk 
pool sajandit tagasi diplomi saanud tööstus
elektroonika eriala lõpetajad; giidiga tuuridel 
sai üle saja huvilise rohkem teada kampuse 
60aastasest ajaloost ning huvilised pääsesid ka 
ülikooli arhiivi; fuajees oli teklite soodusmüük, mis 
kõnetas nii tudengeid kui väärikaid vilistlasi;  

toimus mälumäng eestikeelsetele ja quiz night 
ingliskeelsetele osalejatele ning TalTechi tudengite  
viievõistlusel kaasa teinud paarikümne tudengi
organisatsiooni hulgas olid tiimid ka teistest 
ülikoolidest.

Päeva rahulikuma osa võttis kokku Akadeemikute 
alleel toimunud Leiutajate laulu ja tantsupidu,  
kus osalesid pea kõik ülikooli kultuurikollektiivid 
ning kaasa lauldatantsida sai ka publik. Pärast  
seda koondus pidu ülikooli fuajeesse ja aulasse, 
kus kütsid kirgi Ivo Linna ja Supernova, Terminaator  
ning nublu.

GALERII
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Taavi Tamm, Eesti Mereakadeemia tudeng  Fotod: erakogu

Hetkel töötan 80-meetrise luksusjahi peal teise 
tüürimehena. Talvel viibis laev Kariibidel ning 
suvel seilas taas Euroopasse, kus peamiselt veet-
sime aega Lõuna-Prantsusmaal ja Horvaatias. Iga 
jaht on erinev ja igal omanikul oma elustiil. Eluke 
meie pardal on üpris spordijanuline: vahet ei ole, 
kus me pesitseme – jooksujalatsid, ujumisprillid 
ja jalgrattavarustus on seina ääres alati valmis 
stardiks, et omanikuga koos sportides uusi kohti 
avastada. Võin julgelt öelda, et peale praegust 
lepingut võin otse Ironmanile minna.
Hetkel on minu ajalugu seotud kahe jahiga, millest 
praegune on privaatjaht ja eelnev rendijaht. Suu-
rim erinevus on töötempo – rendijahil töötades on 
reise tunduvalt rohkem, samuti erinevaid inimesi, 
kellega kokku puutun. Jahi rentijaid on seinast 
seina: Hollywoodi näitlejad, lauljad, miljardärid 
Saudi-Araabiast ja USAst. Tagasi vaadates Mere-
akadeemiale olen äärmiselt tänulik, et valisin 
laevajuhtimise eriala, mis avas mulle ukse maa-
ilma, millest ma ei osanud unistada ka oma kõige 
imelisemas unenäos.

Taavi, Hendrik ja Sten maailma vallutamas
Oleme laevajuhtimise eriala neljanda kursuse 
tudengid, kes läbisid just oma aastase praktika ja 
seilasid kolme peale praktiliselt läbi terve maailma.
Hendrik oli praktikal Hollandi ühes suuremas 
laevafirmas Spliethoff, kus ta viibis kahe kauba

Laevajuhtimise ja -mehaanika tudengid peavad oma õppeaja jooksul 
viibima 360 päeva merel. Lisaks praktilistele teadmistele ja ülevaatele oma 
tulevasest ametist pakub see praktika noortele võimaluse kogeda palju 
seiklusi ja avastada maailma.
Eesti on mereriik ja merel on koht pea meie kõi-
gi südames. Meri on midagi müstilist, mis pei-
dab endas soojust, armastust, ettearvamatust, 
hirmu, saladusi ja meie igapäevast toiduvaru. 
Merele meeldib anda, kuid ka võtta, ning selle-
pärast pakubki see väljakutset meremeestele, 
kes seilavad vastu seiklustele.
TalTech Eesti Mereakadeemia kindlus Koplis 
on ainulaadne koht Eestis, kus antakse tulevas-
tele laevaohvitseridele teadmisi, kuidas maa-
ilmamerega rinda pista ning sealt võidukalt 
välja tulla. Järgnevalt on kirja pandud mõned 
lood laevajuhtimise eriala tudengitelt, kes on 
praktikalt tagasi kodusadamasse saabunud ja 
näevad kaugelt merepiirilt oma õlul juba tule-
vasi kaptenipaguneid.

Marek Siinvert luksusjahtidel  
raudmeheks saamas
Lõpetasin laevajuhtimise eriala 2020. aastal. 
Merenduse tööpõld on meeletu ja sihte, mille  
poole pürgida, on rohkem kui kompassil suun - 
dasid. Peale kooli lõppu pakkisin püksid selja-
kotti ja otsustasin hüpata luksusjahinduse 
maailma, kus väljakutseid on minusugusele 
seiklusteotsijale piisavas koguses. See on üpris 
privaatne valdkond, mistõttu olen justkui 
James Bond luksusjahtide maailmas ja kõiki 
detaile ma oma igapäevaelust rääkida ei saa. 

EMERA

EESTI MEREAKADEEMIA 
LAEVAJUHTIDE SEIKLUSED 
MAAILMA MEREDEL
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laeva peal. Hendriku merereisid viisid teda Vahe-
mere riikidesse ning üle Atlandi Ameerikasse, 
kus ta külastas nii Miamit, Kariibi mere saari 
kui ka Maceiót Brasiilias. Kaubaks olid enamas-
ti luksusjahid, mille laadimise protseduur võis 
kesta tunde. Lepingud olid pikad, keskmiselt 5–6 
kuud, kuid aeg merel lendab. Pikkadel ülesõitu-
del tehakse keset merd grilliõhtuid, lesitakse 
sillerdava päikese käes iseehitatud basseinides 
ning imetletakse südaöises taevas säravaid tähti. 
Kõige eredamalt on Hendrikul meeles imeilusad 
päikeseloojangud Kariibi merel ja kõhedust teki-
tavad ujumised koos haidega. 
Taavi ja Sten seilasid reisilaevadel Vahemerel, 
Ühendkuningriigis ja Põhjamerel. Reisilaevad on kui  
väikesed ujuvad linnad, kus toimub kogu aeg midagi.  
Esimestel kuudel Maroko ja Prantsusmaa vahet 
seilates oli iga päev üks suur seiklus. Tihti tuli taga 
ajada laeva tungivaid „jäneseid“ ja merel seilavaid 
põgenikepaate, kelle ühine eesmärk on end laeva 
ära peita ja märkamatult Euroopasse pääseda.
Seiklusi ja intsidente toimus igal hetkel, alates 
Almerías ärakaotatud ankruga, seebi vastu vahe-
tatud puuviljadega ning lõpetades eestlasest laeva-
juhi abiellumisega laevalt leitud Maroko tüdruku-
ga. Aastane merepraktika on justkui elukool, kus 
saab kogeda ka tõelist meremeheelu. Kapten oli 
meile vaimseks isaks, kes vedas meid baari kara-
oket laulma, õhtuti lauatennise lahinguid pidama 
ja viis sillas läbi jutlusi, kuidas olla hea meremees. 
Pole midagi imelisemat kui näha, kuidas delfii-
nid laeva kõrval ujuvad ja laevaperet tervitavad; 
või öises taevas toimuvad tunde kestvad äikese-
tormid, mis on justnagu kunstnikud taevas ja 
toovad meieni hingematvalt kauni valgusemän-
gu; või manöövrid vaaladega, kes järsult veest 
välja tulevad, sest arvavad, et laev on nende 
liigikaaslane ja sõber.
Taavil oli võimalus osa saada Arktika ekspedit-
sioonist Admiral Bellingshauseni pardal, kus ta 
viibis kolm nädalat (loe artiklit siit). Teekond 
Sillamäelt kuni Fääri saar teni nii väikse alusega 
oli midagi kirjeldamatut. Seal sai tunda tõelist 
mereromantikat, kus laevameeskonna moodus-
tasid inimesed, kes armastasid südamest merd. 
Laevakokaks oli Jarek Kasar, ekspeditsiooni 
juhiks Tiit Pruuli ja pootsmaniks Maris Pruu-
li. Kõik pardal olnud inimesed olid äärmiselt 
inspireerivad ning andsid palju motivatsiooni, 
et kõik oma unistused täita. Nii väikese alusega 
on võimalik käia kohtades, kuhu suure laevaga 
minna oleks võimatu. Maagilised hetked loo-
duses ei unune kunagi! Eriti eredalt on Taavil 
meeles üks varahommikune kalapüük fjordide 
taustal, väljas sillerdas päike ning künka tagant 
paistis vikerkaar. Iga viskega näkkas, vahel tuli 

ühe viskega isegi mitu kala. See on midagi, mida 
ei saa kirjeldada, seda peab kogema.
Võime kolmekesi julgelt väita, et aeg Mereakadee-
mias on meid inimesena meeletult arendanud ja 
kogemused, mida oleme juba praeguseks saanud, 
ei unune eal. See meretee ei ole kindlasti olnud 
kerge, kuid see on loonud meile viljaka aluspinna, 
et kunagi kanda õlul kapteni auastet.
Seniks, kallid sõbrad, töötage nagu kaptenid ja 
lõbutsege nagu piraadid! ■

Marek Siinvert luksusjahil 
Vahemeres.

Taavi Tamm Arktika 
eskpeditsioonil, pilt on 

tehtud Fääri saartel.

Taavi Tamm 
reisilaeval 

Põhjamerel.

https://taltech.ee/uudised/uks-tudeng-admiral-bellingshauseni-pardal
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FS Team Tallinn on naasnud järjekordselt edukalt võistlusreisilt.  
43 päeva Euroopas viis meeskonna Itaaliasse, Tšehhi, Austriasse, 
Ungarisse ja Saksamaale. 9000 kilomeetrit bussisõitu hiljem meenutame, 
kuidas kaks süsinikkiust nelikveolist elektrivormelit tiimile au tõid. 

FT Team Tallinn  Fotod: erakogu, FS Germany ja FSAE Italy

Viimane nädal enne võistlus-
reisile väljumist on alati hul-
lumaja. Pole hetke, kus ükski 
tiimiliige poleks TTKs või Tal-
Techis garaažis autode kallal 
töötamas, osad kirjutavad di-
sainikaitsmise materjale, tei-
sed saavad üle 40 tunni lõpuks 
magada. 11. juulil oli väljasõit 

TUDENGIVORMELID TÕID 
SUVISELT VÕISTLUSREISILT 
TALLINNASSE  
35 POODIUMIKOHTA

TUDENGIELU

Itaaliasse. 10. juulil jäi üks 
kestvussõidu ja kvalifikat-
siooni pilootidest koroonasse, 
elektrivormeliga sai sõita poole 
ringi kaupa, sest auto tegi kogu 
aeg restarti, ning kaks tähtsat 
tehnilise kontrolli dokumenti 
lükati kohtunike poolt tagasi. 
Milline algus võistlustele!

Itaaliasse sõitsime kahe pun-
diga ja lootuses, et jõuame 
Eestis elektrivormeli korda 
teha. Isejuhtiva vormeli mees-
kond registreeris terve tiimi ja 
elektrivormeliga jõudsime 12 
tundi hiljem kohale. Kuna me 
aga kodumaal vormelit tööle ei 
saanud, siis jätkasime remonti 

Topeltvõit! Itaalias
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öösel kohalikus autoparklas 
pealampide valgusel. On tava-
line, et hooaja esimeseks võist-
luseks ei ole tiimidel autod 
veel päris valmis ja jõuavad 
kohale poolikuna. Meie viima-
se hetke ponnistused kandsid 
vilja ja FS Team Tallinn läbis 
mõlema vormeliga esimesena 
tehnilise kontrolli. Staatilistel 
aladel saime hulgaliselt kiidu-
sõnu ja mõlema vormeliga di-
sainikaitsmise võidu. Disaini-
kaitsmisel tuleb autotööstuse 
tippinseneridele põhjendada 
arvutuste ja analüüsidega, 
miks on meie vormel parem 
kui teiste oma.
Sõidualad õnnestusid peaae-
gu hästi. Isejuhtival vormelil 
tekkis probleem kestvussõidu 
ajal: vormel sõitis esimese rin-
gi ära, aga siis läks segadusse 
ja sõitis rajalt välja. Kohapeal 
polnud aega logide analüüsimi-
seks, et viga üles leida. Teiseks 
katseks sai vormeli kiirust alla 
toodud, et kindlalt kestvussõit 
lõpetada, aga sellest polnud 
kasu. Hiljem selgus, et üks 
CAN-liini pistik oli vigane ja 
see tekitas sensoorikas prob-
leeme.

Hoolimata probleemidest võt-
sime mõlema vormeliga ma-
gusa üldvõidu. Lisaks aule ja 
kuulsusele oli preemiaks tuur 
Dallara arenduskeskuses. Dal-
lara arendab ja toodab kõik F2, 
Indy Car vormelautod, lisaks 
arendab erinevaid LMP ja ke-
reautosid ning F1 komponente. 
Tuuri viis läbi ettevõtte juht 
Giampaolo Dallara isiklikult. 
Kui mainisime, et sealsamas 
kompleksi parklas kuus päeva 
varem vormelit elule turguta-
sime, oli härra Dallara nägu 
üllatust täis.
Isejuhtiva vormeli meeskond 
ei saanud kahjuks Dallara 
tuurist osa võtta, sest Tšeh-
hi võistlus algas kohe pärast 
Itaalia oma. Pärast autasusta-
mist veetsime öö Tšehhi poo-
le sõites ning võistluspaigale 
jõudes algasid kohe tehnilised 
kontrollid. Vähesed unetunnid 
tiimi tagasi ei hoidnud, küll 
aga hoidsid kohtunikud, kes 
kontrollisid piinliku täpsuse-
ga kõikide detailide reeglitele 
vastavust. Visalt edasi rühki-
des saime vormeli sõiduala-
dele, mis toimusid vihmase il-
maga ja nõnda pidime tegema 

taktikaliselt häid samme, et 
parimate tingimustega rajale 
saada. Kiirenduses sõitsime 
välja kiireima aja, mis kah-
juks eemaldati, sest peale fini-
šijoone ületamist tabas vormel 
ühte koonust. Kvalifikatsiooni 
ja kestvussõidu ajal oli rada 
äärmiselt märg ja libe, seega 
vähendasime auto kiirust, et 
kindlalt lõpetada. See taktika 
pidas vett, sest FS Team Tal-
linn oli ainus tiim, kes finišee-
ris kõigil dünaamilistel aladel. 
Nõnda saavutati järjekordne 
üldvõit!
Austriasse jõudsime elektri-
vormeliga kuus päeva enne 
võistluse algust. Meid võõ-
rustas Grazi tehnikaülikooli 
meeskond, kelle töökojas sai-
me autot hooldada ja kellega 
koos käisime masinaid testi-
mas. Need olid väga kasulikud 
päevad, sest vormeli seade õn-
nestus saada tõeliselt heaks. 
Õnn ei olnud aga meiega, sest 
kaheksasõidu, kiirenduse ja 
kvalifikatsiooni ajal jäi auto 
suvalistel hetkedel seisma. 
Kaheksasõidus ja kiirenduses 
saime kesised tulemused, kuid 
kvalifikatsioonis õnnestus ime 

Saksamaal rajal
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läbi päeva teine aeg välja sõi-
ta ja seda veel vihmas. Mida 
kõike me ka ei proovinud, auto 
jätkas jukerdamist.
Kestvussõidu hommikul 1,5 
tundi enne starti suri vormel 
täiesti välja, akupakis oli paar 
trükkplaati läbi põlenud. See 
andis juhtlõnga kätte ja õige 
pea leidsime, et ühe mootori 
juhtme isolatsioon on katki. 
Viga sai likvideeritud 30 mi-
nutit enne starti, 20 minutit 
enne sai akupakk korda ja na-
pid 3 minutit enne starti olime 
stardijoonel. Autasustamisel 
ootasime õhinal karikaid, aga 
kui kuulutati välja kestvus-
sõidu ja üldarvestuse tulemu-
si, siis meie nimi ei kõlanud. 
Läksime kohtunikelt uurima, 
mis toimub. Selgus, et kohtu-
nike antud andmelugeja, mis 
kontrollib vormeli energia-
tarbimist, ei olnud töötanud. 
Reeglite järgi tähendab see au-

tomaatset diskvalifikatsiooni. 
Diskussiooni polnud võimalik 
arendada ja niimoodi vihas-
te idaeurooplastena ütlesime 
kohtunikele otse välja, mida 
me neist arvame, jõime kõik 
sakslaste õlled ära ja pakkisi-
me asjad kokku. Kokkuvõttes 
4. koht, mis polegi nii paha, 
aga 2. koht oli lähedal ja see 
jäi kripeldama.
Austria probleemide eest taht-
sime Ungaris revanši võtta. 
Enne võistlust olime Györi 
tehnikaülikooli tiimil külas, 
kus taasühinesime oma ise-
juhtiva vormeli meeskonnaga. 
Koos saime testimas käia, vor-
meleid hooldada ja remontida 
ning lisaks täiendasime hulga-
liselt staatiliste alade mater-
jale. Tehnilised kontrollid olid 
siiamaani kõige sujuvamad ja 
see andis sõidualadele kindla 
enesetunde. Lisaks üllatasid 
staatiliste alade tulemused, 

mõlema vormeliga saime kulu-
aruandest korralikud punktid 
ja elektrivormeliga jõudsime 
disainifinaali. Sinna otsa veel 
sõidualade poodiumid ning 
üldarvestuses oli garanteeri-
tud elektrivormeliga teine koht 
ja isejuhtiva vormeliga kolmas 
koht.
Saksamaa võistlus on hooaja 
kõige prestiižsem, tähtsam ja 
konkurentsitihedam etapp. 
Viimati osales meeskond 
elektrivormeliga seal 2018. 
aastal. Seekord oli eesmärk 
tuua vähemalt üks karikas 
Saksamaalt koju, varem pole 
see õnnestunud. Murekohaks 
oli see, et Saksamaal oli kasu-
tusel sama andmelugeja mis 
Austrias. Kartsime, et see võib 
jälle rikki minna, aga õnneks 
andsid kohtunikud näpunäi-
teid, kuidas lugeja kindlasti 
toimiks. Staatilised alad õn-
nestusid priimalt, kuluaru-

Itaalias võistlustules
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andes saavutasime 3. koha ja 
disainikaitsmises jõudsime fi-
naali. Saksamaa disainifinaa-
li jõudmine on kindlasti selle 
hooaja üks suurimaid saavu-
tusi, see näitab, et meeskond 
on teadmistega jõudnud abso-
luutsesse tippu. Finaalis olime 
koos Zürichi, Delfti, Müncheni, 
Stuttgarti ja Milano ülikoolide 
tiimidega. Sõidualadelt lisaks 
veel kvalifikatsiooni kolmas 
koht ja eesmärk tuua Saksa-
maalt karikas koju õnnestus 
täita kahekordselt.
Tudengivormel on nagu Amee-
rika mäed: üks hetk kihutad 
täie hooga mäest alla, adrena-
liin pulbitsemas, järgmine hetk 
passid pea alaspidi taevalael ja 
ootad, millal see jama juba läbi 
saab. Sihikindlast võitlusest 
tahtejõu, kohtunike, sakslaste, 
vormelite kiiruse ja töökindlu-
sega väljusime edukalt: 2 vor-
melit, 5 võistlust, 35 poodiumi-
kohta. Tõestatult tipptasemel 
inseneeria Tallinnast! 
Uueks hooajaks on sihid pai-
gas, edaspidi arendame kahe 
vormeli asemel ühte, mis sõi-
dab nii piloodiga kui ka ilma 
juhita. Kuigi vormeleid on 
vähem, usume, et võistlustelt 
toome koju sama palju kari-
kaid. ■

Saksa disainifinaal

Ventilaatorist tehtud treipink varuosade tootmiseks Itaalias

Austrias, higine, vihane, magamata ja katkise vormeliga
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Tom Erik LuomaAho  Fotod: TalTech

kes konkreetselt mõne teaduskonna juures 
töötavad. „Vabad agendid“ võivad igal etapil 
valida, millise teaduskonna eest võistelda, või 
lasta end mõnel teaduskonnal värvata. Vaba-
agentide süsteemi ei kuulu vaid dekaanid ja 
prodekaanid, kes saavad võistelda ainult enda 
teaduskonna eest.

Rektori karika etapid ja auhinnad
2021. aasta lõpus viidi ülikoolis läbi küsitlus, 
milles paluti tudengitel kirja panna „spordi-
alasid“, mida nad soovivad uuenenud Rektori 
karika võistlussarjas näha. Kokku kuulub 
sarja 13 eri tõsidusastmega spordiala:
9. september: Tallinna Tehnikaülikooli Üli-

õpilasorganisatsioonide Eesti 
maailmameistrivõistlused 
viievõistluses (fotodel)

18. oktoober: mälumäng
oktoober: pimevõrkpall
november: pokker, BIG3 korvpall
detsember: beer pong
veebruar: noolevise
märts: võrkpall, lauatennis
aprill: male, orienteerumine
mai: autolükkamine, mobiiliheide
kevad: TalTechi teatejooks 
Nagu näha, on tõsisemate võistlusalade kõrval 
ka meelelahutuslikumaid. Nii on võistlussari 
ligipääsetavam võimalikult paljudele ülikooli-

REKTORI KARIKAS – 
LEGENDAARNE VÕISTLUSSARI 
UUES KUUES

Rektor Tiit Land kuulutas Tallinna Tehnikaülikooli 104. aastapäeva 
akadeemilisel aktusel välja taaselustatud Rektori karika võistlussarja. 
Rektori karikas on ajalooliselt olnud üks väga tähtis ning populaarne 
võistlus sari, mis tõi kokku ülikooli tudengid, töötajad ja vilistlased, et 
pidada oma teaduskondade nimel maha võimsaid lahinguid erinevatel 
spordialadel.

See võistlussari aitas tublisti kaasa ühtekuu-
luvustundele ülikoolis – tudengitel oli või-
malus koos oma õppejõududega karikavõidu 
nimel ühiselt vaeva näha, vilistlased kohtasid 
vanu koolikaaslasi ja said teha ka sooja käe-
pigistuse oma endistele professoritele. Täpselt 
sama eesmärk on ka uuenenud Rektori karika 
võistlussarjal: lõhkuda võimalikult palju näh-
tamatuid barjääre meie ülikooliperes.

Kes osalevad?
Rektori karikast on oodatud osa võtma kõik 
Tallinna Tehnikaülikooli endised ning praegused 
liikmed – tudengid, vilistlased ja töötajad, kes 
igal võistlusalal esindavad (oma) teaduskondi.
Ajalooliselt on Tehnikaülikooli teaduskonda-
de nimekiri olnud hoopiski teistsugune kui 
praegu ning need lugupeetud vilistlastel, kelle 
teaduskonda Tehnikaülikoolis enam ei eksis-
teeri, peaksid endale praeguste teaduskondade 
seast sobiliku valima. Näiteks kui vilistlane 
lõpetas omal ajal matemaatika-loodusteadus-
konna, siis praegu oleks tema teaduskonnaks 
loodusteaduskond.
Ülikooliperes aga töötab palju inimesi, kes ei 
ole Tehnikaülikoolis kunagi õppinud ega ka 
tööta konkreetse teaduskonna all. Nemad on 
samamoodi oodatud Rektori karika võistlustel 
osalema ja selleks on loodud „vaba agendi“ 
süsteem. „Vabad agendid“ on KÕIK TalTechi 
töötajad, sealhulgas ülikooli juhtkond ja need, 
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pere liikmetele, nii sportlikumatele kui lustili-
sematele.
See, mille nimel kõik teaduskonnad omavahel 
võistlema hakkavad, on samuti muutunud: 
lisaks igalt etapilt saadavatele osavõistluste 
auhindadele koguvad kõik osavõtjad enda 
(valitud) teaduskonnale punkte. Punktid loe-
takse kevadsemestri lõpus kokku ning kuulu-
tatakse välja Rektori karika võitja. Võidukale 
teaduskonnale kuulub uhke rändkarikas, mis 
pannakse valgustatud klaasvitriini imetlemi-
seks tervele ülikooliperele ja kõigile külalis-
tele. 
Lisaks saab võiduteaduskond õiguse ellu viia 
enda valitud projekt, millele paneb õla alla 
Tehnikaülikool nii nõu ja jõuga kui ka finantsi-
liselt. Iga teaduskond, eesotsas üliõpilaskogu-
ga, korraldab ideekonkursi ning valib hilje-
malt kevadsemestri esimese nädala lõpuks 
välja ühe idee/projekti, mis teaduskonna võidu 
puhul koostöös ülikooliga ellu viiakse. Idee 
peab olema kuidagi kasulik tervele ülikoolipe-
rele, näiteks ühiselamute juures asuva korv-
palliväljaku renoveerimine, tuhandete uute 
puude istutamine, mõne ägeda peo/seminari 
korraldamine või mõni maailmakuulus kõnele-
ja meie ülikoolis esinemas. 
Nagu aru saate, tuleb jõuproov pikk, mitme-
külgne ja huvitav, loodetavasti ka pingeline 
ning tegusat koosolemist võimaldav. Ainult 
koos olles ja koos tehes saame olla kindlad, et 
Rektori karikas ei ole ainult ühekordne üritus, 
vaid jääb meie juurde veel pikkadeks aasta-
teks. Seega, kallid lugejad ülikoolis ja vilist-
lased ettevõtetes – komplekteerige oma võist-
konnad, harjutage võistlusteks ning kevadel 
loeme koos tibusid! ■
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REIGO KEBJA 
ON TALTECHIST SAANUD 
EDUKS VAJALIKU 
ÖKOSÜSTEEMI
Foto: erakogu 

Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
Olen viimased kuus aastat töötanud Enefit 
Greenis, panustades regiooni taastuvenergia 
arengusse. See on olnud üks ütlemata äge 
teekond täis põnevust ja väljakutseid. Praegu 
olen Enefit Greeni koostootmise valdkonna-
juht ja minu vastutusel on ettevõtte koostoot-
misjaamad, kus toodetakse elektrit ja sooja, 
nendest kaks asuvad Eestis ja kaks Lätis.
Ühiskondlikus plaanis olen Eesti Elektro-
energeetika Seltsi juhatuse liige, seltsina 
panustame eriala populariseerimisse suuresti 
selleks, et suurendada erialast järelkasvu. 
Nagu viimased aastad ja eriti viimased kuud 
on näidanud, ootab energeetikas laiemalt lähi-
aastatel ja aastakümnetel väga palju põnevaid 
väljakutseid ning selleks, et nendega edukalt 
toime tulla, vajame eriala tippeksperte ja sel-
get regulatiivset keskkonda.

Kas ja kuidas oled vilistlasena ülikooliga 
seotud?
Olen käinud ülikoolis igal aastal külalisesine-
jana loenguid andmas. Eriti äge oli viimatine 
kogemus tänavu septembris, kus üliõpilasi oli 
kuulamas lausa 100 ringis. On väga motivee-
riv käia loengut pidamas noortele, kes kuula-
vad huviga ning küsivad ohtralt täiendavaid 
küsimusi. Just selliseid uudishimulikke noori 
energeetika rohepöörde elluviimiseks vaja 
ongi!

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu 
ülikooliajast.
Üks äge juhtum toimus füüsika praktiku-
mis, kus rühmatöö käigus suutsime poistega 

praktikumi klassi „pimedusse“ jätta. Klassi 
automaatkaitselülitid rakendusid, ruum täitus 
pimedusega ja oh seda piinlikkust nii õppe-
jõu kui ka kaasüliõpilaste ees, et energeetika 
eriala tudengitena suutsime teha elektrialase 
valearvestuse. Klassi elektrivarustus sai siiski 
kiirelt taastatud.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Tänu TalTechile olen eri- ja tööalases plaanis 
seal, kus ma täna olen. Olen sellega ääretult 
rahul! Sain ülikoolist väga tugevad energeetika-
alased baasteadmised ning tunnen end tõelise 
insenerina. Kooliajal võib paljudel meeles 
mõlkuda, miks üht või teist teoreetilist tead-
mist vaja on, kuid saan kinnitada, et hilise-
mate aastate jooksul päriseluliste probleemide 
lahendamisel on kõik need teadmised olnud 
kohati lausa kriitilise tähtsusega selleks, et 
nende baasil kiirelt uut infot omandada ning 
luua seoseid teooria ja eluliste probleemide 
vahel – ja just nii saavadki sündida parimad 
lahendused!
Boonusena andis TalTech mulle ka suure-
pärase tutvusringkonna, kellega käime läbi 
tänase päevani – seda nii teiste tudengite kui 
ka õppejõudude vaates. See on tore ja edasiviiv 
mitte ainult sotsiaalselt, vaid ka erialaselt, 
kuna aitab laiendada silmaringi, mille avarus 

REIGO KEBJA

Aastad, mil õppisid Tallinna  
Tehnikaülikoolis: 2010–2015
Teaduskond ja eriala: inseneri
teaduskond, elektroenergeetika

VILISTLANE
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on tänapäeval ääretult oluline optimaalsete 
otsuste langetamiseks.

Mis sinust oleks saanud, kui sa poleks 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis?
Kuna olen enda nii eri- kui tööalase elu ja 
valikutega väga rahul ning võin kinnitada, et 
iga möödunud aasta, mil olen energeetikavald-
konnas toimetanud, on olnud ääretult särav 
ja meeldejääv, siis ei oska enda elu teistmoodi 
ette kujutadagi.

Ütle üks mõte, kuidas TalTechi veelgi 
ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks.
Esmalt soovin välja tuua, kus TalTech on 
viimase kümne aasta jooksul kõvasti edasi 
liikunud – see on koostöö ettevõtjate ja ülikooli 
vahel. See on väga oluline tudengites täien-
dava motivatsiooni tärgatamiseks, seeläbi 

nähakse ja suhestutakse rohkem tulevaste 
võimalike tööandjatega ning nähakse ka prak-
tilist väljundit koolis õpitule. Teisalt aitab see 
välja tuua reaalsete probleemide ja ülikoolis 
õpitu vahelisi seoseid ning annab kindlust, et 
koolis omandatud teadmistel on hiljem prakti-
line väljund.
Selle koostöö hoidmine ja veelgi edasi aren-
damine nii külalisloengute, loengusarjade kui 
ühiselt teadustööde tegemise kujul on minu 
hinnangul väga oluline, kuna annab positiivset 
efekti mitmel tasandil.

Üks põhjus, miks peaks just TalTechi 
õppima tulema?
TalTechis õppimine ei anna mitte ainult tu-
geva teoreetilise tausta, laia tutvusringkonna 
ning praktilised kogemused – see annab terve 
ökosüsteemi selleks, et olla tulevases eri- ja 
tööalases arengus edukas. ■
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Reet Sillavee (tantsuansambel Kuljus), Karin Tuul (TalTech Akadeemiline Naiskoor),  
Kristel Veersalu (Tallinna Tehnika ülikooli puhkpilliorkester)  Foto: Justinas Auskelis

Juba 19. korda kogunesid Baltimaade tudengid ühise laulukaare alla ning 
tantsuplatsile, et rõhutada noorte hinges paisuvat vaba rõõmu ja riigipiire 
ületavat teineteisemõistmist. 
Seekordne festival, mis toimus 17.–19. juunil 
Vilniuses, kandis üldsõnumit #Generation3000, 
sest tänased esmakordselt Gaudeamusele 
jõudnud noored on sündinud kolmandal aasta-
tuhandel, nad on vabad möödunud aegade 
taagast ja nende teha on meie tulevik. 

TalTechi jaoks oli seekordne Gaudeamus 
eriline
Nii nagu tervet maailma, muutis hiljuti selja-
taha jäänud pandeemia palju ka Gaudeamuse 
kulgu. Näiteks lükkus kogu sündmus aasta 
võrra edasi, veel veebruaris ei olnud kindel 
Läti kollektiivide osalemine ning mitmed eel-
proovid toimusid üle videosilla. Mis aga kind-
lalt püsima jäi, oli Eesti kava sõnum ja sisu. 
Eesti programmi ideekonkursi võitis Tallinna 
Tehnikaülikooli kultuurikollektiivide juhtide 
(Kuljusest Marina Kuznetsova, Reet Sillavee, 
Helerin Rauna, Robert Hein ning Akadeemilise 
Naiskoori dirigent Edmar Tuul) loodud kava 
„Loodus. Vägi“, mille põhisõnumi võtab kokku 
Leelo Tungla loodud ning Tõnis Mägi kuulsaks 
lauldud fraas: „Kui me siin praegu oma ei oska 

KULTUUR

hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta me 
kunagi midagi öelda ei saa.“ Pea pooletunnise 
kooride, rahvatantsijate ja puhkpilliorkestrite 
ühise kontserdiga näidati, et loodus on meist 
kõigist üle – kui juured on sügaval ja tarkus 
tõrudes, siis tärkab seemnest uus võsu. Kui ini-
mene selleks loodusele ainult võimaluse annab.
Lisaks esmasele loomemeeskonnale aitasid idee-
konkursi võitnud tööd reaalsuseks teha Diana 
Mäeväli (Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkes-
ter), Raul Talmar (TLÜ BFM Segakoor), suurepä-
rase tehnilise teostuse taga olid kolleegid Tartu 
Üliõpilasmajast Kulno Tungla ja Ilme Tiik. 
Nagu loomeprotsessis ikka ehitus meiegi kava 
üksteisele ideede põrgatamisest. Kellelgi tuli hea 
idee muusika osas, kellelgi teisel seonduv tants 
või visuaalse sõnumi idee. Algusest peale olid aga 
selged kaks väga kindlat eesmärki: meie kava 
on tervik ehk muusikud ja tantsijad teevad ühist 
asja, ning nii osalistel kui pealtvaatajatel peab 
kava lõpuni lõbus olema. Me õnnestusime! Kont-
serdil oli täpselt üks laul, kus keegi ei tantsinud, 
ning üks tants, mille saateks kõlas fonogramm. 
Kõik muu oli elav ja ühes taktis hingav. Tantsijad 

GAUDEAMUS 2022 ON 
SAANUD AJALOOKS. 
GAUDEAMUS IGITUR!
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tundsid muusikutest tugevat seljatagust, lauljad 
ja puhkpillimängijad nägid, kuidas nende heli-
keel tantsukeeleks saab. Ja lõbus oli ka – meie 
kontserdi alguses tõi „Ojalaul“ tantsijad publiku 
vahelt platsile ning kontserdi lõpus elasid kõik 
„Päikeseratta“ rõõmsale pöörlemisele kaasa. 

Maratonkontsert lõi sünergiat
Üks esimesi teoseid, mis kooride esituses kõlas, 
oli TTÜAN-i dirigendi Karin Tuule kirjutatud 
„Vaata ja sa näed“ Veiko Tubina tekstile. Laulu 
esitas Gaudeamuse ühendkoor ehk kolme riigi 
koorilauljad koos. Ka väliskoorid olid väga püüd-
likult eelproovides selgeks õppinud eesti keeles 
teksti hääldamise ning laul noortest ja armastu-
sest sobis Gaudeamuse konteksti väga hästi. 
Ühendkooride kavas oli lisaks üks lätikeelne ja 
kolm leedukeelset (uudis)teost. Kui Eestis toi-
munud ühisproovides tundus, et teosed vajavad 
küpsemiseks veel omajagu iseseisvat pusimist, 
siis laulupeo õhkkonnas tekkis väga hea süner-
gia ning mitu Eesti koori laulis leedukeelseid 
laule ka kaheksatunnisel kojusõidul. Meloodia-
käigud laulust „Karta 3000“ helisevad paljude 
lauljate kõrvus ka mitu kuud pärast pidu. 
Kindlasti oli nii lauljate kui tantsijate üheks lem-
mikteoseks Jaagup Kreemi „Lilled juustes“, mida 
täiendas Maido Saare imekaunis koreograafia 
ning solistide Liisi Koiksoni ja Kristjan Karmo 
esitus. Publikugi seas oli tunda teatavat särinat, 
kui see pala peale läks. Suurt rõõmu pakub ka 
see, et nii „Lilled juustes“ kui mitmed teised lau-
lud Edmar Tuule kokku pandud kooride kavas 
on leidnud tee ülikooli kollektiivide programmi 
nii eelmisel kui ka käesoleval aastal.

Isoleerteip päästab päeva
Tehnikaülikooli kollektiivid on osalenud kõigil 
Gaudeamustel. Kui mõnest aastast jääb kauni 
muusika ja tantsu kõrvalt kõige eredamalt meelde 

ilm, teisest toit või linnapilt, siis naljatades võib 
öelda, et möödunudsuvisel festivalil läbisid kõik 
Eesti ja Läti osalejad ka leedu keele kursuse. Pro-
loogi ja finaali proovides jagati kõlaritest hääle kalt  
ja aina ärevamalt leedukeelseid juhiseid, millest 
aru said ainult kohalikud. Ühel hetkel küll tõlgiti 
midagi ka inglise keelde, kuid õige pea olid korral-
dused taas vaid lõunanaabritele mõistetavad. 
Kindlasti veel üks teema, mis alati kirgi kütab, 
on logistika – millal on kelle proov, kus keegi 
magab või mida sööb, kus vahetatakse riideid 
või ollakse vihmavarjus. Samuti, kuidas jõuavad 
orkestrite suured pillid ühest kohast teise. See 
viimane küsimus lahenes Leedus asjaolude kok-
kulangemisel nii, et pillimängijatel tuli kõigi oma 
instrumentidega mitu korda mäe otsa – Kalnu 
parki – ning alla tagasi kõndida. Eriti huvitav 
oli see perspektiiv kontserdipäeval rongkäiku 
oodates, kui ühe baritonimängija kingad suu-
res kuumuses asfaldi sisse kinni tahtsid jääda. 
Õnneks on puhkpilliorkestri mängija kotis alati 
isoleerteip, mis ka nüüd päeva päästis.
Sel korral oli programm kokku pandud nii, et 
suur ühiskontsert toimus pühapäeva pärastlõunal, 
millele järgnes kohe kojusõit. See aga tähendas, 
et ühine pidu pandi püsti laupäeva õhtul. Kuigi 
näiteks lätlaste jaoks oli selleks hetkeks proovi-
päev kestnud juba üle 12 tunni, siis tants ja 
pillimäng ei tahtnud kuidagi lõppeda ka öörahu 
saabumisel. Majutumine toimus näitustekesku-
ses LitExpo, kus suured ruumid võimaldasid 
korraga nautida mitut erinevat muusikastiili. 
Eestlaste suureks rõõmuks ja uhkuseks osutus 
kõige populaarsemaks Tartu Popside eksprompt-
esinemine. Kuljuse tantsijad tegid põranda 
soojaks ja kõik ülejäänud tulid rõõmuga kaasa. 
Esimesest Gaudeamusest on tänaseks möö-
dunud 66 suve. Möödub veel kolm ning 2026. 
aastal koguneme taas, et siis tähistada 70 aasta 
möödumist esimesest Gaudeamuse festivalist. 
Gaudeamus igitur! ■

KULJUSE NIMI SAI 60-AASTASEKS
Kuljus sai alguse 1949. aasta sügisel. Möödus 13 aastat tarmukat tantsimist, kui tuli tunnustus:  
tantsurühmale omistati rahvakollektiivi austav nimetus. See ei olnud ainult au, sellega 
kaasnes tantsuõpetaja riiklik töötasu. Töötasu tingis igakevadise aruandluskontserdi. 
Aruandluskontsert aga tingis rohkemaid tantsuproove ja hea taseme hoidmist. 
Austavat rahvakollektiivi nime hakati kutsuma tantsuansambliks. Et eristuda teistest tantsu - 
rühmadest, oli mõistlik võtta ansamblile ka nimi. Selleks kuulutati tantsijate hulgas nime-
konkurss. Nimesid oli palju, aga ühisel otsusel valiti välja just Kuljus. 
Nime valik oli päriselt õnnestunud, sest Salme ja Ott Valgemäel, kes olid tantsuansambli  
Kuljus loojad, oli 1948. aasta uusloominguliste rahvatantsude võistlusele esitatud tants „Kuljus“,  
mille žürii hindas I auhinna vääriliseks. Nüüd seati tants ringi, pikemaks ja keerulisemaks,  
et oleks vääriline ansamblile tantsimiseks. Varsti lisandus Kuljuse märk. Kuljuse nime ja 
märki on auga hoitud tänaseni ja hoitakse edasi!
Tollase tantsija ja Kuljuse märgi autori Raivo Hermaga vestles Ülo Luht, Kuljuse juht 1974–1999.
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Emeriitprofessor Enno Reinsalu  Foto: erakogu

ÜHE POISI 
MÄLESTUSED SÕJAST
Olin 1941. aastal 5aastane. Isa sõnumit sõja puh-
kemisest 1. septembril 1939 mäletan selgelt, kuigi 
olin siis ainult kolmene. Meie kodu oli Tapal, isa 
töötas raudteepolitseinikuna ja ema oli kodune. 
Vanemad olid ehitanud maja ja rajanud õunaaia. 
Ukraina sündmused ärgitasid mind kirja pane-
ma mälestusi ammu üle elatud sõjast. Roh kem 
neid ei tule.

14.06.2022: Täna öösel 81 aastat tagasi
…ärkasin vanemate sagimise peale. Akna taga 
seisis veoauto. Neli meetrit minu voodist. Nõuti 
avamist. Isa läks, räägiti midagi. Auto sõitis ära. 
Isa tuli tagasi. Olnud vale aadress. Seepeale võt-
tis ema mind ja pages Tallinna, peitu inimeste 
hulka. Nii algas meie pere lagunemine. Perede 
lõhkumine oli osa stalinistide genotsiidist.

Kuuetolline
Ta tuli minu koju lõunast, Tapale lähenevate 
sakslaste poolt. Ööl vastu 3. augustit 1941. Läbis 
maja tuulekoja laudseina kolme meetri kõrgusel. 
Isa hiljem mõõtis – augu läbimõõt oli kuus tolli. 
Kaasaegses mõõdustikus 152 mm. Mürsk lõhkes 
kuus meetrit kaugemal, sahvri põrandas. Tulnuka 
trajektoor viitas, et ta tuli haubitsast. Kui suur oli 
plahvatuse lehter, ei mäleta, kes seda mõõtis. Nii 
ei oska arvata, kui suur oli mürsu laeng. Maja jäi 
püsti, aknad eest… Vaheseinad viltu ja kõverad. 
Ilmselt oli see mürsk, nagu teisedki enne teda ja 

pärast, sihitud Tapa raudteesõlmele. Aga lõhkes 
420 m enne sihtmärki. Oleks trajektoor olnud 20 
m lühem, oleks ta plahvatanud hoovikeldris, meie 
pere keskel. Ja ma poleks sellest kirjutanud.

Kahuriliha
Öö vastu 4. augustit 1941 veetsime Tapa lähedal 
talu keldris. Olin sinna jooksnud ema käe otsas. 
Kilomeetri kauguselt linnast kostis plahvatusi läbi 
öö. Õuel mehed arutasid, mis kus paugub. Esimese 
maailmasõja läbi teinud mehed targutasid: „Lasek-
sid šrapnellidega, oleksid täitsamehed.“ Šrapnell 
(teraskuule täis mürsk), teadagi, plahvatab õhus. 
Kuulid tapavad „vankasi“, ei lammuta meie maju. 
Nii arvasid mehed. Mina ei osanud midagi arvata.
Hommikul oli talu hoov täis Saksa mundris noori 
mehi, kes ennast mõnuga pesid. Kuue nädala 
eest oli olnud juuniküüditamine, neid tervitati 
kui päästjaid. Ei need mehed teadnud, et olid 
vaid kahuriliha idaofensiivis, mida füürer oli 
alustanud Venemaa bolševikest puhastamiseks.

Unistus täppispommitamisest
1944. aasta 9. märtsi õhtul algas Tallinna laus-
pommitamine Eesti denatsifitseerimiseks. 
Kümme päeva pärast Tallinna märtsipommita-
mist sai õhulöögi Tapa strateegiline raudteesõlm. 
Öö möödus keldris. Esimese laine ajal oma perega, 
teise laine ajal koos veermahti flaki (õhutõrjekahu-
ri) poistega. Neil oli moon otsas…
Meenutan, kuidas ma kuulasin keldris pomme. 
Otse peale tulevaid ja kaugemale langevaid. Kui 
tuli heleda vilega, siis langes ta otse peale. Kui heli 
oli madalam, läks kaugemale. Siis ma pöördusingi 
mõttega vilistavate poole ja pakkusin neile kukku-
mise kohaks mõnd puud või põõsast, mitte meie 
keldrit. Ka mitte raudteed, mis tapalasi toitis. 
Lapse ettekujutus täppispommitamisest…
Oma meenutuste raamatus „Läbi kivi“ kirjutan, 
kuidas üks mu lapsepõlve unistusi oli maakaart, 
millel on punase täpiga näha, kus ma parajasti 
olen. Poole sajandiga tehti see teoks ja nüüd on 
see nutikas asi mul taskus ja randmel. Ja nüüd on 
GPS peal igal liikuval asjal: autol, laeval, lennukil, 
tiibraketil. Ka pommidel ja suurtükimürskudel. Et 
näha, kus nad on, ja et neid juhtida õigesse kohta, 
õigele korrusele, piisavale sügavusele.Metsavennad ja lammas
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Unistan edasi. Et kui häkkida sisse sõjardite 
süsteemi ja tegutseda kui Waze. Täpsemalt – ra-
kendada programm, mis ütleb igale teeleläkitatud 
võõrale mürsule, lennukipommile, raketile, tor-
peedole: „… kahesaja meetri pärast pööra pare-
male…seejärel pööra paremale… seejärel pööra 
paremale…“. Ja ongi tagasi. Kindlasti on sellised 
programmid olemas ja võimalik, et mingil mää-
ral neid ka Ukrainas katsetatakse. Sest milleks 
muuks see sõda ongi kui vana tehnika utiliseeri-
miseks ja uue evitamiseks.

Sõjaaegne kool
Oktoobris 1944 sain kooli. Olin kooliealine juba 
aasta varem, kuid polnud, kuhu minna. Tapa 
koolimajas oli Saksa sõjaväe haigla, nagu kõigis 
idapoolsetes Eesti linnades. Sellest siis sõjajärgne 
klasside ülekoormus. Tallinnas Raua tänava koo-
lis, kuhu sain, oli klassis enam kui nelikümmend 
poissi, mõned üsna ülekasvanud. Hiljem jäi meid 
vähemaks – mõni suri, mõni viidi perega Siberisse.
Elektrit ei jätkunud. Üks päev nädalas oli „voolu-
vaba“. Kel oli, tõi oma küünla. Tulega sai mängida, 
eriti tagapingis. Mõnikord oli klassis püssirohu 
lõhna – kel oli, võttis kaasa. Sai teha ilutulestikku.
Üks episood mälust. Meid viidi kooli meditsiini-
kabinetti, vereproovi andma, öeldi. Igalt lapselt 
tõmmati süstlaga veenist mingi kogus, arvan, et 
3 kuni 5 ml verd, ja väljutati eraldi katseklaasi-
desse. Meedikud, kes seda tegid – panin tähele, 
mäletan hästi – olid kuidagi endast väljas. Mitte 
tavalised, sõbralikud, vaid ähmis. Märkasin, 
et ühel klaasil, kus veri juba sees, kukkus silt 
küljest. Ütlesin medõele. Leidis mingi pliiatsi ja 
kirjutas midagi klaasile, mitte sildile. Kiiruga.  
Lohakalt. Tundsin, et tegi seda vormi täiteks,  
mitte proovi identifitseerimiseks. Eluaeg on mul 
see verelaskmine meeles – olen arvanud, et meid 
kasutati doonoritena. Oli see võimalik? Kes teab…
Teine episood. Jagati toidupoolist: igale lapsele 
kaheksandik vormileiba (umbes 200 g) ja tuutuke 
suhkrut, mitte üle 100 g. Koju need ei jõudnud, 
söödi käigult. Oli see heategevus või doonorluse 
kompensatsioon? Ei tea…

Sõja ajal ei tohi olla uudishimulik
Olin kuuene, kui mu kätte sattus metallist toruke. 
Keegi oli selle üles korjanud ja aknalauale pan-
nud. Toruke oli umbes 5 cm pikk ja 5 mm jäme. 
Ühest otsast umbne, teisest otsast oli näha, et 
midagi oli sees. Huvitav, mis? Enne kui ma oma 
uudishimu rahuldama hakkasin, nägi mu toru-
kest teine poiss, suurem ja targem. Rääkis ilusti, 
et annaksin selle temale, sest olla kuulnud, et sel-
line asi võib olla ohtlik. Oligi – oli kapsel-detonaa-
tor. See, mis sees paistis ja mida oleksin üritanud 
välja koukida, oli ülitundlik lõhkeaine, paukelav-

hõbe või pliiasiid. Ega ma polekski teada saanud, 
kumb, mõlemad oleksid torkimise peale purus-
tanud mu sõrmed ja silmad. Selliseid uudishimu 
tagajärgi võis hiljem näha pajudel mu eakaaslas-
tel. Neil, kes ellu jäid. Tänu sellele, et detonaator 
minust puutumata jäi, sain ikkagi teada, mis seal 
sees oli. Hiljem, ülikoolis, erikursusel.
Veidi vanemana, kümneselt, nägin Lasnamäe 
aluse karjamaa kuivenduskraavis mingit nuppu-
dega metallpurki. Umbes liitrist. Oskasin juba 
arvata, et maamiin. Kündes tuli neid ikka välja. 
Aja jooksul olid nad mullas ja talves „vettinud“ 
ning üldiselt ohutud. Leituna pandi kuhugi ära 
või visati vette. Kirde-Eesti põhjarannikul ja 
Saaremaal oli mõnes kiviaias lõhkekehi kividega 
pooleks… Meie karjamaa „purgil“ oli peal paar 
nuppu. Oskasin arvata, et kui miin, siis nupud 
on selleks, et plahvataks. Poistel ja poisikesteks 
jäänud meestel on kange soov „pauku teha“. Nii 
minulgi. Arutasin endamisi: miin on kraavi põh-
jas, heidan paari sammu kaugusel kraavi kõrvale 
pikali, võtan paelahmaka ja sooritan „kettaheite“ 
kraavi. Mis ta mulle ikka teeb… Mõtteks see 
jäigi. Õnneks. Hiljem, ülikoolis, kus meid muu 
seas ka sapöörideks koolitati, nägin demineeri-
mise juhendis just seda tüüpi „purgi“ joonist. See 
oli sakslaste „hüppav miin“. Nupule surudes või 
muul moel initsieerides hüppab ta reaktiivlaengu 
toimel paari meetri kõrgusele ja alles siis plah-
vatab. Et rohkem tapaks… Kui sel miinil oleks 
jõud sees olnud, oleks ta kraavist välja hüpanud 
ja minult jõu võtnud. Õnneks olin jõudnud end 
tagasi hoida ja jõudsin edasi elada.

Lõssõtšansk
… jäigi mul nägemata. Kuigi oleks soovinud. Lõs-
sõtšanski staatus Donbassis on sama mis Tartul 
Eestis või Turul Soomes. See on linn, kus kunagi 
sündis ja nüüd tapetakse mäenduskultuur.
Lõssõtšansk, millest jutt, asutati Venemaa lõu-
naekspansiooni käigus aastal 1710. Korralduse 
sealsete mineraalvarade otsimiseks andis Peeter 
I juba 1722. aastal. Maardeid leiti hulganisti 
ja nende tähtsuse tõttu anti sealne mineraal-
toormetööstus Doni sõjaväepiirkonna atamani 
alluvusse. Eelkõige just soola pärast. Sool kui 
konservant oli strateegiline toore, kivisüsi tõusis 
esiplaanile alles hiljem. Kurikavalatel rahvuspo-
liitilistel kaalutustel andsid bolševikud Donbassi 
Kiievi hallata. Selline on ajalooline tagapõhi, 
mille Putin võttis Venemaa Ukraina-ekspansioo-
ni ideoloogiliseks aluseks.
Minu jaoks on Lõssõtšansk sümboolne seepä-
rast, et 1872. aastal asutati seal steigerikool, 
täna päevases mõistes mäetehnikum, mäenduse 
kõrgkool. Tähtsuselt teine Peterburi mäeinstituudi 
kõrval. Oli, enam ei ole. ■
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DOKTORITÖÖD
JUUNI–SEPTEMBER 2022

ESTELLE SILM
Asymmetric Organocatalytic Reactions of  
Cyclopentane-1,2-dione. Tsüklopentaan-1,2-
diooni asümmeetrilised organokatalüütilised 
reaktsioonid. 
Juhendaja Tõnis Kanger.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
Kaitses 13.06.2022.

TEELE TÕNISMANN
Research Funding Reforms in the Baltic States: 
Institutional Heritage, Internationalisation 
and Competition from 1988 to mid-2010s. 
Teadusrahastuse reformid Balti riikides: insti-
tutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja 
konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate 
keskpaik. 
Juhendajad Rainer Kattel, Cécile Crespy.  
Tallinna Tehnikaülikool, Ragnar Nurkse  
innovatsiooni ja valitsemise instituut /  
Université de Toulouse.  
Kaitses 13.06.2022.

EVELIN KIVIMA
Characterising and Determining the Botanical 
Origin of Estonian Honeys.  
Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise pä-
ritolu määramine. 
Juhendaja Katrin Laos. Keemia ja biotehnoloo-
gia instituut.  
Kaitses 15.06.2022.

MAHDIYYEH NAJAFZADEH
Multifunctional Energy Router for Residential 
Applications.  
Multifunktsionaalne energiaruuter eramutele.
Juhendaja Indrek Roasto, kaasjuhendaja  
Oleksandr Husev.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.  
Kaitses 16.06.2022.

LIINA ONGA
Oxidation of Aqueous Organic Molecules in 
Gas-Phase Pulsed Corona Discharge: Impact of 
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Operation Parameters.  
Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasi-
faasilise koroona-impulss elektrilahendusega: 
töörežiimi parameetrite mõju. 
Juhendaja Sergei Preis.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
Kaitses 17.06.2022.

OLEKSANDR MATIUSHKIN
Photovoltaic String Converter with Universal 
Compatibility with AC and DC Microgrids. 
Alalis- ja vahelduvvoolu mikrovõrkudega ühilduv 
universaalne muundur päikese-elektrijaamadele. 
Juhendaja Dmitri Vinnikov, kaasjuhendaja 
Oleksandr Husev.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut. 
Kaitses 17.06.2022.

JAANUS HALLIK
On Design Principles and Calculation Methods 
Related to Air Leakages and Thermal Bridges 
in Well-insulated Building Envelopes.  
Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise 
ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud 
piirdetarindite projekteerimisel. 
Juhendaja Targo Kalamees.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 17.06.2022.

XINHUI LAI
Approaches to Extra-Functional Verification of 
Security and Reliability Aspects in Hardware 
Designs.  
Riistvaraprojektide turva- ja töökindlusaspek-
tide ekstrafunktsionaalse verifitseerimise 
lähenemisviisid. 
Juhendaja Maksim Jenihhin, kaasjuhendaja 
Jaan Raik.  
Arvutisüsteemide instituut.  
Kaitses 17.06.2022.

ALI MASOOD
Implementation and Demonstration of a 
Device-to-Device Communication System for 
Emergency and Critical Scenarios.  
Seadmetevahelise sidesüsteemi rakendamine 
ja demonstreerimine hädaolukorra ja kriitiliste 
juhtumite jaoks. 
Juhendaja Muhammad Mahtab Alam,  
kaasjuhendaja Yannick Le Moullec.  
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut. 
Kaitses 20.06.2022.

PERCY FESTUS ALAO
Characterisation of Frost-Retted Hemp Fibres 
for Use as Reinforcement in Biocomposites. 
Külmligu kanepikiudude karakteriseerimine 
kasutamiseks sarrusena biokomposiitides. 
Juhendaja Jaan Kers, kaasjuhendaja  
Triinu Poltimäe.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
Kaitses 21.06.2022.

COLLINS BURTON MWAKWATA
Scheduling in Radio Resource Management 
for Massive Machine-Type Communications. 

Raadioressursside planeerimine massiivse 
masin-masin tüüpi kommunikatsiooni korral. 
Juhendaja Muhammad Mahtab Alam, kaasju-
hendaja Yannick Le Moullec.  
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut.  
Kaitses 21.06.2022.

VILLU KUKK
Hygrothermal Criteria for Design of Cross-La-
minated Timber External Walls with Ventila-
ted Facades.  
Soojus- ja niiskustehnilised kriteeriumid tuul-
duva fassaadiga ristkihtliimpuidust välisseinte 
projekteerimiseks.  
Juhendaja Targo Kalamees, kaasjuhendaja 
Jaan Kers.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 21.06.2022.

ABEL SEPÚLVEDA LUQUE
A Novel Workflow for Early Design Stages to 
Ensure Daylight and Summer Thermal Com-
fort in Buildings.  
Uudne töövoog projekteerimise algfaasis, et 
tagada päevavalgus ja suvine soojusmugavus 
hoonetes. 
Juhendaja Francesco De Luca, kaasjuhendaja 
Jarek Kurnitski.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 21.06.2022.

JURI ESS
Analysing the Behaviour of Road Users and 
Estimating Efficiency of Smart Pedestrian 
Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety 
Improvement.  
Liikluskäitumise analüüs ja targa ülekäigu-
raja tõhususe hindamine jätkusuutliku liiklus-
ohutuse parandamiseks.  
Juhendaja Dago Antov.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut.  
Kaitses 27.06.2022.

OLGA PIHL
Co-pyrolysis of Estonian Oil Shale with Polymer 
Wastes.  
Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs. 
Juhendaja Allan Niidu, kaasjuhendaja  
Andres Siirde.  
Energiatehnoloogia instituut.  
Kaitses 30.06.2022.

NOMAN SHABBIR
Residential Energy Management System to 
Support Increased Renewable Penetration. 
Taastuvenergiaallikate kasutustihedust toetav 
energiahaldussüsteem.  
Juhendaja Lauri Kütt.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.  
Kaitses 30.06.2022.

MARIA VOLOKHOVA
Magnetic Nanomaterials Synthesis and Func-
tionalization for Biomedical Applications. 
Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsio-
naliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks. 
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Juhendaja Liis Seinberg.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
Kaitses 04.07.2022.

ALO MIKOLA
Ventilation Performance in Deep Renovation of 
Multifamily Apartment Buildings. Terviklikult 
renoveeritud korterelamute ventilatsioonisüs-
teemide toimivus. 
Juhendaja Hendrik Voll, kaasjuhendaja  
Jarek Kurnitski.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 06.07.2022.

VISHWAJEET PATTANAIK
Robust Web Annotations in Support of Know-
ledge Co-Creation.  
Töökindlad veebiannotatsioonid teadmiste 
ühisloome toetamiseks. 
Juhendaja Dirk Draheim.  
Tarkvarateaduse instituut.  
Kaitses 27.07.2022.

PAUL KLÕŠEIKO
Hygrothermal Performance of Masonry Walls Ret-
rofitted with Interior Insulation in Cold Climate.  
Kiviseinte seespoolse lisasoojustuse soojus- ja 
niiskustehniline toimivus külmas kliimas.  
Juhendaja Targo Kalamees.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 09.08.2022.

PRIIT TIKKER
Optimization of Aqueous Media Treatment 
with Pulsed Corona Discharge: Hydrodynamics 
and Kinetics Conformed with the Discharge 
Parameters and Energy Efficiency.  
Impulss koroona elektrilahenduse optimeeri-
mine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaa-
mika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse 
parameetritest ning energia efektiivsusest. 
Juhendaja Sergei Preis.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
Kaitses 18.08.2022.

NAVID ALINEJADIAN
Additive Manufacturing of Mo-Mo(x)S(x+1) Functional Structures: Engineering and 
Electro chemical Applications.  
Lisandustehnoloogia teel valmistatud  
Mo-Mo(x)S(x+1) funktsionaalsed struktuurid inse-
neri- ja elektrokeemilistele rakendustele. 
Juhendaja Prashanth Konda Gokuldoss,  
kaasjuhendajad Lauri Kollo, Inger Charlotta 
Odnevall.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut.  
Kaitses 19.08.2022.

JULIA GAVRILOVA
Role of Metal Ions in Amyloidogenic Properties 
of Insulin and Superoxide Dismutase.  
Metallioonide roll insuliini ja superoksiidi  
dismutaasi amüloidogeensetes omadustes. 
Juhendajad Peep Palumaa, Vello Tõugu.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
Kaitses 23.08.2022.

FAIROUZ GHISANI
Synthesis and Characterization of Tetrahedrite 
Cu10Cd2Sb4S13 Monograin Powders for Photo-
voltaic Applications.  
Tetraedriitsete Cu10Cd2Sb4S13 monoterapulb-
rite süntees ja iseloomustamine kasutamiseks 
päikesepatareides. 
Juhendaja Kristi Timmo, kaasjuhendaja  
Mare Altosaar.  
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. 
Kaitses 26.08.2022.

EHSAN MALAYJERDI
Advanced Autonomous Vehicle’s Functions 
for Safety Improvements in Urban Mobility 
Context.  
Täiustatud autonoomsete sõidukite funkt-
sioonid ohutuse parandamiseks linnaliikluse 
kontekstis. 
Juhendaja Raivo Sell.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut.  
Kaitses 29.08.2022.

KIRILL AMELIN
Symmetry Breaking Revealed by THz Spectro-
scopy of Magnetic Excitations.  
Sümmeetriarikkumiste avaldumine magnet-
ergastuste teraherts-spektrites. 
Juhendaja Toomas Rõõm, kaasjuhendaja  
Urmas Nagel.  
Küberneetika instituut.  
Kaitses 30.08.2022.

KÄTLIN KAARE
The Electrochemical Reduction of Oxygen on 
Noble Metal Free and Biomass-based Carbon 
Nanomaterials.  
Hapniku elektrokeemiline redutseerumine 
väärismetalli-vabadel ja biomassil põhinevatel 
süsiniku nanomaterjalidel. 
Juhendaja Ivar Kruusenberg, kaasjuhendaja 
Jakob Kübarsepp.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut.  
Kaitses 31.08.2022.

ALEJANDRO GUERRA MANZANARES
Machine Learning-Based Detection and Cha-
racterization of Evolving Threats in Mobile and 
IoT Systems.  
Masinõppepõhine arenevate ohtude tuvastami-
ne ning kirjeldamine mobiilseadmete ja värk-
võrkude jaoks. 
Juhendaja Hayretdin Bahsi, kaasjuhendajad 
Sven Nõmm, Marcin Luckner.  
Tarkvarateaduse instituut.  
Kaitses 01.09.2022.

HANS TIISMUS
Production and Properties of Additively Manu-
factured Electrical Machine Cores.  
Kihtlisandus meetodil valmistatud elektrimasi-
nate magnetsüdamikud ja nende omadused. 
Juhendaja Ants Kallaste, kaasjuhendaja  
Toomas Vaimann.  
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.  
Kaitses 02.09.2022.
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IRAM TUFAIL
Fast Assessment of Oil Shale Quality by  
Spectral Methods.  
Põlevkivi kvaliteedi kiirmääramine spektraal-
setel meetoditel. 
Juhendaja Jaan Kalda, kaasjuhendaja Matti Laan.  
Küberneetika instituut.  
Kaitses 07.09.2022.

EIKO PRIIDEL
Detection of Changes in Tissue State with the 
Aid of Electromagnetic Interaction.  
Koe seisundi muutuste detekteerimine elektro-
magnetilise vastastikmõju abil. 
Juhendaja Mart Min, kaasjuhendaja  
Jaan Ojarand.  
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut.  
Kaitses 09.09.2022.

JAVAD KARIMI
Microstructural Homogenisation of Selective 
Laser Melted Ti6Al4V and CoCrFeMnNi High-
Entropy Alloys.  
Selektiivse lasersulatuse teel valmistatud 
Ti6Al4V ja kõrgentroopse CoCrFeMnNi sulamite 
mikrostruktuuri homogeniseerimine. 
Juhendaja Prashanth Konda Gokuldoss,  
kaasjuhendaja Lauri Kollo.  
Mehaanika ja tööstustehnika instituut.  
Kaitses 09.09.2022.

SALAH CHAFIK
Non-Western Public Administration  
in Context: Contemporary Islamic Cases from 
Morocco.  
Avalik haldus väljaspool läänemaailma:  
nüüdisaegsed islami juhtumiuuringud  
Marokost. 
Juhendaja Wolfgang Drechsler.  
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 
instituut.  
Kaitses 14.09.2022.

SHOBHIT SHAKYA
Heritage Institutions and Digital Transforma-
tion: The Case of the Nepali Guthi.  
Pärandinstitutsioonid ja digitaalne transfor-
matsioon: Nepali Guthi juhtum. 
Juhendaja Wolfgang Drechsler.  
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 
instituut.  
Kaitses 21.09.2022.

JELENA BRANOVETS
Energetics and Calcium Handling in Hearts 
from Creatine-Deficient Mice.  
Energeetika ja kaltsiumi käitlemine kreatiini 
puudulike hiirte südametes. 
Juhendaja Rikke Birkedal Nielsen.  
Küberneetika instituut.  
Kaitses 29.09.2022.
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

Rein Kuusik is writing about a possible breakthrough 
in the use of oil shale ash: studies show that it is pos-
sible to process oil shale ash to calcium carbonate, 
binding CO2 from the atmosphere. The ultra-pure 
product can be used as a filler and coating material for 
paper, in the production of food and medicine, in the 

The main interview in this issue is with Robert Kitt: 
a top leader, economist, physician and triathlete who 
has made a career in banking and now runs the dis-
tant heating company Utilitas. He is chairman of the 
board of Alumni Association of Tallinn University of 
Technology and Development Fund of TalTech. 
He talks about the University’s role in the society and 
in the cooperation with entrepreneurship and alumni’s 
part to play. The main goal is to establish good contacts 
between people from different ages and specialties and 
that’s what the alumni association is trying to do.
When talking about the energy crisis and solutions for 
a better future, Kitt says: it is doable for Estonia to 
switch to green energy within five years. He repeats a 
mantra: local renewable resources are future-proof. He 
adds that people are also local resources and similarly 
future-proof, the more we invest in educated people, 
the better off Estonia will be.
PAGE 14 

Tea Trahov, the chancellor of the University, writes 
that a sustainable organization starts from its peo-
ple. Without people, there is no organization nor its 
sustainable development. When the organization is 
in bad times, whether due to a lack of money, market 
factors or a lack of ideas, the only way out of the hole 
is when people put their backs together and start 
working together for a common goal. The University 
has made a clear choice: first we support people and 
we believe that the employees, in turn, will help the 
University through the period of austerity. 

PAGE 20

production of paint and plastic products, as well as 
in the cement, glass and ceramic materials industry. 
Private company Ragn-Sells is planning to build a fac-
tory in Estonia for that process in the coming years.

PAGE 27
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IN ENGLISH

GOT INTERESTED IN THE TOPICS?  
ASK YOUR ESTONIAN-SPEAKING COLLEAGUES FOR ASSISTANCE  

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

Rector Tiit Land announced the revived Rector’s Cup 
competition series at the academic ceremony of Tallinn 
University of Technology’s 104th anniversary. The Rector’s 
Cup has historically been a very important and popular 
competition series that brought together university stu-
dents, staff and alumni to fight powerful battles in various 
sports on behalf of their faculties. This greatly contributes 
to the sense of unity at the university – students have the 
opportunity to work together with their professors to win 
the cup, alumni meet old schoolmates and can also give a 
warm handshake to their former professors.

Gert Jervan, Dean of School of 
Information Technologies, writes 
about IT Academy, a coopera-
tion project established in 2011, 
which brought a fundamental 
change in the curriculum devel-
opment and management system 
and shifted IT-studies to a com-
pletely new qualitative level in 
Estonia. Karin Härmat writes 
more specifically about three 
scientific measures that were 
launched by the IT-Academy in 
TalTech.

PAGES 30 & 32

In the spring semester, computer systems master’s 
students Tatsuki Ishikawa and Sander Tsõbulski, 
together with mechatronics master’s student Prisca 
Adenike Adeot, chose the subject „Mechatronics and 
intelligent systems project“ in their curriculum, which 
had joined the EuroTeQ Collider and the Waste Chal-
lenge event held for the first time at TalTech.It was 

Formula Student Team Tallinn writes about their 
adventurous summer trip: 43 days in Europe took 
the team to Italy, the Czech Republic, Austria, Hun-
gary and Germany. 9,000 kilometers of bus travel 
later, two carbon fiber fourwheeldrive vehicles had 
brought 35 podium places for the team. That is proven 
top-level engineering from Tallinn!

PAGE 54

not a compulsory subject for students, and it was cho-
sen primarily based on two keywords: teamwork and 
a life problem. Long story short: the EuroTeQ Collider 
subject led the TalTech student team to victory at the 
EuroTeQaThon. 

PAGE 44

All former and current members of Tallinn University 
of Technology are invited to take part in the Rector’s 
Cup – students, alumni and employees who represent 
(their) faculties in each field of competition. All uni-
versity employees can participate in competitions as 
a „free agent“, that is, they can choose which faculty 
to compete for at each stage. The free agent system 
does not include only deans and vice-deans, they can 
only compete for their faculty. Let’s come together!

PAGE 60
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