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KUIDAS LOITSIDA PÄIKEST

Enne veel, kui kõik see tore 
lumi maha tuli, läks õues 
väga pimedaks – sest sügis, ja 
kustutati ära väga palju val-
gustust – sest kokkuhoid. Kui 
kirjutasin ülikooli haldustali-
tusse, et peaukseesine trepp 
on jäänud kottpimedusse ja 
libedaga ohtlik, helistati mul-
le sealt tagasi ja räägiti pikalt 
ja sõbralikult, mida trepi osas 
paremini tehakse, mis seis val-
gustuse reguleerimisega üldse 
on, ja kutsuti ikka teada and-
ma, kui kuskil miskit sättimist 
vajab.
Sellist maailma tahangi. Maa-
ilma, kus me oleme üksteisega 
sõbralikud, tahame märgata 
hädasid, aitame teha paremini 
ja suhtleme omavahel ausalt.
 Ma tean, et lihtne ei ole kellel-
gi. Toidukorv on kallim kõigil, 
energiaarved võtavad puhku-
se-eelarve mõõtu paljudel ja 
sõda ei ole ikka veel õiglaselt 
lõppenud. Aga ühtegi kriisi ei 
lahenda ning kellegi päeva ega 
elu ei tee paremaks see, kui me 
teiste vastu koletiseks muu-

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

tume. Samas läheb iga päev 
pisut paremaks, kui märgata 
toredaid hetki, otsida ja tunda 
rõõmu, olla endaga lahke ja 
teistega kena.
Kallistame lapsi ja lähedasi.
Püherdame, kelgutame, suusa-
tame lumes või vähemalt jalu-
tame lumises looduses.
Keskendume hetkele, kui hea 
toit on keelel.
Teeme oma lemmikasju.

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, Tauno Otto,  
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 märtsis 2023.

Osaleme, üllatume, imetleme.
Kiidame teisi ja oleme enda üle 
uhked.
Otsime ja teeme väikesi või 
suuri heategusid, mis iganes 
kellelegi jõukohane on.
Ja mis põhiline: hoiame kokku!
PS Kui ma panin selle hüüu-
märgi, tuli päike välja – esi-
mest korda üle mitme nädala. 
Mõelgem häid mõtteid, ausalt, 
see loeb! ■

MENTE ET MANU

www.taltech.ee/menteetmanu
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Akadeemik Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor  Foto: Heiki Laan

Progressi takistava konkreetsete teadusharude puudumise saab muuta 
kõigile kasulikuks, kui ülikoolid koostaksid energiale ja tehnilistele 
süsteemidele keskenduvad õppekavad, mis reageerivad kriisidele ja 
ühiskondlikele probleemidele. Need õppekavad oleksid olulised paketi 
„Eesmärk 55“ ja renoveerimislaine eesmärkide saavutamiseks.

võeti, hoonete süstemaatilise energiatõhususe 
parandamisega. Tänu sellisele poliitikale olid 
2020. aastaks olemas liginullenergiahooned ja 
ulatuslikud põhjaliku renoveerimise eesmär-
gid – viimase direktiivi ettepaneku järgi, mida 
praegu läbi vaadatakse, tuleb need kahekor-
distada ja olemasolevad hooned 2050. aastaks 
nullenergiahooneteks ümber ehitada.
Kas nendel poliitilistel põhimõtetel on mingit 
seost ülikoolidega? Esmapilgul vahest mitte, 
sest hoonete ebavajalikust energiatarbest vaba-
nemiseks võiksid insenerid ja ehitajad lihtsalt 
oma tööd teha. Kuid kui asjasse süveneme, siis 

Hoonete energiatõhususe parandamine kui 
ühiskondlik probleem muutus Euroopas 
aktuaalseks juba ammu enne energiakriise. 
Euroopa sõltub suuresti imporditud fossiilkü-
tustest, mida tarbitakse peamiselt hoonetes, 
transpordis ja tööstussektoris. Nimetatud 
kolmest valdkonnast on hooned kõige suure-
mad tarbijad – need nõuavad Euroopa Liidus 
40% lõpp- ja primaarenergiast, kuid samas 
pakuvad palju lihtsaid võimalusi tõhususe 
suurendamiseks. 
Seetõttu alustati 2002. aastal, mil ehitiste 
energiatõhususe direktiiv esmakordselt vastu 

ARVAMUS

KUIDAS SAAVAD ÜLIKOOLID 
REAGEERIDA ENERGIAKRIISILE JA 
ROHEPÖÖRDE ÜHISKONDLIKELE 
PROBLEEMIDELE? 
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ARVAMUS

näeme, et järkjärgulise energiatõhususe pa-
randamise asemel on vaja suurt hüpet – ener-
giatarvet pole vaja vähendada 10% võrra, vaid 
olenevalt hoonest viie- kuni kümnekordselt. 
Magistrikraadiga energiaspetsialistide vaja-
dus on seega ilmne, sest oskuslikud insenerid 
leiavad tasakaalu energiatõhususe ja taastuv-
energia meetmete vahel ning oskavad planeeri-
da hooneid ja renoveerimisprojekte nii, et need 
ei tekita elektrivõrgule lisakoormust, ja ühtlasi 
suurendada siseruumide mugavust ja ventilat-
siooni eriti just renoveerimistööde käigus, ja 
vältida hoonete suvist ülekuumenemist. 
75% Euroopa olemasolevatest hoonetest pole 
energiatõhusad ja vajavad ulatuslikku reno-
veerimist, et saavutada uus visioon, mille ko-
haselt ELi olemasolevad hooned kujunda takse 
2050. aastaks ümber nullenergiahoone teks. 
Pelgalt 30 aastaga tuleb teostada 146 miljo-
nit renoveerimisprojekti, mis ainuüksi Eesti 
puhul maksaksid kokku 24 miljardit eurot. 
Nii tohutu ja pikaajalise ülesande tõttu võib 
ülikoolihariduse kõrgematel astmetel olla mär-
kimisväärne tehniline ja majanduslik mõju. 
Teadmiste ja hariduse rolli on rõhutatud direk-
tiivi tulemustepõhistes eesmärkides. Eesmär-
giks on energiatõhususe nn kuluoptimaalne 
tase, mida määratletakse 30 aasta pikkuse elu-
kaare võimalikult madalate kuludena ja mille 
saavutamiseks tuleb rakendada kõikvõimalik-
ke, põhimõtteliselt üksteisega konkureerivaid 
tehnilisi meetmeid. Sellises kontekstis võib hea 
haridusega kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist 
paljutki muuta. Seda võime ka Eestis näha, 
sest siin on saavutatud kuluoptimaalse energia-
tõhususe tase, kus uute hoonete energiatarvet 
vähendati viie aastaga poole võrra. Teisisõnu 
on võimalik sama summa eest saada korter või 
maja, mille energiatarve on kaks korda mada-
lam.
Energiatõhususe nõuded hakkasid uutele hoo-
netele kehtima 2008. aastal, mis tähendab, et 
oli võimalik alustada üsna väheste energiakulu 
arvestamise spetsialistidega. Eestis hakati al-
gusest peale kasutama kommertssimulaatorite-
ga koostatud tunnise energiatarbe dünaamilisi 
simulatsioone, mis võimaldas luua täiustatud 
lahendusi ja viis kiire arenguni. Jätkuõppe kur-
sustel hakati koolitama otstarbekaid kavandeid 
luua suutvaid ja keerukaid energia simulatsioo-
nivahendeid kasutada oskavaid energiaspetsia-
liste, samal ajal käivitati ka hoonete energia-
tõhususe magistriõppeprogramm. See toimus 
käsikäes kutsekvalifikatsioonisüsteemidega, 
kus võeti kasutusele uued energiaaudiitori, 
energiaspetsialisti ja energiatõhususe modellee-
rija kutsestandardid. 

Mõne aasta jooksul, kui koolitati konkreetselt 
energiavaldkonnale keskendunud magistreid, 
sai selgeks, et tõhusam oleks olemasolevad 
õppekavad ümber kujundada uusi õppeai-
neid lisades. Kuna Eesti oli üks väheseid 
riike, kus oli olemas kütte-, ventilatsiooni- ja 
kliimaseadmete ülikooliõppe traditsioon, oli 
suhteliselt kerge nende seadmetega tegelevat 
õppekava ümber kujundada nii, et see sisal-
daks hulgaliselt energiatõhususele ja energia 
simulatsioonile keskenduvaid õppeaineid. 
Teisalt lisati ehitusinseneri õppekavasse 
hoonete füüsika ja niiskuskindluse teemad, 
sest energiatõhusad hooned peavad ühtlasi 
pakkuma tervislikku elukeskkonda ja olema 
vastupidavad.
Mõned suuremad riigid, kus arendustöödeks 
on kauem aega vaja, liiguvad alternatiivsel 
arenguteel, kus ülikoolide roll on passiivsem. 
Kutseorganisatsioonid on korraldanud põhios-
kuste alaseid jätkuõppe kursuseid ja valitsu-
sed on välja töötanud ametlikud kalkulatsioo-
nivahendid, mis tavaliselt aitavad arvutada 
energiakulu ühe kuu täpsusega ega suuda 
arvesse võtta dünaamilisi mõjusid, mis aga 
võivad olla ülitõhusate nullenergiahoonete 
kujundamisel väga olulised. See takistas isegi 
katset lisada direktiivile tunnise resolutsioo-
niga arvestus, mida on vaja näiteks selleks, et 
arvutada välja, kui suurt osa kohapeal toode-
tud päikeseenergiast saab hoonetes tarvitada, 
või realistlikeks soojuspumpadega seotud 
kalkulatsioonideks.
Kokkuvõtteks tuleb praegustes kriisides 
kasuks energiapoliitika pikk ajalugu ja see, 
et kõikides riikides pakutakse vastavat 
ülikooliharidust või mingil tasemel jät-
kuõpet. Praeguses olukorras, kus on vaja 
ulatuslikumat energiasäästu, tuleb kooli-
tada rohkem energiaspetsialiste. Energia-
tõhususe alane kogemus ja taastuvenergia 
tehnoloogia areng näitavad, et konkreetsete 
teadusharude puudumine võib progressi ta-
kistada ja isegi aeglustada ELi eesmärkide 
saavutamist. 
Seetõttu on oluline, et ülikoolid oleksid aktiiv-
sed ja pakuksid energiakriisidele reageerivat 
haridust – seda võib pidada reaalseks panu-
seks rohepöördesse. Jätkuõppe mooduleid on 
võimalik kiiresti koostada ja samu kursuseid 
saab integreerida olemasolevate õppekavade-
ga või liita uutele. Ülikooliõpingud nõuavad 
aega, kuid on ilmne, et kirjeldatud ühiskond-
liku kitsaskoha lahendamiseks kulub vähe-
malt 30 aastat ning hea haridusega spetsia-
list võib rohepööret kiirendada ja pikemas 
perspektiivis säästa raha. ■
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Igal aastal selgitab globaalne analüütika-
ettevõte Clarivat välja maailma mõjukaimad 
teadlased, keda nende kolleegid on kõige 
sagedamini tsiteerinud. TalTechi turundus-
professor Linda Hollebeek pälvis selle eks-
klusiivse tunnustuse juba kolmandat korda, 
olles 2022. aastal vähem kui 7000 ehk umbes 
0,1% maailma mõjukaima teadlase seas.

TalTechi ärikorralduse instituudi kaasatud 
professor Linda Hollebeeki uurimustöö kes-
kendub klientide/tarbijate ja sidusrühmade 

TALTECHI TURUNDUSPROFESSOR LINDA HOLLEBEEK 
JÄLLE MAAILMA MÕJUKAMATE TEADLASTE HULGAS 

kaasamisele, kasutades digitehnoloogiaid, sh 
sotsiaalmeedia, võrgukogukonnad ja tehisin-
tellekt, ning hõlmates innovatsiooni, eetika 
ja väärtusloome küsimusi. Hollebeekil on 
doktorikraad turunduses Aucklandi Ülikoo-
list ning TalTechis on ta töötanud aastast 
2019. Enne akadeemilist karjääri tegutses 
ta juhtimiskonsultandina. Ta on nõustanud 
näiteks Coca-Cola, Hewlett-Packardi, Roche 
Diagnosticsi, Uus-Meremaa tööministeeriu-
mi ja kaubanduskomisjoni ning Austraalia 
kaitseväe projekte. ■

Dotsent Liis Ojamäe ja emeriitprofessor Katrin 
Paadami kaastoimetamisel ja kaas autorluses 
Routledge’i kirjastuses 2021. aastal välja antud 
kogumik „Enabling the City. Interdisciplinary 
and Transdisciplinary Encounters in Research 
and Practice“ on saanud Ameerika Raamatuko-
gude Assotsiatsiooni tunnustuse osaliseks.
Selle organisatsiooni alla kuuluva Association 
of College and Research Libraries kirjastus-
üksus CHOICE koostab parimate akadeemi-
liste publikatsioonide põhjal oma soovituste 
nimekirja ja antud kogumik osutus üheks välja-
valituks. Raamat on kättesaadav nii TalTechi 
raamatukogus kui ka veebis nime järgi otsides 
vabalt allalaaditav.
„Enabling the City“ valmis eri valdkondade 
teadlaste ja praktikute koostöös. Kogumik 
keskendub sellele, kuidas interdistsiplinaar-

LIIS OJAMÄE JA KATRIN PAADAMI KAASAUTORLUSES 
ILMUNUD KOGUMIK SAI SUURE TUNNUSTUSE OSALISEKS

sed ja transdistsiplinaarsed teadmisteloome 
protsessid võivad 21. sajandil aidata kaasa 
linnade jätkusuutlikule ümberkujundamisele 
kohalikul tasandil, pakkudes nii teoreetilisi 
arutlusi kui ka juhtumiuuringutele tuginevaid 
tõlgendusi distsipliinide- ja linnapraktikate-
üleste põhimõtete rakendamise keerukatest 
kogemustest. ■

7. detsembril kuulutati välja neli teaduste 
akadeemia medali laureaati, kellest igaüks on 
jätnud olulise jälje Eesti teadusmaastikule või 
ühiskonda.
Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor te-
nuuris Malle Krunks sai tunnustuse ulatus-
like pingutuste eest naisteadlaste nähtavale 
toomisel, noorte kolleegide innustamise 
ning kauaaegse panustamise eest L’Oreal-
UNESCO stipendiumite hindamiskomisjoni 
töösse. ■

MALLE KRUNKS PÄLVIS 
EESTI TEADUSTE 
AKADEEMIA MEDALI
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VIRUMAA KOLLEDŽ SAI TUNNUSTUSI ÕPPIMISE, 
ROHEPÖÖRDE JA ETTEVÕTLUSE ÕHUTAJANA

Oktoobris valis Eesti Täiskasvanute Kooli-
tajate Assotsiatsioon TalTechi Virumaa 
kolledži käesoleva aasta Ida-Virumaa õppi-
jasõbralikuks tööandjaks. Virumaa kolledž 
on maakonna suurim laiale sihtrühmale 
õppimisvõimaluste pakkuja, sh panustab 
aktiivselt ka oma töötajate taseme- ja üm-
berõppesse.

Detsembris tunnustas Ida-Viru Ettevõtlus-
keskus koostöös partneritega Ida-Virumaa 
aasta parimaid ettevõtteid ning Virumaa 
kolledž võitis kategoorias Ida-Virumaa aasta 
rohepöörde tegu 2022. Põlevkivi kompetentsi-
keskus sai tiitli Ida-Virumaa aasta ettevõt-
jate sõber 2022. Kokku esitati konkursile üle 
130 kandidaadi.

Kolledž paistis silma nii oma noortele ja las-
tele suunatud tegevusega kui ka teadustööga. 
Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht 
rääkis: „Põlevkivi kompetentsikeskusel on 
uued arengusuunad ringmajanduse valdkon-
nas ning teadustegevuse fookus liigub fossiil-
setelt kütustelt materjalide taaskasutusele 
ja ressursside ringlussevõtmisele. ViDRiKu 
insenerid aga osalevad ettevõtetele suunatud 
täienduskursuste läbiviimises energeetika ja 
digiteerimise teemadel, ärgitatakse ettevõt-
teid säästmisele ja efektiivsusele suunatud 
teemadega tegelema.“ Kogu kolledž soovib olla 
rohepöörde eestvedaja ja eeskuju Ida-Viru-
maal, panustades nii ühiskonna ja ettevõtete 
kui ka oma inimeste teadlikkuse tõstmisesse 
ning mõtteviisi muutmisesse. ■

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanem - 
lektor Kristjan Liivamägi valiti sel aastal Junior 
Achievement Eesti vilistlasorganisatsiooni kon-
kursil Töövarjupäeva Kroon üheks tipptegijaks 
koos Jüri Ratase, Tiina Talumehe, Ivo Linna, Ur-
mas Klaasi, Katrina Lehise ja teistega. Tegemist 
on väga auväärse seltskonnaga ja saadab selge 
signaali, et TalTechi majandusteaduskonna tead-
lased on ühiskonnas tuntud ja kõrgelt hinnatud.
Konkursi raames saavad 25 gümnaasiumi või 
kutsekooli noort võimaluse veeta üks päev 
enda valitud silmapaistva, huvitava, tegusa 
ja eduka Eesti inimesega, et saada ülevaade 
tema igapäevastest tegemistest ja kohus-
tustest. Isiklik kokkupuude aitab tõsta huvi 

majanduse ja ettevõtluse vastu ning annab 
ette kujutuse karjäärivõimalustest. 2022. aastal 
osaleb Töövarju Kroonis 22 varjutatavat ning 
26 noort. ■

Lisainfot programmi kohta saab lugeda 
https://www.jaalumni.ee/kroon-22

KRISTJAN LIIVAMÄGI  
VALITI TÖÖVARJU KROONI  
TIPPTEGIJAKS

https://www.jaalumni.ee/kroon-22
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UUED UURIMISVÕIMALUSED TALTECHIS AVATUD 
SILMAJÄLGIMISE LABORIS

Septembri lõpus 
avati majandustea-
duskonnas silmajäl-
gimise labor. Silma-
jälgimise meetodi 
rakendusvaldkondi 

piirab vaid kujutlusvõime – iga kord silmi liigu-
tades teeme otsuseid, silmade jälgimine annab 
väärtuslikku informatsiooni nende otsuste taga 
olevate kognitiivsete protsesside kohta.

Uus labor annab TalTechi meeskondadele töö-
riistad ja oskused uurimaks andmetehnoloogiate 
kasutamise ja tajumisega seotut, mida senised 
tööriistad ei võimaldanud. Millised turunduse 
elemendid haaravad tarbija pilku? Milline on 

juhtide ja töötajate uute koolitusprogrammide 
efektiivsus? Kuidas vältida vigu majandusarves-
tuses? Milline peaks olema juriidiliste tehingute 
disain? Kuidas erinevad sotsiaalsed grupid 
tajuvad erinevaid tehnoloogiaid? Algoritmilise 
kallutatuse ja diskrimineerimise uurimisel seni 
sageli varjatud eelarvamused muutuvad sõna 
otseses mõttes nähtavaks.
Silmajälgimine täiendab hästi traditsioonili-
si uurimismeetodeid, kuna pakub reaalajas 
teavet ning selle visuaalset esitlust. Meetod 
sillutab teed võimalike põhjuste ja tagajärgede 
analüüsiks.
Koos labori avamisega viidi läbi samateemaline 
doktorantide kursus inseneeria, arvutiteaduse, 

5. detsembrist saab pea kõikides Tallinna 
Tehnikaülikooli peamaja söögikohtades toitu 
või jooki kaasa ostes valida korduvkasutatava 
pakendi – plastijäätmetevaba tuleviku nimel 
tegutseva TalTechi vilistlaste loodud ettevõtte 
Cuploop toidukarbikarbi või joogitopsi. Cuploopi 
karbi kümnendal kasutusringil on selle süsini-
kujalajälg väiksem kui ühekordse karbi oma. 
Ühekordsetest pakendistest loobumine on samm 
TalTechi teekonnal kliimaneutraalsuse poole.
Sel sügisel on ülikooli kahest suuremast 
söögikohast kaasa ostetud üle 700 toiduport-
su. Nüüd pannakse peamaja, raamatukogu ja 
majandusmaja kohvikutes kaasa ostetud toit 
või jook Cuploopi korduvkasutatavasse nõusse. 
Klient maksab joogitopsi eest deposiidi 1,25 ja 

toidukarbi eest 2,25 €. Pärast tarbimist saab 
nõu pista Cuploopi tagastusautomaati, mis 
annab tagasi suurema osa deposiidist; 25 ette-
võttele jäävat senti katavad nõude pesemise ja 
ringlusse tagastamise kulu. Soodsaks erandiks 
jääb ülikoolis R-Kiosk, kes tasub nõudepesu 
eest ise. Ka ühekordne karp maksis 25 senti.
Mullu aitas Cuploop ära hoida 17 422 ühe-
kordse pakendi ja topsi jõudmise prügimäele, 
selle aasta 11 kuuga on tulemus 26 649.
Linnakus on kasutusel ka Ringo pandikarbi-
süsteem. Järgmiseks plaanib ülikool asendada 
kohviautomaatide ühekordsed topsid Cuploopi 
omadega. Siis jääb lahendada vaid söögikohta-
des müüdavate ühekordselt eelpakendatud 
salatite-võileibade pakendiküsimus. ■

ÜLIKOOLI PEAMAJAS  
MÜÜAKSE TOIT KAASA JÄÄTMEVABALT
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TALTECH AVAS VASTUVÕTU  
MIKROKRAADIKAVADELE JA AVATUD ÕPPESSE
Tallinna Tehnikaülikool avas detsembri 
alguses vastuvõtu kevadsemestri avatud õppe 
õppeainetesse ja mikrokraadikavadele. Õppida 
saab inseneri-, IT-, loodusteaduste, majandu-
se ning merenduse valdkonna õppeaineid ja 
mikrokraade. Ülikooli mikrokraadide valikus 
on 15 õppekava.
30. jaanuaril 2023 algavaks kevadsemestriks 
saab avaldusi esitada kahele uuele mikrokraadi-
kavale: Äriühingu omaniku meistriklass ja Prog-
rammeerimine II, mängu- ja veebirakendused. 
Tallinna Tehnikaülikool pakub täiskasvanu-
tele võimalusi valida personaalne haridus-
tee, omandades avatud õppe kaudu üksikuid 
aineid või leides endale meelepärane mikro-
kraadikava. Seetõttu toimub tänavune vastu-

võtt korraga nii mikrokraadikavadele kui ka 
avatud õppesse. Vastuvõtuperiood on pikem, 
ulatudes 5. detsembrist kuni 27. jaanuarini. 
„Paljud õppurid soovivad endale tasemeõppe-
ainetest ise õppekava kokku panna, hinnates 
ka läbitavate ainete mahtu. Teistele sobib 
paremini etteantud mikrokraadikava, mis 
on kokku pandud sobivatest osaoskustest,“ 
põhjendas üheaegse vastuvõtu korraldamist 
avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg.
Avatud õppes õpingute jätkamiseks on vajalik 
vähemalt keskharidus. ■

Lisateavet vastuvõtu ja avatud õppes 
osalemise kohta leiab aadressilt 
www.taltech.ee/avatud-ope

inimgeograafia, sotsiaalteaduste jt distsipliinide 
magistrantidele, doktorantidele, järeldoktorite-
le ja õppejõududele. Kursus lõppes häkatoniga, 
kus oma ala tippeksperdid ja praktikud innus-

tasid pakilistele ühiskondlikele probleemidele 
leidma uudseid lahendusi, näiteks kuidas võiks 
kasutada patsientide andmeid tervishoiu pare-
maks planeerimiseks. ■

TALTECHI INSENERITEADUSKONNA 
VESINIKUORGANISATSIOON TIVO
Veebruaris toimunud TalTechi energiakonve-
rentsi korraldamise käigus tekkinud mõttest 
ellu kutsutud vesinikuorganisatsiooni liikmes-
kond juba teab, et äärmiselt loodussõbralik 
kütus vesinik võiks lahendada mitmed taas-

tuvenergia laialdasema kasutamisele võtmise 
probleemid.
Täielikult vesinikul baseeruvate energia-
süsteemide loomine ei ole tehnoloogia kõrge 
hinna ning kohati suurte energiakadude tõttu 
esialgu majanduslikult atraktiivne. TiVo 
eesmärgiks ongi tehnoloogia arendamine ja 
teadlikkuse tõstmine, mis võimaldaks uute 
energiasüsteemide loomisel vesiniku kasu-
tamist tõsisemalt kaaluda. Samas tekitab 
TiVo võimalusi TalTechis vesinikutehnoloogia 
õppimiseks ning järelkasvu, kes tegeleks tule-
vikus arendustööga ja õpiks vesinikuga seotud 
erialadel.
29. novembril toimunud TiVo esimene konve-
rents tutvustas 80 osalejale vesinikuga seotud 
lahendusi. Ain Laidoja, Allan Niidu (pildil) 
ja Valentin Bratkov selgitasid põhitõdesid ja 
täpsemalt vesiniku rakendamist lennunduses 
ning merenduses. 
TiVol on plaanis rajada TalTechi vesiniku-
stend ning töötada vesnikulabori loomise suu-
nas, et välja töötada erinevaid metoodikaid, nt 
uurida võimalusi diiselgeneraatorite asenda-
miseks vesinikuelemendiga. ■

www.taltech.ee/avatud-ope
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TALTECHI PODCAST JÄLLE EETRIS
Suve- ja sügispuhkust nautinud TalTechi 
taskuhääling on taas eetris, salvestatud meie 
enda stuudios juba uue tehnikaga. Spotify 

keskkonnas on kuulatav selle hooaja avasaade, 
kus Avatud ülikooli juhataja Hanno Tombergi 
(pildil) küsimustele vastab Taltechi vilistlane, 
Eesti Energia juht Hando Sutter. Räägitakse 
haridusest, õpetajate kriisist ja võimalustest, 
vajadusest nakatada tulevased insenerid õige 
„pisikuga“ hiljemalt põhikoolis, Sutteri plaa-
nidest ajaks pärast Eesti Energiat ja paljust 
muust.
Podcast sai alguse kaks aastat tagasi Delfi 
abiga tehtud sisseastumiskampaaniast. 
Kajastatud on mitmeid teemasid: miks tulla 
TalTechi õppima, õppevaldkondi, õppekava-
sid ning teemasid stipendiumitest kuni 
selleni, kui suure osa maitsest moodustavad 
lõhnad.
Uued podcast’id avaldatakse umbes korra 
kuus. Detsembri saade tutvustab mikrokraadi-
de võimalusi. ■

Kuula aadressil  
soundcloud.com/taltech

TEHNIKAÜLIKOOLI UKRAINA TUDENGID SAID  
20 000 EURO VÄÄRTUSES STIPENDIUME
Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond asutas 
märtsis oma Ukraina tudengite toetuseks 
eraldi stipendiumifondi. Heade inimeste ja et-
tevõtete abiga oli novembriks fondi kogunenud 
20 000 eurot. Arengufond jagas summa välja 
ühekordse stipendiumina 35 tudengile – neli 
said 800 eurot ja teised 540 eurot. 
Stipendiumile sai kandideerida 14.–18. novemb-
rini 2022. Peale sõja algust hakkas õppeosakon-
da laekuma päringuid Ukraina noortelt, kes uu-
risid, kuidas nad saaksid tulla õppima Tallinna 
Tehnikaülikooli. Kahjuks oli nende vanematel ja 
lähikondlastel keeruline leida rahalisi võimalusi, 

et laste edasiõpet toetada,“ kirjeldas arengufondi 
juhataja Elinor Toming, kuidas Ukraina stipen-
diumifondi mõte alguse sai.
Suurim annetaja oli 10 000 euroga ettevõte Ca-
riad Estonia. Teisteks toetajateks olid eraisikud, 
kelle annetused jäid 5–2000 euro vahemikku. 
„Praegu jagasime stipendiumi välja ühekordse 
toetusena, kuid annetuse link jääb avatuks. Kui 
fondi koguneb arvestatav summa, siis oleme rõõ-
muga valmis uuesti tublisid Ukraina üliõpilasi 
toetama,“ lisas Toming.
Stipendiumi saanud noor ukrainlanna Ivanna 
Tetera tõi välja, et Eesti on üks rahulikumaid 
ja turvalisemaid riike. „Siinsed inimesed 
mõistavad hästi Ukrainas toimuvat ja on väga 
toetavad,“ lausus Tetera. „Minu soov oli jätka-
ta tehnoloogiaõiguse õpinguid. Teadsin, et Tal-
Tech toetab innovatsiooni ja pakub õppimiseks 
häid võimalusi, seega oli mu valik siia õppima 
tulla iseenesestmõistetav,“ kirjeldas ukrain-
lanna. „Olen tohutult tänulik Eesti rahva nii 
suure toetuse ja suurepärase võimaluse eest 
TalTechis õppida,“ lisas ta. ■

Annetuse link: 
https://payment.ecommerce.sebg-
roup.com/lp/npyga9

https://soundcloud.com/taltech
https://payment.ecommerce.sebgroup.com/lp/npyga9
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110 TALTECHI TUDENGIT SAID 196 650 EURO VÄÄRTUSES 
STIPENDIUME
8. detsembri aktusel andis Tallinna Tehnika-
ülikooli Arengufond aktiivsetele ja tublidele 
üliõpilastele rekordsummas stipendiume. Sel 
korral said enim stipendiume inseneriteadus-
konna tudengid. 
2022. aasta sügisesele konkursile laekus 
kokku 752 kandideerimisavaldust. Stipendiu-
mid pandi välja koostöös Eesti ettevõtete ja 
eraisikutega. Tallinna Tehnikaülikooli Aren-
gufondi kaudu toetasid üliõpilasi esmakordselt 
Playtech Estonia, Fibenol, Baltic Workboats, 
Tallinna linn, Ösel Consulting, Estonian Cell, 
Grant Thornton, Prysmian Group Baltics, 
Pricewaterhouse Coopers, Kinnisvarabüroo 
Uus Maa, Finestmedia, Saku Metall, Favorte 
OÜ, SA Southwerstern Advantage, R8 Techno-
logies, Interconnect Product Assembly, Kristel 
Kruustük. Lisaks said tudengid kandideerida 
mitmele uuele tunnustatud inimese nimeli-

sele stipendiumile: Rein Lind, Lembit Maiste 
ja Arvo Otsa. Suurim panustaja XRP Ledger 
Trust andis TalTechi tudengitele 23 000 euro 
väärtuses stipendiume. 
„Stipendiumite väljapanijad aitavad popu-
lariseerida olulisi valdkondi tänaste kooli-
õpilaste seas,“ sõnas arengufondi juhataja 
Elinor Toming, lisades, et rahaline toetus 
võimaldab tudengitel pühendada rohkem 
aega õppimisele. „Kutsun üles ettevõtteid 
välja andma laiema spektriga stipendiume, 
millele saaksid kandideerida kõikide eriala-
de tudengid,“ lisas ta.
2023. aasta kevadise stipendiumikonkursi 
planeerimine ja eeltöö koostööpartneritega 
juba käib. ■

Lisainfo:  
www.taltech.ee/arengufond

7.–17. MÄRTSIL 2023 TOIMUB TALTECHIS EESTI SUURIM 
TUDENGITE KARJÄÄRIÜRITUS VÕTI TULEVIKKU 

Karjäärimess 7. märtsil loob parimad või-
malused tudengitele ja ettevõtetele omava-
heliseks suhtluseks. TalTechi täidab mes-
sipäeval kirju ja meeleolukas õhkkond koos 
mitmesuguste loosimängude ja tegevustega. 
12.–17. märtsil viivad karjääriüritusel osalevad 
ettevõtted eesti ja inglise keeles läbi 15 seminari.
Sündmuseks valmib kataloog, mida sirvides 
saab osaleja end juba varakult toimuvaga 
kurssi viia ja mõningate osalevate ettevõte-
tega veidi enam tutvuda. Katalooge jagatak-
se tudengitele enne ürituse algust ülikooli-
des ja karjäärimessi ajal.

Koostöös Intellektiga valmib ka  
Võti Tulevikku ajakiri, mis kajastab  
sündmuse korralduslikku poolt ning  
seda, kuidas ettevõtted ürituseks valmis-
tuvad.
Võti Tulevikku raames on ka võimalik 
korraldada grupikülastus ettevõttesse, et 
tudengitele lähemalt tutvustada igapäe-
vast töökeskkonda ja -ülesandeid. ■

Lisainfoks saab Spotifys kuulata  
2022 Võti Tulevikku podcast’i ning 
täpsemalt uurida veebiaadressi  
www.vt.ee

www.vt.ee
www.taltech.ee/arengufond
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BIRGY LORENZ: 
KÜBERTALENTIDE 
VÄSIMATU AVASTAJA 
Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse teadur Birgy Lorenz 
suudab innustuda paljust ja innustada paljusid. Tema juhitud küberkaitse 
ja -turbe programmidest on 15 aasta jooksul läbi käinud 75 000 noort ja 
seda küberolümpiat toetab kaitseministeerium koos Eesti Interneti SA-
ga. Ta valutab südant informaatika õppe ja Eesti IT tuleviku pärast ning 
otsib kirglikult viise, kuidas tüdrukuid ja naisi küberturvalisuse ja IT juurde 
meelitada. Ja nagu mõnes telepoes öeldakse – see pole veel kõik! 

Karin Härmat  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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Olen kogukonnajuht, kes ühelt poolt vaatab, 
kuhu kogukond soovib minna, siis vaatab, 
millist abi neil on vaja, ja pakub selleks oma 
oskuseid. Aitan inimestes välja tuua nende 
parima ega sunni neid tegema asju, mida nad 
ei oska. Ilmselt räägin neile oma unistustest 
ja nemad räägivad mulle enda omadest. Ka 
lapsepõlves korraldasin meie külas laste 
gruppidele tegevusi ja liikusin ühest grupist 
teise. Mul oli oma Birgy klubi ja muud selli-
sed asjad, taoline korraldamine tundus kõik 
väga loomulik.
Kui tegelen küberturvalisuse või didakti-
kakeskuse teemadega, siis võin olla väga 
emotsionaalne juht ja tahan saada tulemusi. 
Kui eetikakeskusest rääkida, siis olen pigem 
kuulaja ja sätin end vastavalt sellele, mida see 
grupp vajab. 

Mis Sind käivitab ja töös hoiab? 
See, kui saan midagi päriselt ära teha või 
kui see muudab inimeste elu paremaks. Kui 
noored saavad endale karjääritee, Eestis 
muutub elu turvalisemaks, inimesed käituvad 
eetilisemalt, õpetajate tunnid muutuvad huvi-
tavamaks, neile tuleb töörõõm tagasi. Või ka 
see, et saan kedagi toetada tema potentsiaali 
saavutamisel. 

Kuidas Sa koolis end õpetaja rollis  
tunned? 
Ma olen õpetajana töötanud ligi 25 aastat, mis 
on küll hirmus number, aga õpetajaks kasva-
mine on pikk protsess. Esimesed kuus-seitse 
aastat alles õpid ametit, siis saad aru, kes sa 
oled, mille järel tekib väsimus. Minult võetigi 
pärast 12 aastat koolis tundide andmine ära, 
et saaksin keskenduda IT-karjäärile. Ülikoolis 
hakkasin aga uuesti õpetama ehk siis õpeta-
jat ei saa minust välja võtta. Lihtsalt varem 
õpetasin algklassides või gümnaasiumiastmes, 
nüüd õpetan ülikoolis õpetajaid. Ka inimeste 
arv on muutunud – varem tegelesin 20 inime-
sega, nüüd naudin 300 kuulaja ees esinemist. 
Tunnen end koolis hästi, kuid ootan, et kruts-
kitega õpilased paneksid mind proovile ja 
minuga vaidleksid. Mulle meeldib, kui nad tee-
vad pahandust ja saame sellel teemal arutada. 
Kõige igavam on õppetöös see, kui õpilased 
tulevad ja teevad kõike, mida õpetaja soovib. 
Kahjuks ei hakka ka tüdrukud minuga vaidle-
ma ja nad lepivad paljuga. Tegelikult on vaja, 
et nad katsetaksid, lõhuksid midagi ära ja siis 
saaksime rääkida, kuidas seda olukorda välti-
da ja midagi paremini teha. Kui sa ei ole koolis 
katsetanud, siis eksid päriselus. Mina olingi 

Birgy Lorenzi töölaual on koostööprojektid 
koolide ja talentidega, ta juhib IT didaktika-
keskust ning akadeemilise eetika komisjoni, 
on Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi asutaja 
ja juhatuse liige, Eesti Andmekaitse Liidu 
juhatuse liige ning õpetaja ja IT arendusjuht 
Pelgulinna Gümnaasiumis.
Seegi pole veel kõik. Lorenz on enam kui 
kümne aasta jooksul silma paistnud ning 
tunnustust pälvinud mitmesuguste digi-, IT- 
ja haridusprojektide eest. Värskeim neist on 
novembrikuus riigilt saadud teaduse populari-
seerimise auhind küberolümpia vedamise eest.

Birgy, alustame Sinu nimest –  
kuidas Sa selle said?
Minu nime on pannud mulle vanaema ja ta 
pani selle Pirita kloostri järgi. Minu sünni ajal 
oli palju Birgiteid ja Gitasid, tema aga tahtis 
mulle nimeks panna hoopis Birgy. Minu teada 
on see ainuke selline nimi maailmas.

Sinu kohta käib lause „kes teeb,  
see jõuab“. Kust Sa kõigeks aega leiad?
Minu ööpäevas on ikka sama palju tunde kui 
teistel, kuid töö on lihtsalt väga efektiivselt 
korraldatud. Mõne asja tegemine, kus teisel 
kulub kaks tundi, võtab minul 15 minutit. Mul 
on ka hea võrgustik ning tean inimesi, kes tee-
vad asju hästi ja kes saavad mind aidata. Olen 
kogukonna juht, kes aitab saavutada inimestel 
seda, mida nemad tahavad, ja ka mina saan 
teha asju, mis mul on vaja.

Mida Su tegemiste nimekirjas meeldib 
Sulle kõige rohkem teha?
Palju oleneb sellest, kus olen saanud oma 
potentsiaali kõige paremini realiseerida. See 
varieerub: vahel on selleks kübervõistlused, 
siis tulevad üles didaktikakeskuse teemad. 
Mõnest teemast väsin ära, võtan järgmise ning 
lähen sinna hästi sügavuti sisse. See aitab mul 
vaheldust luua, ma ei suuda ühte ja sama asja 
liiga kaua teha ning rutiini ma ei talu. 

Sul on väga palju juhtivaid rolle.  
Milline juht Sa oled? 
Ma ei ole ennast ilmselt väga juhina definee-
rinud, sest kübervõistlustel olen osalenud 
peamiselt eksperdi ja teadlasena. Paar aastat 
tagasi tegin kaasa ühel juhtimisalasel kooli-
tusel ja siis sain teada, et olen loomupärane 
kogukonnajuht. Kui teised peavad nendeks 
tegevusteks palju pingutama, siis minu jaoks 
on see loomulik eluviis. 
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õpilasena pahanduste tegija, aga õpetajaks 
saamise soov tekkis mul juba 17-aastaselt.

Küberkaitse ei ole olnud Sinu esimene 
armastus. Sinu ampluaasse on kuulunud  
ka kunstiõpetus ja kunstididaktika. 
Kuidas jõudsid sealt küberturvalisuse ja 
küberkaitseni?
Bakalaureuse tasemel õppisin Tallinna Ülikoo-
lis hoopis kunsti- ja joonestamise õpetajaks, 
kuid korraldasin samal ajal ka võrgupidusid. 
Ülikoolis võtsin lisaerialaks informaatika, 
kuna leidsin, et see on kunsti kõrval samuti 
väga loominguline eriala: see lahendab asju, 
mida maailmas ei ole veel olemas, ja pead 
kogu aeg piiridest välja mõtlema.
Toona oli arvutiklass öösiti lahti ja puudusid 
ka kaubanduskeskused. Nii ma hängisingi 
sõpradega arvutiklassis. Tegime Eesti noor-
tega üritusi 300 inimesele, meil oli kasutada 
miljoni krooni eest tehnikat ja korraldasime 
arvutimänguritele üritusi. 
Küberkaitse valdkonnani jõudsin 2012. aastal, 
kui Pelgulinna koolis viskas üks õpilane õpeta-
jat raamatuga. Sellest tehtud video pandi aasta 
hiljem internetti, kust meedia selle üles korjas. 
Kuna olime aasta varem selle teema koolis la-
hendanud, lastega rääkinud ja kokku leppe saa-
vutanud, siis nägime, et me ei pea sellega uues-
ti tegelema. Poistele ütlesin, et üks variant, 
kuidas ka ühiskonna ees oma nägu puhtaks 
pesta, on sellest avameelselt rääkida – mida te 
sellest kogemusest ja meediamöllus osalemisest 
saite. Nad korraldasid turvaLAN ürituse: võr-
gupeo koos küberturvalisuse testimise ja noorte 
lugudega, mida nad internetis päriselt teevad ja 
kuidas nad edaspidi internetis paremini käi-
tuvad. Tänu sellele juhtumile alustasin samal 
aastal Tallinna ülikoolis doktoriõpinguid just 
küberturvalisuse valdkonnas.

See oli väga sarnane selle sügise  
juhtumiga, kus õpilane samuti filmis 
õpetajat tunnis. Arvamust avaldasid nii 
õiguskantsler kui ka haridusminister.  
Mis on Sinu hinnang sellele olukorrale?
Noortele tundub täna õpetajapoolse kiusami-
sena isegi õppetöö osana palutud töö paran-
damine või uuesti õppimine. On üsna ameeri-
kalik käitumine, kus kedagi sellises olukorras 
filmitakse. Filmija tõmbab asja kontekstist 
välja, paneb internetti ja saab teist osapoolt 
häbistada. Olen seisukohal, et kui õpilane 
filmib õpetajat, siis see on õpetajavastane kius. 
Koolis peab olema tagatud töörahu, et kõigil 

oleks koolis turvaline, ning selles osas nõustun 
haridusministriga filmimise mittelubamise 
osas. Ka juristid peavad leidma lahenduse, kus 
kõigil oleks hea olla, mitte ainult ühel poolel. 

Mis on sinu teadustöö täpsem fookus  
ja millest räägivad kõige värskemad  
uurimistulemused?
Mul on mitu teemat, kuid viimasel ajal olen 
keskendunud kübertüdrukutele ja kuidas on 
kujunenud nende teekond küberturvalisuse 
maailmas. Meil tuleb tüdrukuid IT-sse õppima 
kuni 25 protsenti ja Euroopa võrdluses on see 
väga hea osakaal, kuid küberturvalisusesse 
tuleb umbes üheksa protsenti ja siin on suur 
vahe. Murekoht on, et kui küberturvalisuse 
valdkonda kutsutakse inimesi nende tehniliste 
oskuste alusel, siis lahti lastakse neid sotsiaal-
sete ja meeskonnatööoskuste pärast. Seega 
peaksime valdkonda kutsuma ennekõike 
inimesi just viimaste oskuste baasil, õpetades 
neile juurde tehnilisi oskuseid, mis on lihtsa-
mini omandatavad. IT-sektor saab kasvada 
ainult naiste arvelt ning oleme seetõttu väga 
huvitavas arengus.
Meie ühiskonnas on 50 protsenti naisi ja IT-
sektoris olevad arendused ja seadused peaksid 
kõnetama ikka mõlemat sugupoolt. Kui IT-ga 
tegelevad peamiselt mehed, siis tekivadki naisi 
piiravad arendused või naisi mittearvestav 
tarkvara. Lihtsaks näiteks on tehisintellekti 
lahendused tervisetehnoloogiates, mis ei ar-
vesta sooliste eripäradega. 

Väga tänuväärset tööd on teinud  
Taavi Kotka tüdrukutele mõeldud  
HK Unicorn Squadi kursuste loomisega. 
Miks tüdrukud ei jõua IT-sse nii lihtsalt 
kui poisid?
Unicorn Squadis ei tunne tüdrukud konkurent-
si võrreldes huviringiga, kus on ees poisid, kes 
neist peagi kiiresti eest ära lähevad. IKT-tee-
maline huviring või kursus on tüdrukutele 
tihtipeale esimene kokkupuude valdkonnaga, 
samas kui poisid on väiksest peale ninapidi 
arvutites. Nii et nende kõrval püsimiseks peab 
tüdruk väga palju pingutama, võistlema ja 
tahtma. 
Mina tõenäoliselt selline olingi, kuid naised 
ei peaks pidevalt võistlema ja sellepärast on 
Kotkal väga hea lahendus: võistlusmoment 
on ära võetud. Aga miks naised IT-sse ei 
lähe? Sellepärast, et kodu ei suuna. Mõned 
võib-olla ütlevad, et mine, kuid sõbran-
nad lähevad mujale, millest tüdrukud tihti 
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juhinduvad. Väga palju sõltub ka kodustest 
rolliarusaamadest – kui seal öeldakse tüd-
rukule, et sinu eesmärk on saada eelkõige 
heaks abikaasaks ja emaks, siis ei saagi nad 
oma potentsiaali rakendada.
Õnneks on täna koolides võimalik tehnoloogia-
õpetuses tüdrukutel ja poistel erinevaid suun-
di valida. Ka arvutiõpetuse tunnis peaksid 
õpetajad vältima olukordi, kus ainult poisid 
saavad särada. Peame andma tüdrukutele 
rohkem võimalusi tegutseda ja end näidata. 
Võib-olla tal läheb jah alguses kauem aega – 
aga mitte sellepärast, et ta on kehvem, vaid 
võib-olla on poiss seda asja enne kodus juba 
kolm korda proovinud.

Kas Euroopas on ette näidata edulugu, 
kus on suudetud IT-sse naisi rohkem 
kaasata?
Oleme oma numbritega Euroopa edetabeli 
esiotsas ja need riigid, kes on suutnud rohkem 
naisi kaasata, on selle saavutanud kvootidega, 
kuid see ei ole Eesti tee. Usun, et ükski naine 
ei soovi saada töökohta või koolitust, kuna ta 
täidab kvooti. Võime täna Eestis kurta, et meil 
on ebavõrdsemad võimalused karjääris edasi 
liikumiseks, kuid need on asjad, mille eest 

peame ise võitlema. Selleks oleme Tehnikaüli-
koolis asutanud naisjuhtide klubi, kus jagame 
kogemusi ja mõtteid erinevatel teemadel. On 
olnud väga inspireeriv ja innustav kuulata 
lugusid, kuidas raskuste kiuste jõutakse pere 
kõrvalt teha silmapaistvat karjääri. Kui sa 
saad aru, et sinu kõrval töötab inimene, kes 
saab kõikide nende asjadega hakkama, siis 
saad ise ka palju paremini hakkama.

Mis peaks juhtuma, et Eesti tüdrukute 
huvi IKT valdkonna vastu suureneks?
Meil peaks olema rohkem IT-õpetajaid. Meil 
peaks olema rohkem ressurssi, et noored saak-
sid teha just seda, mida nemad soovivad. Meil 
peaks juhtuma see, et koolisüsteem ei oleks nii 
hindekeskne. Ka poiste hulgas on ju neid, kel-
lel ei tule IT-teemadega tegelemine kohe hästi 
välja ja neid on samuti vaja järele aidata.

Sinu 2017. aastal Tallinna Ülikoolis  
kaitstud doktoritöö teema oli digitaalse 
ohutuse areng Eestis, uurisid võimalusi  
tõsta kooliõpilaste ja neid toetavate 
täiskasvanute digiohutuse kompetentsi. 
Kuidas on sellega lood praegu, 2022. 
aastal? 

PERSOON
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omavalitsuse sees on tihti olukord väga kirju 
– on koole, kus tehakse väga palju, ja on koole, 
kus ei tehta mitte midagi. Seega sõltub kõik 
suurel määral koolijuhist ja meeskonnast, kes 
soovivad midagi ära teha.
Aga kust võib tulla üks huvitav areng – vene 
poisid! Ja kui saaks need vene tüdrukud ka! 
Vene poisid näevad end Eesti riigis IT-s. Nad 
õpivad võib-olla eesti keele ära, kuid ingli-
se keele õpivad nad kindlasti ära. Võib-olla 
liiguvad nad siit kiiresti välisriikidesse, kuid 
peame suutma neid hoida ka mõni aeg siin, et 
nad panustaksid kogukonda tagasi. 

Kuidas Sa tunned, kas riik teeb täna  
piisavalt, et igas vanuses inimesed  
oskaksid küberohte ära tunda ja  
ennetada? 
Kui mõtleme täiskasvanute peale, siis väga 
head IT-vaatlikku kampaaniat teeb RIA. 
Harima peab kindlasti veel ettevõtjaid, kes 
koguvad andmeid ja lasevad need lekkima, 
nagu Smartpostiga juhtus. Me võime inimese-
na teha väga palju, aga kui ettevõte ei suuda 
vastutada, siis pole enam midagi teha.

Oled alates 2017. aastast viinud meie 
noori rahvusvahelistele kübervõistlustele  
USAsse, Euroopasse ja mujale maailma. 
Kuidas neil on läinud?
Eesti saavutab võistlustel tavaliselt keskmi-
sest pisut parema koha: kui osaleb 30 maad, 
siis oleme kuskil 12. kohal. Selle aasta pea-
võitja European Cyber Security Challenge’l 
oli Taani, kes pani noorte koolitusele üle  
100 000 euro, samal ajal meie koolitused 
maksid 8000 eurot. Eestis on kaks ülikooli, 
kus on küberkaitse magistriprogrammid, 
Hispaanias on 4–6 ülikooli, kust valitakse 
riiki esindama tuhandetest kübertalentidest 
parimad. Me oleme nagu need suusatajad, kes 
saavad hea koha, kuid riigis kohapeal pole 
võib-olla lundki. 

Kas võib väita, et meie noored on  
küberohtude eest vaktsineeritud?
Oleme teada saanud, mida nad oskavad ja 
mida nad ei oska, kuna võistlustel suudavad 
parimad teha ainult 40 protsenti ülesannetest. 
Võistlustel saavad nad aru, mida nad ei oska, 
ja saavad kogemuse, et IT on keeruline ja põ-
nev. Koolis võivad need õpilased saada ainult 
positiivset tagasisidet ja nende enesehinnang 
on tänu sellele väga kõrge, kuid nad ei pruugi 
teada oma arengukohti. ■

PERSOON

Ma tahtsin teada, miks noored käituvad nagu 
nad käituvad ja miks nad ei kuula, mida 
õpetajad neile räägivad. Uurisin ka seda, kui 
palju õpetajad arendavad oma digitaalseid os-
kuseid, ning arendasin mudeli, mille alusel sai 
vaadelda probleemide lahendamise oskuseid 
ja digipädevuste taset. Näiteks, kui sul läheb 
arvutiparool kaduma, siis see, kellel on roh-
kem digipädevusi, lahendab seda teistmoodi 
kui see, kellel on vähem pädevusi. 
Tänaseks on turvalisusega seotud küsimused 
jõudnud iga õpetaja lauale, kuid sel ajal, kui 
seda uurisin, oli koolis võib-olla ainult paar 
inimest, kes oskasid kaasa mõelda. Täna oska-
vad õpetajad neid asju teoreetiliselt paremini, 
aga praktilises mõttes oskavad nad paremini 
abi küsida. Kui ma uurisin noori, siis nad ütle-
sid, et nad ei saa kellegi käest abi ja peavad ise 
hakkama saama, kuna vanemad on rumalad ja 
õpetajad ka ei oska. Nüüd on olukord muutu-
nud: noored pöörduvad abi saamiseks õpetaja 
või lapsevanema poole. Neile see kindlasti 
meeldib, kuid lapsed ei ole enam iseseisvad ja 
minu jaoks on see probleemkoht. 

Millega praegusel ajal koolide arvu ti-
tundides tegeletakse? Kas Eesti kui  
digiriik võib selles osas rinna kummi 
ajada?
Mina väga kummi enam ei ajaks. Ühelt poolt on 
meil olemas informaatika ainekavad, gümnaa-
siumi osas oleme teinud väga suure hüppe ja 
õppimisel simuleeritakse IT-firma tööd. Põhi-
kooli osas räägime palju e-riigist ja kodaniku-
ühiskonna toimimisest, on olemas turvalisuse 
teemad, aga need tegevused on kooli jaoks 
vabatahtlikud. Nii et miks peaks üks kool, kus 
arvutiõpetajat või haridustehnoloogi ei ole, seda 
läbi viima? Võib-olla kool teeb midagi teiste 
ainete raames, kuid keegi seda ei kontrolli. 
Rahvusvahelisi analüüse vaadates on sel-
gunud, et erinevad andmestumise, arvutite 
halduse, võrgu või tehisreaalsuse teemad on 
teistes riikides õppekavades kohustuslikud. 
Eestis on kohustuslik algtasemel informaatika 
kasutus õppetöö eesmärgil ja tavakodaniku 
digipädevus küberturvalisuse teemal. Minu 
jaoks on seda liiga vähe ja kõige suurem prob-
leem tekib peagi riigil ja ettevõtetel, kuna nad 
ei saa endale spetsialiste ega tarku tellijaid, 
kes infoühiskonda edasi mõtestaksid. Ka Teh-
nikaülikoolis on see mure, et peame hakkama 
edaspidi talente tooma välismaalt, Eesti ini-
meste IT-hariduse tase jääb ajale jalgu.
Meil on küll koole, kus tehakse digipädevuste 
teemal väga palju, kuid mitte kõikidele. Ka 
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TEADUS

Mari Öö Sarv  Foto: Kaupo Kikkas

Kadri Männasoo ütleb, et juhendaja suurim töö 
ja väljakutse on kaasata doktorant akadeemilise 
kogukonna täievoliliseks liikmeks. Doktorandid 
nimetavad juhendajat selles kontekstis ka men-
toriks. Silvia Lips, doktorant tarkvarateaduste 
instituudis infosüsteemide uurimisgrupis, dokto-
rant, ütleb, et juhendajal on suur roll akadeemilise 
maailma ning selle erisuste tutvustamisel. „Vald-
konna eksperdina orienteerusin oma teema vald-
konda puudutavates sisulistes küsimustes hästi, 
kuid tundsin, et vajan toetust just metodoloogia ja 
teoreetiliselt poolelt,“ toob ta enda kogemuse ja li-
sab: „Juhendaja roll ennekõike on olla mentor ning 
keegi, kellele doktorant saab kogu selle teekonna 
vältel toetuda.“
See võib tähendada doktorandi kaasamist pro-
jektidesse artiklite publitseerimiseks; abi dok-
torikraadi püüdlemise laiema eesmärgi mõist-
misel ja mõtestamisel, seda ka isiklikus plaanis; 
juhiseid, kuidas määrata ja defineerida oluline 
uurimisküsimus, kuidas saada hindamiseks ja 
võrdlemiseks piisavalt tulemusi või kuidas valida 
teaduskonverentse ja -ajakirju publitseerimiseks 
ja teadustulemuste jagamiseks, või ka täpseid sel-
gitusi, millised on ootused doktorantuuri tasemel 
uurimistööle, doktorikraadi saamise eeldused ja 
nõuded TalTechis ja ootused konkreetse doktori-
töö teemaga seotud teaduskogukonnalt.
Inseneriteaduskonnas doktoriõppes õppiv 
Karolina Kudelina ütleb samuti: „Juhendaja on 
omamoodi mentor, kes püstitab eesmärke, suu-
nab, annab tagasisidet, julgustab ning mõnikord 
ka pidurdab.“ Kudelina selgitab, et head suhted 
doktorandi ja juhendaja vahel on üheks oluliseks 
teguriks, mis võivad mõjutada ka noore teadlase 
tulevast akadeemilist karjääri. „Kogukonna ja 
vanemate kolleegide julgustamine võib oluliselt 

Igaüks, kel doktorantuuri kogemus, teab: juhendaja roll on 
võtmetähtsusega. Noor teadlane vajab mitte ainult nõu teadustöö 
kirjutamisel, vaid ka mentorit ja tuge akadeemilisse maailma sisenemisel, 
pikki arutelusid teadusteemade üle ja oma teadustöö mõtestamist laiemalt, 
ning, mis seal salata, motiveerimist rasketel hetkedel.

Doktoriõppe valdkonna juht Kaire Kaljuvee sõnul 
on Tehnikaülikoolis doktoriõppe tulemuslikkuse 
tõstmiseks palju ära tehtud: esimesena Eesti 
ülikoolidest hakkasime oma doktorantidele palka 
maksma, doktorivastuvõttu on reformitud ning 
atesteerimistingimusi karmistatud. Järgmine 
samm on juhendamise kvaliteedile keskendumine.
Kui doktorant on juba vastu võetud, on võtmetäht-
susega juhendajate tase ja oskused – doktorantuu-
ri edukus sõltub väga suurel määral juhendajatest. 
Sellega nõustusid kõik, kellega selle artikli jaoks 
rääkisin: juhendajad, doktorandid ja värskelt kaits-
nud doktor. Tänavu suvel Tehnikaülikoolis tehtud 
tagasisideküsitluses osales 61% doktorantidest ja 
neist 80% olid oma juhendajatega rahul või pigem 
rahul; kommentaarides toodi aga välja konkreetse-
maid kogemusi nii hea kui kehva poolelt. 
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi 
professor Kadri Männasoo hinnangul on eduka 
juhendamise alus avatud suhtlus ja usaldus 
doktorandi ja juhendaja vahel. „Iga doktorant on 
erinev, vaja on leida võimalikult varakult hea 
koostöö võti,“ nendib professor, kelle kontol on 
neli juhendamist ja hetkel käsil kuus. 
Tunnustatud õppejõud ja juhendaja, professor 
Yannick Le Moullec Thomas Johann Seebecki  
elektroonikainstituudist rõhutab, et heaks 
juhendamiskogemuseks tuleb kokku leppida 
tööjaotus ja -panus, jättes piisavalt aega ka 
põhjalikeks teaduslikeks ja tehnilisteks arutelu-
deks, andes nii suuliselt kui kirjalikult esitatud 
materjalile olulist konstruktiivset tagasisidet. 
Aga veel: väga oluline on teha selgeks ka dok-
torandi ootused juhendamisele ja suunamisele 
– ilma neid teadmata pole võimalik juhendajal 
ootusi täita.

DOKTORIÕPE ON HEA 
KOOSTÖÖ ÕPPURI JA 
JUHENDAJA VAHEL
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muuta otsuseid, ütlen seda eriti olles naisteadla-
ne inseneeria valdkonnas,“ ütleb ta.
Aasta eest elektroenergeetika ja mehhatroonika 
instituudis doktorikraadi kaitsnud Ivar Kiitam 
lisab ühe olulise dimensiooni doktorandi ja juhen-
daja aruteludesse: „Juhendaja aitab igapäevaste 
toimetuste kõrval näha ka oma teadustegevuse 
n-ö suurt pilti: kuidas hetkel tehtav uurimistöö 
sobitub laiemasse plaani ning kuidas sellest dok-
torandile, ülikoolile ja ühiskonnale kasu tekib.“
Le Moullec toob välja, et esimesi juhendamisi 
ei peaks tegema üksinda ega ka peamise juhen-
dajana. Alustama peaks kaasjuhendajana, et 
õppida kogenud juhendajatelt ja välja arendada 
enda ekspertiis ja oskused, et siis juba ise ainsa 
või peamise juhendaja roll võtta. Professor Män-
nasoo leiab, et karjääri alustavatel teadlastel 
pole mõistlik ka liiga varakult juhendamisega 
alustada, sest see ei pruugi aidata kiireid isiklik-
ke akadeemilisi ambitsioone saavutada. 
Muidugi on ka oluline pühendada piisavalt palju 
aega kvaliteetsele juhendamisele, enne kui võtta 
uusi doktorante. Doktoriõppurid leiavad, et dok-
toranti ei peaks võtma ka need, kellel on väga ma-
dal empaatiavõime ning puudub oskus märgata 
doktorandi üldist meeleolu ja seisundit. „Oluline 
on aru saada, et konkreetse doktoritöö teemaga 
tuleb kaasa kogu inimene, mitte ainult teadustöö 
läbiviimiseks vajalik ressurss,“ ütleb Silvia Lips. 
Ivar Kiitam aga leiab, et juhendamine ja seeläbi 
teadmiste ning kogemuste edasiandmine on üks 
olulisemaid ülikoolielu osasid, mistõttu peaksid 

üldjuhul kõik akadeemilised töötajad mingis 
vormis juhendamisega tegelema. „Juhendamine 
kombineerituna võimega omaenda sooritusi hin-
nata ja nendes puudujääke kindlaks teha ning 
vastavalt areneda ongi kõige tõhusam viis juhen-
damisvõimekuse tõstmiseks,“ märgib Kiitam. 
Praegu doktoriõpingutega tegelevad Kudelina 
ja Lips nii kategoorilised ei ole: kui juhendada, 
siis südamest. „Inimene võib olla silmapaistev 
teadlane, aga see ei tähenda, et ta on samasugu-
ne hea juhendaja,“ sõnab Kudelina.
Kaire Kaljuvee räägib, et kui doktorandil on 
muresid edasijõudmisega, peaksid need ilmnema 
atesteerimistel ning siis saab ülikool neile rea-
geerida. Doktorant ise saab jänni jäädes pöördu-
da juhendaja või programmijuhi poole. Kaljuvee 
sõnul võib vahel olla lahenduseks ka juhendaja 
ja isegi uurimisteema vahetamine.
Juhendamise kvaliteedi tõstmiseks on ülikool 
käivitanud juhendajate koolitusprogrammi ning 
koolituste läbiviimiseks on kokkulepped sõlmitud 
PD Dr. habil. Helmut Brenteliga, kel on pikaaeg-
ne teadlasekarjäär ja juhendamise kogemus. 
Esimene ülikooliülene koolitus toimus augus-
tis, kaks veebipõhist koolitust on planeeritud 
jaanuarisse. Kolmepäevase veebipõhise koolituse 
eesmärk on juhendamisoskuste parandamise 
kaudu tõsta doktoriõppe kvaliteeti, vältida vale-
valikuid doktorantide värbamisel, vähendada 
väljalangemist ning luua tulemuslik ja rahul-
dust pakkuv juhendamissuhe nii doktorandi kui 
ka juhendaja jaoks. ■

Karolina Kudelina
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MERLIN LIIV
Geoloogia instituudi kvaternaarigeoloogia 
osakonna juhtivinsener Merlin Liiv nimetab 
oma jõudmist Tehnikaülikooli suureks kok-
kusattumuste rägastikuks, kuid on asjade 
sellise arenguga väga rahul. „Mu amet ei 
hõlma ainult valge-kittel-seljas-laboritööd ning 
MacGyveri-laadset laborimasinate paranda-
mist-hooldust-töölhoidmist, vaid ka välitööd 
nii merel, järvedel kui ka maismaal. Lisaks 
loengute pidamine, analüüsitud materjalist 
saadud andmete interpreteerimine ja tea-
dusartikliteks vormistamine ning uute mee-
todite õppimine nii Eestis kui ka välismaal ja 
nende rakendamine TalTechis,“ loetleb Merlin. 
„Kokku on see ju tegelikult suurepärane, nii 
saan igast maailmast tükikese.“
Juhtivinseneri ametiposti täidab Merlin oma 
doktoriõpingutest saati, 2011. aastast. Laboris 
on tema vastutada orgaanilise aine element- ja 
isotoopkoostise määramine, lisandumas on vee 
isotoopide analüüs. „Analüüsin eelkõige mater-
jali, millega tegeleb meie töörühm – järve- ja 
meresetete orgaanilist ainet, aga ka näiteks 
mammuti võha ja luude kollageeni,“ selgitab ta. 
„Ka siis, kui on vaja 200 ja rohkemgi proovi jär-
jest analüüsida, ei ole selles töös rutiini. Alati 
on võimalus, et midagi läheb n-ö aia taha – seda 
nii proovide kui ka tehnikaga,“ räägib Merlin.

Üks tema raskemaid ülesandeid on labori-
masinate „hingeelu” tundmaõppimine ja nende 
tööle saamine. „Võib tunduda, et mis see siis 
ära ei ole – paned proovid ühest otsast sisse ja 
teisest otsast ilmuvad tulemused,“ ütleb ta ja 
muigab: „Oleks see vaid nii!“. 
Oma seni suurimaks saavutuseks peab Merlin 
seda, et paar aastat tagasi pani ta koos Tartu Üli-
kooli isotoobilabori spetsialisti Holar Sepa abiga 
tööle mass-spektromeetri, et mõõta orgaanilise 
aine isotoopkoostist, mille võimekus tol ajal Tal-
Techis puudus. „Juba selle uue meetodi kasutuse-
levõtt suurendab geoloogia instituudi töörühmade 
metoodika ja teadmiste pagasit,“ toob ta välja.

RUTTAR TEÄR
Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kom-
petentsikeskuse laborite peaspetsialist Ruttar 
Teär ütleb, et on üpris pisike, kuid vajalik mut-
ter kõigis tegevustes. Ja neid tal juba jagub!
TalTechi tööle kandideerima ärgitas Ruttarit 
tema eelkäija Madis Salumaa. „Ta nägi minus 
midagi, mina nägin aga võimalust pea ees 
tundmatusse hüpata,“ meenutab ta. „Lisaks 
kõigele muule – kui tihti avaneb võimalus teha 
tööd, mida keegi teine ei tee?“ Kuigi vaid mõne 
aastaga on Ruttarist saanud laborite peaspet-
sialist, tunnistab ta, et karjääri tegemine teda 
ei huvita. „Tahan vaid teha tööd, milles on 

Maris Jakobson  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen ja erakogud

Ülikooli teaduslaborid on täis inimesi, kes panustavad teadusesse kogu 
ihu ja hingega, kuid ometi ei satu tähelepanu keskmesse. Ehk viidates 
ühele selle loo kangelasele – nad on „väiksed, kuid vajalikud mutrid kõigis 
tegevustes“. Täna parandame selle vea ning toome rambivalgusse ülikooli 
kaheksa tehnilist töötajat, kelle tööpanusest on sõltunud ja sõltub suuresti 
eksperimentaalteaduse tulemuslikkus. Lisaks suurele pühendumisele ja 
rutiinivaba töö nautimisele ühendab neid soov tagasihoidlikuks jääda – 
nad rõhutavad meeskonnatöö ja koostöö olulisust ja oma tiimi tuge.
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LABORISÜGAVUSEST 
RAMBIVALGUSSE: 
PANUSTAJAD SUURTE 
TEADUSTÖÖDE TAGA
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võimalik omandada uusi oskusi ja teadmisi 
ning mis pakub mulle rõõmu.“
Laborite peaspetsialisti töösse mahuvad toi-
mimisriskide ja protsesside analüüs ja paren-
damine, laborite tehnilise korrasolu tagamine, 
katseseadmete ning materjalide hankimine 
ja haldamine, teisalt ka osalemine teadus- ja 
arendustegevuses ning teadmussiirdes. „Eks 
ma selline endast targemate inimeste heade 
mõtete füüsiline elluviija olen,“ muigab Ruttar.
Töö on igal hetkel erinev ja eriline: ükski 
projekt pole sama mis teine, ükski probleem 
üldjuhul samal kujul ei kordu ning universaal-
sed lahendused on pigem unistus. Põnevusest 
särama paneb Ruttari silmad aga mudelkatse-
te tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine.
Mees ise naerab, et tema peamised töövahen-
did on kaks paksu nahaga kätt ja sassis juus-

tega pea. „Kõige erilisem töövahend on mui-
dugi 60 meetrit pikk, 5 meetrit lai ja 3 meetrit 
sügav mudelkatse bassein,“ täiendab ta. 
Kolleegid kutsuvadki Ruttarit basseinipoisiks, 
sest seal on ta kogu oma südame ja hingega. 

OLGA PIHL
TalTechi 2021. aasta parimaks valitud aren-
dustöö, mis uuris põlevkivi ja teiste orgaanilis-
te materjalide koostöötlemist ning saadavate 
produktide omadusi, sündis Virumaa kolledži 
põlevkivi kompetentsikeskuse laboris, mida 
aastast 2015 juhib Olga Pihl.
Täpsemalt on tegemist kütuste tehnoloogia 
teadus- ja katselaboriga, aga nimi ei ütle veel 
kõike. „Töötame põlevkivi, ravimite, tuulikula-
bade, loomakasvatusjäätmete, kivisöe, joogivee 
ja olmejäätmetega ning aitame ettevõtteid eba-

Olga Pihl

Merlin Liiv

Ruttar Teär

TEADUS
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tavaliste analüüsidega – mõnikord tulevad nad 
välja lahenduse või ideega, mida nad paluvad 
meil kontrollida,“ tutvustab Olga.
Projektide või rutiinsete analüüside korrektne 
läbiviimine on meeskonnatöö, milles osalevad 
teadlased, insenerid, laborandid. „Edu tuleneb 
aga armastusest selle vastu, millega tegeled, 
vastastikusest austusest ja abistamisest,“ tõdeb 
laborimeeskonna juht. „Loomulikult pole sugugi 
viimasel kohal ka vastutus tähtaegadest kinni 
pidamise ning eelkõige tulemuste eest.“
Olga enda tööalast arengut kroonib tänavu 
kaitstud doktoritöö „Eesti põlevkivi ja polü-
meerjäätmete koospürolüüs“, esimene TalTechi 
Virumaa kolledžis kaitstud doktoritöö üldse. 
Eriline oli ka see, et teadlane uuris Eesti põ-
levkivi pürolüüsi erinevate jäätmepolümeeride 
seguga, mitte ainult ühte-kahte polümeeri.
Polümeerjäätmete ringlussevõtu probleemiga 
tegelemine Olga juhitavas laboris jätkub, plaa-
nis on uurida võimalust saada pürolüüsiõlist 
uusi keemiatooteid. Samuti kavatsetakse läbi 
viia kaheastmelise pürolüüsi katseid. Ainest 
uuteks teadussaavutusteks ja doktoritöödeks 
tundub siin jaguvat küllaga.

PRIIT ROOSIPUU
Infotehnoloogia teaduskonna Thomas Johann 
Seebecki elektroonikainstituudi sidelahendus-
te arendaja Priit Roosipuu nimetab end rahu-
tuks tüübiks, kes tahab kiiresti ja palju teha. 
Tal on motivatsiooni. Ning see määrab lõpuks, 
kas oled valitud erialal ekspert või mitte.
Õppetöö ehk loengute, harjutustundide ja 
praktikumide ning lõputööde juhendamise 
kõrval on Priit pidevalt kaasatud 3–4 teadus-
projekti, kus ta on tegev sidelahenduste osas. 
Ehk kõikide erinevate sidevõrkude ja side 
vajaduste arendamisel, et projektides vajali-
kud seadmed/andurid saaksid ühenduse teiste 
seadmete/serveritega.
Praegu on tema suurim väljakutse akadeemili-
se 5G mobiilsidevõrgu käimasaamine TalTechi 
kampuses ning selle kasutamine teadusprojek-
tides. Ta ütleb, et koos hea kaastöötaja Margus 
Rohtlaga peaks see ka edukalt saavutatav olema.
Tehnikaülikoolis on Priit n-ö teisel ringil. Pä-
rast Inglismaal Essexi ülikoolis magistrikraadi 
omandamist naases ta siia doktorantuuri ning 
asus tudengitele andma sideseadmete loenguid, 
käies samal ajal ka erasektoris tööl. Rahvusva-
heline karjäär erasektoris viis ta nii Lähis-Itta 
kui ka Aafrika riikidesse Kongosse ja Angolas-
se. Koostöös välispartneritega tekkis ligipääs 
Inglismaal Vodafone’ile mobiilside erilahendus-

te planeerimisele (sh autotehased, staadionid 
jne) ning Saudi Araabia naftafirmale Saudi 
Aramco mobiilside võrkude planeerimine õlite-
hastesse ning maa-alustesse kütusehoidlatesse.
Ajapuudusel lõpetas Priit õpetamise. Uuesti Tal-
Techi jõudis ta aga neli aastat tagasi, kui Thomas 
Johann Seebecki elektroonikainstituudi direktor 
Laur Lemendik pakkus võimalust mobiilsidet 
õpetada ning ka teadusprojektides osaleda. Priit 
on selle võimaluse üle tänulik, rõhutades samas 
suurema koostöö tähtsust. „Üksi oled teinekord 
kinni oma ideedes, ei näe olukordi teise nurga alt. 
Aga erinev perspektiiv on väga oluline, et midagi 
uut ja innovaatilist saavutada,“ tõdeb ta.

ATANAS KATERSKI
Praeguseks pea 20 aastat Tallinna Tehnikaüli-
koolis praktiseerinud ja siin ka oma doktoritöö 
kaitsnud Atanas Katerski tuli TalTechi keemi-
kuna, aga sai siin töötades üsna varsti aru, et 
tema erialal on keemia tihedalt seotud füüsika 
ja materjaliteadustega.
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituu-
di keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabori 
teaduri Atanas Parashkevov Katerski juured 
on Bulgaarias. Ta sai magistrikraadi Sofia 
Keemilise Tehnoloogia ja Metallurgia Üli-
koolist, uurides laserstimuleeritud keemilise 
sadestumise seadmete optilisi ja energeetilisi 
omadusi. Bulgaaria Teaduste Akadeemia üldi-
se ja orgaanilise keemia instituudis töötades 
tutvus ta aga ühel teaduskonverentsil Tallinna 
Tehnikaülikooli teadlastega ning sai teavet 
siin algama pidanud ELi teadusprogrammist. 
Nii otsustas ta teha elus kannapöörde ja tuli 
2003. aastal Eestisse, et uurida keemilistel 
meetoditel loodavaid õhukesi kilesid ja nende 
kasutamise võimalikkust päikesepatareidel. 
Kõik viimase kümnendi teadusprojektid, kus 
Atanas Katerski osalenud või osalemas, on 
seotud metalloksiididel põhinevate nanoma-
terjalide (näiteks ZnO) kasutamisega uue 
põlvkonna päikesepatareidel. Ühena on praegu 
käsil töö, et leida üliõhukesed antimon-kalko-
geniidkiled, millest võiks toota poolläbipaist-
vaid päikeseelemente ja mida saaks kasutada 
näiteks elektrit tootvates akendes.
„Jah, töö võtab sinult kogu aja, ka puhkepäevad. 
See protsess on aga väga huvitav, sest inim-
loomuses on ju pidevalt huvi tunda teemade 
vastu, mida ta ei tunne, avastada ja uurida seni 
teadmata valdkondi,“ kõneleb Atanas. „Pealegi 
on ju lootus, et meie töö viljad jõuavad kunagi 
ka praktilisse ellu, et me tegutseme inimkonna 
parema tuleviku hüvanguks,“ lisab ta.
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OLIVER JÄRVIK
Inseneriteaduskonna kütuse ja õhuemissioonide 
analüüsi teadus- ja katselaboris mitut ametit pi-
dav Oliver Järvik ütleb, et tihti töötavad ülikoolis 
fanaatikud, kellele töö võrdub hobiga. Need sümp-

tomid on ka temal. Juba tudengipõlves alustas 
ta Tehnikaülikoolis insenerina, seejärel on olnud 
ametis assistendi, teaduri ja alates 2012. aastast 
vanemteadurina. Praegu on Oliver uurimisrühma 
juht, labori juht ja programmijuht. 

Oliver Järvik

Priit Roosipuu

Atanas Katerski
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„Üks ülikooli eeliseid on see, et siin on võimalik 
töötada nii, et rutiini ei teki,“ lausub ta. „Tege-
len tudengitega, olen programmijuht, suhtlen 
erinevate ettevõtetega ehk juhin ja täidan 
pro jekte, juhendan doktorante, annan loenguid. 
Mõnikord jõuan ka laborisse, kus teen mõõtmisi 
ja katseid. Tegelen mõõtmistega ka väljaspool 
ülikooli. Vahel juhtub, et pean ka analüüsisead-
meid remontima.“ Valdkonnadki, millega ta 
tegeleb, on erinevad: veepuhastus, õhuemissioo-

nide mõõtmised, ainete füüsikalis-keemiliste 
omaduste määramine ja termiline analüüs.
Oliver tunnistab, et tal on probleeme „ei“ ütle-
misega. Sellest tingituna peab ta end jagama 
mitme tegevuse vahel ning tihti juhtub, et see-
tõttu nihkuvad tähtajad või raskeneb teemas-
se süvitsi minek. „Üsna tavaline on ka see, et 
„kohe“ on kahe või kolme tunni pärast. Õnneks 
aitab mind vabandada uskumus, et „ah, see ju 
teadlane ja need ongi aeglased“.“

Veljo Sinivee

Deniss Karai
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võimalik töötsükkel, mille jooksul toodetakse 
töötav tarkvara) arenduse elektroonikaette-
võttes ning idee jõuaks koostöös partnerette-
võttega turule. Praegu ta seda kõige suuremat 
tänu veel saanud pole, kuid see on miski, mille 
poole pidevalt püüelda ja mis motiveerib. 

VELJO SINIVEE
Noore poisina kosmoseteemalisest ulmefilmist 
alguse saanud huvi tehnika vastu on kübernee-
tika instituudi füüsika osakonna inseneri Veljo 
Sinivee karjääri juhtinud nii, et nüüd panustab 
ta muu hulgas ka ise kosmose uurimisse. Kollee-
gide poolt MacGyveriks tituleeritud mees tun-
nistab, et teda kannustavad seda tööd tegema 
hasart vigade leidmisel ning mõnus enesetunne, 
kui see juhtub. Samas teab ta kogemusest, mis 
on enamiku vigade taga. Vihjeks tema seletus 
elektroonikast: „Elektroonika on teadus kontak-
tidest. Eriti just halbadest kontaktidest.“
Elektroonika on alati olnud Veljo kirg ja hobi, 
olgu esimesteks näideteks keskkooli ajal ehi-
tatud televiisor või juhtmevabad kõrvaklapid 
– aasta oli siis 1978! 
Tehnikaülikoolis töötab ta juba esimesest 
kursusest saati. „Meie füüsika lektor kutsus hu-
vilisi toonase füüsika kateedri uurimislaborisse 
appi. Läksingi asja uurima ja töötan samal 
kohal tänase päevani,“ tõdeb ta. Meest kannus-
tab nii remondi- kui ka disainiülesannete puhul 
sportlik hasart. „On väga meeldiv, kui õnnestub 
mingi ehitatava seadme mikrokontrolleri hallile 
ränikristallile suruda peale veel üks tegevus, 
mida ehk tavaliselt ei saa... Aga kui natuke 
mõelda, siis saab ikka!“ ütleb Veljo. Suure rõõ-
mu toovad eriti nutikad ja „kastist välja“ stiilis 
lahendused. Näiteks kui ultraheliseade, mille 
uus generaatoriplaat oleks maksnud kümneid 
tuhandeid eurosid, õnnestub parandada töölaua 
sahtlis vedelenud kondensaatoriga.
Oma teadussaavutuste esitlemisel toob ta välja 
professor Talis Bachmanni idee alusel sündi-
nud osavusmängu pikalt haiglavoodis lebanud 
inimeste motoorika taastamiseks ning Eesti 
kirikute sisekliima kontrollseadme loomise pro-
jekti. Aga tal on olnud au osaleda ka Tehnika-
ülikooli kuupsatelliitide Koidu ja Hämariku 
toiteosa arenduses ja disainis. Ta ise ütleb selle 
kohta, et „on möödunud aastate jooksul oluliselt 
parandanud oma oskusi juhtmete ühendami-
sel”. Kuid rõõm vastust Maa orbiidilt kuuldes 
oli suur. „Nagu mu kolleeg ütles: „Saad aru – sa 
tegid vidina, mis lendas kosmosesse ja ta tegeli-
kult ka töötab!“ Ja töötab tänaseni.“ ■
Täispikad persoonilood leiate Tallinna Tehnika-

ülikooli veebilehe uudisterubriigist. 

Viimase aja suurematest töödest meenub Oli-
verile esimesena põlevkivituhkade ohtlikkuse 
uuring, mis valmis Tehnikaülikooli energia-
tehnoloogia instituudi ja Tartu Ülikooli geo-
loogia osakonna koostöös. „Praegu võiks seda 
uuringut nimetada „Põlevkivituhkade ohutuse 
uuringuks”, kuna selle tulemusena arvati 
põlevkivituhk ohtlike jäätmete hulgast välja,“ 
lausub ta. „Nüüd ei saagi keegi küsida, et mis 
teil seal Eestis toimub?!“
Ka ees ootavad põnevad ülesanded. „Väljakut-
se saab kindlasti olema 2023. aastal algavas 
rühmagrandis seatud eesmärk leida ja karak-
teriseerida sulamissoojusel põhinevates ener-
giasalvestites kasutamiseks sobivaid ioonseid 
vedelikke,“ ütleb Oliver.
Oma töös puutub ta väga palju kokku ka „pabe-
rimäärimisega“. „Need bürokraatia tekitatud 
tööülesanded ei ole üldiselt keerulised, kuid on 
tihti äärmiselt tüütud ja loogiliselt mõtlevale 
inimesele mõistetamatud või ebavajalikud,“ 
nendib mees.

DENISS KARAI
IT-teaduskonna tervisetehnoloogiate instituuti 
insenerina tööle asudes oli Deniss Karai vaid viis 
aastat arvutit kasutanud. Kuid huvi biomedit-
siinitehnika valdkonna vastu tegi temast (au)
hinnatud arendaja ja ideede teostaja, kes on vald-
konda panustanud juba üle paarikümne aasta.
Denissi töö sisu on teadlaste ja klinitsistide 
pakutud hüpoteeside kontrolliks vajalik raud- 
ja tarkvara. „Kui hüpotees osutus tõeseks ning 
on olemas huvi ja ressursid edasiseks arendu-
seks, tuleb koostöös elektroonikatööstusega 
arendada ka seade,“ selgitab ta. 
Amet, mis eeldab ka sisendi andmist teadusartik-
lite jaoks ning tudengite laboratoorsete tööde ju - 
hendamist, nõuab teadmisi ja oskusi väga erine-
vatest valdkondadest. Õnneks on Denissil ette 
näidata kraad nii meditsiinitehnika ja -füüsika 
kui ka elektroonika ja telekommunikatsiooni eri- 
alal – mõlemad saadud Tallinna Tehnikaülikoolist.
Üks tema viimatisi projekte oli osalemine nee-
ruasendusravi reaalajamonitori tehnoloogia 
arenduses. „Tegelesin sensori arendusega, kat-
setamisega, kalibreerimisega ja andmehõive 
tarkvara loomisega,“ lausub insener. „Süsteem 
on väga tundlik paljude muutujate suhtes ning 
oli väga keeruline väljakutse leida sobiv konfi-
guratsioon ja töörežiim,“ räägib mees.
Terve oma tööelu Tehnikaülikoolis tegutse-
nud Deniss ütleb, et suurim tunnustus tehtud 
tööle oleks see, kui teadustöö käigus valminud 
prototüüp läbiks 2–3 iteratsiooniga (väikseim 

https://taltech.ee/uudised
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Jaan Kers, puidutehnoloogia professor

duste poolest era- ja avalikus sektoris. Kuid 
teekond on alles alanud ja järgmine kümnend 
pakub Eesti ettevõtetele tohutuid võimalusi. 
Järgmise põlvkonna e-lahenduste kasutuselevõtt 
nõuab ülikoolilt ja ettevõtetelt palju arendus-
koostööd, ressursse ja nutikaid inimesi.
Ehituskonstruktsioonide professuuri juhtiva pro-
fessori Alar Justi hinnangul on puidust ehita-
mine üks olulisi lahendusi kliimaprobleemidega 
tegelemisel ning jätkusuutliku ühiskonnamudeli 
ehitamisel. Eesti jaoks on väljakutse hoonete 
lammutamisel tekkivate jäätmete ringlusse 
võtmine konstruktsioonimaterjalidena. Puidust 
kõrghoonete projekteerimise ja ehitamisega seo-
ses vajavad lahendamist puitkonstruktsioonide 
stabiilsuse ja tuleohutuse tagamise küsimused.
Siinse artikli autor juhib puidutehnoloogia pro-
fessuuri. Toon esile metsa- ja puidutööstuse kui 
Eesti biomajanduse veduri ja tubli eksportijana 
väliskaubanduse tasakaalustaja. Eesti puidu-
ettevõtted on olnud väga edukad puidu mehaani-
lisel väärindamisel palgist, tootmisjääki dest on 
efektiivselt ja jätkusuutlikult toodetud väärinda tud 
kütuseid. Suureks väljakutseks on aga paberipuu 
ekspordi lõpetamine ja selle keemiline väärindami-
ne keemiliseks tselluloosiks, sealt edasi paberiks, 
pakenditeks, puidupõhisteks bioplastideks, tekstiil-
materjalideks ja biokomposiitideks, mis asendak-
sid fossiilsest toormest tehtud materjale.
Põlevkivitööstus otsib võimalust, kuidas kinni 
püüda ja väärindada loodust reostavat süsinik-
dioksiidi. Põlevkivi tehnoloogiate professuuri 
juhtiv professor Alar Konist leiab, et kõrged 
CO2 hinnad on põlevkivitööstusele küll suureks 
täiendavaks kuluks, aga tehnoloogia arengu 
ja tehnoloogia revolutsiooni seisukohalt on see 
positiivne. Eesti Energia juhatuse liige Margus 

RIIKLIKE 
TEHNIKAPROFESSUURIDE 
VÄLJAKUTSED ROHELEPPE, 
RINGMAJANDUSE JA 
DIGITEERIMISE VALGUSES 

Sel sügisel läbisid Tallinna Tehnikaülikooli riiklikud tehnikaprofessuurid 
korralise sihtevalveerimise. Millised aga on tehnikavaldkonna järgmised 
suuremad väjakutsed?
Riiklike tehnikaprofessuuride ülesanne on taga-
da iga valdkonna tehnikateaduse ja kõrgharidu-
se õppe jätkusuutlik areng ning panustada Eesti 
ühiskonda ja majandusse, olla oma valdkonna 
tunnustatud arendaja ja eestkõneleja, kes toetab 
innovatsiooni, tehnosiiret ja aitab oma vald-
konnas läbi viia strateegilisi muutusi. Riiklike 
professuuride põhikompetentside säilitamiseks 
on ette nähtud riiklikul tasemel pikaajaline 
toetus, ühtemoodi nii Tallinna Tehnikaülikooli 
tehnikaprofessuuridele kui ka Tartu Ülikooli 
rahvusprofessuuridele. Professuuride rahastami-
se kokkulepped on kirjas ülikoolide halduslepin-
gutes. ETAG-il on kohustus iga viie aasta tagant 
vähemalt korra riiklike tehnikaprofessuure 
sihtevalveerida.
ETAG-i 2022. aasta TalTechi riiklike tehnika-
professuuride hindamisraportis on toodud 
soovitused professuuridele, ülikoolile ja riigile. 
Soovitused ülikoolile puudutavad teaduskonna 
tasemel planeerimist, kõrgtasemel publitseeri-
mist, ülikooli ja ettevõtete ning avaliku sektori 
vahelist partnerlust, doktoriõppe korraldust, 
professuuride rahastamist. Riigile soovitatakse 
suurendada rahastamist võimaldamaks laien-
dada doktoriõpet, teadus- ja arendustegevuse 
taristu konkurentsivõimelisel tasemel hoidmist 
ning teadustulemuste tutvustamist avalikkuse-
le. Edukalt sihtevalveerimise läbinud tehnika-
professuurid ei jää aga loorberitele puhkama, 
vaid tegelevad juba uute väljakutsetega, mis on 
seotud roheleppe, ringmajanduse ja digiteerimi-
sega Eesti jaoks olulistes majandussektorites.

Kaheksa professuuri, kaheksa väljakutset
Infoühiskonna tehnoloogiate professuuri juhtiva 
professori Dirk Draheimi sõnul on Eesti tuntud 
suurepäraste digiteerimise ja e-andmete lahen-
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Vals tõi ERR-i portaalis ilmunud artiklis välja, 
et koostöös Tehnikaülikooli teadlastega on leitud 
viisid, kuidas 95–100% emiteeritavast CO2-st 
kinni püüda. Eesti Energia plaanib põlevkivist 
elektrienergiat ja õli tootvast ettevõttest muutu-
da keemiatööstuseks ning oma tootmise süsini-
kuneutraalseks saada 2040. aastaks.
Konstruktsiooni- ja tööriistamaterjale, sh metal-
lisulameid vajab enamik tööstusharusid. Akadee-
miku ja metallide tehnoloogia emeriitprofessori 
Jakob Kübarsepa hinnangul on praegu eriti 
oluline toetada ettevõtetes keskkonnasäästlike 
rohetehnoloogiate kasutusele võtmist, pöörates 
muuhulgas tähelepanu toodete ja materjalide 
uuesti ringlusse võtmisele ja taaskasutusele. 
Metallide tehnoloogia professuuri juhtiv professor 
Fjodor Sergejev toob välja, et oluliseks suunaks 
on vähendada kriitiliste toormaterjalide (volfram, 
koobalt, nikkel jt) kasutust konstruktsiooni- ja 
tööriistamaterjalides, asendades neid odavamate 
ja parema kättesaadavusega materjalidega.
Elektrotehnika valdkonna väljakutsed on otseselt 
seotud taastuvenergia ja energiatõhusate lahen-
duste rakendamisega. Professuuri juhtiv vanem-
lektor Lauri Kütt toob välja, et kuigi roheliste 
elektrienergiatootjate suurem kasutus on kõrge 
prioriteediga, ei ole selged piisavad ja tarvilikud 
tingimused, et kõik kaasaegsed elektritootjad 
ja seadmed saaksid elektrivõrkudesse võrdselt 
ühenduda. Väljakutseks on leida asjakohased 
tingimused ja määratleda reeglid, millele tugine-
valt võiks ühendada võrguga uusi seadmeid ilma 
talitlust häirimata. Täiendavalt oluliseks kujuneb 
häiringute teema tarkvõrgusüsteemide jaoks.
Tootmistehnika professuuri juhtiva professor 
Tauno Otto arvates on tootmistehnika vald-

konnas Eesti ettevõtete konkurentsivõime, 
tootlikkuse ja lisandväärtuse tõstmiseks oluline 
panustada tootmisprotsesside ja seadmete digi-
taalsete kaksikute loomisesse ning protsesside 
simuleerimisse, mis on kuluefektiivne ja toimib 
ilma reaalset tootmist katkestamata.

Tihe koostöö ettevõtete ja ühiskonnaga
Kõik tehnikaprofessuurid arendavad tugevat 
partnerlust ettevõtetega, et täita avalikke üles-
andeid ühiskonna teenimisel. Eesti ettevõtete 
jaoks on kriitiline saavutada hea positsioon digi-
pöördes, rohepöördes, ringmajanduses ja väikese 
süsinikujälje saavutamisega seotud ärilistes 
väljakutsetes. Ettevõtted ootavad ülikoolilt oma 
probleemide lahenduseks eelkõige rakenduslik-
ku väljundit, usaldades neid teadlasi, kellel on 
arvestatav õppe- ja teadustöö kogemus tehnika-
teadustega seotud erialadel: ehitus, elektrotehni-
ka, energeetika, protsessitehnoloogia, metalli- ja 
puidutehnoloogia, keemiatehnika, tootmistehni-
ka ja arvutiteadused. Kõik need erialad vajavad 
interdistsiplinaarsete hoiakutega ja sisukate 
tehnikaoskustega insenere. 
Avalikes huvides tegutsevate tehnikaprofes-
suuride oluliseks panuseks ühiskonna heaks on 
ka eestikeelse taseme- ja täiendusõppe jätku-
suutlikkuse tagamine. See tähendab oma eriala 
populariseerimist ühiskonnas, valdkondliku 
terminoloogia arendamist, standardite tõlkimist, 
kõrgkooliõpikute koostamist, osalemist valdkon-
na arengukavade väljatöötamisel, panustamist 
tehnoloogiateekaarte välja töötavates töögrup-
pides ja kutsestandardite komisjonides ning 
tehnikateaduste ja inseneeria teemades eestkõ-
nelejaks olemist. ■

LÜHIDALT TEHNIKAPROFESSUURIDE AJALOOST
Tallinna Tehnikaülikool sai 2014. aastal oma seaduse, mis määratles teda juhtiva tehnika teaduste 
edendajana Eestis. Seadus nägi ette ülikooli autonoomia: tegevuse aluste ja korral duse erisused 
võrreldes teiste avalik-õiguslike ülikoolidega. 

Tehnikahariduse ja -teaduse juhtiva rolli täitmiseks ning inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu 
tagamiseks kohustas seadus ülikooli looma tehnikateaduste professuurid. Riigipoolse sihtrahastu-
sega loodud professuure sihtevalveeritakse vähemalt kord viie aasta jooksul. 

Tehnikaülikool täitis oma seadusest tuleneva kohustuse luua avalikes huvides tegutsevad tehnika-
professuurid senati otsusega 2014. aasta lõpus. Alates aastast 2015 loodavate professuuride 
arvuks kujunes kaheksa, see oli ülikooli autonoomne otsus. Tegu on ühiskonnale fundamentaalselt 
oluliste professuuridega, milleta poleks mõeldav õpetamine ning teadus- ja arendustöö praegu ega 
tulevikus. Professuuride valikul arvestati väga oluliselt ka nende mõju Eesti olulistele majandus-
sektoritele: energeetika, ehitus ja tööstus (mäetööstus ja töötlev tööstus, sh puidu-, metalli-, masina-  
ja keemiatööstus). 

Tallinna Tehnikaülikooli kaheksat tehnikaprofessuuri hinnati esmakordselt tänavu, 2022. aastal. 
Seaduse alusel ja avalikes huvides loodud professuuride hindamistulemused on avalikud, raportitega 
saab tutvuda Eesti Teadusagentuuri veebilehel.

https://etag.ee/kaheksa-tallinna-tehnikaulikooli-professuuri-sai-rahvusvaheliselt-komisjonilt-korge-hinnangu/
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TALTECHI ELURIKKUSE 
TÖÖGRUPP
Kliimanutika tuleviku keskus:
 HELEN SOOVÄLI-SEPPING
 KERLI KIRSIMAA
 TARMO RICHARD KLAMP
 KRISTINA ALUNURM

Eksperdid:
 SIIM VESKI, TalTechi kvater-

naarigeoloogia osakond
 ÜLLAR RAMMUL, TalTechi 

keemia- ja biotehnoloogia 
instituut

 KRISTI GRIŠAKOV, TalTechi 
arhitektuuri ja urbanistika 
akadeemia

 TIIT LUKK, TalTechi keemia- 
ja biotehnoloogia instituut

 MUREL TRUU, TalTechi ehituse 
ja arhitektuuri instituut

 MEELIS UUSTAL, keskkonna- 
ja kommunaalameti kesk-
konnahoiu ja -korralduse 
osakonna looduskaitse 
juhtivspetsialist

 JOOSEP PERANDI, üliõpilaste 
esindaja

 AVE-ÕNNE JALAKAS, 
TalTechi heakorrateenuse 
projektijuht

 JAAK KÄÄP, TalTechi Üliõpilas-
küla

 RAGMAR SAKSING, Rohe-
tehnoloogiate klastri juht

ROHELINE SAJAND

Mari Öö Sarv  Foto: Helena Kerge

kaardistamine ning elurikkuse 
uuringutel on siin tähtis roll. 
Valminud on haudelinnustiku 
kaardistus, taimestiku kaar-
distus ja metsade tsoneering 
ning tolmeldajate kaardistus. 
Spetsialistide soovitusi silmas 
pidades koostab elurikkuse 
töögrupp kevadeks ülikooli 
elurikkuse kava.

Elurikkuse aluseks on 
mitmekesine maastik
Taimestiku-uuringu kokkuvõt-
test võib lugeda, et mitmerinde-
lised, järelkasvu ja alusmetsaga 
puistud toetavad elurikkust 
suuremal määral kui madala-
matest rinnetest puhtaks raiu-
tud metsad ning elupaiku li-
savad püsti seisvad kuivanud 
puud, lamavad tüved ja õõnsad 
puud. Metsakuiv on väärtuslik 
paljude putukate toidubaasina, 
putukad omakorda toiduks lin-
dudele (rähnid, porrid, puuko-
ristajad, eri liiki tihased jt). Ka 
saavad metsakuiva õõnsustes 
pesitseda suluspesitsejad (tiha-

ON, MIDA HOIDA!
KOLM UURINGUT ELURIKKUSEST 
TALTECHI LINNAKUS
Sel suvel valmis ülikooli Mustamäe linnakus kolm elurikkuse uuringut, mille 
võib kokku võtta nii: tänu mitmekesisele maastikule meil on, mida hoida.
Võib teha hulgaliselt arvutus-
mudeleid, kui kaua on inime-
sel jäänud Maal elada pärast 
mesilaste kadumist, või vaiel-
da, mida täpselt Einstein sel 
teemal ütles. Kindel on, et tol-
meldajateta pole eluvõimalust 
ka taimedel, mis on toiduahe-
las olulised paljudele liikidele, 
sealhulgas inimestele. Aleksei 
Turovski on võtnud elurikkuse 
ja inimese suhte kokku niimoo-
di sajad tuhanded, võib-olla 
miljonid liigid saavad inime-
seta suurepäraselt hakkama, 
kuid homo sapiens sapiens 
teiste liikideta toime ei tule. 
Nii on elurikkus kestliku te-
gutsemise üks alustalasid ning 
Tehnikaülikoolilegi oluline.
Kui Tallinna Tehnikaülikool 
võttis eesmärgiks olla jät-
kusuutlik ja kaasav ülikool 
ning kuulutas välja, et plaa-
nib 2035. aastaks vähendada 
oma süsinikujala jälje nullini, 
ei teadnud me veel, kui pikk 
tee nullini on. Esimesteks 
sammudeks on olnud olukorra 

Halljänesed TalTechi kampuses
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sed, rähnid, kuldnokad, kakud, 
putukad-tolmeldajad) ja varju-
da nahkhiired. Metsakuiv on 
elupaigaks ka mitmetele seene-
liikidele, mis omakorda toiduks 
reale selgrootutele. Lamapuit on 
samamoodi oluline elupaik pal-
judele putukatele ja seentele, 
pakub aga varjepaika ka nirki-
dele, kärpidele, lindudele (käb-
lik). Nirgid ja kärbid omakorda 
hoiavad madalamal tasemel eri 
liiki näriliste arvukust.
Linnustiku uuring tõi välja, et 
linnustiku seisukohalt on posi-
tiivsed mitmed kampuse hal-
jastuses kasutatud kujundu-
selemendid: hekid, põõsaste ja 
puude grupid, püsilillepeenrad, 
üksikud ja grupiti paiknevad 
suured maakivid, mõnel pool va-
hetult kõrvuti kibuvitsapõõsas-
tega. Suuri kive kasutavad lin-
nud sageli vahipostina saagi või 
putukate jälgimiseks ja tabami-
seks ning mõned liigid ehitavad 
kivihunnikutesse ja -aedadesse 
ka pesi.
Ootuspäraselt on linnaku hoo-
nestatud aladel linnustik suh-
teliselt vaene, kuna kaasaegsed 
hooned ei paku häid pesitsustin-
gimusi. Lisaks ümbritsevad hoo-
neid osalt asfaltkattega parklad 
ja teed ning intensiivselt hoolda-
tud haljasalad ehk suvel pigem 
päikesekõrvetatud taimestik. 
Uuringukokkuvõttes hinna-
takse, et kui suures plaanis on 
siinsed elupaigad eriilmelised ja 
meelitavad pesitsema küllaltki 
pika loetelu linnuliike, siis su-
vised tingimused enam nii head 
pole. „Saakobjektide biomass on 
intensiivselt niidetavatel aladel 
väiksem ja kui lisada riskifakto-
rina kisklus (hallvares, hõbeka-
jakas, orav, suur-kirjurähn jms), 
on pesitsemisedukus neis tingi-
mustes keskmisest madalam,“ 
sedastab raport.

Rohkem põõsaid,  
vähem niitmist
Tolmeldajate uuringu tegi ento-
moloog ja Nõmme elanik Urmas 
Jürivete, kelle hinnangul on 

linnaku rohealad putuktolmel-
dajate elu- ja toitumispaigana 
samaväärses olukorras Tallin-
na servaalade teiste rohealade-
ga. Kui aga on plaanis aladele 
uusi ehitusi rajada, manitseb 
ta jälgima, et oluliselt ei vä-
heneks õitsvate taimede hulk. 
Säilitama peaks ka kimalaste ja 
erakmesilaste pesitsuspaiku ja 
võimalusel tehispesadega nende 
arvu suurendama.
Tallinna Tehnikaülikooli ter-
ritooriumi taimestiku-uuringu 
koostasid Tiina Elvisto, Elle 
Rajandu, Tõnu Ploompuu ja Liis 
Seenemaa Tallinna Ülikoolist. 
Elurikkust silmas pidades mär-
gitakse uuringu kokkuvõttes, 
et linnakus võiks olla rohkem-
gi hekke, eriti kõrgeid, samuti 
looduslikus olekus põõsastikke. 
„Parim lahendus on kujundada 
rindelisuse poolest mosaiiksed 
metsad, kus tihedama alusmet-
saga puistud vahelduvad val-
gusküllasematega,“ annavad 
uuringu koostajad soovituse. 
Lisaks soovitatakse säilitada 
kõrges vanuses võimsad männid 
ja jätta need kasvukohta püsti 
ka vanadussurma järel metsa-
kuivana. Soovitati ka kaaluda 
linnaku territooriumil ajutiste 
märgalade – sadevete kogumis-
kohtade – kujundamist. 
Ka haudelinnustiku uuringu 
autor Andrus Jair andis vägagi 
konkreetseid soovitusi pesakas-
tide ja pesaaluste paigaldami-
seks linnakusse, et linnustikku 
rikastada, samuti metsa hool-
damiseks või selle vältimiseks 
kindlates kohtades elurikkust 
silmas pidades. Oluline on ka 
toidubaasi parandamine halja-
salade vähem intensiivse hool-
damisega – harvema niitmisega 
kaasneb rohkem õitsemist, vä-
hem kõrbenud muru ja suurem 
valik putukaid. Pakuti välja 
mõte töötada väikeste värvu-
liste jaoks välja nende pisikest 
kehakaalu arvestavad jälgimis-
seadmed (GPS-saatjad, kiibid 
vms), märgistada koostöös orni-
toloogidega linnakus pesitsevaid 

linde, koguda ja süstematiseeri-
da teavet nende kohta.

Hulk kaitsealuseid liike ja 
haruldasi kooslusi
Uuringu käigus registreerisid 
nad linnakus 244 liiki rohttaimi 
ja 29 liiki maapinnasamblaid. 
Ülikooli territooriumil kasva-
vad nõmmnelk, tumepunane 
neiuvaip, aas-karukell, roosa 
merikann ja käokeeled on kaitse 
all; punane sõlmhein, kink-aru-
hein, hall-kaderohi ja põld-ka-
derohi kantud Eesti punasesse 
nimestikku. Siin on kodu ka 
kaitsealustele hanepajule ja 
künnapuule ning punases ni-
mestikus olevale härmpajule. 
Uuring toob välja, et neis piir-
kondades, kus inimmõju on mi-
nimaalne, võib leida rikkalikult 
elupaiku erinevate eluslooduse 
rühmade esindajatele, näiteks 
jänesekapsa-mustika kooslus 
või sõnajala-sanglepik. Viimane 
kuulub samuti kaitset vajavate 
haruldaste koosluste hulka.
Haudelinnustiku uuringus kaar-
distas Andrus Jair haudelinnus-
tikku linnaku metsastel ja hoo-
nestatud aladel. Ta registreeris 
siin nii metsalinde kui avamaas-
tiku linnuliike, nii inimkaasle-
jaid, kultuurmaastikele omaseid 
linnuliike kui ka rööv- ja veelin-
de, kokku 41 linnuliiki. Ta hin-
dab linnaku üldist pilti linnusti-
ku kontekstis heaks, seda tänu 
maastiku mitmekesisusele. Ta 
kirjeldab uuringutulemustes, et 
haudelinnustiku jaoks väärtus-
likumad elupaigad linnakus on 
metsaga kaetud aladel, nende 
linnurikkamad osad jäid oma-
korda segametsa piirkonda-
desse, kus peapuuliigi hariliku 
männi kõrval oli eri rinnetes 
arvestataval määral lehtpuu-
liike. Metsaala linnurikkamas 
piirkonnas tugevavõralise vana 
männi otsast leidis uurija kait-
sealuse kanakulli asustamata 
pesa ning kuulis samuti kaitse-
aluse koldvindi laulu, kaitsealus-
test linnuliikidest registreeris ka 
lõopistriku ja nõmmelõokese. ■
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Tartu kolledži teadlased on tegelenud pikka aega jäätmete ja nende 
kasutamisvõimaluste uurimisega, olgu selleks siis reoveesete või 
kontoripaber. Just viimast tekib ka ülikoolis suurel hulgal.

Nele Nutt, PhD, vanemlektor, Tartu kolledž  Fotod: Ellen Hiie ja Nele Nutt

Käesoleva sajandi alguses, mil inimesi hakka-
sid rohkem huvitama säästvad ehituslahen-
dused ja looduslikud materjalid, hakati lisaks 
lubi- ja savikrohvile uuesti kasutama ka pa-
berjäätmetest valmistatavat nn paberkrohvi. 
Kui savikrohvi toodetakse ka tööstuslikult ja 
selle omaduste kohta leiab teaduslikke uurin-
guid, siis paberkrohv on jäänud asjaarmasta-
jate pärusmaaks. Teadmised tuginevad prakti-
listele kogemustele, mida jagatakse säästvate 
ehituslahendustega tegelevates ringkondades. 
Kuid seda, millised on näiteks paberkrohvi 
niiskustehnilised, akustilised jt omadused, 
teaduslikult uuritud ei ole.
Paberkrohvi suureks eeliseks teiste krohvide ees 
on see, et selle valmistamine on igale inimesele 
jõukohane. Samuti ei vaja seinte paberkrohviga 
krohvimine erioskusi. Kui käsitöönduslikust 
mastaabist aga tööstuslikku liikuda, vajab vasta-
mist hulk küsimusi, enne kui materjali tootmist 
juurutama hakata. Nende küsimustega ongi 
Tartus peaasjalikult tegeletud.

Tartu kolledžis on viis aastat tegutsetud 
paberkrohvi laboruuringutega. Rahvakeeli 
paberkrohv on täpsemalt tselluloosi koostisega 
siseviimistluskrohv, kus tselluloosi allikaks on 
vanapaber. Esimesed uuringud näitasid, et sel-
lise krohvi niiskustehnilised omadused on väga 
head, nii oleme jätkanud uuringuid selgitamaks 
välja, millised tegurid paberkrohvi niiskus-
tehnilistele omadustele mõju avaldavad ja kas 
saame krohvi neid omadusi veelgi parandada.
Kolledžis läbi viidud uuringute tulemusena on 
selgunud, et krohvi niiskuspuhverdusvõime on 
parem kui savikrohvil. Niiskuse puhverdami-
ne on pinnamaterjalide võime sisekeskkonnas 
adsorptsiooni või desorptsiooni kaudu regulee-
rida siseruumide niiskuse kõikumisi.
Samuti on uuritud segusid, mille koostisse 
on lisatud paberit. Kuigi savikrohv on heade 
niiskustehniliste omadustega, siis saab paberi 
lisamisel savikrohvi niiskustehnilisi omadusi 
veelgi paremaks muuta, näiteks tõsta savi-
krohvi niiskuspuhverdusvõimet.

TARTU

TARTU KOLLEDŽIS UURITAKSE 
PABERKROHVI OMADUSI
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Paberkrohvi valmistatakse paberjäätmetest, mil-
le koostis on väga erinev. Oleme uurinud erine-
vatest paberitest valmistatud krohvi ja leidnud, 
et taaskasutatud paberist (näiteks muna restid) 
valmistatud krohvi niiskuspuhverdusvõime on 
madalam kui esimest korda kasutatud vana-
paberist valmistatul. Kuna taaskasutamisel 
tselluloosikiud purustatakse, siis väheneb ka 
niiskuspuhverdusvõime. Seega tuleb tootmisse 
rakendamisel arvestada, et paberjäätmete pu-
rustamine masinates muudab krohvi niiskusteh-
nilisi omadusi. See aspekt ilmneb ka tselluvillast 
valmistatud krohvi puhul, mille niiskuspuhver-
dusvõime on samuti väiksem purustamata 
paberist valmistatud krohvi omast.
Krohvi omadustele avaldavad mõju paberi val-
mistamisel kasutatavad liimid. Raamatupaberi-
tes kasutatava mittelaguneva liimi ülesanne on 
hoida paberilehti koos ka siis, kui need niiskust 
saavad. Paberkrohvi valmistamisel osutub see 
takistuseks, sest krohvi valmistamiseks peab pa-
beri vees massiks leotama. Nii tuleb raamatupa-
berist paberkrohvi valmistamisel kasutada siiski 
paberjäätmete mehaanilist purustamist, mis 
vähendab aga krohvi niiskuspuhverdusvõimet.
Lisaks sellele, et liimi kasutatakse paberi valmis-
tamisel, kasutatakse seda ka paberkrohvi valmis-
tamisel. Nii selle koostis kui ka kogus mõjutab 
krohvi omadusi, aga ka paberkrohvi maksumust, 
sest liim on selle kõige kallim komponent. Seetõt-
tu on oluline välja selgitada, milline on optimaal-
ne liimi osakaal. Kui lisada liimi liiga vähe või 
liiga palju, on krohvi seina raske paigaldada: 
esimesel juhul on krohv rabe ega haaku seinaga, 
teisel juhul on mass liiga püdel.
Oluline on ka krohvi hallituskindlus. Paberjäät-
metest krohvi valmistamiseks kasutatakse vett, 
mis enne seina paigaldamist osaliselt massist 
eraldatakse, aga seina pandud krohv sisaldab siis-
ki suurel hulgal vett ning krohvi kuivamine võtab 
aega. Olenevalt ruumi temperatuurist ja ventilat-
sioonist kulub selleks vähemalt kaks nädalat.
Laborkatsed näitasid, et ei kuiv ega märg krohv 
ei lähe kuigi kergelt hallitama. Uurisime labori-
tingimustes nii juba seinas oleva kuiva kui ka 
äsja seina paigaldatud märja krohvi hallitus-
kindlust, ning selgus, et krohv ei ole hallitustele 
kergelt vastuvõetav, sest meil ei õnnestunud 
kummagi katse puhul krohvil hallitusi tuvas-
tada. Küll aga võib mõni teine keskkond seda 
soodustada, näiteks kui paigaldada märg krohv 
juba hallitusseentega nakatunud puitseina.
Krohvitud seinte katmine värvidega on üsna 
tavaline ning seetõttu oleme uurinud ka krohvi-
pinna katmise mõju krohvi omadustele: kui 
suures ulatuses need säilivad ja millistel tingi-

mustel muutuvad. Paberkrohvi värvimisel oleme 
kasutanud nii looduslikke kui ka sünteetilisi 
värve ning seganud värvi krohvisegu sisse. 
Laborkatsed on näidanud, et värvimine avaldab 
mõju krohvi niiskustehnilistele omadustele. Kui-
gi see mõju võib vahel olla väike, on siiski näha, 
et mida rohkem värvikihte krohvile on kantud, 
seda madalam on niiskuspuhverdusvõime. 
Selleks et saavutada savikrohvitud seina muljet, 
aga säilitada paberkrohvi head niiskustehnilised 
omadused, oleme katnud paberkrohvi savikroh-
vist valmistatud vedela pastaga.
Tartu kolledžis on materjali uuringutega hõiva
tud lisaks teadlastele tööstusökoloogia ja ehitu-
seriala tudengid. Tööstusökoloogia magistriast-
me tudengid töötavad välja paberjäätmetest 
valmistatud siseviimistluskrohvi segusid ning 
uurivad laboris nende niiskustehnilisi omadu-
si. Tudengite koostatud segudes on kasutatud 
näiteks lambavilla, saepuru, puulehti, puutuh-
ka, kanepivarsi, betoonipuru jne. Nii mõnedki 
tudengid on tegelenud laboruuringutega oma 
lõputööna. Lõputöid on koostatud paberi pu-
rustamise mõju ja värvimise teemal, aga on ka 
uuritud hallituskindlust ja paberkrohvi valmis-
tamisel tekkiva reovee koostist.
Seni oleme keskendunud niiskustehniliste oma-
duste uurimisele, kuid koostööplaane on peetud 
tulepüsivuse uurimiseks nii teiste Tehnikaüli-
kooli üksustega kui ka rahvusvahelisel tasandil. 
Samuti on tulevikus vaja läbi viia uuringud, mis 
puudutavad krohvi akustilisi omadusi, näiteks 
heli isolatsiooni. Vähem oluline pole materjali 
soojapidavuse ja tugevuse küsimused. ■
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Detsembris avas Tallinna Tehnikaülikool Ringmajanduse tuumiklabori – 
koostööplatvormi ringmajandusega seotud innovatsiooni õhutamiseks ja 
koordineerimiseks.

Mari Öö Sarv  Fotod: Raul Mee

RINGMAJANDUSE 
TUUMIKLABOR:
KOOS TEGUTSEDES  
ON MÕJU SUUREM

„Kõik, mis puudutab ringmajandust, on vald-
kondadeülene,“ selgitab mõttelabori juht, 
rakendusliku keemia professor Allan Niidu 
sellise koostööplatvormi vajalikkust. Rektor 
Tiit Land tõi samuti avamiskõnes välja, et elu 
pole eriala-, vaid probleemipõhine, nii peab ka 
õppe- ja teadustöö olema probleemipõhine ja in-
derdistsiplinaarne. „Peame leidma kestlikumad 
tootmisviisid ning lihtsad lahendused keeruka-
tele probleemidele. Seda saab läbi valdkonna-
ülese koostöö,“ sõnas Land.

Nagu öeldud, pole tegu füüsilisteks katse-
teks mõeldud laboratooriumi, vaid mõtte-
labori ja koostööplatvormiga. Allan Niidu 
sõnul on suurteks muutusteks tarvis panna 
kokku suuri – üle-eestilisi, üleeuroopalisi 
ja valdkondadeüleseid – konsortsiume, et 
koordineerida rahastuse taotlust ja suuren-
dada rahastuse saanud projektide kasute-
gurit.
Kõigepealt koondatakse koostöölaborisse 
ülikooli uurimisrühmades peituvad ringma-
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janduse alased kompetentsid ja huvilised, 
seejärel otsitakse koostöökohti partnerite-
ga kaugemalt. Tuumiklabori koordinaatori 
Karin Kääri sõnul on juba 30 uurimisrühma 
osalemise ja koostöö vastu huvi näidanud.
Tuumiklabor on määratlenud seitse teemat, 
mille ümber uusi lahendusi ja innovatsiooni 
arendama hakatakse. Jätkusuutlikute tehno-
loogiate osas on fookuses ressursside väärin-
damine, sekundaarse toorme ringmajandus, 
biomassi väärindamine ja CO2 väärindamine; 
jätkusuutlikule ühiskonnale mõeldes on tä-
helepanu all jätkusuutlik ettevõtlus, nutikas 
ühiskond ja uued teenused.

Kolm lugu TalTechi teadlastelt
Näiteid, kus TalTechi teadlased võimsalt juba 
ringmajandusse panustavad, võib tuua mit-
mest valdkonnast. Toome siin vaid kolm.
Üks neist on professor Andres Krumme töö 
polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laboris, 
kus arendatakse meetodit, kuidas puidutöös-
tuse jääkidest tööstuslikult bioplasti toota. 
Tselluloosist bioplast lahendab naftapõhise 
plasti probleemi mõlemast otsast: pole tarvis 
maa seest naftat kätte saada ning pärast 
kasutamist ei jää mittelagunevat prügi. 
Kasutatud bioplasti saab tehasesse tagasi 
suunata.
Tehnikaülikooli anorgaaniliste materjalide 
teaduslabori teadlaste uurimis- ja arendustöö 
tulemusel on Virumaale lähiaastatel kerkimas 
põlevkivituha väärindamise tehas, mis hakkab 
plaanide kohaselt töötlema umbes 1,3 miljonit 
tonni põlevkivituhka aastas ja seob saadusesse 
– ülipuhtasse kaltsiumkarbonaati – 250 000 
tonni CO2. Saadust tekib pea pool miljonit ton-
ni aastas ja kasutada saab seda paberi täite- ja 
pindamismaterjalina, toiduainete ja ravimite 
tootmisel, värvi- ja plasttoodete saamisel, aga 
ka tsemendi-, klaasi- ja keraamiliste materjali-
de tööstuses.
TalTechi bioinseneride alustatud iduettevõte 
Äio tech kasutab puidu- ja põllumajandustöös-
tuse kaasproduktidest saadavat unikaalset 
pärmi ja toodab sellest toidulauakõlblikku õli. 
Toidu tootmine nõuab üha rohkem maapinda, 
siin aga saab tervislikke õlisid ja rasvu toota 
jätkusuutlikult, kasutades väga vähe maa-
pinda ja vett ning võttes kasutusele tööstuses 
tekkivaid jääke. Tarbijateni hakkab tulemus 
jõudma taimsel valgul põhinevates lihaasen-
dustoodetes, kus praegu kasutatakse krimi-
naalse jalajäljega palmiõli või piiratud kätte-
saadavusega kookosõli.

„Selleks et ülikooli teadlaste töö väärtus ja või me-
kus oleks veelgi suurem, tuleb tuua juba tegutse-
vad uurimisrühmad ja teadlased ühte ruumi 
kokku, rääkida ja arutleda igaühe tegemistest ja 
luua uued koostöökeskused,“ räägib Karin Käär.

Koos tegutsedes on mõju suurem
Allan Niidu märgib, et kõik tuumiklaboris 
osalejad saavad leida endi hulgast kattuvad 
ja üksteist täiendavad kompetentsid ning ise 
moodustada koostöörühmi. Esialgu pakub 
ülikool igale valdkonnale juhi, kes huvilised 
koondab ja koostöö käima tõmbab. „Edasi 
on meil ootus, et töögruppide juhid tekivad 
loomulikult ja vahetuvad orgaaniliselt ning 
spetsialistide töö rühmades käib ilma meie 
tagantõhutamiseta,“ märgib Niidu.
Ta lisab kõige olulisema tõiga: kõik, mis 
tuumiklaboris välja mõeldakse, peab olema 
rakendatav. „Ülikooli roll on innovatsiooni 
teaduslikult testida, ettevõtetes ei ole tihtipea-
le arendustiime, katsetamisvõimalusi ega ka 
valdkondadeüleseid teadmisi,“ selgitab Allan 
Niidu. Ta lisab: „Kui ülikoolis lahendused kat-
seprojektides edukalt rakendatakse, saavad 
ettevõtted need juba suures mahus kasutusele 
võtta.“
Teadus- ja arendustegevuse ja koostöös in-
novatsiooni leidmise kõrval on tuumiklabori 
tööks avalikkuse harimine kliimanutika sääst-
mise valdkonnas. „Meid huvitab kaks asja: 
koostöö ettevõtetega ja haridus, ka ülikoolist 
väljaspool,“ sõnas Niidu. Ta tutvustas tuumik-
labori järgmisi samme: luuakse „osanike klu-
bi“, pilootprojektide arendus, mentorite tugi ja 
elukestev õpe. Igakuiste avalike seminaridega 
alustatakse juba veebruaris. ■

Tselluloosist bioplast
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Prof Jaan Kers, puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia programmijuht  
Fotod: Jaan Kers ja juhuslik möödakäija

BIOCEB: TULEVIKU 
BIOMAJANDUST 
LOOME VIIE ÜLIKOOLI 
ÜHISE ÕPPEKAVAGA

Erasmus Mundus programmi toel viie ülikooli ühine mitme magistri kraadiga 
õppekava Bioceb loomine esitas ohtralt väljakutseid, kuid esimesed lõpetajad 
on nüüd mitmekordselt diplomeeritud ja juba doktorantuurigi alustanud.

KOOSTÖÖ

Magistriõppekava projekt 
Bioceb algas minu jaoks 2017. 
aasta mais, kui rohelise kee-
mia ERA Chair professor 
Nicholas Gathergood kirjutas 
mulle Erasmus+ ühise ma-
gistriõppekava granditaotlu-
se teemal. Tööpealkiri oli siis 
„Biotehnoloogiad biomassi op-
timaalseks kasutamiseks tu-
leviku biomajanduses“. Prant-
susmaa AgroParisTech ülikool 
oli valitud koordinaatoriks 
ning partnerülikoolid olid ka 
Soomest ja Belgiast. Erasmus 
Mundus meetme toel arenda-
tava ühisõppekava lõpetaja 
saab kas topeltkraadi (s.o üks 
vähemalt kahe kõrgkooli nimel 
välja antud magistrikraad, mis 
on mõlema riigi kõrgharidus-
standardi alusel tunnustatud) 
või mitu magistrikraadi kon-
sortsiumi kahelt või enamalt 
kõrgkoolit.
Minu juhitud rahvusvaheline 
õppekava „Puidu-, plasti- ja 
tekstiilitehnoloogia“ vastas 
programmi kriteeriumitele ja 
otsustasin projektiga liituda. 

TalTechist olid kaasatud loo-
dus- ja inseneriteaduskonnad 
ning keemia ja biotehnoloogia 
ning materjali- ja keskkon-
natehnoloogia instituudid. 
Lisaks partnerülikoolidega 
suhtlemisele ja kõrgharidus-
standardite nõuete erisustele 
kujunes väljakutseks ka üli-
koolisiseselt projektitaotluse-
ga seotud tingimuste täitmises 
kokkuleppimine, arengutega 
kursis tuli hoida mõlemat de-
kanaati ning tolleaegseid tea-
duskondade õppeprodekaane 
Toomas Tamme ja Fjodor Ser-
gejevit, kellelt sain palju abi 
ja tuge.
Kuna kõigil riikidel on oma 
kõrghariduse seadusega sä-
testatud nõuded ühise magist-
riõppekava loomiseks ja sel-
le tunnustamine võtab väga 
kaua aega, siis otsustati õppe-
kava kokku panna eri riikide 
ülikoolides toimivatest ja juba 
tunnustatud magistriõppeka-
vadest ning lõpetajatele anda 
mitu magistrikraadi vastava-
test ülikoolidest. 

Läbirääkimiste maraton
Projektitaotluse koostamisel 
tuli välja töötada modulaar-
sed ja interdistsiplinaarsed 
õpirajad (study track) vasta-
valt ülikoolides õpetatavatele 
temaatikatele (vt joonis 1), 
see hõlbustab ka kandidaati-
de jagamist ülikoolide vahel. 
Õpirada on sarnane TalTechi 
õppekavade peaerialale, mil-
lele üliõpilane spetsialiseerub. 
Tallinna Tehnikaülikoolil oli 
hea vahendada projektipartne-
ritele meie „Puidu-, plasti- ja 
tekstiilitehnoloogia“ magistri-
õppekava kogemust projektõp-
pe läbiviimisel, kus üliõpilane 
osaleb kolme semestri jooksul 
teadustöös läbi projektide ja 
lõpptulemusena kirjutab ja 
kaitseb magistritöö. Biocebis 
sai seda kogemust arvesse võe-
tud ja õpiradade vahel sideme 
loomiseks töötati viie õpiraja 
põhjal välja „Rohelise joone 
teadusprojektid“.
Projektid tuleb eri ülikoolides 
kolme semestri kestel läbi 
viia 3–5 üliõpilasest koosne-
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valitud ülikooli teaduslaboris. 
Peale jäi juhtpartneri seisukoht, 
mis oli juba ka projektitaotluses-
se kirja pandud: väga oluline on 
anda magistrantidele praktiline 
teadustöö kogemus assotsieeru-
nud tööstus- ja teaduspartnerite 
juures, ja selle tulemustest kir-
jutatakse magistritöö.
Projekti tuli kaasata geograafi-
liselt võimalikult laia võrgusti-
ku moodustav assotsieerunud 
teadus- ja ettevõtluspartnereid 
nii EL-ist kui ka väljastpoolt. 
Lisaks innovatiivse sisuga õp-
peprogrammile ja õppeainetele 
tuli läbi arutada administree-
rimisega seotud küsimused 
sellest, kuidas kõike vaja-
likku koordineerida – alates 
üliõpilaste kandideerimiseks 
vajalike ühiste vastuvõtukri-
teeriumite ja veebiplatvormi 
loomisest, vastuvõtu korral-
damisest, õppetöö protsessi 
tehnilisest läbiviimisest ja juh-
timisest kuni lõputöö ja kaits-
misteni välja. Keeruliseks 

kujunes ka lõpetamiseks va-
jalike nõuete kokkuleppimine: 
milline peaks olema kaitsmis-
protseduur ja nõuded magist-
ritööle? 

Konstruktiivne tagasiside 
aitas eduni
Pärast rohkem kui pooleaas-
tast koostööd esitasime 2018. 
aasta veebruaris ühistaotluse, 
mis kahjuks rahastust ei saa-
nud, kuid retsensendid tegid 
põhjalikku tööd ja saime palju 
kasulikke parandussoovitusi. 
Neid me ka järgneva aasta 
jooksul kasutasime ja 2019. 
aasta veebruaris esitas viiest 
ülikoolist (Aalto Ülikool, Liege 
Ülikool, AgroPariTech, Reims-
Champagne-Ardenne ülikool, 
TalTech) koosnev konsortsium 
Erasmus Mundus Joint Mas-
ter Degree 2019 konkursile 
taotluse „European Master in 
Biological and Chemical Engi-
neering for a Sustainable Bio-
economy“, lühinimega Bioceb, 
mis sai positiivse rahastusot-
suse juulis 2019. Ühisõppe-
kava nõuete täitmisel saavad 
lõpetajad AgroParisTechi 
ühisdiplomi õppekava läbimi-
se kohta koos akadeemilise 
õiendiga, kuid ei saa ühist ma-
gistrikraadi, kuna see kraad 
ei ole projekti partnerriikides 
tunnustatud. Seetõttu antakse 
välja mitu magistrikraadi eri-
nevate nimetustega vastavalt 
partnerülikoolides akrediteeri-
tud õppekavadele. 
Erasmus Munduse ühine ma-
gistrikava „Euroopa magister 
bio- ja keemiatehnoloogias 
kestliku biomajanduse jaoks“ 
on viie ülikooli viie õppekava 
õppeainetest loodud kaheaas-
tane ühine õppeprogramm. 
Bioceb on modulaarne ja üli-
õpilaste mobiilsuse ning rah-
vusvahelise teadus- ja õppetöö 
ning kogemuse suurendami-
sel baseeruv magistriõppeka-
va, kus on välja pakutud viis 
õpirada, millest kolmes osaleb 
Tallinna Tehnikaülikool. 

vates gruppides ja juhenda-
jate omavahelises koostöös 
ning kaitsta iga semestri lõ-
pus konsortsiumi hindamis-
komisjoni ees. Uuenduslik oli 
õppeaasta lõpus läbiviidava 
ühenädalase suvekooli idee, 
mis tooks kõigi õpiradade üli-
õpilased ühte kohta kokku ja 
programm sisaldaks nii välja-
paistvate teadlaste loenguid, 
ettevõtete külastusi kui ka 
kultuurilisi elamusi. Suve-
kooli toomine Eestisse ja Tal-
Techi korraldada oli minu ja 
prof Gathergoodi ühise veen-
mistöö vili.
Palju arutelusid ja poleemikat 
põhjustas Prantsusmaa ülikoo-
lide ettepanek kirjutada magist-
ritöö viimasel, 4. semestril täies-
ti uuel teemal ning siduda see 
praktikakohaga ettevõttes või 
teadusasutuses. TalTechi nä-
gemus oli, et magistritöö peaks 
ikkagi valmima juba teaduspro-
jekti valdkonnas, mida on teos-
tatud kolme semestri jooksul ja 

BIOCEBI MAGISTRIÕPPE ÕPPEKAVA 5 ÕPIRADA:
1. ÕPIRADA Biotooted, roheline keemia, biomassi inseneeria
2. ÕPIRADA Biotooted, roheline keemia
3. ÕPIRADA Bioprotsessid, biotooted, roheline keemia, materjalid – polümeerid
4. ÕPIRADA Põllumajandusressursid, väärtusahela hindamine, bioprotsessid, 

põllumajandusressursid
5. ÕPIRADA Väärtusahela hindamine, bioprotsessid, materjalid – polümeerid

ÕPIRADA ÕPIRADA

21

ÕPIRADA ÕPIRADA

43

ÕPIRADA

5

SISSEELAMISNÄDAL
1. SEMESTER
agroteadused ja biorafineerimine (URCA)

2. SEMESTER
Valik 1: biotooted ja jätkusuutlik  
keemia (TalTech)

2. SEMESTER
Valik 2: agroressursid ja väärtus- 
ahela hindamine (AgroParisTech)

3. SEMESTER
Valik 1: biomassi inse-
neeria (AgroParisTech)

3. SEMESTER
Valik 3:  materjalid ja  
bio protsessid (Aalto)

3. SEMESTER
Valik 2: bioprotsessid 
(ULiege)

4. SEMESTER Magistritöö rahvusvahelises organisatsioonis 
(EL-is või väljaspool seda) praktikal olles

Õpiradade ühine lõputseremoonia ja sisseelamisnädala infojagamise 
üritus (URCA), et vilistlased kohtuksid vastuvõetud üliõpilastega

Õpiradade ühine suvekool (TalTech)
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Üliõpilastel tuleb õppida vähe-
malt kolmes ülikoolis ja kahes 
riigis, mis arendab interdist-
siplinaarset teadus-, arendus- 
ja õppealast koostööd Prant-
susmaa, Soome, Belgia ja Eesti 
tippülikoolide ning teistest rii-
kidest assotsieerunud koostöö-
partnerite ja keemiatööstuse 
ettevõtete vahel. Selleks jaga-
takse Erasmus Munduse prog-
rammis ka õppestipendiume. 
Juulis tuli kahjuks info, et 
prof Gathergood pärast ERA 
Chair programmi lõppemist 
enam TalTechis ei jätka. Tuli 
hakata otsima uut inimest, kes 
loodusteaduskonnas projekti 
enda peale võtaks, sest olime 
lisaks kahele olemasolevale õp-
peainele lubanud 2021. aasta 
kevadsemestriks kolm täiesti 
uut. Selle ülesande sai 2019. 
aastal endale teadur Yevgen 
Karpichev.
Konsortsiumilepingu sõlmimi-
seks tuli meil selgitada dekaa-
nidest kuni õppeprorektorini 
välja, miks TalTechi jaoks on 
selles projektis osalemine väga 
oluline. Projekti peamine ees-
märk on arendada viie ülikooli 
vahel teadus- ja arendustege-
vuse koostööd ning luua Teh-
nikaülikoolis uus kompetents 
lignotselluloossete biomater-
jalide biorafineerimistehno-
loogiate ning arendatavate 
biotoodete ja nende elutsükli 
analüüsi valdkondades. 

Edukas vastuvõtt  
pandeemiast hoolimata
Kõige raskem hetk saabus  
COVID-19 pandeemiaga: Aalto 
ülikool tegi ettepaneku lükata 
üliõpilaste vastuvõtt aasta võr-
ra edasi. Teised partnerid selle-
ga nõus ei olnud ja otsustasime 
konsortsiumis enamushäältega 
ikkagi 2020/21. õppe aastal õp-
petööga alustada.
Biocebi magistriõppekavale 
kandideeris 150 üliõpilast üle 
kogu maailma. 60 parimaga 
viisime kahe partnerülikooli 

esindajatest moodustatud tii-
midega läbi intervjuud. Kok-
ku võeti 2020. aasta kevadel 
vastu 30 üliõpilast, kes jaotati 
enne õppetöö algust viie õpi-
raja vahel. Mõni valis hiljem 
teise õppekava või loobus isik-
likel põhjustel, mõni ei saanud 
viisat või loobus tasulisest õp-
pest. Kuigi meil oli ka ootelis-
tis palju väga häid kandidaa-
te, alustas 2020. aasta sügisel 
õpinguid 25 üliõpilast.
Pärast 1. semestrit Reims-
Champagne-Ardenne ülikoolis 
(mis COVID-19 tõttu tuli val-
davalt läbida e-õppes) tuli 2. 
semestriks TalTechi õppima 17 
üliõpilast. Ülejäänud 8 läksid 
õppima AgroParisTech ülikoo-
li. Biocebi õppekavale toimub 
vastuvõtt neljal järjestikusel 
õppeaastal 2020–2023, Tal-
Techis on plaanitud 15 üliõpi-
lase õpetamine iga õppeaasta 
teisel semestril. Eestis toimub 
ka iga-aastane suvekool kõigile 
Biocebi üliõpilastele. Pärast 2. 
semestrit jagunevad õpirajad 
kolme ülikooli vahel ning 4. 
semester tuleb assotsieerunud 
partnerite või ülikoolide juures 
praktikal teostada uurimistöö, 
mille tulemused vormistatakse 
magistritööks. Biocebi õppe-
kava täitnud üliõpilane saab 
AgroParisTechi ühisdiplomi 
ja eraldi magistrikraadid vas-
tavalt õpirajale kolmest ülikoo-
list.
Järgneval kahel aastal on 
konkurents õppima pääsemi-
seks olnud samuti tihe (180 
avaldust 2021. ja 120 avaldust 
2022. aastal), sest Erasmus 
Munduse õppekavad reklaami-
vad end ise ja parimad üliõpi-
lased teavad neid programmi-
lehelt üles otsida. Väga oluline 
on ka hästi välja arendatud ko-
dulehekülg.

Väljakutseid mitut masti
Biocebi projekti juhtimine on 
osutunud raskeks katsumu-
seks, kuna kolme aasta jook-

sul on kolm korda vahetunud 
projektijuht, kuid konsortsiu-
mi juhtprofessor Stephanie 
Baumberger on projekti admi-
nistreerimist hoidnud kontrol-
li all ja partnerite regulaarsed 
kohtumised üle veebi on aida-
nud probleeme kiiresti lahen-
dada.
Biocebi mitme magistrikraadi-
ga õppekava elluviimine on ka 
TalTechis olnud omajagu kee-
ruline. Näiteks küsimus, mil-
line on nende rahvusvahelisel 
õppekaval õppivate üliõpilaste 
staatus Tallinna Tehnikaüli-
koolis, kuna nad õpivad meil 
ainult 2. semestril ja peavad 
koguma 30 ainepunkti. Kuna 
õppeinfosüsteem kajastab teis-
tes ülikoolides toimuvat õppe-
tegevust vaid semestri lõpus 
ülekantavate õpitulemuste 
põhjal, kuid semestrid lõppe-
vad eri ülikoolides eri ajal ning 
punktide ülekandmine võtab 
mitu kuud aega, on üliõpilasel 
semestri või õppeaasta õpingu-
kava „esitamata“ või täiskoor-
muse nõue “täitmata” ja ta on 
kogu aeg „punases“. Seetõttu 
tuli Biocebi üliõpilased vor-
mistada TalTechi üliõpilas-
teks kahel korral: Erasmuse 
tudengina, kui nad õppisid 
meil 2. semestril, ja 4. semest-
ril lõpetamise etappi üle viies 
magistritöö kaitsmistaotluse 
esitamiseks.
Teiseks väljakutseks on 16–17 
üliõpilase juhendamine „rohe-
lise joone teadusprojektides“ 
1. ja 2. semestril. See on olnud 
töömahukas ning instituuti-
dest on tulnud kaasata hulk 
teadlasi ja õppejõude üliõpila-
si teaduslaborites juhendama.
Kõige keerulisemaks osutus 
aga lõpetamisega seotud prot-
seduurireeglite järgimine. 
Biocebi magistrandid saavad 
oma lõputööd valmis juuni lõ-
puks ning kaitsmised toimu-
vad kahel nädalal juuni lõpus 
ja juuli alguses. See ei ühildu 
aga meie ülikooli akadeemili-
se kalendriga, lisaks on kogu 
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kaitsmisprotseduuri nõueteko-
hane vormistamine väga pal-
ju aega ja kannatust nõudev 
tegevus. Avaldan siinkohal 
tänu dekaan Fjodor Sergejevi-
le, dekanaadi juhatajale Aime 
Pihtile ja õppekonsultant He-
lena Teemetsale inseneritea-
duskonna dekanaadist ning 
materjali- ja keskkonnateh-
noloogia õppespetsialist Anu 
Greenile nende suure tööpa-
nuse eest sellesse, et suutsi-
me ainsa partnerülikoolina 2. 
septembril toimunud aktusel 
anda magistritele kätte Tal-
Techi diplomi ja akadeemilise 
õiendi. Pärast kahte pikka ja 
keerulist aastat oli väga hea 
meel näha Reimsi katedraalis 
värskete magistrite rõõmsaid 
nägusid ja kaasa elada sellele 
olulisele hetkele nende elus. 
Paljud Biocebi 1. lennu lõpeta-
jad jätkavad doktoriõppes ning 
loodetavasti leiavad ka põne-
vad töökohad biomajanduse ja 
biotoodete arendamiseks.
Erasmus Mundus ühisõppe-
kava magistriõppe program-
mi projekt on üks paremaid 
võimalusi Tallinna Tehnika-
ülikooli reklaamimiseks vä-
lisriikides. Programmi kan-
dideerivad parimad üle terve 
maailma, nii et sõel on tihe. 
Taolise projektitaotluse koos-
tamiseks tuleb aga varuda 
vähemalt aasta aega ja palju 
kannatust, et partneritega iga-
ühe roll ja panus projekti põh-
jalikult läbi rääkida ning hea 
projekt kokku panna. Konku-
rents rahastusele on suur, sest 
taotluste esitajad on juba vara-
sema programmi kogemusega 
ülikoolid ja taotlust hindavad 
oma ala eksperdid. Igal juhul 
soovitan Erasmus Mundus 
ühisõppekava taotlust proovi-
da, sest võrgustumine läbi kõr-
getasemelise õppe- ja teadus-
koostöö välisülikoolidega toob 
uusi projekte ning väga heade 
üliõpilaste juhendamine annab 
tugevaid doktorante edaspidi-
seks teadustööks. ■

Biocebi suvekool Rakvere linnuses 2021

Biocebi suvekool Kuressaare linnuses 2022

Biocebi lõpetajad 
2. septembril 2022 
lõpuaktusel Reimsi 

katedraalis
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UUED INIMESED JA POSITSIOONID

UUED INIMESED JA 
POSITSIOONID
Mari Öö Sarv  Fotod: erakogu, Karl-Kristjan Nigesen, TalTech

Palun tutvusta ennast.
Raskekujuline kolkapatrioot, 
kes usub, et väiksel kohal on 
vähemalt sama palju anda kui 
suurel. Usun teadmuspõhises-
se ja ratsionaalsesse elukorral-
dusse, ehkki isiklikke otsuseid 
teen tihti hoopis tunnetest läh-
tuvalt. Tahan olla meid ümbrit-
seva keskkonna osa nii, et an-
nan sinna tagasi rohkem head 
ja väärtuslikku, kui ära võtan.  

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest keskuse 
juhina kasu on?
Olen rahanduse ja finantsjuh-
timise taustaga (Tartu Ülikool, 
1993) ja oman pikaajalist ko-
gemust nõustamise, projek-
tiarenduse ja -juhtimise vald-
kondades. Minu tööelu kõige 
olulisemad seosed on aga hoopis 
merendusvaldkonnas: töötasin 
17 aastat Eesti regionaalsete 
sadamate haldamise ja arenda-
misega tegeleva ASi Saarte Lii-
nid juhtkonnas. Mul on olnud 
võimalus kaasa lüüa sadama- ja 
meremajandusega seotud rah-
vusvahelistes koostööprojekti-
des ja organisatsioonides. Pisut 
kaugemast minevikust leian 
6-aastase töökogemuse ettevõt-
luse, innovatsiooni, rahanduse 
ja panganduse õppejõu ja lekto-
rina, seda muuhulgas ka Tallin-
na Tehnikaülikooli Kuressaare 
kolledžis.

Mida tahad selles ametis 
korda saata?
Väikelaevaehituse Kompetent-
sikeskuse loomine ja senine 

areng tähistavad olulisi versta-
poste Eesti regioonides toimuva 
sisulise teadus- ja arenduste-
gevuse võimalikkuses. Kõigest 
kümnekonna aastaga on jõutud 
tasemele, kus meie erialaseid 
teadmisi tunnustatakse vald-
kondlikult ja rahvusvaheliselt. 
Eesti laevaehitus ja meretöös-
tus arenevad samavõrd kiirelt 
ning kompetentsikeskus peab 
ajaga kaasa käima. Tänaseks 
on seniste partneritega jõutud 
ühisele arusaamale, et keskuse 
fookus peab laienema erineva-
tele meretehnoloogiatele. 
Lisaks uutele teadmistele ja 
trendidele laevanduses kopu-
tab kannatamatult uksele kogu 
avamere tootmisvaldkond ees-
otsas tuuleparkide ja vesivil-
jelusega. Uue aja ettevõtted 
vajavad meie seniseid tugevusi 
uues võtmes ja me kavatseme 
seda pakkuda – ujuvaluste 
hüdrodünaamika ja avamerel 
kasutatavate konstruktsioo-
nilahenduste arendamine, nu-

tikas disain ja digiteerimine 
meretehnoloogia juhtimisel, 
merekeskkonna mõju tehnilis-
tele rajatistele ning valdkonna-
ga seotud rohepöörde toetamine 
on märksõnad, mis suunavad 
keskuse arengut. Täiesti oma-
ette teemaks kujuneb lähitu-
levikus meretehnoloogiatega 
seotud digitaalse arendus- ja 
mudeldamisvõimekuse aren-
damine. 
Sisuliselt on sihiks keskuse 
laiendamine nii formaalselt 
kui ka füüsiliselt. Keskus tuleb 
koos ruumilahendusega muu-
ta nüüdisaegseks arendustee-
nuseid ja teadmussiiret pak-
kuvaks keskkonnaks. Hetkel 
on käsil laborite täiendamine 
uute seadmetega. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Kolledži ja kompetentsikes-
kuse seltskonna pühendumus 
oma tööle ja siinse erialase 
teadmuse kõrge kvaliteet. ■

VILLU VATSFELD Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsi keskuse 
juht alates 24. oktoobrist.
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LAIVI LAIDROO majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi finantsjuhtimise 
õpperaja kaasprofessor alates 1. detsembrist.

Minu arvates ei erine pro-
fessoriamet kuidagi muust 
väärtuslikust tegevusest, 
mida akadeemilisel isikul on 
ülikoolis oma karjääri jooksul 
võimalik korda saata. Üld-
joontes aga arvan, et iga uus 
oskus, teadmine, õnnestumine 
või ebaõnnestumine on aren-
dav ja viib kokkuvõttes edasi. 

Mida tahad Tehnikaülikooli 
professorina korda saata?
Jätkata oma tegevust nii hästi 
(või halvasti) kui oskan.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Kas täiendavaid üllatusi peab-
ki olema, kui nii palju aastaid 
mitmekülgset karastust samas 
organisatsioonis seljataga? ■

Viimased 12 aastat põhitööd 
ülikoolis on möödunud linnu-
lennul, täites mitmesuguseid 
ülesandeid nii teadustöö, õppe-
töö kui õppetegevuse juhtimise 
sildi all.

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest professori-
ametis kasu on?

Palun tutvusta ennast.
Olen lõpetanud Tallinna Teh-
nikaülikooli majandusteadus-
konna kolmel korral ning tööta-
nud kaheksa aastat erasektoris 
erinevatel finantsvaldkonnaga 
seotud positsioonidel. Ülikooli 
naasma tõi soov õpetada, mi-
dagi uut teada saada ja mida-
gi tähenduslikku korda saata. 

Palun tutvusta ennast.
Olen olnud Tallinna Tehnikaüli-
kooliga seotud suurema osa oma 
täiskasvanud elust. Doktorikraa-
di kaitsesin töökeskkonna riski-
analüüsi meetodite teemal 2009 
ning viimased 13 aastat olen töö-
tanud ärikorralduse instituudis 
dotsendina töökeskkonna alal. 
Olen alati teinud oma tööd süda-
mega ning kirglikult. Töötajate 
heaolu, tervis ja ohutus on tee-
mad, mille eest seistes tunnen, 
et toon kasu kogu ühiskonnale.  

Millistest Sinu kogemustest 
ja teadmistest professori-
ametis kasu on?
Teadlasena on olnud suur rõõm 
koos kolleegidega nii meie üli-
koolist kui ka teistest Euroopa 
ülikoolidest kaasa lüüa äärmi-
selt huvitavates rahvusvahe-
listes projektides, mille tule-
mused annavad nähtavat kasu 
töötingimuste paranemisele ja 
töötajate heaolu suurenemi-
sele – olgu see siis ergonoomi-

kaalased sekkumised töötajate 
luu- ja lihaskonnahaiguste vä-
hendamiseks, tehisintellektil 
põhinevate jälgimissüsteemide 
kasutamise ohud töötajatele või 
heade praktikate ja eeskujude 
kasutamine tarneahelas. Need 
teadmised ja loodud kontaktid 
tulevad kindlasti kasuks ka 
kaasprofessori ametis.

Mida tahad Tehnikaülikooli 
professorina korda saata?
Esmalt olla eeskujuks meie 
noortele, äsja ülikooli õppima 
asunud tudengitele, ning näi-
data, et teadusega tegelemine 
võib olla põnev, rahuldust pak-
kuv ning ei tähenda tingimata 
ainult raamatutes tuhnimist 
või laboris katsete tegemist. 
Vaja on head suhtlemisoskust, 
sõbralikkust, positiivsust ja pea-
lehakkamist. Nende omaduste-
ga soovin ka oma noori kolleege 
nakatada ning üheskoos teha 
ära rohkem, kui suudan kaas-
professorina üksi. 

KARIN REINHOLD ärikorralduse instituudi tööheaolu juhtimise õpperaja 
kaasprofessor alates 1. novembrist.

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Uuel positsioonil olen olnud vaid 
kuu aega ja suuri üllatusi ei ole 
veel kaasnenud, sest suurem 
osa tööülesandeid on samad, 
mis varemgi. Kui aga ühte meel-
divat üllatust nimetada, siis see 
on kaastöötajate siirad õnnesoo-
vid. Paljud neist väärivad ka ise 
sarnast positsiooni. ■
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Fotod: Mattias Kitsing ja William Kass

25.–26. novembrini toimunud rahvusvahelisel 
robootikasündmusel Robotex International osales 
ligi 3000 võistlejat ja ca 4000 külalist. 21. korda 
toimunud Robotexile tuli kokku võistlejaid, õpilasi, 
üliõpilasi, perekondi ja muidu robootikahuvilisi 
28 riigist, et ehitada roboteid, võistelda ning 
tutvuda tehnoloogia uusimate saavutustega. Kõige 
nooremad võistlejad olid 4-aastased ja kõige 
vanem 65-aastane. 

Lisaks võistlevatele robotitele olid festivalil põnevad  
töötoad näitusealal, kus sai tutvuda paljude robootika  
ja tehnoloogia ettevõtete insener-tehniliste 
lahendustega, toodete ja teenustega, nt KÕU 

Mobility Group, Stoneridge, Solaride, kood/Jõhvi,  
Schbot, TalTech, Milrem Robotics jpt, aga ka Tudengi-
vormel ja ESTCube tudengisatelliit. 

Paralleelselt võistlustega toimus Saku Suurhalli 
Rock Lounge’is kahepäevane hübriidne tehnoloogia-
konverents „Reality R“. Konverentsi fookuses olid 
tänapäeva aktuaalsed teemad – tehisintellekt, 
sõjatööstus, küberkaitse, tööstus 5.0; ürituse 
teine päev oli pühendatud haridusele ning haridus-
robootikale. Esinejaid oli konverentsil nii USA-st,  
Taanist, Lõuna-Koreast, Türgist, Eestist kui ka mujalt.  
Konverentsi saavad kõik huvilised järelvaadata 
Elisa Stage platvormi vahendusel.

GALERII

21. ROBOTEXIL KÄIS  
LIGI 3000 VÕISTLEJAT
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Virumaa kolledžis on tehtud neli meeskonnapraktika pilootprojekti, mille  
teemad pakkusid välja tööandjad. Meeskonnad koosnesid IT ja masina-
ehituse erialade üliõpilastest, juhendajateks nii kolledži kui ka ettevõtte 
töötajad. Praktikale eelnes õppejõudude stažeerimine tööandja juures.

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži direktor

MEESKONNAPRAKTIKA – 
INTERDISTSIPLINAARSE 
KOOSTÖÖ VÕIMALUS 
ETTEVÕTETEGA

Kuna kolledžis pakutakse eelkõige rakendus
kõrgharidust, siis on praktika õppekava kohus-
tuslik osa, moodustades sellest ligi veerandi. 
Ometi oli meeskonnapraktika vorm meile 
avastamata maa ning vajadus selle järele tek-
kis pandeemia ajal. Hulk tudengite lõputöid jäi 
sooritamata, kuna ettevõtted ei olnud valmis 
neid praktikale võtma. Samal ajal tekkis võima-
lus saada rahastust projektile EDU, kus olulisel 
kohal oli uue praktikavormi piloteerimine, 
õppejõudude stažeerimine, praktikajuhendajate 
koolitused ning praktikute kaasamine õppetöös-
se. Samuti oli eesmärk välja töötada meeskon-
napraktikat reguleerivad dokumendid.
Ideid meeskonnaprojektide jaoks oleme püüd-
nud tööandjatelt saada juba aastaid. Üksikuid 
teemasid on pakutud, kuid nende teostami-
ne oleks võrdne doktoritööga. Seetõttu oli 
kolledžis läbiviidavate parktikajuhendajate 
koolituste üks väljundeid osalejate pakutavad 

praktilised teemad, õpiväljundid ja tulemu-
sed. Ülesanne osutus oodatust raskemaks, 
kuid andis tulemuse. Kokku sõnastati kümme 
teemat viie koolituse kohta, millest rakendusid 
neli. Suurim leid oli kolledži jaoks koostöö Ida
Viru Keskhaiglaga, kus viidi läbi lausa kolm 
meeskonnapraktikat. TNC Components OÜ on 
mööblifirma, kellega oleme varemgi koostööd 
teinud, kuid seekord köitis mõlemaid osapooli 
just uudne praktikavorm.
Meeskonnapraktika viidi läbi valdavalt kolled-
ži ruumides. Esmalt tutvuti tööandja juures 
tööprotsessi ja ülesandepüstitusega. Seejärel 
mõeldi läbi praktika meeskonnaliikmete rollid. 
Iga meekonnaliige hindas eneseanalüüsis oma 
tugevusi ja ka parendamist vajavaid oskusi. 
Järgnevalt koostati tööplaan ning jagati üles-
anded. Vähemalt kord kuus kohtuti ettevõtte 
esindajaga ja vahetati infot tehtud töö ning 
kerkinud väljakutsete kohta. Juhendajad 

VIRUMAA
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Virumaa kolledži masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside 
juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide õppekavade õppejõud 
ja tudengid töötasid koostöös ettevõtetega välja treeningseadmed, mis 
võimaldavad tööstuses toimuvaid protsesse jälgida reaalajas.

Veronika Shirokova, masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise 
õppekava programmijuht

TÖÖSTUSES TOIMUVAID 
PROTSESSE SAAB NÜÜDSEST 
JÄLGIDA REAALAJAS

Tööstusprotsesside modelleerimiseks ja jäl-
gimiseks loodi reaalajas töötavad digitaalsed 
treeningseadmed, lisaks koostati kaks digi-
taalset õpiobjekti: masinaelementide ja ajami 
õpimudelid. Erinevaid parameetreid sisestades 
on võimalik modelleerida ajamite erinevaid 
töörežiime ning seeläbi täpselt ennustada ja 
kõrvaldada võimalikke rikkeid laagrites ja võl-
lides. Seadmete seisundi monitooring viidi läbi 
kaugjuhtimise teel, salvestades suuri andme-
kogusid reaalajas.
Projekt algas sügisel 2021, mil toimus seminar 
koos Ida-Viru regiooni ettevõtete esindajatega. 
Ettevõtted tutvustasid reaalseid tehnoloogilisi 
protsesse, seadmeid ning nende seisundit ja 
kontrolli ning kirjeldasid tulevaste õpiobjekti-
de struktuuri ja vajalikkust. Objekte loodi ja 
katsetati aasta jooksul koos ettevõtete pideva 
nõustamisega, et tagada õpiobjektide võimali-
kult suur sarnasus tööstuses toimuvate tegeli-
ke protsessidega. 
Kolme peaeriala üliõpilastega viidi läbi inter-
aktiivseid praktilisi loenguid, koguti, töödeldi 
ja analüüsiti monitooringuandmeid, sh või-
malikud ilmnevad rikked, protsessi seisundi 

hindamine, rikete ennustamine ja ärahoidmi-
ne. Õpiobjektide baasil koostati ka digitaalsed 
õppematerjalid, mida kasutatakse erinevate 
ainete, sh digitaalne tootmine, tootmisprot-
sesside juhtimine, mehhatroonikasüsteemide 
süntees jt, õpetamisel. Projekti lõpus viidi 
läbi kaks täienduskoolitust ka spetsialistidele 
kuuest ettevõttest.
Tehtud projekt võimaldab suurendada tulevas-
te masinaehituse, energeetika ja telemaatika 
üliõpilaste ja spetsialistide erialaseid IKT osku-
si ja pädevusi, sh programmeerimine, suur-
andmete monitooring, töötlemine ja kogumine, 
reaalajas suurandmete hoidmine, analüüsimi-
ne, visualiseerimine ning prognoosimudelite 
konstrueerimine, lisaks aitab see koolitada 
tööturule konkurentsivõimelisi spetsialiste.
Edaspidi on kavas treeningseadmeid arendada 
ning realiseerida omandatud kogemust ette-
võtetes praktikal reaalsete seadmete peal. Sa-
muti on plaanis jätkata täienduskoolitustega 
kõikidele huvilistele, sh ettevõtetes töötavatele 
inimestele, õppejõududele, üliõpilastele.

Projekti toetab Haridus- ja Noorteamet. ■

andsid tagasisidet ning vajadusel aitasid edasi 
liikuda. Praktika kaitsmine toimus ettevõttes, 
kuhu oli kuulama kutsutud ka teised ettevõtte 
töötajad. Meeskonnaliikmed ise viisid aga taas 
läbi nii enese- kui ka meeskonna analüüsi, 
hinnates saavutatud tulemust ka sotsiaalsete 
pädevuste seisukohalt.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et katsetatud 
praktikavorm õigustas end. Üliõpilaste enese-
analüüsi põhjal selgus, et tudengitel on ras-
ke stressiga toime tulla, leida uusi ideid ja 
lahendusi, puuduvad juhtimisoskused. Peale 

praktikat oli eneseanalüüsi tulemus kõrgem, 
kuna paranesid iseseisva ja meeskonnatöö 
oskused ning stressitaluvus, küll oli endiselt 
murekohaks loovus erinevate lahenduste 
pakkumisel. Üldine tagasiside üliõpilaste poolt 
oli aga positiivne ja sooviti ka edaspidi sellise 
praktikavormiga jätkata. Kõige olulisemaks 
hinnati võimalust tegeleda ülesandega, mille 
lahendamine lõi tööandjale lisandväärtust.

Meeskonnapraktika pilootprojekti rahastas 
Euroopa Sotsiaalfond. ■
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XIV põlevkivikonverentsi avasõnades tõi majandus- ja taristuminister 
Riina Sikkut välja, et oluline on senikasutatud ressursid – põlevkivituhast 
akude ja magnetiteni – uuesti ringlema panna. Ringmajanduse võtmes 
konverents kulgeski.

Kalle Pirk, Põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja  Fotod: Dmitry Matveev

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land 
tõdes, et oleme põlevkivi ümber mõtesta-
mas, ja rõhutas vajadust kasutada meie 
inimeste teadmisi Ida-Virumaa arengu 
tagamiseks.
Tehnikaülikooli professor Alar Konist esitles 
uurimistööd, mis keskendub põlevkivi pool-
koksist sobiliku adsorbendi saamisele. „Loode-
tavasti viib uuringus saadud teadmine pool-
koksimägede taaskasutamiseni, mis parandab 
keskkonna seisundit ja on majanduslikult 
kasulik,“ sõnas Konist.

Keskkonnaküsimused olid ka keskkonnaminis-
teeriumi asekantsleri Kaupo Heinma ettekande 
fookuses. „Jäätmed on ressurss, kui need on 
lii giti kogutud ja neid on võimalik ringlusse 
võt ta,“ ütles Heinma ja jätkas jäätmekäitluse 
väljakutsetega. Näiteks plastpakendite puhul 
on probleemiks nii eri liikide paljusus kui ka 
asjaolu, et kasutatavad materjalid sisaldavad 
hulgaliselt lisaaineid, mis ei tohiks väärtusahe-
las edasi liikuda.
„Ida-Virumaa on üks maailma jäätmeterik-
kamaid piirkondi,“ nentis Erik Puura, Tartu 

VIRUMAA

PÕLEVKIVITÖÖSTUS 
PANUSTAB 
RINGLUSSEVÕTU 
EDENDAMISEL
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Ülikooli tehnoloogiainstituudi külalisteadur. 
Ta tõi välja, et mõistete „aheraine“, „tuhk“ 
või „poolkoks“ taga ei ole üheselt defineeritud 
koostist ja omadusi, kuid nende ladestute näol 
on tegemist võimalike maardlatega, mille uuri-
misel peaksime kasutama süsteemset lähene-
mist ja lähtuma samas ettevõtjate huvidest.
Intrigeeriva pealkirjaga ettekandes „Plastijäät-
med ringlusse, mitte ahju“ käsitles Viru Kee-
mia Grupi arendusdirektor Indrek Aarna koos 
Kiviõli Keemiatööstusega läbiviidavat arendus-
projekti Waste2Oil ja tõi näiteid teistes Eu-
roopa riikides arendatavatest tehnoloogiatest. 
„Eestis on vajadus plastijäätmete keemilise 
ringlussevõtu lahenduse järele, et täita Euroopa 
Liidu ringmajanduse eesmärke,“ märkis Aarna 
ja kinnitas, et vastav tehas on võimalik rajada 
Ida-Virumaale juba aastaks 2026.
Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals 
tutvustas ettevõtte teekonda üleminekul 
ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks. 
Näiteks juba järgmisel aastal hakatakse taas-
kasutama ligi 20% Rootsis aastas tekkivate 
vanarehvide mahust. Eestis on olemas põlev-
kivitööstuse pürolüüsiseadmed ja konkurent-
sivõimeline kompetents. Eesti Energia plaan 
on rajada tehased, mis töötlevad pürolüüsi-
seadmete toodangu sobivaks toormeks teistele 
keemiatööstustele. „Me lahendame Euroopas 
olulist probleemi,“ rõhutas Vals.
Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste teh-
noloogia teadus- ja katselabori vanemteaduri 
Hella Riisalu ettekanne andis ülevaate mööb-
litööstuse polümeersete jääkide koospürolüüsi 
võimalustest. Uuringu läbiviimisel oli aluseks 
plastijäätmete koospürolüüsi meetod, mille 
labori uurimisrühm vormistas 2018. aastal 
kasuliku mudelina. „Kuigi õli ja gaasi saagised 
erinevad olenevalt lähtematerjalist, võib öelda, 
et kõiki uuringus kasutatud materjale on või-
malik pürolüüsitehnoloogiaga ringlusse võtta,“ 
resümeeris Riisalu uuringu tulemused.
Päeva teises osas toimunud diskussiooni osalised 
nentisid, et täna on meil veel hulgaliselt mater-
jali, mis ei jõua ringlusse, seetõttu on oluline igal 
tasandil sorteerimine ja liigiti kogumine. Siiski 
jääb pakendite sorteerimisliinilt üle materjal, 
mis ei sobi mehaaniliseks ümbertöötlemiseks. 
Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder 
Harkmann märkis: „Pakendite plastist ena-
mus alles otsib oma eesmärki, nii et väga hea, 
kui selle saab pürolüüsi kasutades ringlusse 
võtta.“ Kaupo Heinma rõhutas: „Keemilisel 
ringlussevõtul on kindlasti oma koht, see-
juures peavad olema täidetud kõik vajalikud 

kriteeriumid.“ Ettevõtete esindajad kinnitasid 
keemiatööstuste laialdast huvi plastijäätmete 
pürolüüsiõli kasutamise vastu ja viitasid ka 
selles valdkonnas kasvavale konkurentsile. 
Sellest võitjana väljumiseks peame tegema 
riigisiseselt igakülgset koostööd.
Põlevkivitööstuse tuha ja poolkoksi võimalikku 
kasutamist vaagides leiti, et ei ole mõtet seda 
materjali eksportida. Erik Puura nentis: „Posi-
tiivset kogemust on küll vähe, kuid õigem oleks 
need ressursid ikka kohapeal väärindada.“
Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht 
küsis panelistidelt ootusi haridusele ringma-
janduse valdkonnas. Leiti, et õppekavadesse 
on vaja lisada ringmajanduse aspekte ning 
siduda õppeprotsessi ka ettevõtted. Vajalikud 
on uutmoodi mõtlevad disainerid, majandus-
inimesed ja insenerid, samuti inimesed, kes 
veavad koostööd ja juhivad meeskondi. Moti-
veeritud õppurite ja töötajate leidmiseks peab 
aga kohapeal olema EDUKAS tööstus, kus on 
huvitavad ja perspektiivsed ideed ning võima-
lus lahendada ära ringmajanduse probleemid.
„Uute tehnoloogiate jõudmine paberilt tööstu-
sesse on võtmekoht, mida lahendada teadus-
asutuste, riigi ja ettevõtetega. Ida-Virumaa 
on parim koht sellisteks lahendusteks,“ võttis 
päeva kokku moderaator, TalTechi Targa lin-
na tippkeskuse partnerlussuhete ja strateegia 
juht Einari Kisel. ■

Konverentsi korraldamist toetas Euroopa Liidu 
Euroopa Regionaalarengu Fond. Konverentsi 
ettekanded ja diskussioon on järelvaadatavad,  
täpsem info kompetentsikeskuse kodulehel 
www.pkk.ee  

VIRUMAA

www.pkk.ee
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TAIMI ELENURM: 
SAIN TALTECHIST SÕBRAD 
KOGU ELUKS
Foto: Evelin Lillepuu 

Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
Olen Ettevõtluskõrgkoolis Mainor organisatsiooni-
käitumise lektor ja juhendan TalTechis personali-
juhtimise alaseid magistritöid. Ettevõtluses 
tegutsen superviisori ja coach’i ning psühholoog-
nõustajana: koolitan ja nõustan vaimse heaolu, ter-
visedenduse, keeruliste töösuhete ja meeskonna töö 
teemadel. Lisaks osalen Eesti Supervisiooni ja 
Coachingu Ühingu ning töö- ja organisatsiooni-
psühholoogide liidu tegevustes, hoian end kursis 
loovteraapiate ühingu tegemistega ning kirjutan ja 
toimetan artikleid ajakirjale Personalipraktik.
Püüan oma tegevustes ühendada mitut õpitud 
eriala ja ametit – psühholoogiat ja psühhoteraa-
piaid, ärikorraldust ja personalijuhtimist, täis-
kasvanute koolitamist ja tervisedendust. Mitme 
valdkonna piirialadel tegutsemine annab tõuke 
uudsete võimaluste märkamiseks.

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
Tehnikaülikooli tulin tagasi 2008. aastal persona-
lijuhtimise ja tööpsühholoogia lektoriks. Juhendan 
magistritöid, olen majandusteaduskonna prog-
ramminõukoja liige. Personalijuhtimise lõputööde 
kaitsmiskomisjoni liikmena aitan välja valida ja 
artikliks toimetada magistritööd, mis on sobivad 
avaldamiseks ajakirjas Personalipraktik. Aeg-ajalt 
esinen ka külalislektorina töönõustamise teemadel.
Kahe peamise eriala, psühholoogia ja ärikorralduse 
esindajana püüan nii õppejõu ja koolitaja rollis kui 
ka programminõukoja liikmena hea seista majan-
dus- ja sotsiaalteaduste ühisosa ja sotsiaalpsühho-
loogia uute valdkondade käsitlemise eest juhtimi-
ses, personalitöös ja organisatsioonikäitumises.

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu 
ülikooliajast.
Tulin Tehnikaülikooli küpses keskeas nagu 
klubisse – tarkade inimeste kogukonda huvita-
vatel teemadel arutlema. Kraad ja karjäär olid 
teisejärgulised. Tahtsin aru saada, kuidas tajuvad 
majanduse valdkonna inimesed ümbritsevat kui 
tervikut. Finantsanalüüsi kursuselt on jäänud 

meelde tookord ülevana tundunud lause „rahal on 
tulevikuväärtus“. Kasutan seda tänaseni erineva-
tes kontekstides. Selle aine eksamiks valmistusime 
5–6-liikmelise grupiga õhtuti üksteise juures külas 
käies. See sõprus on jäänud kestma ning meist 
said sõbrad kogu eluks, kellega arutame üksteise 
töö ja huvidega seotud arenguid ja trende samal 
moel nagu tegime seda kunagi üheskoos õppides. 
Juhtimise konsulteerimise loenguid andsid õppe-
jõud Vello Rääk ja Jaak Leimann. Ühes tunnis 
kõneles Vello Rääk mahukast, kallist ja olulisest 
konsultatsioonilepingust. Tundsin ära ettevõtte, 
kus sel ajal töötasin, ja küsisin, kas tegemist on 
ehitusettevõttega. Õppejõud üllatus korraks, et 
juhtumi kirjelduses olnud info järgi organisatsioo-
ni ära tundsin, kuid vastas nutikalt: „ei kinnita 
ega lükka ümber“. Olen sellest edasi arendanud 
juhtmõtte „nii see kui teine sobib “, mis aitab mee-
les pidada laiemat pilti kui üksikjuhtum.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Jõudsin Tehnikaülikooli veerand sajandit pärast 
esimese ülikooli lõpetamist Peterburis, kuhu läksin 
Eestist suunamisega ja kust sain psühholoogi 
diplomi spetsialiseerumisega sotsiaal- ja medit-
siinipsühholoogiale (praeguse nimetusega töö- ja 
kliinilisele psühholoogiale). Kui 90-ndatel hakkas 
elu Eestimaal tormiliselt muutuma, siis uueneva 
hariduseta tundus võimatu kiirelt teisenevas ma-
janduses orienteeruda ja tulemuslikult tegutseda. 
Sellest ka valik majandusteaduskonna kasuks. 
Küllap oli Tehnikaülikoolis õppimisest ka otsene 
kasu minu karjäärile: vahetasin sel perioodil koo-
litusjuhi koha mainekas taristuettevõttes Tallinna 
Sadam personalijuhi ametikoha vastu väärikas 
ehitusettevõttes Eesti Ehitus (praegune Nodecon). 
Majandusteaduskonnale tol ajal mainet toonud 
Üksvärava-Leimanni koolkond andis võimaluse 

TAIMI ELENURM
Aastad, mil õppisid Tallinna  
Tehnikaülikoolis: 2000–2004
Teaduskond ja eriala: majandus-
teaduskond, ärikorraldus

VILISTLANE
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VILISTLANE

näha laiemat väärtuspõhist tervikvaadet ühiskon-
nale. Seosed organisatsioonide tegevust mõjutavate 
poliitiliste, geograafiliste, sotsiaalsete ja õiguslike 
tegurite vahel said nähtavamaks. Arenes arusaa-
mine majandusprotsessidest, ettevõtlusest, turun-
dusest, rahavoogudest – ikka nii, nagu õppekavas 
oli lubatud. Omandasin majandusliku kirjaoskuse: 
saan aru numbrites edastatud majandussõnumitest 
ja nende loogikast. Oskan näha arvudesse peidetud 
protsesse ja muutusi. Numbrid kõnelevad nüüd 
minuga ja ehk isegi armastavad mind omal moel. 
Olen õppinud austama ka suurte numbrite (big 
data) keelt. Ja veel üks väike, kuid oluline nüanss: 
suudan olla võrdväärne väitluspartner oma ette-
võtlusprofessorist abikaasale ja ettevõtjast pojale. 

Mis Sinust oleks saanud, kui Sa poleks 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis?
Küllap oleksin jäänud psühholoogiks-humani-
taariks ja sidunud oma esmase ameti näiteks 
lavastamise või lugude jutustamisega. Näitle-
mine ja lavastamine on olnud kunagine unistus, 
mis pole küll otseselt teoks saanud, kuid millest 
pärit analoogiaid kasutan supervisioonides ja 
kogemuskoolitustel. Koolitaja või grupiga töötav 
superviisor on justkui stsenarist, näitleja ja la-
vastaja korraga: ta „kirjutab stsenaariumi“ ehk 
valib välja, mida osalejatele edastada või mida 
nendega koos arutada; esitab oma stsenaariumit 
ja esineb publikule, samas suunab teisi osalejaid 
nagu lavastaja, jäädes ise tagaplaanile. 

Ütle üks mõte, kuidas TalTechi veelgi 
ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid 
ressursipiiranguid ei oleks.
Rohkem projekte ja ristfunktsionaalsed töögruppe 
erialade ja valdkondade piirialadel, millest tär-
kavad uued ideed. Ka sellised, mis ei nõua ülearu 
palju rahalisi ressursse, sest tehakse ära huvist 
ja entusiasmist ning milleks vajalikud vahen-
did hangitakse samadele omadustele toetudes. 
Vähem halba ja rohkem head bürokraatiat, mis 
annab vabaduse teha nii nagu nõutud, kuid siiski 
ka natuke teisiti ja isemoodi. Pisivead dokumen-
teerimisel ja rahanumbrite sendi täpsuseni arves-
tamine, arvutamine ja kontrollimine võiks olla 
tunduvalt vähem oluline kui protsessi kulgemise 
sujuvaks korraldamine, otsingurõõm ja üksteisest 
hoolimine ning toekad tulemused. Vähem samu 
asju veidi paremini, rohkem ootamatult uusi ja 
teistsuguseid vaatenurki, tegevusi ja lahendusi, 
eriti sotsiaalteadustes ja majanduses, kus teadus- 
ja tõenduspõhisus toetub enamasti mitte tõsistele 
tõendamistele, vaid pigem tugevatele kokkulepe-
tele ning võrgustiku võimalustele ja võimsusele. 
Tunnustan õppejõude, kes aktsepteerivad aja-
lehti, blogisid ja Youtube’i nagu hüppelauda 

teadustekstide juurde. Senisest enam peaks 
lubama ja innustama tudengeid kasutama 
ka mitteteaduslikke allikaid, sest need pee-
geldavad unistusi, vajadusi ja kartusi, mil-
ledega tuleb niikuinii tegema hakata. Neist 
võib avastada uudseid ootamatud vaatenurki, 
mis valmistavad ette pinnase tõsisemateks 
uuringuteks. Loovus tärkab teatavasti etteval-
mistatud pinnases ja seda ei peaks rangetesse 
raamidesse surumisega kidumisele kallutama. 

Põhjused, miks peaks just  
TalTechi õppima tulema?
TalTech aitab treenida reaalsusele tuginevat rat-
sionaalset mõtlemist. See on kool, kus on võimalik 
heas seltskonnas olulised asjad läbi arutada ning 
nende teostamist analüüsida. Kirjaoskus majan-
duse vallas on igas ametis oluline. Ülikool annab 
kaasa loogilise ja loova mõtlemise, kriitilis-võrd-
leva analüüsi ning infoallikate usaldusväärsuse 
hindamise oskused, aga ka terviku taju majandu-
sega seotud valdkondades orienteerumiseks. ■
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Fotod: Acube Agency, Nikita Turok

Novembri lõpus tõi vilistlasball Starry Night ülikooli 
kokku pidurõivis vilistlased, töötajad, õppejõud, 
tudengid ja koostööpartnerid.

Ballile saabus pea 350 külalist, kellest suurema 
osa moodustasid vilistlased ja koostööpartnerid. 
Õhtut juhtis Mart Sander ning muusikalise  
poole eest hoolitses TalTech BigBand.  
Esinesid Mart Sander, Sofia Rubina, Uku Suviste,  
Kristjan Karmo, Viktoria Hedman ja Heldene Aeg. 
Kolme fantastilise showtantsunumbriga astusid 

üles maailmatasemel profitantsijad Valeria ja 
Anton Semenov. Meeleolu oli ülev ja tantsu- 
plats oli avavalsist alates rahvast mõnusalt  
täis.

Külalisi tervitasid Vilistlaskogu juhatuse esimees 
Robert Kitt ja rektor Tiit Land. Vilistlaste nimel oli 
palutud lavale ka Tallinna Tehnikaülikooli aasta 
vilistlane Leho Kuusk, kes kutsus üles mõtlema, 
kuidas võiks igaüks meist oma alma mater’i ja 
haridustee heaks isiklikult midagi ära teha. 

GALERII

STARRY NIGHT: 
VILISTLASBALL 
AASTALÕPUSÄRAS
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Novembrikuu neljandal neljapäeval kogunes ülikoolipere peahoone 
kohvikusse kohvihommikule – sel sügisel alguse saanud traditsioon,  
kus tullakse ühel neljapäevahommikul kuus kokku, juuakse kohvi ja 
arutatakse ülikoolielu üle. Teise kohvihommiku teemaks oli tudengite 
ootused tänapäeva ülikoolile ja muidugi olid seda läbi viimas tudengid ise.

Joosep Perandi, TalTechi üliõpilaskonna juhatuse esimees,  
ja laudkondade arutelujuhid  Fotod: William Kass

Juba enne kokkutulemist uuri-
sime tudengitelt, mida nad üli-
koolist soovivad. Küsimustikust, 
kus tudengid said väljendada 
oma ootusi, koorus neli teemat, 
mida kohvihommikul laudkon-
dades arutatigi. Iga arutelu 
juhtis tudeng ning nendega lii-
tus palju ülikooli töötajaid, ka 
rektor ja prorektorid.

Toitlustus ja jätkusuutlikkus
Toitlustuse ja jätkusuutlikku-
se laudkonnas arutleti TalTechi 
kampuse sööklate ja kohvikute 
toidu valiku, hindade, lahtiole-
kuaegade ning tudengite soovi-
de üle. Arutelu juhtis üliõpilas-
konna juhatuse liige tudengielu 
valdkonnas Anna Suzdalev. 
Tudengid tõid küsitluses välja, 
et sööklaid on aastatega vähe-
maks jäänud, mille tõttu osades 
hoonetes polegi toitlustuse või-
malust; hinnad on märgatavalt 
tõusnud; päevaprae kvaliteet ja 
kogus ei ole tervislik; vegan va-

likut polegi saada, ning tuden-
gitel, kelle tunnid on õhtuti või 
nädalavahetustel, pole võimalik 
sooja toitu osta. 
Kinnisvaraosakond selgitas, 
et koroonapiirangute ajal, kui 
kampuses sööjaid ei olnud, lõp-
pes hulk lepinguid, mistõttu 
ongi praegu suletud mitmed ku-
nagised sööklad. Uuel aastal tu-
levad aga uued lepingud, kuhu 
arvestades ülikooli eesmärke 
rohepöörde osas plaanitakse li-
sada fikseeritud hinnaga lihaga 
ja vegan päevaprae võimalus.
Tudengite esindajana oli hea 
kuulda, et kõikidest tudengite 
probleemidest oli kinnisvaraosa-
kond teadlik ning juba mõeldak-
se lahendusi.  
Arutelus leiti, et tudengitele 
peaksid toitlustuse teemad ja 
väljakutsed olema paremini 
kommunikeeritud. Tulevikus 
võiks kinnisvara osakonna ja 
üliõpilasesinduse vahel olla 
rohkem koostööd, et ka tudengid 

saaksid anda sisendit toitlustuse 
hanke tingimustele ning jagada 
oma mõtteid, kuidas saaks meie 
toitlustust tulevikus parendada.

Tunniplaan ja töötav tudeng 
Seda töögruppi juhtis Karoliina 
Konna majandusteaduskonnast. 
Arutelus toodi välja, et peami-
seks põhjuseks, miks tudengid 
tööl käivad, on oma elamisku-
lude katmine. Üheskoos leiti, et 
põhifookus probleemi juures on 
see, kas aktsepteerime fakti, et 
tudengid on sunnitud õpingute 
ajal tööl käima, või väldime sel-
list olukorda, kus tudeng peab 
töötama. Senini tundub, et tun-
niplaani koostades ei ole arves-
tatud õpingute ajal töötamisega. 
Puhtalt hariduse omandamise 
eesmärgi juures on nii ka õige. 
Aga paraku ei ole me ühiskon-
nana jõudnud veel sellisele tase-
mele, et tudengitel oleks piisav 
toetus elamiskulude katmiseks 
perelt, riigilt või ülikoolilt, et 
täielikult õpingutele keskendu-

TUDENGIELU

ÜLIKOOLI KOHVIHOMMIKUL 
ARUTLETI TUDENGITE 
OOTUSTE ÜLE
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da. See kajastub ka statistikas: 
vaid 25% bakalaureusetuden-
geist ei käi tööl, neist omakorda 
85% saab toetuda pere finantsi-
lisele toele. Siin tekib küsimus, 
kas need tudengid, kelle pere 
finantsiline seis ei ole piisaval 
tasemel, peavad ohverdama kva-
liteetse hariduse omandamise el-
lujäämise nimel.
Toodi ka välja, et kui tudeng tõesti 
töötab, võiks see olla seotud oman-
datava erialaga, aga teatud eriala-
del ei ole võimalik bakalaureuse 
tasemel erialasele tööle minna. 
Bakalauruseõppuritest lõviosa ei 
tööta oma erialasel positsioonil, 
erandiks IT-teaduskond. Käidi 
välja mõte, et tudeng võiks töötada 
siinsamas TalTechis. Siinsele töö-
andjale on vägagi mõistetav, kui 
töö ajal minnakse loengusse või 
praktikumi. Tõsi, ülikoolis tööta-
mine ei ole kaugeltki erasektoriga 
võrdväärselt tasustatud. 
Tunniplaani osas konsensuseni 
ei jõutud, aga üldiselt on tuden-
gid väga õnnelikud, kui õppenä-
dalas on üks vaba päev.

Kommunikatsioon ja  
õppematerjalid
Kommunikatsiooni ja õppema-
terjalide teemalauda kogunes 
tõeline ülikooli raskekahurvägi 
eesotsas rektor Tiit Landi, sise-
kommunikatsiooni peaspetsia-
list Helen Tamme ja IT-osakon-
na juhi Raul Hansoniga, lisaks 
teisigi silmapaistvaid ülikooli 
töötajaid kommunikatsiooni ja 
IT poolelt. Töötuba tüüris aas-
ta tudengiks pärjatud Taavi 
Tamm Eesti Mereakadeemiast.
Kuna aega nappis ning arva-
musi ja ideid oli kõigil palju, 
siis otsustati keskenduda es-
majärgus kommunikatsiooni 
teemale ning õppematerjalid 
üle parda visata, et need mõnel 
teisel hommikukohvikul uuesti 
üles korjata. Esimeseks teema-
punktiks oli ÕISi, tudengipor-
taali ja Moodle’i toimimine, sest 
nii paljude keskkondade kasu-
tamine on tudengite tagasiside 

põhjal tülikas ning tekitab sega-
dust. Leidsime, et on vaja ühist 
integreeritud süsteemi, kuhu 
oleks koondatud kõik vajalik 
info. Selle praegune alge on tu-
dengiportaal.
Probleemina käis laualt läbi ka 
teabe edastamine ülikooli ja tu-
dengite vahel. Paljud tudengid ei 
kasuta oma ülikooli e-posti ning 
infovoog, mis tudengite postkasti 
randub, on liialt suur. Tudengil 
on keeruline selekteerida teda 
puudutavat tähtsat infot. 
Kõlas mõte, et mitmest allikast 
tuleva mitme infokirja asemel 
võiks olla vastavalt tudengi tea-
duskonnale üks ühine nädalaki-
ri, kuhu on koondatud ülikooli, 
üliõpilasesinduse ja teaduskon-
na info. Praegu saadetakse kolm 
erinevat kirja ning neid kõiki 
jälgida on suhteliselt ajakulu-
kas.
Samuti võib infovahetust pa-
randada n-ö rühmavanemate 
süsteem, kus kõik tudengid on 
jaotatud õpperühmadeks ning 
rühmavanem on peamiseks va-
helüliks ülikooli ja oma rühma 
vahel. Kui rühmajuht saab üli-
koolilt õppealast teavet, püüab 
ta garanteerida, et info jõuaks 
kogu tema rühmani ning sel-
leks võiks tudengiportaalis olla 
vastav suhtluskanal. Selline 
süsteem on kasutusel Mere-
akadeemias ning info liigub õp-
peosakonna ja tudengite vahel 
küllaltki hästi. Rühmavanemale 
võib määrata stipendiumi näol 
ka väikese motivatsioonipaketi, 
mis võiks tema purjedele veelgi 
rohkem jõudu anda, et info oma 
rühmale edasi viia. 
Tudengite tagasisidest tuli väl-
ja, et praegune Moodle’i kur-
sustele registreerimise võtme 
süsteem ei tööta kuigi hästi, 
kuid leidsime ka sellele prob-
leemile lahenduse. Nimelt töö-
tatakse hetkel välja võimalust, 
kus ÕISist ainet deklareerides 
registreerib süsteem sind auto-
maatselt ka vastavasse ainesse 
Moodle’is.

Tudengite finantsiline 
jätkusuutlikkus ja  
stipendiumid 
Üliõpilasesinduse liige ja aktiiv-
ne tudeng Margit Täht juhtis 
kohvihommiku neljandat arut-
elu. Leiti, et tudengid on väga 
tänulikud tasuta kõrghariduse 
eest ja see on meie riigis suur 
privileeg. Samas on hulk tu-
dengeid, kes on kolinud teisest 
linnast Tallinna, et õppetööle 
keskenduda, ja loodavad õpin-
gute vältel vanemate rahalisele 
toetusele. Tihtipeale jääb sellest 
väheks ja õppijatel tuleb leida 
teisi viise enda kulutuste (üür, 
toit, vaba aeg jne) katmiseks. 
Siinkohal hakkabki olulist rolli 
mängima nii riigi kui ka ülikooli 
rahaline tugi.
Tehnikaülikool pakub välja 
hulga stipendiume, mis tunnus-
tavad akadeemiliselt vilunuid. 
Samas on taoliste stipendiumite 
fond alatihti väike ja stipendiu-
mi saavad üksikud tudengid. 
Suureks toetuseks on tudengi-
tele tulemusstipendium, kuid 
selle saamine teaduskondade 
vahel erineb. Näiteks loodus-
teaduskonna tudengid ei pruugi 
ka 5,0 keskmise hindega stippi 
saada, samas kui majandustea-
duskonnas saab selle juba 4,6-ga. 
Riigi poolt peaks tulemusstipen-
diumi fondi ümber mõtestama 
ehk kui teiste stipendiumite 
fondidest jääb raha igal aastal 
üle, siis võiks selle suunata tu-
lemusstipendiumi fondidesse. 
Selle abil saab toetada rohke-
maid tudengeid ja/või suuren-
dada ühes kuus välja makstavat 
summat.
Samuti on võimalik kandideeri-
da Arengufondi stipendiumitele, 
kuhu toetuse panevad välja ette-
võtjad, kuid tudengite kandideeri-
mine on väike, sest arvatakse, et 
„mina niikuinii seda ei saa.“ Selle 
aasta sügissemestril tehti Aren-
gufondi stipendiumitele 752 aval-
dust 235 unikaalselt taotlejalt. 
Leidsime sedagi, et ülikoolis on 
tudengeid, kelle keskmine hin-
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ne ei pruugi olla 4,6, kuid nad 
on ülikoolielus väga aktiivsed 
ja annavad koolile palju lisand-
väärtust. Neil ei ole võimalik 
kandideerida ühelegi stipendiu-
mile, kus otsitakse just tudengi-
aktiviste.
Kuna stipendiumite saamise-
le ei saa paljud loota, siis asu-
taksegi õpingute ajal tööle, mis 
võtab põhifookuse õppetöölt. 
Mõningatel tudengitel on või-
malik töötada siinsamas üli-
koolis, näiteks abiõppejõuna 
või ka nõustamiskeskuses, kuid 
suurem töökoormus täiskohaga 
õppimise kõrvalt osutub palju-
dele raskeks. Mida ülikool saaks 
tudengite toetamiseks veel teha, 
on luua n-ö tööampsu võimalusi 
ülikoolisiseselt. Paljud üliõpila-
sed oleksid nõus tegema enda 
praktika siinsamas, näiteks pro-
jektipõhiselt, nii teenivad nad 
lisaraha ja saavad ka praktika 
moodulisse linnukese kirja.
Kindlasti peaksid üliõpilased 
oma vajadustest enda üliõpilas-
kogudele märku andma, sest 
tudengite arvamus loeb ülikoo-
lis väga palju, sealtkaudu saab 
probleemi viia ka riigi tasandile. 
Mõtlesime ka õppelaenu võima-
luste peale. Praegu on olukord 
Eestis vägagi kesine, ühe õppe-
aasta jooksul saab võtta õppe-
laenu kuni 3000 euro väärtuses. 
Paraku sellise summaga praegu 
enam ära ei ela, mis muudab sel-
lises vormis õppelaenu toetavaks 
võimaluseks, aga kindlasti mitte 
täiskohaga õppiva tudengi ela-
miskulusid katvaks lahenduseks.

Kokkuvõte
Üldiselt on tore näha, et meie 
kool väärtustab väga tudengite 
seisukohti, iga laudkonna juht 
tundis end arutelu ajal hästi 
ning ülikooli töötajad olid väga 
mõistva suhtumisega ja ühiselt 
arutasime potentsiaalsete la-
henduste võimalusi. Loodame, 
et välja toodud mured ja mõtted 
saavad nüüd parema hoo sisse 
lahendusteni jõudmisel. ■
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Rein Vaikmäe, emeriitprofessor

Tehnikaülikooli Johann Seebecki elektroonikainstituudi 60. juubeli
konverentsil oktoobris esitleti emeriitprofessor Enn Velmre äsjavalminud 
mahukat raamatut Thomas Johann Seebeckist. Füüsikaklassikut Seebecki 
võib Karl Ernst von Baeri kõrval pidada julgelt kõige kuulsamaks Eestis 
sündinud loodusteadlaseks. Tema tähtsus pole tänapäeva tehnikateaduse 
vallas sugugi väiksem kui von Baeril bioloogia vallas. 

Aastakümnete pikkuse sihikindla 
tööga allikapublikatsioonidega ja 
Euroopa arhiivimaterjalidega on 
prof Velmrel õnnestunud oluliselt 
täpsustada senist teadmist See-
becki elukäigust ja teadussaavu-
tustest. Eriti väärtuslikku ainest 
on autor leidnud Seebecki ja tema 
sõprade, eelkõige Goethe, Hegeli 
ja veel paljude teiste kaasteeliste 
kirjavahetusest. Seebecki tegevus 
langes Euroopa uuema ajaloo ühte 
murrangulisemasse ajajärku, mil 
rajati lääneliku vaimukultuuri 
alusmüüri. See oli valgustuse, 
Prantsuse revolutsiooni, Napoleo-
ni sõdade ja ühendatud Saksamaa 
sünniaeg, mida autor on tänuväär-
se põhjalikkusega kirjeldanud.
Teoses antakse ülevaade Seebec-
kide suguvõsa põlvnemisest ning 
jõudmisest Eestimaale, hea pildi 
saab Thomas Johanni kooliteest 
Tallinna Keiserlikus Gümnaa-
siumis, mis tänapäeval kannab 
Gustav Adolfi nime, ning õpingu-
test Saksamaal. Esmalt õppis ta 
Berliinis ja seejärel Göttingenis, 
kus kohtus nimekate professorite 
ja kaasüliõpilastega, sh vendade 
Humboldtitega. Lugeja saab üht-
lasi hea pildi Saksamaa tollasest 
üllatavalt paindlikust kõrgharidus-
süsteemist, kus tudengitel oli üsna 
suur vabadus oma haridustee ku-
jundamisel. Pahatihti venitas see 
küll õpinguaja pikaks, nagu juhtus 
ka Seebeckil, kes taotles ja sai dok-
torikraadi kümme aastat pärast 
lõpueksamite sooritamist.
Juba ülikooliõpingute alguses ku-
junes Seebeckil märkimisväärne 

aastal Berliini Teaduste Akadee-
mia kirjavahetajaliikmeks, ning 
uuest aastast ka tegevliikmeks.
Järgnesid Seebecki Berliini aas-
tad, mil ta uuris galvaaniahelates 
asetleidvaid protsesse, mis viisidki 
1821. aastal tema tähtsaima avas-
tuse – termoelektri efekti avasta-
miseni. Algas termoelektri võidu-
käik, aga kätte jõudsid ka Thomas 
Johann Seebecki viimased eluaas-
tad. Raamatus on ära toodud ka 
Seebecki olulisemad publikatsioo-
nid, mitmed tema kirjad ning põlv-
nemis- ja järglaste lugu.
Ilmunud raamat ei ole kaugeltki 
mitte ainult ühe kuulsaima siit-
mailt pärit tippteadlase, füüsi-
kaklassiku Thomas Johann See-
becki lugu, vaid märksa laiemalt 
oluline panus Eesti ja Saksa kul-
tuuri- ja teaduslukku. ■

MONOGRAAFIA KUULSAIMAST 
EESTI LOODUSTEADLASEST

suhtlusringkond, kuhu kuulus 
temast vaid neli kuud noorem, 
tollal veel tundmatu filosoof He-
gel, samuti filosoofid Schelling 
ja Oken. Eriti lähedased olid tal 
suhted Goethe ning paljude teis-
te Jena ja Weimari vaimueliiti 
kuuluvate inimestega. Kõik see 
kujundas Seebecki maailma-
vaadet ja mõjutas tema tulevast 
teadlasekarjääri.
Raamatus kirjeldatakse põhjali-
kult Seebecki teadlasetee algust, 
mil ta puutus lähedalt kokku 
elektriteaduse sünniga ning mis 
oli seotud selliste nimedega nagu 
Franklin, Richmann, Aepinus, 
Galvani ja Volta. Olulisel määral 
mõjutas Seebecki kui teadlase 
kujunemist aga pikaaegne sõp-
rus Goethega. Goethe tollastest 
päevaraamatutest nähtub, et 
Seebeckist kujunes Goethe lähim 
nõuandja füüsika küsimustes. 
Goethe pühendus ulatuslikult loo-
dusteaduslikele uuringutele, eel-
kõige värvusõpetusele, ning astus 
teravalt välja Isaac Newtoni opti-
kakoolkonna vastu, süüdistades 
viimast väärõpetuse teenimises. 
Kahjuks mõjus koostöö Goethega 
tollal mõneks ajaks negatiivselt 
Seebecki kui teadlase mainele.
Teoses leiab kaasahaaravat kä-
sitlemist Napoleoni sõdadest tin-
gitud suur majanduskriis Euroo-
pas ja selle mõju Seebecki ja tema 
kaasteadlaste elukäigule. Sel ajal 
sündis aga tema esimene suur 
avastus: valguse kaksikmurdumi-
ne karastatud klaasis. Optikaalas-
te tööde eest valiti Seebeck 1818. 

Enn Velmre. Tallinna kaupmehe
pojast füüsikaklassikuks: Thomas 
Johann Seebeck 1770–1831. 
Kirjastus Argo 2022, 320 lk.
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Tõnis Liibek  Foto: erakogu

MAAILMAMUDELI EHITAMISEST. 
AKADEEMIK OLAV AARNA 80

Akadeemik Olav Aarna oli Tallinna Tehnikaülikooli rektor aastatel  
1991–2000. Ta oli selle ülikooli esimene rektor taasiseseisvunud Eestis 
ning tema ametiajal muutus ülikoolielu kardinaalselt. 

Eesti vajadustele. Teisel ametiajal laiendasime 
Eesti Teaduste Akadeemia reorganiseerimise 
protsessis olulisel määral tehnikaülikooli teadus-
likku ampluaad ja tõime tehnikaülikooli katuse 
alla terve rea olulisi uusi teadusvaldkondi.

Milliseid pärast oma ametiaega  
toimunud arenguid tehnikaülikoolis  
hindate kõige kõrgemalt?
Visuaali mõttes seda, et tõepoolest on unistus 
terviklikust kampusest väga meeldival viisil 
realiseerunud. Sisulise poole pealt, et pea kõi-
kides valdkondades on välja kujunenud üsna 
tugevad teaduskooslused.

Kas on mingeid soovitusi praegusele  
või tulevastele rektoritele,  
kuidas ülikooli arendada?
Ütlen ausalt, et ei ole, ja arvan ka, et see ei 
oleks hea mõte. Olen seda meelt, et igal tuleva-

OLAV AARNA,  
TALLINNA TEHNIKA ÜLIKOOLI  
REKTOR AASTATEL 1991–2000. 
1990. aastal valiti informaatikateadlane Olav 
Aarna Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.
1991. aastal valiti ta SoomeRootsi Inseneri
teaduste Akadeemia välisliikmeks.
1996. aastal nimetati ta Tampere Tehnika
ülikooli audoktoriks.
2003. aastal valiti Olav Aarna Rootsi Inseneri
teaduste Akadeemia välisliikmeks. 
2000–2003 oli Olav Aarna Estonian Business 
Schooli rektor ning töötas seejärel EBSi 
õiguse ja avaliku halduse professorina. 
Aastatel 2003–2007 oli Aarna Riigikogu liige 
ja kultuurikomisjoni esimees.
4. novembril 2022 tähistas Olav Aarna oma 
80. sünnipäeva. 
Olav Aarna isa, põlevkivikeemik ja akadeemik 
Agu Aarna oli Tallinna Tehnikaülikooli rektor 
aastatel 1960–1976.

Moskva juhiste asemel sai hakata otsuseid lan-
getama ise ning ülikool muutus autonoomseks. 
Kateedrite asemele moodustati instituudid, 
kursusesüsteemilt mindi üle ainesüsteemsele 
õppele ja muudeti oluliselt õppekavade struk-
tuuri. Kroonilise rahapuuduse ja ebastabiilsuse 
tõttu kannatas aga teadus- ja arendustegevus.
1990. aastate keskpaigas küttis kirgi rektor 
Aarna mõte moodustada Tehnikaülikoolist, 
Tallinna Pedagoogikaülikoolist ja Eesti Tea-
duste Akadeemia instituutidest Tallinna Üli-
kool, mis sellisel kujul küll ei teostunud. 

Mida peate oma kahe rektoriametiaja 
kõige olulisemateks saavutusteks?
Ma arvan, et kaks asja. Esimesel ametiajal 
1991–1995 õnnestus läbi viia akadeemilise 
struktuuri ja õppekavade reform, luua tolle aja 
parema äratundmise järgi selline akadeemiline 
ja õppekavade struktuur, mis vastas paremini 
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sel rektoril peaksid olema piisavalt vabad käed 
enda visiooni realiseerimiseks, mis loomuli-
kult peab ülikooliperega olema läbi arutatud. 
Pean mõistlikuks ka seda, et endine rektor 
või endised rektorid pigem ei tööta ülikoolis 
pärast ametiaega. Oma isale viidates, ta sai 
järgnenud rektori Boris Tammega väga hästi 
läbi, aga ta läks teadlikult TA Keemia insti-
tuuti tööle, sest siin majas edasi töötades tekib 
tahes-tahtmata endal ja pigemini kolleegidel 
soov küsida, mis sa arvad, kas see ei ole vale, 
mida järgmine mees või naine tegi või ütles. 
Selle tõttu pean mõlemale poolele tervisliku-
maks ja kasulikuks, et eelmised rektorid liiga 
lähedalt neid asju ei vaata ega torgi.

Maailma kaugema tuleviku osas  
olete pigem optimistlikult või  
pessimistlikult meelestatud?
Kui silmas pidada kliimasoojenemise temaatikat, 
kuulun ma sellesse leeri, kes algusest peale on aru 
saanud, et me ei saa eitada inimese rolli nendes 
protsessides. See ei ole puhtalt maakera pöörlemis-
telje nurga muutumise küsimus ja muud geoloogi-
lises ajas perioodiliselt toimuvad protsessid, siin on 
oluline roll inimesel. Paradoksaalselt on loodus- ja 
tehnikateadlased viimase paarisaja aasta jooksul 
sellele kõvasti hagu alla andnud. Paraku ei sisenda 
see, mis toimub, ja see, millises tempos see toimub, 
erilist optimismi. 
Olen ennast pidanud paadunud optimistiks, 
aga arvestades inimese põhiloomust ei näe ma 
siin kahjuks optimismiks liiga suurt põhjust. 
Kui me elame piiratud ressursside tingimustes 
ja teisest küljest oleme kogu aeg orienteeritud 
sellele, et kõik peab monotoonselt kasvama, 
siis saab see ainult ummikusse joosta. 
Ratsionaalne alternatiiv oleks, et me kaheksa 
miljardiga lepime kokku, et tõmbame seda tarbi-
mise pidu koomale. Aga ma ei näe mingisugust 
jõudu, kuidas need kaheksa või ka kaks miljardit 
kokkutõmbamises kokku lepivad. Kui pool miljar-
dit lepibki kokku, siis 7,5 miljardit ütleb, et kuul-
ge, meie tahame ka järele proovida, kuidas see 
pidu päriselt käib. Me oleme ennast poolmärka-
matult üsna lootusetu raja peale sättinud. Kuigi 
viimased 50 aastat on aeg-ajalt kella tilistatud, et 
sõbrad ärgake üles, seda ärkamist piisaval mää-
ral kahjuks ei ole ja pole ka näha seda sisemist 
jõudu, mis tegelikult vajalikku pööret tekitaks. 
Asi pole ainult rohepöördes. Me oleme inimes-
tele loonud piiratud ettekujutuse probleemi 
ulatusest. Probleem ise on selles, et inimtege-
vuse tõttu on Maa taluvuspiir mitmes aspektis 
ületatud ja kliimasoojenemine on vaid üks 
tulemustest. Enamgi veel, me oleme loonud 

ettekujutuse, et probleemi lahenduseks on 
süsinikdioksiidi emissiooni radikaalne vähen-
damine, võib-olla koos ringmajanduse edenda-
misega. See kõik on tarvilik, kuid mitte piisav.

Millise teadusvaldkonna arengut  
peate praegu kõige huvipakkuvamaks? 
Ma ausalt ei oska ühtegi eelistada, pigemini 
eelistan meid ümbritsevast maailmast või-
malikult tasakaalustatult ja terviklikult aru 
saada, ja ma ei pea silmas ainuüksi füüsikalist, 
vaid ka vaimset maailma. Teaduse institut-
siooni arengu üks kahjulikke kõrvalnähte on, 
et teadustegevuse olemusest tingituna oleme 
sunnitud võimalikult kitsale kõiksuse aspektile 
keskenduma ehk üha kitsamalt spetsialiseeru-
ma. Üha kitsamatest, sügavamatest vaadetest 
tervikliku pildi kokku panemine on üha keeru-
kam. Tänapäeval põhimõtteliselt ei ole olemas 
inimest, kelle kohta võiks 18. sajandi tähendu-
ses öelda, et ta on entsüklopedist. Samas tahak-
sime omada maailmast võimalikult terviklikku 
ja tõepärast pilti. Seetõttu ma ei arva, et mõnda 
valdkonda oleks vaja tingimata eelisarendada 
või sealt mingeid läbimurdeid oodata. 
Püüan maailma enda jaoks mõtestada laiemalt 
ja terviklikumalt, kui ma seda varem olen 
teinud. Mul on väike ambitsioon midagi ka 
kirja panna, raamatus pealkirjaga “Kuidas ma 
oma maailma mudelit ehitasin”. See ei ole me-
muaaride raamat, vaid tagasivaade, mida ma 
mingisuguste maailmatükkide matemaatiliste 
mudelite loomisel olen teinud, ja laiemalt reaal-
se maailma, isikliku unikaalse maailmamudeli 
ning teaduse ja kultuuri näol loodud kollektiiv-
se maailmamudeli suhetest sellega. Taustaks 
on Karl Popperi nn kolmeosalise maailma mu-
del: reaalne maailm, individuaalsed maailmad 
ja kollektiivse loominguna loodud maailm, mis 
on laias mõttes kultuur ja selle osana teadus, 
kuhu on kristalliseerunud see, mida me kollek-
tiivselt arvame, et reaalne maailm on.

Kas on veel mõni unistus,  
mida tahaksite teostada?
Ühel mu lastelastest oli paar kuud tagasi koo-
lis ülesanne vanaisa intervjueerida, ja kõige 
viimane küsimus oli, et mis on õnn. Tuntud 
küsimus, millele raske vastata. Ma vastasin, 
et õnn on see, kui sul on võimalik teha seda, 
mis sulle kõige rohkem meeldib. Selles mõttes 
ma arvan enda 80 aasta peale tagasi vaadates, 
et olen üsna õnnelik inimene. ■

Loe täispikka intervjuud  
taltech.ee/uudised/maailmamudeli- 
ehitamisest-akadeemik-olav-aarna-80 

https://taltech.ee/uudised/maailmamudeli-ehitamisest-akadeemik-olav-aarna-80
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Kadri Kallaste  Foto: Andres Valkoneni kogust

Septembris esilinastus Tudengimajas melomaani ja fotograafi  
Tõnu Talivee muusikaline dokumentaalfilm „50 aastat hiljem. Taas
kohtumine Keldrilise Heliga“. Filmi fookuses on 1970. aastal Tallinna 
Polütehnilises Instituudis (edasi TPI) alguse saanud bändi  
Keldriline Heli, hilisema nimega Väntorel, looming. 
Tõuke filmi loomiseks andis Andres Valkonen, 
kes valmistus koostöös Georg Otsa nimelise 
Tallinna Muusikakooli õpilastega esitama 
endise Keldrilise Heli muusikat. Ta soovis, et 
Tõnu Talivee salvestaks proove ja kontserte. 

Esilinastusele tegi „soojendust“ legendaarse 
TPI üliõpilasklubi juhataja Olavi Pihlamägi, 
kes vestles Keldrilise Heli liikmete Andres 
Valkoneni, Andres Talviku ja Lagle Alpiusega 
ning filmi autoriga. 

TAASKOHTUMINE  
KELDRILISE HELIGA

AJALUGU
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TPI aula valmis 1968. aasta hilissuvel ja 
Olavi Pihlamäe sõnul hakati kohe mõtlema, 
kuidas võiks seda hea akustikaga ruumi 
veel kasutada. Sel ajal toimusid suuremad 
muusikasündmused Estonia kontserdisaa-
lis, iga noor pillimees selle lavale aga ei 
pääsenud. TPI aula andiski muusikataeva 
tõusvatele tähtedele võimaluse saada suure 
lava kogemus. Aula rikkalik kontsertprog-
ramm kestis kuni 1985. aastani. Põhjuseks 
oli viis aastat varem avatud Linnahall ja 
selle esmaklassiline tehniline sisseseade, 
mis pakkus muusikutele väga häid esine-
mistingimusi.
Edukaimaks TPIst alguse saanud koos-
seisuks kujunes Keldriline Heli. Bändi kaks 
asutajat, Andres Valkonen ja Andres Tal-
vik, kohtusid 1970. aasta suvel Pärnumaal 
Võiste malevas. Mõlemal oli biitansamblis 
mängimise kogemus ja soov alustada uue 
koosseisuga. Lepiti kokku, et proove ha-
katakse tegema sama aasta septembris ja 
keskendutakse peamiselt omaloomingu esi-
tamisele. Mõlemad Andresed võtsid kaasa 
oma endised bändikaaslased: Talvik tõi kaa-
sa trummar Tiit Plaksi ja kitarrist Härmo 
Härmi ning Valkonen kitarrist Viljar Rähni 
ja laulja Lagle Alpiuse. Bassimängija Ants 
Rand lisandus ajalehekuulutuse abil.
Tol ajal polnud pillide valikuga suurt hõisa-
ta. Kasutati kas Ida-Euroopa toodangut või 
siis ehitati instrumente ise. Levinumad olid 
Ida-Saksamaa kitarritootja Musima pillid ja 
Ungari BEAGi võimud. TPIs automaatika 
ja telemehaanika erialal õppinud bändiliige 
Härmo Härm meisterdas bändi jaoks pille, 
näiteks konstrueeris ta Eestis esimese juhi-
tava sagedusega elektroonsel generaatoril 
põhineva süntesaatori.
Bändi enamasti psühhpopp-stiilis reper-
tuaar tuli Andres Valkoneni, aga ka Andres 
Talviku ja Viljar Rähni sulest. Lisaks män-
giti valikut tollaste tuntud bändide Rolling 
Stones’i, Creedence Clearwater Revivali ja 
Black Sabbathi lugudest. 
Bändi nimi Keldriline Heli pärines kahest 
allikast. Üheks oli The Beatles’i endise 
mänedžeri raamat „A Cellarful of Noise“ 
(1964), mille pealkirja eesti keelde tõlkimi-
sel saadi sõnapaar keldriline heli. Teiseks 
oluliseks mõjutajaks oli bändi esinemiseks 
eraldatud ruum, mis asus ülikooli fuajee 
põranda all. Sinna pääseb praegugi söökla 
trepi süvises asuvast uksest. Seal hoidis 
koristaja oma töövahendeid.

Keldrilise Heli nime all jõuti TPI aulas anda 
vaid kaks suuremat kontserti: 26. veebruaril 
ja 26. märtsil 1971. 26. märtsil toimunud 
kontsert lõppes aga planeeritust varem, sest 
keegi lülitas elektri välja. Andres Talviku 
sõnul pidi seda tegema julge mees, sest lüliti 
asemel oli ära lühistatud TPI hoone ühe osa 
elektrikilp. Elektrita jäi aula, rektoraat, 
fuajee ja osa elektroonikakorpusest, kus 
oli palju väga hinnalisi arvuteid. Kui aula 
pimedusse mattus, andsid valgust vaid lava 
serval põlevad küünlad. Kuna Keldriline 
Heli polnud a cappella ansambel, ei olnud 
mõtet kontserdiga jätkata ja publik suunati 
aulast välja. 
Legendi järgi olevat aulaesist treppi ja 
fuajeed valgustanud ülikooli taha muru-
platsile sõitnud miilitsaauto tuled. Seda 
ei tahtnud Andres Talvik aga kinnitada, 
sõnades, et mida kaunim legend, seda 
vähem on selles tõtt. Kindel on aga see, et 
Keldrilise Heli läänelik muusika ja mäs-
sumeelsus tõid kaasa probleeme nõukogu-
de võimudega. Pärast märtsis toimunud 
kontserti ei õnnestunud neil esinemisluba 
enam saada. Samas koosseisus jätkamiseks 
soovitati bändile uus nimi anda. Looming 
ja liikmed jäid samaks, muutus vaid nimi: 
Keldrilisest Helist sai Väntorel. See võe-
ti bändi repertuaaris olnud laulust „Olen 
nahktiibadega väntorel“, millest oli saanud 
juba omamoodi hümn.
Kõige võimsam Väntoreli etteaste toimus 
Olavi Pihlamäe sõnul 22. novembril 1971 
Estonia kontserdisaalis ENSV Heliloojate 
Liidu Kergemuusika Pleenumi kontserdil. 
„Selle järel olin mina täiesti veendunud, et 
nüüd on Väntorelil uksed Euroopasse ava-
tud,“ sõnas Pihlamägi. Juhtus aga midagi 
ootamatut: pärast vähem kui kaheaastast 
tegutsemist lõpetas bänd oma tegevuse. Sel-
le aja jooksul oli antud 34 kontserti Tallin-
nas, Tartus, Pärnus, Võrus ja ka Kaunases. 
Küsimusele, mis juhtus, vastas Valkonen: 
„Komponente oli palju, aga kommunikat-
sioon jäi kehvaks. Mõned jutud jäid lõpuni 
rääkimata“.
Õnneks säilis Keldrilise Heli / Väntoreli 
loomingust kahe salvestuse jagu muusikat, 
mille põhjal ilmus 1997. aastal kassett ja 2014. 
aastal plaadifirma Frotee nn kauamängiv heli-
plaat „Väntorel“. ■

Kuula Keldrilise Heli liikmetega  
vestluspaneeli terves ulatuses  
Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi 
Youtube’i kanalil.  

https://youtu.be/GMS7XHbqMJY
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Kristina Rebane  Fotod: Kalev Lilleorg

3. detsembril, rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval, toimus 
Tallinna Tehnikaülikooli aulas ühtekuuluvuskontsert „Mis on inimene?“. 
Kõik laval toimuv tõlgiti viipekeelde, kirjutus ja kirjeldustõlkesse ning 
lihtsasse keelde, et tuua kultuur, täpsemalt muusika ja luule, kõikideni – 
sh vaegnägijate, vaegkuuljate, liikumisraskustega ja intellektipuudega 
inimesteni. 
Kontsert valmis ülikooli Akadeemilise Nais-
koori, kultuurikorraldaja Piret Ausi ja Eesti 
Puuetega Inimeste Koja (EPIK) koostöös. La-
val olid peale koori ka luuletajad Lauri Räpp 
ja Anne-Mai Tevahi, kelle mõtisklused põimi-
sid kokku selle, mida me kuuleme, aga ei näe, 
ja selle, mida me näeme, aga ei pruugi mõista.

KULTUUR

Kontsert oli piirangutevaba ehk ligipääsetav 
kõigile huvilistele. Nende jaoks, kes siiski min-
gil põhjusel ise kohale tulla ei saanud, tehti 
kontserdist kaks otseülekannet: eraldi kirjel-
dustõlke ning kirjutus- ja viipetõlkega.
Nii ilusa, aga ambitsioonika kontserdi idee tuli 
koori dirigendil Edmar Tuulel, kui ta suvel 

KONTSERT  
TÕESTI KÕIGILE:  
„MIS ON INIMENE?“
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koostas koori hooaja tööplaani. Kuna dirigendi 
üks pereliige on liikumispuudega ega ole seni 
saanud kontsertidel käia, tekkis mõte, et talve 
alguses võiks toimuda kontsert, kuhu saavad 
tulla ka piiratud liikumisega inimesed. Um-
bes samal ajal sattus Edmar nägema videot 
koorist, kes viipleb ühtekuuluvuskontserdi 
nimilugu „Mis on inimene?“ ja nii hakkaski 
augustis idee hargnema.
Esmalt võttis Edmar ühendust kirjanik Lauri 
Räpiga, seejärel Eesti Puuetega Inimeste Koja-
ga, kelle kaudu lisandus projekti kultuurikor-
raldaja ja ligipääsetavuse eestvedaja Piret Aus. 
Mida rohkemate inimestega kontserdi ideed aru-
tati, seda selgemaks sai, et see mõte pakub huvi 
ja kõnetab inimesi. Edmar tunnistab, et lõpuks 
kasvas projekti meeskond nii suureks, et ta seda 
enam hoomata ei suutnud, aga kõik uskusid 
ettevõtmisesse kogu hingest ja toimetasid nagu 
üks pere. Ideest teha väike heategu kasvas välja 
kontsert, mis polnud ainult kõigile ligipääsetav, 
vaid juhtis tähelepanu ka teravale probleemile, 
et meil on palju inimesi, kes jäävad oma erivaja-
duse tõttu kultuurist ilma.
Eestis on ametlikult määratud puue 10% 
inimestest, aga tegelikkuses on erivajadustega 
inimeste osakaal märksa suurem. Need inime-
sed tuleksid ja käiksid hea meelega näitustel, 
muuseumites, kontsertidel, kui neile oleks 
loodud võimalused nendest osa saamiseks.
Kultuurikorraldaja Piret Aus, kes on ka ise 
muusik, räägib, et kui ta veel muusikakoolis 
käis ja seal kontsertidel esines, tulid ka tema 
vanemad võimalusel kohale, aga täit osa nad 
tütre esinemisest ei saanud, kuna nad olid kur-
did. Sellegipoolest plaksutasid nad õige koha 
peal, järgides teisi. Nüüd on Piret juba aastaid 
tegelenud ligipääsetavuse kitsaskohtadega, aga 
läks mitukümmend aastat, enne kui ta jõudis 
küsimuseni: mis saaks siis, kui ka kurdid saak-
sid kätte samad emotsioonid ja tunde, mis siis, 
kui ka pimedad teaksid, mis toimub saalis, kui 
palju ja millistes riietes on esinejaid?
Kui kontserdi kutsed välja saadeti, siis EPIK 
koostas lisaks 4–5-leheküljelise teksti ligipää-
setavuse teemal. See saadeti kõigile kutsutu-
tele, et nad teaksid, kui paljude takistustega 
puutuvad kokku erivajadustega inimesed.
Põhjus, miks selline kontserdikorraldus ei 
ole veel tavapraktika, on lihtsalt korraldajate 
teadmatus. Kui sul endal puudub kokkupuude 
erivajadustega inimestega, siis sa ei tulegi sel-
liste detailide peale, et pime ei näe liftis korru-
se numbrit, ei saa kirjeldustõlketa osa sellest, 
kui esinejatele viib pisike poiss lillekimbu, 
millised on saalis dekoratsioonid; et kurt ei saa 

kirjutus- või viipetõlketa osa esitatavate lugu-
de sisust ega sõnavõttudest. Aga just pisiasjad 
on need, mis loevad.
Koor esitas kontserdi nimiloo „Mis on inime-
ne?“ esimese loona lauldes ja viimase loona 
viipekeeles. Saalis olnud kurte liigutas see nii 
väga, et ka nemad viiplesid lugu kaasa.
President Kersti Kaljulaid ütles oma sotsiaal-
meedia postituses: „Üsna pöörane, mida Ed-
mar Tuul, Piret Aus, Eesti Puuetega Inimeste 
Koda ja teised on korraldamas. See on küll 
ka omamoodi eksperiment, aga üks ütlemata 
ilus.“ Kontserdil avaldas ta lootust, et tulevi-
kus võiks laulupidudel olla igal kooriliigil oma 
laul, mida esitatakse viibeldes. Sotsiaalminis-
ter Signe Riisalo aga nimetas kontserti lõppe-
va aasta olulisimaks kultuurisündmuseks. ■
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DOKTORITÖÖD
OKTOOBER–NOVEMBER 2022

EKATERINA KOROLEVA
FinTech Business Models and Their Linkages 
with Customers and Founders.  
FinTech ettevõtete ärimudelid ja nende seosed 
klientide ja asutajatega. 
Juhendaja Laivi Laidroo, kaasjuhendaja  
Mari Avarmaa.  
Ärikorralduse instituut.  
Kaitses 17.10.2022.

KALEEM ULLAH
Readiness Assessment for BIM-based Building 
Permits Using Multiple Criteria Analysis. 
BIM-i põhiste ehituslubade valmiduse hinnang 
hulgikriteeriumide analüüsi meetodil. 
Juhendaja Irene Lill, kaasjuhendaja  
Emlyn D.Q. Witt.  
Ehituse ja arhitektuuri instituut.  
Kaitses 18.10.2022.

MAHBOOB ALAM
Fabrication of Novel Metal, Nitrogen Co-doped  
Carbon Materials based on a Unique Organic Ligand.  
Uue orgaanilise ligandi kasutuselevõtt metalli 
ja lämmastikuga rikastatud süsinikmaterjalide  
sünteesimiseks. 
Juhendaja Pavel Starkov, kaasjuhendaja  
Nadežda Kongi.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
Kaitses 19.10.2022.

SEPEHR MOZAFFARI
Effect of Different Sweep Gases on Sulfur  
Behavior during Pyrolysis of Kukersite Oil Shale. 
Pürolüüsikeskkonna mõju väävli käitumisele 
kukersiitse põlevkivi pürolüüsil. 
Juhendaja Oliver Järvik, kaasjuhendaja  
Zachariah Steven Baird.  
Energiatehnoloogia instituut.  
Kaitses 25.10.2022.
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PARSA MOZAFFARI
Phase Equilibria of Complex Mixture in the 
Context of Unconventional Fuel Resources. 
Komplekssete segude faaside tasakaalud  
mittekonventsionaalsete energiaallikate  
tehnoloogiates.  
Juhendaja Oliver Järvik, kaasjuhendaja  
Zachariah Steven Baird.  
Energiatehnoloogia instituut.  
Kaitses 25.10.2022.

ARDO ALLIK
Advancing Novel Physical Fatigue Assessment 
and Human Activity Monitoring Methods 
towards Personalized Feedback with Wearable 
Sensors.  
Kantavatel seadmetel põhinevate füüsilise  
väsimuse hindamise ning inimese aktiivsuse 
monitoorimise meetodite arendamine  
personaalseks tagasisideks. 
Juhendaja Ivo Fridolin, kaasjuhendajad  
Kristjan Pilt, Gert Jervan.  
Tervisetehnoloogiate instituut.  
Kaitses 16.11.2022.

ANNI KOOLI
Sustainable Synthesis and Dearomatization 
of Oxygen-Containing Aromatic Compounds. 
Hapnikku sisaldavate aromaatsete ühendite 
jätkusuutlik süntees ja dearomatiseerimine. 
Juhendaja Margus Lopp, kaasjuhendaja  
Maksim Ošeka.  
Keemia ja biotehnoloogia instituut.  
Kaitses 25.11.2022.

KÕIK DOKTORITÖÖD LEIAD 

DIGIKOGU.TALTECH.EE, 
KUS SAAD OTSIDA PEALKIRJA,  

AUTORI, JUHENDAJA JA  
MÄRKSÕNA JÄRGI.

DIGIKOGUST LEIAD KA  
BAKALAUREUSE-, DIPLOMI- JA  

MAGISTRITÖÖD, UURINGU-
ARUANDED JA MUUD ÜLIKOOLI  

VÄLJAANDED. 

E-ÕPIK „NUMBRILISED 
ARVUTUSSKEEMID 
VOOLAMISE HÜDRAULIKAS“
Janek Laanearu, Andres Piirsalu
TalTech Kirjastus, 2022. 855 lk. 
ISBN 9789949839193 (pdf)

Ilmunud on Janek Laanearu ja Andres Piirsalu 
e-õpik „Numbrilised arvutusskeemid voolamise  
hüdraulikas“. Õpikusse on valitud teemasid ehi tus- 
valdkonna erinevatest erialadest, nagu veevarus-
tus ja kanalisatsioon, teedeehitus ning hüdroteh-
nika, et selgitada üldisemalt numbriliste meetodi-
te kasutamise võimalusi insenersüsteemides.
Õpiku eesmärk on pakkuda terviklikku eesti-
keelset ja kaasajastatud hüdraulika teooriat, 
terminoloogiat ja praktiliste ülesannete lahen-
damise meetodeid. Õpik on mõeldud inseneri-
õppe üliõpilastele, spetsialistidele, ekspertidele 
ja teistele, kellel on huvi tutvuda voolamise 
hüdraulika valemite kasutamisega praktiliste 
ülesannete lahendamisel ning omandada hüd-
rauliliste voolusüsteemide analüüsiks vajalik 
numbriline arvutusmetoodika.
E-õpik on ilmunud programmi „Eestikeelsete 
kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 
2018–2027“ ning Haridus- ja Teadusministee-
riumi ja Eesti Keele Instituudi toel.

TALLINNA 
TEHNIKAÜLIKOOL

Janek Laanearu
Andres Piirsalu

NUMBRILISED 
ARVUTUSSKEEMID 
VOOLAMISE 
HÜDRAULIKAS

https://digikogu.taltech.ee/
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/33c0c06f-f558-4025-a59b-2bb7b943c95e
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:
BIRGY LORENZ: A STEADFAST 
DISCOVERER OF CYBER TALENTS
The cover person of this issue is Birgy Lorenz, a re-
searcher at the TalTech Centre for Digital Forensics 
and Cyber Security, who can be inspired by a lot and 
inspire many. In 15 years, 75 000 young people have 
gone through the cyber defense and security programs 
led by her, and this cyber-olympics is supported by the 
Ministry of Defense together with Estonian Internet 
Foundation. She is passionate about computer science 
education and Estonia’s IT future and is passionately 
looking for ways to attract girls and women to cyber 
security and IT. And as they say in some TV infomer-
cials – that’s not all!

FROM THE DEPTHS OF THE LABORATORIES TO THE LIMELIGHT: 
CONTRIBUTORS BEHIND GREAT SCIENTIFIC WORKS

versity are brought together in the cooperation 
laboratory, then cooperation places with partners 
from further afield are sought. According to the 
coordinator of the Core Laboratory, Karin Käär, 
30 research groups have already shown interest 
in participation and cooperation.
The Core Laboratory has defined seven topics 
around which new solutions and innovation will 
be developed. In terms of sustainable technologies, 
the focus is on resource valorization, secondary 
raw material circular economy, biomass valoriza-
tion and CO2 valorization; when thinking about a 
sustainable society, attention is paid to sustainable 
entrepreneurship, smart society and new servic-
es. In the article, you can find three stories where 
TalTech researchers are already making a power-
ful contribution to the circular economy.

PAGE 32

are “small but necessary cogs in all activities”. 
Today, we correct that mistake and bring in front 
eight technical staff members of the university, 
whose work has depended and largely depends 

and it is also home to some protected species. 
The studies also gave specific recommendations 
on how we can further increase biodiversity: less 
mowing, more bushes and even more nesting 
places for birds.

PAGE 28

CIRCULAR ECONOMY  
CORE LABORATORY:  
ACTING TOGETHER MAKES  
A BIGGER IMPACT
In December, Tallinn University of Technology 
opened the Circular Economy Core Laboratory – a 
cooperation platform for stimulating and coordi-
nating innovation related to the circular economy.
It is not a laboratory for physical experiments, but 
a mind lab and collaboration platform. According 
to its leader Allan Niidu, for major changes, it is 
necessary to assemble large – pan-Estonian, pan-
European and cross-disciplinary – consortia to co-
ordinate the applications for funding and increase 
the efficiency of the projects that received funding.
First of all, the circular economy competences and 
those interested in the research groups of the uni-

BIODIVERSITY IN CAMPUS: WE HAVE SOMETHING TO KEEP SAFE!

University research labs are full of people who 
put their whole body and soul into science, but 
still don’t get the attention they deserve. Perhaps 
referring to one of the heroes of this story – they 

Birgy Lorenz has cooperation projects with schools 
and talents on her desk as well, she leads the IT Di-
dactics Center and the Academic Ethics Committee, is 
the founder and board member of the Estonian Infor-
matics Teachers’ Society, a board member and teacher 
of the Estonian Data Protection Association, and the 
IT development manager at Pelgulinna Gymnasium.
Even that is not all. For more than a decade, Lorenz 
has been distinguished and recognized for various 
digital, IT and educational projects. The most recent 
of them is the science popularization award received 
in November for hosting the Cyber Olympics.
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Who lives on the TalTech campus? This summer, 
three biodiversity surveys were conducted: bird 
survey, vegetation survey, and pollinator survey. 
It probably won’t come as a surprise that, thanks 
to the diverse landscape, we have something to 
keep safe. There are several sorts of forests and 
a lot of green areas on the university territory, 
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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.

BIOCEB: WE ARE CREATING THE BIOECONOMY OF THE FUTURE 
WITH THE JOINT CURRICULUM OF FIVE UNIVERSITIES

have been reformed, and certification conditions 
have been tightened. The next step is to focus on 
the quality of instruction.
Once the doctorate candidate has already been 
accepted, the level and skills of the supervisors 
are key – the success of the student depends 
very much on the supervisors. This was agreed 
by everyone who spoke in this article: supervi-
sors, doctoral students, and recent PhD. As the 
doctorates see the supervisor as a men tor and 
support person, professors also as a guide and 
thinker in the scientific world. But who should 
and who should not supervise doctoral students? 
You can find out in the article!
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Professor Jaan Kers writes about the experience 
and challenges presented by the joint creation of 
a multi-master’s degree curriculum by five univer-
sities with the support of the Erasmus Mundus 
program. The curriculum was put together from 
already recognized master’s degree programs op-
erating at universities in different countries, and 
graduates receive several master's degrees from 
the respective universities. The first graduates 
have now received multiple diplomas and have 
already started their doctoral studies.
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In February 2019, a consortium of five universities 
(University of Aalto, University of Liege, AgroPar-
iTech, University of Reims-Champagne-Ardenne 
and TalTech) submitted an application for the Er-
asmus Mundus Joint Master Degree 2019 compe-
tition with the short name “European Master in 
Biological and Chemical Engineering for a Sustain-
able Bioeconomy” Bioceb, which received a posi-
tive funding decision in July 2019. Upon meeting 
the requirements of the joint curriculum, gradu-
ates will receive an AgroParisTech joint diploma 
for completing the curriculum with an academic 
record and several master’s degrees according to 
the accredited curricula of the partner universities.

DOCTORAL STUDY  
IS A COOPERATION  
BETWEEN THE STUDENT AND  
THE SUPERVISOR
As anyone with experience in doctoral studies 
knows: the role of the supervisor is a key. A young 
researcher needs not only advice when writing a 
research paper, but also a mentor and support 
when entering the academic world, long discus-
sions about research topics and the broader mean-
ing of their research work, and also motivation in 
difficult moments.
At TalTech, a lot has been done to improve the 
effectiveness of doctoral studies: we were the first 
among Estonian universities to start paying sala-
ries to our doctoral students, doctoral admissions 

A CONCERT INDEED FOR EVERYONE
On December 3, the International Day of People 
with Disabilities, the concert “What is a person?” 
was held in the Assembly Hall of Tallinn Univer-
sity of Technology. Everything happening on stage 
was translated into sign language, written and de-
scriptive interpretation, and plain language in or-
der to bring culture, specifically music and poetry, 
to everyone – including the visually impaired, the 
hearing impaired, people with mobility difficulties 
and intellectual disabilities.
The concert was created in cooperation with the 
University’s Academic Women’s Choir, cultural 
organizer Piret Aus and the Estonian Chamber 
of Disabled People. In addition to the choir, the 
poets Lauri Räpp and Anne-Mai Tevahi were also 

on stage, whose reflections intertwined what we 
hear, but do not see, and what we see, but may 
not understand.
President Kersti Kaljulaid said about the concert 
in her social media post: “It’s pretty incredible 
what Edmar Tuul, Piret Aus, EPIK and others 
are organizing. It’s also a kind of experiment, but 
an unspeakably beautiful one.” At the concert, she 
expressed the hope that in the future, each type 
of choir could have its own song, which would be 
performed in sign language. Social Affairs Minister 
Signe Riisalo called the concert the most important 
cultural event of the year.
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on the performance of experimental research. In 
addition to great dedication and enjoyment of non-
routine work, they are united by the desire to re-
main modest – they emphasize the importance 

of teamwork and cooperation and the support of 
their team.
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