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Mart Laar

EESTI EDU VÕTMESÕONA

HAÄRIDUS

Lugupeetud rektor, austatud professorid.
Austatud Tallinna Tehnikaülikooli pere.
Mul

on

äärmiselt hea meel seista täna teie

ja väljakutsetest.

Eesti rahvuse sünni

suurimaks võimaluseks

ees

mingit

mis

alasid ei

Jah,

õpi,
ma

siis tuleb sinust Mart Laari

õigemini,

tänu

ja

saab tal üldse olla

tähtsusest Eesti tulevikule?

insenerihariduse

hariduslikule

tähendust

tuleb hirmutada: kui

sarnane

toetavat

inseneri-

sa

ajaloolane”'.

Kuid vaatamata

ajaloolane.

oma

jaoks

rohkemgi alust, lugedes hiljutisest “Postimehe”

lõpeb järgmiselt: “Lapsi

olen erialalt

mele

on

humanitaar küll sellises

õnnetu

see

väljaande arvamusküljelt

mõtteavaldust,

väljakutse

See

maailmaga tegelevas õppeasutuses teeb,

Sellistel kahtlustel võib olla

või

järele.

arusaamist tehnikahariduse tähendusest

elektroonilise

Eesti

Loomulikult võite täna mind siin teie

tänapäeval.

seismas nähes endalt küsida, mida

korralikus reaalse

suurkujud

“vaimult suureks saamist”, mis sisaldab

ja väljakutseks

aktuaalne ka

sama

meie rahvuse

ajal pidasid

endas ka taotluse võimalikult hea hariduse
vähemalt

rääkida Eesti võimalustest

ning

ees

hariduslikule taustale,

oma

taustale, oskan

ma

vast

hästi

üsnagi

hinnata, milline saab sellele väljakutsele vastamises olema teie roll. Sest ajaloolasena tean

ma üsna

Esiteks tean

ma

hästi, millist

seda

minu vanaisa kui ka isa
alustanud

telie kool

ajaloolasena

hea

välismaiste ettevõtete
elukohta vahetada.

piisavalt

Noored

teiegi

töökuulutusi

andekad

eneseteostust

ja

oma

on

arengus.

lõpetanud

akadeemilist

nii

tegevust

aru

et analüüsides riikide

seda,

teadlased esile tõstnud

kogu

ning

ja

on

jäävad

just

tehni-

endale konkurentsieeliste

maailm.

inimeste

pärast

on

näinud Eesti lehtedes üha

Ajude väljavool
ja

ka ise

arengus

tehnikaharidusega

teravamaks. Ilmselt olete

maailma.

riikide

osa

tõsiasi, millest saab

on

Konkurents

ma

tean ma ka

rahvaste konkurentsivõimet maailmas,

loomises. See

Eesti

omaaegses Tallinna Polütehnilises Instituudis.

loengute pidamisest

kahariduse ülimalt olulist

mänginud

et selle kooli on insenerina

olen

ning tegelikult

Mis aga veel olulisem:

ja

osa on

juba seetõttu,

mõelnud

oma

muutumas

sagedamini

järjest

ilmuvaid

elujärje parandamiseks

muutunud tõsiseks probleemiks üle
riiki vaid siis, kui siin

sissetulekut. Eneseteostust

ja

pakutakse

kogu
neile

sissetulekut saab vaid

siis, kui riik areneb edasi.
Eelmise nädala
Küsimus asetati

ajakirjanduses oli juttu globaliseerumise negatiivsest küljest.

väga

sellest õnnelikuks?

tabavalt: kas meil

Ega

ei ole

vaja

küll!

on

vaja globaliseerumist,

Aga

me

ei

saa

kui

me

ei

saa

seda ka eitada. Me peame

7

MART LAAR

hakkama

olukorras, kus kaubad, investeeringud ja ka tööjõud, mille

saama

tõestuseks

Nokia

on

töökuulutused

sagedased

rohkem riikide vahel. Mida teha selleks, et
stiimulit

jääda Eestisse,

Selleks

et

siin oleks hea elada,

kiiresti. Selline

harjutud

areng ei

kvantitatiivselt mõõtma.

ka

puudutama

inimeste

krahmates

unustama, et

kaugemale

oma

Kõigele

lisaks oleme

ning puudutada

jõud

me

tasemel.

et

tulemus oleks

mul hetkeks

lubage

võimalik sisse

tada.

tas

importida,

poliitikale

tegutsemist

Teine ala, kus Eestil
on

odava

on.

ka

tagasihoidliku

optimaalne?

tööjõu tingimustes
kättesaadavusele

selleks ei ole
on

on

püütud

valdon

Tööstus-

võidi tootmist kas-

puudusid ning

töö-

vaja

lähtunud eeldusest, et

kapitali

eelarve nappe vahendeid kasu-

luua võimalikult head eeldused

maksusüsteemi rakendamist.

libe-

kes soovi-

Oma senise

kapitali ligimeelitajad ning

kavatseme

jätkata.

kahtlematult läinud hästi,

on

siin osavalt kasutanud

on

jaganud Euroopa Maksumaksjate Liit,

sarnase

ka

oma

suutnud taasiseselisvumise

totaalset

järel

tehnoloogia

“kingitud”

tamatult

kõige

moodsamatele saavutustele.

maailma

ja ka meid endid hämmastanud areng.

mitmete

tehnoloogiast,

areng. Eesti

arenenud maailmast

tehnoloogilise hüppe.

ootama välismaa abisaadetisi ega muutnud end

vananenud

on

mahajäämust

teha tõelise

sõltuvaks meile

8

see

ajama

kapital, tehnoloogia ja tööjõud.

tulemusena oleme üsna edukad

samas suunas

tuleks

mis meil

läbi

vaba ettevõtluskeskkond, madal maksukoormus. Tun-

teistele riikidele Eesti

poliitika

garderoobist,

teha mida tahes.

majanduspoliitika,

nustust sellisele

uhkest

küsimust, millest tekib rahvatulu. Traditsiooniliselt

Kapitali importimiseks

raalne

ja

pöörduda majandusteaduse

Vaatleme hetkeks meie olukorda. Valitsus
on

vaadata

Vähesega peab

suunamisel. Kuidas

ajastul (ja hiljem)

endaga

hüvesid

ei suuda

me

ajama just sellega,

peame läbi

riigi

tööjõudu lisades, piirangud tööjõu

lubas

materiaalseid

sattuda.

võetud tootmisfunktsiooni sisenditeks
revolutsiooni

väljendada. Areng peab

kipume

ainult leivast. Kui

ette

on

ka sotsiaalseid vald-

saada, et vaesus ei ole ehk mitte ainult meie nõrkus,

ning

investeeringute

Vastuse saamiseks

raske

üpris

mida

arenguga,

endiselt üsna vaesed. Vaesus teeb aga tihti rumalad

me

on aru

eelarvega programm teostada,

vatada

püsima, ja

katkematult

Igakülgselt,

arenema.

pelgalt majanduse

tööst, ilusatest autodest

seda nii üksikisiku kui ka

konda

sellises olukorras

Areng peab hõlmama

ei ela

me

vaid võib-olla ka tugevus

valitsus riiklike

riik

teinekord

on

probleemide

ahneks. Seda olulisem

Ning

jääda

mõtlemist. Sest tihti

Igapäevasest

tõsiste

peagi

peab
mitte

piirdu

kondi, mida numbrite keeles

võime

suudaks

üha

liiguvad

meie andekatele noortele

olla edukas, läbi lüüa?

enamgi veel,
ja

et Eesti

meie lehtedes,

pakkuda

Me ei

arenguriikide

ning

jäänud
kombel

vaid orienteerusime viivi-

Tulemuseks

on

olnud Eesti

kogu

VAATEID JA VISANDEID

Valitsus tunnetab seda arengut otseselt. Alates sellest suvest võivad kõik
ministrid
kulme

ja

oma

portfellid

kergitama

rahulikult

koju jätta.

Nii uudne süsteem

Rootsist.
Samas

pole

meil mõtet

juhtmetest ja

kastidest

kummastki neist pole suuremat kasu, kui nende taga
suutvat inimest.

neist

Ning just

Balti riikides
hinded

Venemaal andis

tööjõu

võimaldab nii

on

tööjõudu

kapitali

suurim

see ju riigi

on

e 1 ole

kontseptsioon

ekspluatatsioonikulud

ühe

kõrged

puuduse:

kulude

kirju-

lahtrisse.

tootmise

positiivsed küljed

viimase kahe

jooksul asetleidnud

aasta

kui mitte

lirimaa. Veel kümme aastat

Euroopa

üks

tagasi oli

mahajäänumaid.

Euroopa keskmisest

toorainehindade tõusu
siis

suuresti

see

Tänaseks

res-

hülgamine; looduskeskkonna,

ilmnevad kas või siis, kui

strateegliale eeskujusid,

Sest

orienteerumisega.

tööjõudu ja tehnoloogiasse

heaolu, aja ja raha kokkuhoid; kvaliteedi eelistus kvantiteedi

Kui otsida sellisele

mis

Vajame rohkem

Investeering!

Selliste eelistuste

osas

välja

statistikud mitte ülekohtused? Nad

säästmist? Toorainemahuka

inimeste

Rootsi

ärikeskkonnast

eelkõige tööjõudu ja tehnoloogiasse,

sobib kokku meie säästmisele

mida muud tähendab investeerimine
sursside

puudus. Hiljuti

efektiivsemalt ära kasutada.

koolide

õpetajate palgarahad,

Selline

rohkem

uurimusküsitlus

aladel Eesti olukorrale küllaltki

kõigil

investeerida

kui

mõistust. Kas selles kontekstis

Tegelikult

vaimustuda. Sest

nappuse.

Valitsuse ülesanne

tavad

kõige

koostatud

lõputult

pole mõtlevat, oskavat ning

soovitas ettevõtetel siia investeerida, tuues aga

ning

kvaliteetse

ning

meil

on

ettevõtlusorganisatsioonide poolt

parima

me

ees.

vaatame

maailmaturgudel.

näitena võime võtta

põllumajandusega tegelev riik

on ta suutnud oma elatustaseme ületada

elatustasemest. Mis

on

selle erakordse edu

põhjus?

Suures

investeerimine haridusse, inimesse.

Midagi
kõige
on

pannud

on

arenenud Soomest

kõrgtehnoloogia poolest

ka meie külalised

iirimaalikku

on

kiiremini arenevaks

saanud viimasel

pordist

läheb

suur osa

tooteid

paaril

ka meile juba

müüa

aastal

aparaadi- ja

arengus

mele

võlgu

just sellele auväärsele

majale.

tööjõuturg,

juba

vaeva

jõuks

osa

näha. Suurim

jääda

et

eks-

öelda,

Me suudame

tugeva konkurentsivõimega turgudel. Selleks

seda sai

vedavaks

eksporti

masinatööstus. Suurem

Saksamaale. Võib täiesti kindlalt

konkurentsi, tuleb meil siiski veel palju
on

hakanud. Statistikast näeme, et

majandusharuks ning

Põhjamaadesse ning

edust oleme tänu

külge

et

oma

edukalt

pudelikael

meie

mainitud. Selle kitsaskoha vältimiseks tuleb

muuta haridus konkurentsivõimelisemaks.

Praegune
on

arenenud

Vahel näib,

et

olukord Eestis

on

kahjuks

isevoolu teed. Eestis

piisab juba mõnest,

professorist ning

on

aga murettekitav. Meie haridussüsteem
tekkinud

tihti ka teises

nn.

kõrghariduse

devalvatsioon.

kõrgkoolis loenguid pidavast

võime uhkelt lahti lüüa “ülikooli” või

koguni

“akadeemia”
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uksed. Tulemuseks

olnud aga tehniliste erialade osakaalu vähenemine ise-

on

seisvas Eestis, ressursside mõttetu raiskamine
tuse, aga mitte

See olukord

oleva uhke tunnis-

ning paberil

harituse väärtustamine.

tegeliku

Aitab! Ainsaks võimaluseks siin

peab lõppema.

on

radikaalse

haridusreformi läbiviimine.
Et mele haridus oleks tulevikus konkurentsivõimelisem, tuleb Eestis läbi
teha ulatuslik haridusreform. Haridusreformi

kavas läbi viia kolmes

on

Esiteks: üldharidusreform, mis seisneb keskkoolide
suste

suhete

täpsel

defineerimisel.

viiakse kohalike

omavalitsuste

palk aastas peaks

võrduma

Üldhariduse

leemiga

jaoks.

tööstuse

astumisel tööellu, süsteem
täitmiseks.

Praegu

finantseerimine

ja

vastutus

pea kohta.

tegu hetkel vast valusaima prob-

on

Kutseharidus

peab

peab

eelpostiks

saama

suunatud tööturu

saama

inimese
nõuete

vajaduste ja

olukord selline, et kutsekoolide

paraku

on

suunas.

kohalike omavalit-

pädevusse. Õpetajate palgad. Nooremõpetaja

SKPga

Teiseks: kutseharidusreform. Selle näol
meie

ja

ei ole

lõpetajad

võimelised hakkama ettevõtetes kohe tööle. Nad tuleb veel teistkordselt, kohakoolitada. Selleks kaalutakse

peal, välja
tesse, mis

pakuvad praktikavõimalusi

osa

koolitusraha suunamist ettevõte-

kutsekoolides

õppijaile.

Kolmandaks, ja selle maja jaoks kõige olulisemaks punktiks
riduses rakendatavad

meetmed. Meie ülikoolide

peamine probleem

konkurentsivõime. Läänes kasutatakse ülikoolide edukuse
tatud

ajakirjades õppejõudude poolt

Kõrghariduse

sees

Selleks suurendatakse

tehnoloogia

Tehnikaalade
riik

on

seni

õppeprogramm

poolt

altab

see

nii vähe

pööranud

eraettevõtted senisest
ühelt

magistri- ja doktoriõppe

valdkonnas. Suurenema

palju

on

peab

sidemete

Mulle teeb suurt rõõmu IT kolledži

ning kõrgkoolid

vaid et sealt

et see

sirgub

Siin võib küsida, et

see

kavandatu ka ellu viia? Meil

kõrghariduspõllu
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ja

eks

ja koht

see

ole

ja

ühiskonnas.

põhjus,

miks

nendele aladele. Tulevikus hakkavad

õppeasutustega
suur

avamine. See

ajaga

Sellega

ning populaarsemaks,

millest on, nagu te kõik väga hästi teate,

õppeasutuse. Loodan,

ja populaarsust.

aktiivsemalt osalema tehnikahariduses.

Eesti oludes hämmastavalt lühikese

tööjõule,

kvaliteeti

inseneri vastutus

teha tehnilise hariduse huvitavamaks

erastruktuurid

mõõdupuuna

madal

tunnus-

riiklikku tellimust tehnika

küllaltki kallis

tähelepanu

ettevõtetel läbi tihedamate

spetsialiste,

kõrgha-

on

avaldatud artiklite arvu.

meil tõsta reaalalade

tuleb

on

suutsid

on

oma

luua Eestisse moodsa

saab

teisalt

ette valmistada

puudus.
esimene

jõud

ja kindlat

projekt,

kus

ühendanud riik,
tulevikku loova

ei ole vaid taimelavaks välismaa firmade odavale
korralik täiendus meie
on

nüüd küll ilus

jutt,

tööjõuturule.
kuid kas

pole paraku teist võimalust, kui

korrastamine

võib olla

valus

valitsus suudab

seda teha. Jah, meie

ja ebapopulaarne,

kuid

ilma

VAATEID JA VISANDEID

armastuse

Sest

nõrgad

Mis
me

teatavat

ja hoolega

on

harvendamistegevust

taimekesed ei lase hetkel ka

Kesk-Euroopast,

paremad Lätist-Leedust,

nüüd

me

peame aga seadma endale

millest võiksid teised

vähemaga?

tugevamatel

taimedel kasvada.

meie ühine eesmärk? Me oleme tahtnud olla

oleme tahtnud olla

riigiks,

teostamata siin läbi ei saa.

paremad Venemaast,

oleme tahtnud olla

eesmärgiks

Euroopa riigid eeskuju

paremad

saada selliseks

võtta. Me ei

lepi ju

Me tahame, et nii nagu mele imetleme Soomet või lirimaad või teisi

riike, imetleksid teised riigid meid. Selleks tuleb meil olla valmis andma panus

Euroopa

konkurentsivõime

Me peame
on

pakkuma

maailmas leidnud

hea meel, et melie

juba

näitab,

et

Oma

suurt

Inglise

geeniprojekti arvustav

tugevdamisele maailmamajanduses.

uusi ideid.

Üheks

vastukaja,

konkurendid

nendega

pilgu

võtnud

eluslooduse

juba praegu

võib öelda, et

oma

avaldada

on

Eesti

prestiižseimas teadusajakirjas. See
ei tohi

vallas. Inseneriteadus

kasutusel

negatiivset.

vaevaks

mis

Mul

on

me

siiski

piirduda

vaid

tavaliseks või traditsiooniliseks muutunud

suuremate koosluste

giliste tehnoloogiate

geeniprojekt,

konkureerima.

kõrgtehnoloogilistes jõupingutustes

ja nanotehnoloogia

on

positiivset kui

on

artikkel ühes maailma

oleme asunud

inseneritööga geeniuuringutes, juba
info-

selliseks ideeks
nii

peab

üha

ökosüsteemide

Eestis ülisuur

uuringutes jaka

enam

pöörama

poole,

perspektiiv.

sest

oma

ökoloo-

Mis veel tähtsam,

rakendustes oleme lähinaabritest

ette jõudnud.
Seega vajame

üha uusi ideid,

millega

edasi minna.

Vajame haritlaskonda,

kes neid ideid toodavad,
ning tugevat majandust, kes neid ideid ellu viib.

otsustusjulgust ja

Vajame

kainet mõistust.

Jõudu teile!

Avalik

loeng

23. novembril 2000 TTÜs
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SAJANDIVAHETUS
ENERGEETIKATEADUSKONNAS

Aastatuhande viimane aasta oli
üldse

tõi

ja

endaga

teaduskonna

järgnevaks

kaasa

ja kogu

Eesti

põhjapanevat

ülikoolis

kui ka

otsust, mis

energeetika nägu.

Valmis

energeetikuid

energeetikas

jäävad kujundama
TTÜ arengukava

sai

tõsisemalt mõtlema

oma

Allpool kõigest järjekorras.

energeetikateaduskonna struktuur

Teaduskond loodi

1958. aastal

aastal alustati väga
instituuti:

pikka

aega

ja

on

ja

tehnika instituut. Kevadel
haanikateaduskonnas.

mille moodustasid

tõrgeteta jätkusid
minekuperiood”

elektrimasinate Instituut, mäelnstituut

otsustas

Tegelik

tehnika instituut asub omaette
sisuliselt ei olnudki.

aga viimane,

üleminek

majas, siis

saigi

senised

viis

on

kõik

ja

arendustöö

ka uusi.

me-

soojus-

probleemi

puhul,

koosseisu

kus

“üle-

kehtiva süsteemi

energeetikateaduskonna poolt

lahendatud

probleemid

on

Mõningane

tudengite arvestuses. Õppekavade
endiselt

ja soojus-

koht

teoks 1. septembril. Kuna

ühisprojektid ning algatati

tekkis vaid

õigem

varade liitmise ja lahutamise

energlatehnika õppevaldkonna

Samas

et tema

Sama võib tõdeda ka teadus-

järgi jäi soojustehnika õppesuund
reeritava

läbi teinud nii mõnedki muutused. 2000.

püsinud struktuuriga,

elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, elektroenergeetika insti-

tuut, elektrotehnika aluste

arvele.

nii

meeldejääv

viieks aastaks, mis sundis ka

teaduskonna tuleviku üle.

Muurtus

mitu

ku-

ja üliõpilased A-õpikonna

tõrgeteta

kahe

teaduskonna

koostöös.
Kuni

augusti lõpuni juhtis teaduskonda

dekaani

ametipostil professor Enno

Reinsalu, 1. septembril võttis ametiraha üle Olev Liik.

TTÜ arengukavas
geetika ja säästliku
Muret teeb
Personali

poole pealt

vaid

on

praegu

teadurite

ja

prioriteediks optimaalse

ka lähitulevikus

järelkasvu

ener-

õppejõudu (neist

9 vanemteadurit

ja teadurit.

peamiseks probleemiks

vähesus. Rahulikumalt

elektriajamite ja jõuelektroonika

teaduskonnas 41

12

oma

õppejõudude ja teadurite järelkasv

õppejõudude ja
vaadata

kuulutas teaduskond

keskkonnakasutuse ülesanded.

8 korralist ja 2

instituut.

võib

Aasta

tulevikku

lõpus

töötas

emeriitprofessorit) ning kokku

VAATEID JA VISANDEID

“Laulva

kraad. Töötasu

akadeemiline

võimalused

avanenud

revolutsiooniga”

mõnedki nooremad inimesed, kellest

paljudel

nes

rajada

firma, siirduda

oma

peadpööritavalt

võimaluste

sugugi pidurdunud.

otsingule

õppima ja

uute inimeste leidmine

(koolitamine)

edukalt vastu suurt

peab

inimene

hoidlikult tasustatud

Jõudmine

see

paremate

pikk ja

vaevarikas protsess.

Isegi

kui

doktorantuuri

ei

ajale,

pruugi

veel

ta

nõuab headele teadmistele lisaks ka muid omadusi.

praeguste kogenud pedagoogide tasemele vajab teatud küpsemispe-

rioodi. Küllalt tavaline on, et

õppejõuks

ei ole

et nii

pingutust nõudvale, kuid suhteliselt tagasi-

magistrantuuri ja

jääda. Õppejõuamet

ülikooli

ava-

tõttu ülikoolist lahkunute asemele

vanuse
on

personali-

karjääri,

hulgas,

nende

vaja pikalt selgitada,

Ei ole

siirdunute kui ka

hiljuti

kiiret

nii

kaitstud

tööle välismaale või minna

hoopis poliitikasse. Paljudel erialadel, energeetika
protsess tänaseks

ülikoolist ära

ülikooli tõusis nobedalt,

väljaspool

muutused ettevõtetes võimaldasid noortele
võimalus

viisid

oli ette näidata ka

on

ülikooli tööle saada erialadel, kus

energeetikud

ega teise üle

jäämiseks küll

läbitakse

kraadiõpingud

või teaduriks tulek

välistatud

juba

tööjõuturg

kurta ei

ainult isiklikku laadi

on

põhjus

oma

põhitöö

Lihtsam

täis või

Meie

saa.

eos.

palgad

on

kõrvalt

ja

uusi inimesi

madalad. Ei ühe

lõpetajal peab

erialase tööta

olema. Viimaste hulka loen

ma

ka

nõrga riigikeele oskuse.
Tulevane insener hakkab

jälle õppima

Energeetikateaduskonnas õpib
üliõpilaste
on

kaks

arv

loomulikult

õppevaldkonda

vähemalt viis aastat

umbes kümnendik TTÜ

septembris pärast

tudengitest.

vastuvõttu

energliatehnika ja geotehnoloogia. Energiatehnika

valdkonnas oli omakorda

võimalik

õppida elektriajamite ja jõuelektroonika,

elektroenergeetika ning soojustehnika õppesuunas. Geotehnoloogia
sisaldas kaks

õppesuunda

Sel aastal realiseerus

Suurim oli

861. Teaduskonnas

mäetehnika

valdkond

ja rakendusgeoloogia.

energeetikute ja

ka teiste tehnikateaduskondade

taastada insenerierialadel viieaastane õpe.

Kogu Euroopa kõrgharidust

soov

korral-

dava Bologna deklaratsiooni vaimus otsus kirjutati peamise ülesandena sisse
TTÜ arengukavasse. Riik hakkab tellima ülikoolilt magistreid või pideva viieaastase

Inseneriõppe lõpetanuid.

Praeguse
likult

süsteemi

nelja-aastase õppe

energeetikainseneri

tasesse

magistriõppesse

Inseneri koolitamiseks ka

antakse näpuotsaga. Teisalt

on

aga kuus aastat

iga

liiga pikk aeg.

Selleks et aastal 2002 alustada
ees

läbinud bakalaureus ei rahulda täie-

haridusele esitatavaid nõudmisi, kuid kohti kaheaas-

juba

uue

süsteemi

ja õppekavadega,

seisab

tohutu hulk tööd. Esimesena tuleb teaduskonnas otsustada, kas lähtutakse

kahe

kraadiga

vilieaastasele

süsteemist

bakalaureus+magister (3+2 aastat)

või minnakse üle

pidevale õppele.
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2000. aasta

võib rahul olla

saagiga

Aastatuhande

oli

lõpp

diplomi

Eraldi

tudengit.

jõuelektroonika
justehnika

arvult

saanute

parimaid. Bakalaureuseõppe lõpetas

25

kvaliteedilt üks viimase

ja

üliõpilast ja kraadieelõppe

märkimist väärib uute

magistrite

instiuut andis

elektroenergeetika

neist 6,

19.

arv

instituut 5. Doktoritööde kaitsmiseni

Elektriajamite ja

instituut 8

lootust

on

aja

samuti 25

ja

soo-

jõuda järgmisel

aastal.

Probleemiks

sisseastujate

on

madal keskmine tase,

suur

väljalangevus ja

pikenev õppeaeg
Oleme

dilemma

mitmeid aastaid
erialade

ühelt

ees:

järjest

ettevõtetes

spetsialistid

täidetakse

poolt

vägagi

Väike konkurss toob teaduskonda nii

siooniga sisseastujaid. Väga

tihti

on

traditsioon

püsiv

liialt suurele

põhjuseks

oodatud

poolt

ning päris

nõrga tasemega kui

õpitav

vaid varuvariant. Koolist saadud kehvad
omakorda

energeetikateaduskonna

ilma erilise konkursita, teiselt

eriala

ja

väljalangevusele.

lihtne sisse saada, kuid raske

erialad

aga vastavate

hästi tasustatud.

ka madala motivatmitte esimene valik,

tudengile

teadmised

on

madal motivatsioon

on

Juba mitu aastakümmet

diplomini jõuda —,

on

väga visa

muutuma.

kui

Tänapäeval,

raske mõista, miks
korralikud
erialade
hädas

palgad

töökoha

juba

peaks

pakkumist

ei suuda veenda

kasuks otsustama.

on

teisedki klassikalised

ja

sest karjääride,

oma

jälje

on

meedia valdavalt

deldakse kui looduskeskkonna
nimesi

ja ettevõtteid kurnab.

enesestmõistetavaks,

panda

kõrgkoolis erialade ees,
saa. Üks barjääre

juurdunud

seostub

14

sõna

ja

sageli isegi

rikkujat

või kui

sellisega

igale

tavainimene üld-

Vastupidise

koolinoorele. Kindlasti
kus

monopoli,

energeetikat

vaa-

mis hindade tõusuga

vajalikku majandusharu kas

kõigis surmapattudes.

energeetikust kui inimesest,
karjääris, pimedas ja

mürisevaid masinaid või

energeetika

tõenäoliselt

pistikupesas ja sooja tuba peetakse niivõrd

et nende hüvede loomiseks

arusaam

Iseosa-

kus ilma tõsise
on

välistab selle).

negatiivne suhtumine,

Elektrit

tossavaid korstnaid, tolmuses
tuses keset õliseid

muu

omaseks saanud

üldse tähele või süüdistatakse

ilmselt

kahanemisega.

kaevanduste, elektrijaamade, suurkatlamajade,

kokku ei
puutu (ohutustehnika

näitena võib tuua arvuti, mis

on

insenerialad, oleme

ka keemiata läbi ei

energiavõrkude, kõrgepinge, elektriajamite ja

jätab

tähtsusega,

lõpetajate järele ja

enamik koole oluliselt suurendanud humanitaarainete

matemaatika, füüsika

juhul

otsustava

keskkoolilõpetajaid energeetikateaduskonna

Nagu

kaalu. See tähendab aga kasvavat hirmu

psühholoogiline,

olema

ületav nõudlus

reaalainete, eriti aga füüsika tundmise

sisseastujate

seisvuse aastatel

leidmine

aastaid

ka sotsiaal-

Küllalt

sügavale

ei

on

kes töötab ainult keset

tilkuvas kaevanduses, töös-

hoopis kõrge

ja keeleprobleemide

masti otsas. Tihti

käes vaevleva Ida-

VAATEID JA VISANDEID

Virumaaga.
on

Võib arvata, et sellise taustinfo

ootamas kindlalt

Eriala valikul

on

puhas

tubane töö talle

küllap väga

juures püüab noor

juba

valida eriala, kus

tuttavate tehniliste

tähtis ka see, milline neist

on

vahenditega.

parasjagu

moes.

energeetika infotehnoloogia, geenitehnoloogia, majanduse, juura ja
võistelda ei suuda. Tõmbenumbriks ei

teadustega
konna

Kopli

linnaosas asuvat amortiseerunud

keeruliselt seotud
Uuem
terav

on

mure
see

teaduskonna

õppehoonet.

on

on

et

tööpuudus energeetika-

iseenesest väga

Lõpetamise

saa.

suur osa

venimine tähendab

ettevõttele. Töötamist täiesti ära keelata ei oleks

prioriteedid

oma

üliõpilastest paral-

nii riigi raha raiskamist

teatavate raamide seadmine on kindlasti

peaksid

kuid

positiivne,

sunnib ettevõtteid värbama

tudengeid juba alates teisestkursusest. Täiskohaga pingelise

poolikut spetsialisti

töölepingut
astme

sisuliselt ei kollita,

Eriti

tudengite töölkäimisega.

ja õppeplaani õigeaegse täitmisega aga

mõistlik, kuid
ettevõtted

seoses

negatiivse mõju. Spetsialistide puudus

leelselt hakkama ei
kui ka

õppeaja pikenemine

lõpetajaid

vabadele kohtadele
töötamise

kuidagi pidada ka teadusja logistiliselt TTÜ peahoonega
saa

magistrantuuris õppijate puhul. Fakt,

toob kaasa ka

Siin

sotsiaal-

vajalik.

Ka

tudengid ja

tõsiselt üle vaatama. Näiteks võiks ettevõte

sõlmides kindlaks määrata ka võimalused

õppimiseks ja

haridus-

lõpetamise tähtaja.

Peame tõstma teaduskonna erialade atraktiivsust

Mingit imerohtu, teadagi,

olemas

ei ole. Sisuliselt

on

raske

naasiumilõpetajate ligimeelitamiseks välja

mõelda. Oluline

aktiivsust

paranema

ja tõhusust,

kardinaalselt

suseni

peab jõudma teadmine,

mistel

ja tehnoloogial põhinev väga

et

peab

energeetika
suur

on

on

midagi

uut

güm-

tõsta reklaamitöö

õppekeskkond.

Laia üld-

insenerialade

tipptead-

kõigi

süsteem, kus

jätkub

tööd

Iga

taseme

tehnikaspetsialistidele, informaatikutele, majandusmeestele, juristidele jt.
mekesised erialased teadmised, süsteemne
tika

põhitõdede

teaduskonna

propagandaks
üliõpilasi kui
eelkõige

tundmine

lõpetanud
ei

piisa,

ning

kui

auditooriumide

hea keeleoskus

Iga

on

inseneri vältimatud omadused.

sellega tegelevad

ja

ainult

korraliku
Erialade

õppejõud.

energeetikaefektiivseks

Kaasata tuleb nii

ja erialaliite. Õpikeskkonna parandamine

ka ettevõtteid

Mit-

maailmapilt, majanduse ja informaa-

laborite tehnilist

kaasajastamist, paremat

tähendab

varustatust

õppematerjalide ja kirjandusega, tänapäevaste õpetamismeetodite juurutamist,
tudengite

laiemat

tingimusi.

Vastavat tööd

ligipääsu
on

arvutitele

pidevalt

ja internetile, paremaid

ka tehtud, kuid

ilseseisva töö

lähiajal hüppelist

muutust

võimaldav otsus tuli aastal 2000.
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Teaduskonnale ehitatakse Mustamäele

Kopli

82 asuvast endisest

tänav

vahelduva

eduga

taarhoonest

vägisi õppe- ja

juba

seisund

maja

on

on

küll

saada

midagi

hoonest

maja

ärakolimine

ajaga

välimus antud kahe

mõnele laborile

ning

Eriti viletsad

ja elektrisüsteem

on

ja kabinetile,

kommunikat-

ei kannata eriti kriitikat,

rääkida. Seni ainuke tõsisem katse

tänavas. Lootus

geetikud

ei

kerkis

taas

rektori

uue

ametisseasumisega ja

pidanud pettuma. Energeetikateaduskonna

linnakusse võeti

TTÜ arengukava

koostas teaduskond

üheks

projekteerimise

maja

uus

lõppes nõukogude aja lõpuaastatel poolelijäänud vundamendiga

pealse

on

mili-

on

tõsiselt amortiseeru-

tänapäevane

kehvapoolne.

sioonid. Kütte-, vee-, kanalisatsiooniventilatsioonist ei ole üldse

armee

aastakümneid. Selle

teadustööks kohandatud

remontidega

korruse koridoridele, osale auditooriumidest
kuid tervikuna

hoone

Nõukogude

olnud arutlusteemaks

nud. Küllaltki mahukate

uus

Mäeener-

hoone ehitus Mustamäe

prioriteediks. Omapoolse

panusena

lähteülesandeks oleva ruumide taotluse

ja

vajalike eritingimuste spetsifikatsiooni.
Üha

suuremat tähtsust omandab

Selles,

õpitud

et

teadmised

vajavad, pole mingit
hinda

majandus-,

juba vajadus
raldati

lõpus

oskused

kahtlust. Kui

Liidu Leonardo

tika mehhatroonika,

seas

siis praegu suureneb

Suurim

arv

kursusi (8) kor-

instituudis. Sama instituut osales ka
“Rahvusvaheline mehhatroo-

programmis lepinguga
programmi

tõusis inseneride

ja personalitöö õpe,

täiendusõppe järele.

õppekava ja koolitusmaterjalid
Leonardo da Vinci

kiirenevas tempos uuendamist

iseseisvusaja alguses

keele-, suhtlemis-

eeskätt erialase

pidevalt

elektriajamite ja jõuelektroonika

Euroopa
nika

ja

täiendõpe

esmaseks
raames

kutseõppeks” ja

sõlmis aasta

vahetusprojekti “Üliõpilaste prak-

elektriajamite ja jõuelektroonika alal”. Elektroenergeetika

instituut jätkas viimaste aastate head tava rahvusvahelise täiendkoolituse orga-

niseerijana,
tenfall

ja

korraldades ühe kursuse

alustades

nelja

energlamajanduse projekti
kursuse “Mäetööde

Paljud

õppejõududega

riiki kaasavat

ning

Rootsi

energiafirmast Vat-

kahte aastasse mahtuvat säästliku

Proceed-21. Mäeinstituut korraldas, nagu

igal aastal,

juhtimisõigus”'.

teaduskonna

õppejõud

olid lektoriteks ettevõtetes läbiviidud kur-

sustel. Kolm Eesti volitatud inseneri kutset omavat

õppejõudu (O. Liik,

Metusala ja M. Valdma) osalesid Eesti Inseneride Liidu kaudu

T.

ekspertkomisjoni

liikmete ja retsensentidena uute volitatud inseneri kutse taotluste läbivaatamisel.
Täienduskoolituses

kaugel.
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on

teaduskond siiski

oma

võimaluste

piiridest

veel üsna
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Teadus-

tõi üle

ja arendustegevus

Teaduskonna suurima
rahadest teeninud

töötajate

poole

arvuga

soojustehnika

ja

teaduskonna eelarvetuludest
umbes

teaduskonda ei lase teha täiesti korrektseid arvulisi
normaalseks

üpris

Sihtfinantseerimise

pidada.

soojustehnika

kokku 5,723 mln krooni. Kui

ja

arendustööde

jätta

kuid aastat võib

hinnanguid,

projektide, grantide, lepingute ja

doktorantide toetustega teeniti rohkem kui saadi
läbiviimiseks. Ilma

teadus-

poole

instituudi üleminek aasta keskel mehaanika-

raha

riigleelarvest

instituudita saadi teadus-

ja

õppetöö

arendustöö

kõrvale elektrotehnika aluste

ja

eest

elektrimasi-

instituut, kelle taotlus rahuldati pea täies mahus, siis iseloomustab teadus-

nate

tööde sihtfinantseerimist teaduskonna
rahastamise

vähemalt

kärpimine

instituudil ei õnnestunud saada
tööde

leidmisel

omakorda

jäi

poole
ühtegi

ja projektide

temaatika alahindamine
võrra.

Elektriajamite ja jõuelektroonika

Eesti Teadusfondi

granti. Lepinguliste

hätta elektrotehnika aluste

ja

elektrimasinate

nstituut.

Aasta

parimateks luges

teaduskond

järgmised

tööd:

Alusuuringutest
*

Elektrimuundurite
tamine

mitteaktiivenergia

ja elektromagnetiliselt

tees. Teema

juht

J. Järvik

vahetuse

ühilduvate

üldise teooria

jõuelektroonika

(elektrotehnika

aluste

väljatöö-

seadmete sün-

ja elektrimasinate

insti-

tuut).

Rakendusuuringutest
*

Tartu

ja Jõgeva

maakonna elektrivarustuse kava. Vastutav

täitja

O. Liik

(elektroenergeetika instituut).
Tallinna Trammi-

*

ja

Trollibussikoondise trammi

nr.

107

elektriajami

mikroprotsessorjuhtimisega pooljuhtmuunduri väljatöötamine,
ehitamine

ja

katsetamine

gimustes.

Vastutav

täitja

ning
J.

trammi katsetamine Tallinna

valmis-

liiklustin-

Laugis (elektriajamite ja jõuelektroonika

Instituut).
Arendustöödest
*

Eesti

põlevkivi kaevandamistehnoloogiate

ja aerofotodega (ortofotodega)

Eesti

põhikaardiga (1: 50 000)

ühildatud GIS kaardi koostamine. Põhi-

täitja I. Valgma (mäeinstituut).
Mis toimus meie ümber?

Energeetikateaduskond
vale

mõjutavad

glaettevõtetes,

meid

ei ela loomulikult isoleeritult. Lisaks ülikoolis toimu-

protsessid majanduses,

tööstuses

haridus- ja

ja transpordis. Väga palju

energiapoliitikas,

ener-

ettevõtmisi toimus koostöös
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Eesti

Elektroenergeetika Seltsi,

Mäekonna

Langetati põhimõtteline

otsus riikliku teadusasutuse Eesti

TTÜ-ga. Elektertranspordile

tuudi liitumisest

elektroonika instituudi
trammi

Eesti Moritz Hermann Jacobi Seltsi, Tallinna

ja teiste organisatsioonidega.

poolt

moderniseeritud kaks korda vähem elektrit tarbiva

Aasta vaieldamatuks tähtsündmuseks

NRGenerating International

listide kui ka teadlaste
kändude

protestidele

vastuseisukaalukamad

vaatamata.

teksti

argumendid

on

pikaajalisele

hoopis tulevikuplaane ja
lepingust, garanteeritud
ei sobi

ette

võimalused uute
nakaitselistes

ligi

ei

etapis

lastud

kuidagi

pooltargumendiks
summasid

mõjutatav ja majanduse jaoks

vaid

arengukavale,

nüüd hakkama tegema lähtuvalt NRG

hinna kindlaksmääramine ühele

on

taotlustega,

tootjale
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vähenevad

jäänud

võimsuse
hästi

aktsiate

jne.

Eesti vabanemine

müügi

garanteerimine ning

prognoositav

lepinguna,

arengut vähemalt 15 aasta

jaamade

küsimustes

vajadusest inves-

põlevkivielektrijaamade moderniseerimisse, aga

Kui valitsuse otsus realiseerub

Enne

Ägeda

tänase olukorra

pakkujale ilma konkursita,

üldiselt heaks kiidetud

kokku elektrituru avamise

vajaliku genereeriva

energeetika

nõu ei küsitud.

ja

ja

lisaks ametlikule

enam

energeetika ja majanduse

peab

ja

spetsia-

elektritootjate ja tarnijate turuletulekuks, selgusetus keskkon-

hiigelsuuri

ka Eestile

turuosa

müügiks

Alates 1995. aastast üle kivide

viimases

ja energlasüsteemi juhtimise

Põhiliseks
teerida

seadusi

poolt põhi-

49% aktsiate

Elektrijaamad

oluline erinevus 1995. aasta seisust, erastamine ühele
erastamine ei toetunud

oli valitsuse

energeetikas

B.V. Seda tehti nii laia avalikkuse,

kulgenud erastamisprotsessi

delegatsioonile kedagi lepingu

aastaks

Energeetika Insti-

elektriajamite ja jõu-

Tallinna tänavatele.

jõudmine

mõttelise heakskiidu andmine AS Narva
firmale

oli oluline

turustiihiast vähe

elektri hind.

siis määrab

see

oluliselt kogu Eesti

jooksul.

otsust oli AS Eesti Põlevkivi enamusaktsiad

(51%) antud AS Narva Elektrijaamad omandusse.
Suures

osas

nõudmistega

selleks,

et

hakkama saada nii

Euroopa

Liidu

elektrituru liberaliseerimisele kui ka nendele

veel sõlmimata

lepingust

tulenevate

kitsendustega,

poolt

seatavate

vastupidiste

alustati aasta

NRG

lõpul

uue

elektrituru seaduse koostamist.
Lahenduse leidmine firma Suncor
kus

järgmisesse

kaks korda
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enam

aastasse. Kavandatud

põlevkivi

kui täna

põlevkiviõli

tootmise

suurprojektile

täisvõimsusel tarbiks

elektrijaamadesse

läheb.

see

lük-

tehas umbes

Rein-Karl Loide

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSKOND
EILE, TÄNA, HOMME
Matemaatika-füüsikateaduskond loodi Tallinna Tehnikaülikoolis
seoses

vitav
kat

ümberkorraldamisega.

teaduskondade

Teaduskonna

ja

õpetatud

on

alates tehnikahariduse

ühtne teaduskond, mis koondanuks enda alla kõik neid
alles aastal 1970. Teaduskonda liideti ka teiste
kasvatus

seotud

üksused.

nimeks üldteoreetiliste

Sellise

õppeainete

üliõpilasi, puudus

jooneks oli,

et

teaduskonnast

keeled

üldainetega

ja

tekkis

kehaline

moodustis sai endale

teaduskond.

teaduskonnaga

õpetati peamiselt
läbi kõik

alusaineid

mõningaid

oma,

hu-

kuid

algaastatest,

õpetavad üksused,

kirju koosseisuga

Üldteoreetiliste õppeainete teaduskond oli eriline,
oma

on

matemaatikat, füüsi-

väärib meenutamist. Insenerierialade alusaineid

ja insenerigraafikat

1994. aastal

saamislugu

sest teaduskonnal

polnud

seotud eriala. Ainsaks ühendavaks

esimeste kursuste

üliõpilasi.

Seetõttu käisid

tehnikaerialade, sealhulgas ka keemia, üliõpilased,

õpetati

ka

majandusteaduskonna üliõpilastele.

Teadus-

kond oli niisiis esimeseks tõsiseks filtriks teel inseneriks.
kuhu kuulusid matemaatika, füüsika, teoreetiline mehaanika,

Koosseisuga,

kujutav geomeetria, insenerigraafika, keeled ja kehaline kasvatus, töötas
kond

paarkümmend

aastat. Seoses Eesti

tused ka ülikoolis, ennekõike
teadusi

õpetavad

puudutas

üksused kuulusid

ainete struktuuri

põhjalikku

konnateadlased

üldteoreetiliste

iseseisvumisega
see

varem

teadus-

toimusid suured

muu-

punaseid õppeaineid. Ühiskonna-

eraldi teaduskonna

alla, kuid

peale

ülevaatamist ja koosseisude muutumist liideti ühis-

õppeainete teaduskonnaga.

Seoses

sellega

lü-

hendati teaduskonna nimetust ja tekkis üldteoreetiline teaduskond.

Järgmise tõsise

teaduskondade reformi

1991. aastal. Lisaks

aladega,

tuli

ka aluseks

õppekavadele,
juurde rida uusi. Üks neist

uue

teaduskonna

duskonna koosseisu

graafika keskus
keskus.

ja vahepeal

Olgugi

välja

oli tehnilise füüsika

õppekava,

iseseisvaks üksuseks

mis sai

inseneri-

kujunenud materjaliuuringute

teaduskonnast kasvas lisaks matemaatika-füüsikatea-

veel humanitaarteaduskond.

et uus, ei sündinud matemaatika-füüsikateaduskond

loogiliseks jätkuks.

muutustele erines ta teistest teaduskondadest

põhiülesanne

õppekavadele

matemaatika-füüsikateaduskonna sünnile. Tea-

vaid oli ülikoolis toimunud
arengute
leidnud

üleminek uutele

lülitati matemaatikainstituut, füüsikainstituut,

Üldteoreetilisest

duskonnale

tingis

mis olid tihedalt seotud endiste tehnikaeri-

tühjale kohale,

Kuid vaatamata aset

ikkagi

alushariduse andmine matemaatikas, füüsikas

oluliselt,

sest

ja insenerigraafi-
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kas

säilis.

suurema

et alushariduse osa

Olgugi

Lisaks sellele tekkis teaduskonnal
naks selle

hõlmab

õppekavades pidevalt väheneb,

endiselt alusainete

jao õppetegevusest

oma

eriala,

esimestel kursustel.

õpetamine

muutes teaduskonna teaduskon-

Viimane funktsioon ei saanud aga täies ulatuses

tavaettekujutuses.

realiseeruda, kuna teaduskondade reform eraldas teaduskondadest üliõpilased.
Nüüd kavandatav
olukorra

jälle

Nagu öeldud,
uue

eriala

viimine teaduskondade

üliõpilaste
sai

matemaatika-füüsikateaduskonna kujunemisel

tehnilise füüsika

füüsika kateedri

ja

kümme aastat esimeste

paljud siiamaani,

mida

Tehniline füüsika

on

juhataja prof
erilala endast

kujutab ja

tehnikaülikoolidele

tavalises insenerihariduses.

Rein-Karl Loide.

juhataja prof Leo

Kuigi

tänavu täitub

vastuvõtmisest tehnilisse füüsikasse, ei tea

üliõpilaste
see

oluliseks

teke. Idee autoriteks olid tollane üldteoreetilise

teaduskonna dekaan dots Ahto Lõhmus, matemaatika kateedri
Ainola

muudab

juurde tagasi

-

normaalseks.

omane

milleks

ta

eriala, täites

üldse

vajalik

märgatavat

Järjest sagedamini vajatakse asjatundjaid,

on.

lünka

kes lisaks

inseneriteadmistele omaks
tugevat ettevalmistust fundamentaalteadustes. Nüüinsenerimõte ei

disaegne tehnoloogia ja
sioonide

seadmete

ja

keerukaid

probleeme,

piirdu

üksnes standardsete konstrukt-

Inseneril tuleb

loomisega.
mille kohta

valmis

mõnigi

kord

lahendada

eeskirjad puuduvad ja

damine nõuab laialdasi teadmisi matemaatikast, füüsikast, mehaanikast
titehnikast. Seda insenerihariduse
oleks insenerioskuste kõrval

vajakajäämist

piisavalt tugev

üli-

mille lahen-

ja arvu-

valmistada ette eriteadlasi, kel

ettevalmistus alusteadustes,

püüab-

ki tehnilise füüsika eriala täita.
Teisiti

kes

on

tika-

võib öelda,

väljendades

nimetatud küll

õppesuunaks,

küll

võimelised lahendama

ja

mehaanikaalaseid

õppevaldkonnaks,

inseneriülesannetega

probleeme, välja

nilisi rakendusi. Kuna eriala annab
enamikus tehnikaülikoolides
kutavate teadmiste abil
senerialale.

Nagu

on

et tehnilise füüsika

laia

piisavalt

on

seotud füüsika-, matemaateadussaavutuste teh-

töötama uute

tõusnud üheks

vajaduse

eeltoodust

eriala, mida meil

valmistab ette eriteadlasi,

haardega

alushariduse,

prestiižikamaks erialaks,

on ta

sest pa-

korral lihtne suunduda mis tahes muule in-

järeldub, e 1 ole tehniline

füüsika tavapärane füüsi-

ka, mistõttu osutub eriala nimetus mõnevõrra petlikuks, tegelikult võib tehnilise
füüsika

sees

valida

väga

maatika või mehaanika,

erinevate suundade vahel,

paljudes

ülikoolides

olgu

selleks füüsika, mate-

isegi majandus,

rääkimata infor-

maatikast, süsteemitehnikast, keemiast ja bioloogiast. Paraku ei ole sellisele laia

haardeulatusega

erialale senini sobivamat nimetust leitud

ja

enamuses

maades

käibib nimetus tehniline füüsika või ka insenerifüüsika.
Meile alustasime tehnilise füüsika eriala kitsama

spetsialiseerimisega

raken-

dusfüüsika, rakendusmatemaatika ja rakendusmehaanika alal. Kõik tehnilise
füüsika

20

üliõpilased

saavad

ühesuguse

alushariduse

füüsikas, matemaatikas,
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mehaanikas

ja informaatikas,

mis

on

erialade vastavast

ülejäänud

valivad nad vastavalt

ja seejärel

nevõrra mahukam,

oma

õppest

mõ-

huvidele

kujunenud

rohkem aineid kas rakendusfüüsikast, rakendusmatemaatikast või rakendusmehaanikast. Kitsam erialasse minek toimub hilisemas
Matemaatikas

on

inseneriprobleemide,

aga

või

doktoriõppes.

matemaatika

põhieesmärgiks tugeva nüüdisaegse

loomine väga erinevate
dadest

magistri-

jalgealuse

samuti muudest eluvaldkon-

ülesannete lahendamiseks. Seda tegevust võiks nimetada

pärit

tiliseks modelleerimiseks. Personaalarvutite laialdane levik
maatilise tarkvara kasutamisvõimaluste

järsk

väga keerulisi probleeme, ilma

lahendaja peaks asjatult

tehnilisele küljele. Nii

programmeerimise
maatilise mudeli

et nende

ja

kasv lubab

ning

võimalik

on

õpitakse

süvendatult

lahendada

tänapäeval

kulutama aega

tähelepanu pöörata mate-

selle lahendi kvaliteedile. Viimane

head tundmist. Füüsikas

matemaa-

vastava mate-

nõuab aga alusainete

nüüdisaegset

füüsikat

ja

selle

rakendusi, tutvutakse tänapäeva mõõte- ja eksperimenditehnikaga, samuti füüsimodelleerimise

kaprobleemide

ja lahendamisega

seks, mis

on

vajalikud

teiste mehaanikat

spetsialiseeruda
antud

juhul

Järjest

siis

lahendami-

näiteks inseneritööks koostöös masinaehituse, ehituse

vajavate

ka

arvutil. Mehaanikas antakse

inseneriprobleemide

süvendatud teadmisi mehaanika rakendustest

alade

insenerigraafikale,

graafilise

ja

Lisaks mainitud valikutele saab

inseneridega.

mida võib

modelleerimise,

paigutada

modelleerimise mõiste alla. Tulevik lisab siia kindlasti

uusi võimalusi.

Vajalikud
inseneriainete

inseneriteadmised omandavad

valikuga

teistest

füüsika erialale astumine
inseneri-

line füüsika

on

kõikjal kõrgelt

duses ja

muudelgi

ongi põhjus,

tunnustatud eriala, andes

maailmapraktika näitab,

võimelised edukalt töötama

praktiliselt

elualadel. Edukuse

õppevaldkonna

Valdkonna alusharidus võimaldab pärast

siirduda mis tahes insenerialale. See

ettevalmistuse. Senine

huvide kohaselt

oma

Seetõttu ei välista tehnilise

teise Tallinna Tehnikaülikooli

ühegi

ja majandusainete õppimist.

bakalaureuseõpet

üliõpilased

õppevaldkondadest.

kõige

miks tehni-

universaalsema

et tehnilise füüsika

lõpetajad

kõikidel insenerialadel, samuti

pandiks

on

eelkõige põhjalikud

on

majan-

teadmised

reaalainetes, mis tagab iseseisva mõtlemise ja analüüsioskuse ning võime kiiresti

omandada tööks

tuntus kasvama

peagi

ja

suurenevad.

vajalikud

teadmised

ja

oskused.

siinkohal

Olgu

et tehnilise

lisatud,

edukalt läbinud akrediteerimise kõigil kolmel tasemel

ja

Meilgi

loota on, et senised vastuvõtuarvud 20—25

hakkab eriala

üliõpilast

füüsika

aastas

õppekava

on

bakalaureuse-, magistri-

doktoritasemel.
Minnes teaduskonna

teadustegevuse juurde,

dadega võrreldes mitmeid
loodusmärksa

erinevusi. Esiteks

ja täppisteadustega,
kirjumaks.

teiseks

Kui alustada

on

osutub

leiame

siingi

teiste teaduskon-

meie temaatika seotud
meie suundade

matemaatikast

ja füüsikast,

ja
siis

peamiselt

teemade
on

pilt

selge,

et
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mõlemad valdkonnad

Ühelt poolt

loob

on

üpris laiad, mistõttu

uurimissuunad

probleem, kuidas teemade
suunad

arvu

all toimuvad

paratamatu, et ülikoolis oleks

füüsikas esindatud.

minimeerida nii, et kõik

ja

funktsiooniridade

ja

võib senise

(prof

füüsikalise

teooria

ja poolrühmade
ja

füüsikas

ühine

ni-

Peeter

(prof

(prof Eugen Paal),
Ivar Tammeraid

ja

Janno), matemaatiliste mudelite

diferentsiaalvõrranditega (prof emer

pole

seni õnnestunud

Peeter-Enn

laastus

alla

suuna

valdkonnas

uurimine

ja

uurimine (vanemteadur

Peep

1102

ja

tahke keha

Rein-Karl

Kalv

ja

sellest

on

peamiseks

ajast alates

asuv

on

juurde

gravimeetriale

Robert Livländer. Teise

1993 kuulub

Tallinna Tähetorn, mis tõi meile

Eestis

gravimeetriauuringud

sõjaaegne

võiks nimetada seda, et aastast

Alates

Harvig).

Tallinna Rahvusvaheline

kaülikoolis

prof

Joel

suunaks kaksiktähtede

Tehnikaülikooli seinte vahel. Aluse
rektor

Gravimeetria

uurimisega (ass

vanemteadur Voldemar

Toompeal

alalt (dots

kõrgema spin-

Loide).

jätkunud jälle Tallinna
mele

teooria

olnud

peamiseks

on

(prof

astrofüüsika alal

1997 kuulub füüsikainstituudi juurde

pani

astronoo-

uuringud pooljuhtide

loodeliste variatsioonide

tegeldakse raskusjõu

Astronoomia

sellegi-

suunda

Kukk), mäluelementide füüsika (dots Tõnu Ruus),

Klopov). Väljateooria

nr

nelja peamisse

koondunud

on

optika (dots Ülo-Olimar Uder) ja

Gravimeetriajaam

Leo Ainola).

ühtset teemat leida, ent

optilised omadused, väljateooria, gravimeetria,

niga väljade ja superväljade
valdkonnas

sobiv

ja rakendusmatemaa-

summeeruvustingimused (prof

astrofüüsika. Esimese

Paesalu).

rühmade

teadustegevuse jagada laias

tahkiste elektrilised ja

Mihhail

matemaatilises analüüsis

on

Otu Vaarmann, dots Jaan

lahendamine

Füüsikainstituudis

füüsika

uuringutele

Vichmann), integro-diferentsiaaltüüpi regulariseerimis- ja pöörd-

probleemid (prof
koostamine

põhi-

põhilised hädavajalikud

matemaatilise analüüsi rakendusmeetodid. Selle üldise teema

uuringud algebras,

dots Frederik

poolest

leida

mitteassotsiatiivsus matemaatikas

Puusemp),

Siit

;
õnnestunud

on

tikas. Peamisteks suundadeks

ja

Seepärast on

oleks loetava

õppejõud

et

jääksid kaetuks.

metaja— algebra ja

mia

erinevate kitsamate valdkon-

eeldab,

ja

tegeleb

erinevate teemade korral

vajame

matemaatikas

Matemaatikainstituudil

ridade

aga

lugemine

võimalikult hästi kursis.

temaatikaga
peamised

poolt

erialakursuste

asjatundjaid,

esineb ka palju erinevaid teemasid.

liigse killustatuse, paljude

vähe Inimesi. Teiselt

Iga teemaga
dade

see

tehni-

eripärana

Tallinna Tehnikaülikooli

juurde

ja astrofüüsikaga

seotud

astronoomia

uurimisvaldkonna.
Eraldi ala
dunud

terjalide

struktuuri

Kallavus).
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moodustavad teaduskonnas

materjaliuuringute keskusesse,
ja

materjaliuuringud.

mille

põhivaldkonnaks

omaduste uurimine füüsikaliste

Huvitavamaks võiks siin

Need
on

on

ainete

koon-

ja

meetoditega (prof

lugeda puidu ja paberi,

aga

ma-

Urve

ka muinashõbe-

VAATEID JA VISANDEID

seotud töid. Keskus teeb

daga

ka teistele

uuringuid

Insenerigraafika

elektronmikroskoopia ja röntgenanalüüsi

materjaliuuringutega tegelevatele

keskusel siiani

oma otsene

tehakse seal teadust koostöös ülikooli teiste
dakse tõsisemalt
takse

osa

puudub,

Oma valdkonnas

siiski

tegel-

arvutigraafika ja insenerigraafika arendustööga. Hoolega

võe-

Baltgraf”i tegevusest.

Eraldi äramärkimist väärib meie
Lektor Enno
Matemaatika

Paisi sulest

riigieksami

riigieksamiga

on

kooliprogrammi

aktiivselt

püüab

siin

seotud

on

paraku

tulemusteta.

on

vallas.

matemaatikaõpik.
on

koostanud

eksamitulemusi. Füüsika

Kahjuks

on

tänapäeva

hulgast välja jäänud joonestamine,

eriti kahetsusväärne.

joonestamise

et

hakkab ülikoolis

et teaduskonnal on siin

tigraafikakoolitust,

põhikooli

dots Ahto Lõhmus, kes

lektor Arvo Mere.

tegelnud

pidades

7. klassi

analüüsinud seniseid

initslatiivi näidata,

enam

õppejõudude tegevus koolihariduse

ilmunud

kohustuslike ainete

tehnikaharidust silmas

Järjest

on

ülesandeid kui ka

riigieksamiga

Arvame,

teadussuund küll

üksustega.

alaseid

üksustele ülikoolis.

hoogustuma

mis

Insenerigraafika keskus

koolikursus taastataks, seni

täienduskoolituse

piisavalt arenguruumi.

Tahame

pakkumine.

pakkuda

arvu-

aga ka täienduskursusi inseneridele matemaatikas, füüsikas

ja materjaliteaduses,

et värskendada

tutvustada

uusaja uurimis-

tulevikuväljavaated? Loodetavasti

inseneriharidu-

kunagi õpitut ja

meetodeid.
Millised
se

on

teaduskonna

aluskursused ülikoolist ei kao

mis tähendab, et

kogu

ja ka

teaduskonna senine

tegevus toimub meil koostöös teiste
tuut
oma

ja TÜ

Füüsika Instituut, siis

põhinema alusõppel,

õppetegevus
asutustega, nagu TTÜ

õppetegevuses

säilib.

Kui

teadus-

Küberneetika Insti-

võiks tulevikuvõimaluseks olla

tegevuse sidumine Tallinna Pedagoogikaülikooli samade struktuuridega,

ühendades nii füüsika, matemaatika
See

inseneriõpe

hakkab

oleks

esialgu

ehk

kõige

ja

tehnilise füüsika

loomulikum

areng.

ülikooliõppe

Tallinnas.

Edaspidi pole muidugi

ka

välistatud loodusteaduskonna tekkimine tehnikaülikoolis, seda kas sõltumatult
matemaatika-füüsikateaduskonnast või selle alusel.

23

Alari

Purju

MAJANDUSTEADUSKONNA PROBLEEMIDEST JA
TULEVIKUKAVADEST

Majandusteaduskonna arengut
mis

põhilised tegurid,

on

eelkõige

viimaste aastate
olnud

on

jooksul mõjutanud järgmised

tingitud

haridussüsteemis toiminud

arengutest ja TTÜ valikutest:
*

*

*

teaduskonna

ne

instituutide mudel;

maht ja suhteline osakaal aga

jnfrastruktuuriga

pidevalt kasvavad;

seotud kulutuste rahastamine

enda valikuid

ja positiivselt
rahastatud

mid

mõjutanud järgmised tegurid:

on

ja

toetanud

ja Bentley

Dalhousie ülikooli realiseeritud

on

nüüdseks

lõppenud,

majandusteaduskond
teerimise; täielikult

ning

programm);

arvel;

õppekavade

bakalaureuse

ja rahvamajanduse

korraldamise

on vastavate

Kopli

poolt

a.

ak-

töö

on

kaasa toonud selle ebaühtlase

juurde

üks ametnik, kelle

tagasi tingis

alates 2001. aastast

remondi ühe

suurenenud REV ressursside
1999

on

doktoriõppekavad;

arvestatava osa

vahendite ilnvesteerimise ruumide

teaduskonna tegevuse rahastamisel

39.1%,

on

seisund viis aastat

teenitud

õppehoone

mis

tekitatakse

käigus

ja paljundustehnikasse;

101

samuti äri-

ülesannete täitmine teaduskonna ulatuses;

õppekeskkonna

teaduskonna

suuna

suunas,

kvaliteedi kontrolli sisuline

ja

õppetoolidel ja insituutidel,

kriitiline

arvutus-

rahvamajanduse

akredi-

ja teadusmagistri

õppesuuna kutsemagistri õppekava (MBA), tinglikult

ülesandeks

24

suur osa vasta-

nii ärikorralduse kui ka

taseme; dekanaadi reformi

*

ja

õppekavad

lasunud

*

kuna need program-

korralduse

jooksva õppetöö

poolt

Kanada valitsuse rahas-

tuleb neile asendus leida

akrediteeritud

on

oluliselt

on

USA valitsuse

suhteliselt edukalt läbinud

on

rediteeritud ärikorralduse
*

täiendamist

välisprogrammid (eelkõige

kolledži realiseeritud

vatest kulutustest katta teaduskonna vahendite
*

TTÜ eelarvest;

õppekavade ja -programmide ning raamatukogu

tatud

ulatus

(RE)

kasvab kui kahaneb, riigieelarveväliste vahendite (REV) absoluut-

Majandusteaduskonna
*

ja tugevate

eelarvesüsteem, mille kohaselt riigieelarveliste vahendite

pigem

*

ja õpikonna lahutatus;

teaduskonna

nõrga

osa.

on

remonti,

ülikool võtnud

objektina investeeringute kavva;
on

vähenenud RE ressursside

1997.

a.

38,2% ja 20002 43 6%.

oli REV

osa

osa

ja

17,3%, 1998.

a.

VAATEID JA VISANDEID

struktuur

Organisatsiooni

Järgmisel perioodil

tendents teaduskonna

on

tugevdamisele, kuid

superstruktuuriks. Laiendatakse dekanaati, õpikonna

muutu

samuti selles struktuuris moodustatavale

vastavale

teaduskond ei

ülesanded lähevad

talitusele.

Õppekavad
Õppekavade

arendamise

puhul

on

lähtutud seni

põhiliselt järgmistest põhi-

mõtetest:
Lääne

analoogia

*

ülikoolidega,

mis aitab

tagada kvaliteeti ja on

akreditee-

rimise eelduseks;
*

turunõudlus

ja üliõpilaste

arvamus;

jnterdistsiplinaarsete õppekavade

*

(välja

töötatud

on

näideteks

loomine koos

tehnikateaduskondadega

logistika ja äriinfotehnoloogia õppekavad);

*

õppejõudude huvi;

*

rahalised kaalutlused praeguses RE ressursside
toetab suuremaid

Tulevikus
tamise

peaks

jagamise skeemis,

mis

auditooriumis.

kuulajaskondi

olema märksa täpsem arvestus seostatuna ressursside kasu-

efektiivsusega.

Nii RE kui

ka REV

vahendeid

kasutatakse

õppetöö

rahastamisel koos.

Õppeprotsess
Õppekavade jooksev juhtimine peaks kuuluma õppeprodekaani
nanõukogu

muundub teaduskonna

nõukogu poolt

Täiustada tuleks süstematiseeritud teavet selle kohta, kus
toimuvad.

Kirjalikud materjalid, rühmajuhendajate

(sh võõrkeelsed väljavõtted),
kond

peab

töö,

samuti nimetatud

kättesaadavad (50

kõigile

ja nende analüüs). Kõigi

nende

Õpikutega

varustamiseks

Kui

põhiliselt

Võimalik

jal

on

peaks

REV

punktide

ja

vaja

teadus-

internetis.

olu-

lühendatud

Õpikud peaksid
Selle nõude

osas

peaks

toimuma teadus-

õppetalitusele.

rahalist

programmi,

kus

raamatukogule

rahastatakse trükkimist ja autorite tööd.

tudengid, pole mõeldav,

olema variant, et

raamatukokku

õpilasele

on

ostudega

õiendid

Õppetöökvaliteedi tagasiside (küsi-

konna tasemel kontrolli andmine dekanaadi

teaduskonna arvelt tehtavate

ja

probleemidele

eksemplari raamatukogus).

aktualiseerib eriti REV osakaalu kiire kasv.
mustikud

millal üritused

tähelepanu pöörama. Ainekaardid, õppeprogrammid,

konspektid (kilede sisu) peaksid olema kättesaadavad
samuti olema

ja

mitmesugused

olnud vaatluse all ülikooli tasemel

tegevusvaldkonna piires

oma

liselt rohkem

on

alla. Valdkon-

moodustatavaks komisjoniks.

et nad

peaksid õpikud

bakalaureuseõppe jaoks

kasutatakse seega korduvalt,

ostetakse

magistriõppes

ise ostma.

õppemater-

aga

igale

üli-

isiklik õpik.

25

ALARI PURJU

Õppejõud
Õppejõudude

vanuselises struktuuris valitseb liialt

kaadri

vanuserühm. Probleemiks

pole

aga

vanuserühmast

on

danud. Kiireid

meetmeid olukorra

end nii teooria kui

vatamine võtab aega
dab

ja tuleb

ja ettevalmistusega
Üks

tee

ja

stiimulid

et samad

eelkõige seda,

samale tasemele

aasta

on

nigelad.

inimesed

ja

Optimeerida

tuleks

asjaolu,

et osa

kuna kaadri

sellest

ammen-

järelkas-

süsteemiga jätkamine

tähen-

jäävad veelgi vanemaks, palgad jäävad
õppejõudude

ea

probleeme.
parandamiseks

oleks

jooksul
pidevat

tööd

järgmine:

vähendada

(leebelt)

põhikohaga õppejõudude

õppetoolis ja õppetooli töötajate

Õppetoolil peaks

tööga (rahaga) projektide vahendusel.
arendustöö

Sama

lähenev

pensionile

seisukohast

äriga kokkupuute

parandamiseks pole,

kolmandiku võrra

Professoritelt nõuda

mis-

kui selline, vaid

üksikuid noori inimesi, mis ei lahenda

seotud

selle olukorra

järgmise nelja

vanus

arvu.

varustamist

olema viie

aasta

uuri-

kava, mille täitmisest sõltub professori kohale valimine.

professorite ja õppetoolide
kaks kolmandikku

töötajad peaksid tegema

tuleks osta turult tunnitasulise

arvu

teaduskonnas.

õppetöömahust,

õppetöövormis,

Põhikohaga

üks kolmandik

makstes selle eest konkurent-

sivõimelist tasu.
Teistes ülikoolides
sõlmitavate

nevate koolide

õpetamine peaks

kaudu. Vahetused

lepingute

õppejõudude poolt

overhead-1. Täiesti välistatud

lepingut

tehtavas

õppetöös,

tööd korraldama või

sageli

olema

loetavate
olema

peaks

kuna nad

loengutega

üksustes ei toimu arengut

ning

need

või sisaldama ülikooli

professorite

peaksid samal ajal

õpetamas

koolidega

olema kas ekvivalentsed eri-

teadusega tegelema. Probleemiks

amorfsed teatud aineid

nende

reguleeritud

peaksid

osalemine

oma

väljaspool

õppetoolis

on see, et

alluvate

allüksused

on

käivate inimeste kooslused. Sellistes

pole

ka ahvatlevaks töökohaks noortele

inimestele.
Teadustöö

Kõige

olulisemad

Euroopa

on

avaldamistega ja tagavad
duskonnal

peaks

vastavate

aineringide

damine

peaks

mis

mitmesugused programmid,

materjalide

lõpevad

üle. Tea-

olema kolm sihtfinantseerimise teemat, mis oleksid koondunud

aitama

ümber. Eesti

Majanduse Instituudiga

koostöö

eelkõige parandada magistri- ja doktoriõpet.

anda rohkem nende tööde
kaasama rohkem

Liidu

kvaliteedi kontrolli avaldatavate

juhendamist,

magistrante ja

samuti

peaks

instituut

oma

süven-

Sinna tuleks

projektidesse

doktorante.

Arendustöö

Riiglasutustele ja
Praeguste
seotud
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ettevõtetele

hoiakute

juures

on

tehtavaid töid

peaks

seda raske saavutada.

mitmesuguste lühiajaliste

kursuste

olema
Maine

oluliselt rohkem.

parandamine

korraldamisega tippjuhtidele.

on

Tea-

VAATEID JA VISANDEID

duskonnas toimub küllalt arvukalt

mitmesuguseid üritusi,

kohta

avalikkusesse suhteliselt vähe.

jõuab

peaks

lahendama infrastruktuuri kriitilisi

Koostöö

probleeme,

aga

teavet nende

tehnikavaldkondadega

nagu

ülikooli arvutivõrk.

Kirjastamine
Tuleks

tegelda järgmiste seeriatega:

*

olemasoleva

*

ülikooli nime all

*

oluliste teoreetiliste tööde

*

eestikeelsed

(ingliskeelse) Working Papers
välja

antavad

Jjätkamine;

õpikud;

tõlgete seeria;

uurimistööde

teaduslikult ebatasuv,

seeria

rahaliselt kui

populaarsed kogumikud (nii
hariduslikust

aga

ning polliitilisest

seisukohast

vajalik).
Kogumikesse

tuleks koondada

just lõpetajate töid,

aga need

vajavad

olulist

toimetamist.

Täienduskoolitus
Täienduskoolitus

vajab

teatud unifitseerimist ja

üldjuhti. Sealjuures peaks

tsent-

raliseerimine

lähtuma erinevate tegevuste (senise) efektiivsuse hindamisest.

Üldjuhtimine

hõlmaks tsentraliseeritud, kuid avatud andmebaasi loomist kur-

sustel

osalejate koha,

erinevate toodete ühildatud

mide ühtset turundust
tuntud

(ja kallite)

listesse

Samuti

müügistrateeglat,

peaks üldjuht

välismaiste või kohalike lektorite hõivamise

programmidesse.

valdavalt ettevõtete
kooli

ja hinnapoliitikat.
Need

lühiajalised programmid

tippjuhtidele,

kuid

see

program-

vastutama eriti
eest

I—-2-päeva-

võiksid olla suunatud

vajab keskkonda, tööd lektoritega ja

mainega.

Sihtrühm

Paljudelt

olulistelt eeldustelt oleme kool, kes

sotsiaalselt

ja

keskastme

ning

alamastme

osutab teenust alamkeskklassile

juhtidele organisatsiooni

lähtuvalt. Selles turunišis oleme saavutanud rahuldava
on

ka olulisi

jatega on

puudusi.

Probleemiks

on see,

positsiooni,

hierarhiast
kuid sellel

et nimetatud tasemel kursuse kuula-

seotud suhteliselt mõõdukas täiendavate teenuste tekkimise võimalus

(erinevalt tippjuhtidele

loetavatest kursustest, mille kaudu

malus osaleda laiemalt ettevõtete siseses koolituses). Sellest
mine eeldab

pikka ja

sihikindlat tööd, mida

peaks

tekkima või-

positsioonist pääse-

peaks majanduskeskkonnas

toimu-

vad muutused toetama.
Ettevõtted
Süstemaatiline

müügitöö ettevõtetega, mis peaks hõlmama praktikat, tööbörsi
üliõpilaste jaoks, täienduskoolitust, mõningate projektide rahastamist (õpikud,
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tõlked, mõnede välislektorite esinemine). Samas ei
eeldada

sponsorlust kui põhilist
suhtlemine

Ettevõtetega
õppekavade

on

nende

saa

projektide puhul

rahastamisallikat.

oluline nii teenuse

arendamise seisukohalt.

Sellega

kui ka

pakkumise

seoses on

järgmised

tagasiside ja
olulised

mo-

mendid, mida õppekavade süsteemi arendamisel tuleks silmas pidada:
*

selles rollis,

tööjõuturul,

võib olla enamasti

millesse Eesti

vajadus

kitsa

ülikoolide

lõpetajad sattuvad,

spetsialiseerumisega töötajate järele,

oleksid kohe suutelised vastavaid ülesandeid täitma;
anne

olema sellise inimese ettevalmistamine;

peaks

kõrghariduse
eelkõige

kes

üles-

kehtib

see

väikeste ja keskmiste ettevõtete kohta;
*

firmad eelistavad

ise ette valmistada kitsamalt määratletud

spetsialiste

funktsioonide täitmiseks täienduskoolituse kaudu;
oleks

majandusest

meetodeid; head

üldised

vajalik on,

inimestel

et

teadmised, nad valdaksid teatud

firmasisesed koolitussüsteemid

on

analüüsi
suurfir-

eelkõige

madel;
*

kuna

Eesti

esimeseks
dusliku

majanduses

valitsevad rahvusvahelised

tingimuseks õppekavade

kõrghariduse nõuetele,

konnas võimalik tööd teha, või
lähtudes

väga kriitilise

on

et

ettevõtted, siis

rahvusvahelistele

vastavus

kõrgkooli lõpetajatel

sageli

on

majan-

oleks selles kesk-

üldse tööd saada; sellest seisukohast

tähendusega õppekavade

rahvusvaheline ak-

rediteerimine, ja mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliste ärikoolide konsortsiumite

Maja

poolt.

haldamine

Kriitiliseks küsimuseks on, kuivõrd

probleemidega.
vad hakkama
on

Kuna

TTÜs

(rohkemast)

teaduskond

olema seotud

haldus-

RE rahast maksma

igasuguste teenuste

mitte

haldamise või

eest

renti, siis

kaks võimalust:
*

*

osta

renditeenust

ja

tegelda maja

Nimetatud valiku

TTÜs kehtima
101

väljarentimisega;

moodustada teaduskonna sees/kõrval vastav haldamisüksus, kes
selt rahastaks end ise rendituludest
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peaks

minnakse üle süsteemile, et kõik allüksused pea-

tegemiseks

on

hakkavatest üldistest

õppehoone kompleksne

ja

haldaks

praegusel

hetkel

mängureeglitest.

renoveerimine.

põhili-

ruume.

liiga

vähe informatsiooni

Oluline

pobleem

on

Kopli

Otu Vaarmann

MATEMAATIKA JA TSIVILISATSIOON

Mathematics which isused tobe known
sclences is
Pure and

now

treated

as

mathematics

applied

gueen

of all

of all technologies.
the
main keys of the
of

are

world and

understanding of the

as

the mother

of its development.

World Mathematics Year 2000

Läbi

aegade

damisel

ja

on

matemaatika täitnud

ammustest

mõõdetud matemaatika
teadusharu ega

põhjapanevat

saadik

aegadest

edusammudega

sellel maal.

inimtegevuse valdkonda, kus

matemaatilisi teadmisi

ja oskusi,

ainult

ei

ühiskonna

Tänapäeval

tultsiooni
siooni

ja

maailma

ja fantaasia

tunnetamisel

teadusharudele

jakamad,

viies

mõistlikus ühenduses.

olemisega,

lõppkokkuvõttes

Matemaatiliste teadmiste

juhuslik,

vaid kasvab

siinsed

millel nagu

välja

muulgi kapitalil

inimkapitali kasvust,

majanduspoliitika

on

tuleb

Tema

hüppevõime
ülikoolides

põhinevad

vil-

ei

ole

seos

kõik need ek-

ei

on

majanduslik

tööta

inimkapitali. Täppisteaduste

tõde

ja

on

on

tsvili-

põhjuspidada

üksnes ilus

arukas, mõtlemis- ja analüüsimitte

hüppa

Science and

objektiivne

kasv

jutud tiigrihüppest

suurendamise soovist tekkis

põhinevad täppisteadused on

tänapäeva

haridust täppisteadustes

kuidagi,

tema luustikule annavad aga

“Computational

Matemaatiline tõde

loovad

et

kõrgetasemelist

Informaatikatiiger
Tugevuse

on.

peaine

maatikal

ja

hoopis

ja praktilise argimõistuse sügavast

arusaamine,

esmaseks ülesandeks. Ka

võimeline inimene.

nõrgad

vaheline

omadus akumuleeruda. Kuna

enam

unelm, kui arvuti taga ei istu ja sellega ei

liikmed

on

osa

teistele

ja oskused, mida majandusteadus nimetab inimkapitaliks ja

seeritud maailmas levib üha
tatud

keeleks

kujunemisele.

ühtsusest. Teisiti öeldes, matemaatilistel teadmistel
saktsed teadmised

Seega

heaolu

ja majandusliku

matemaatilise tõe

matemaatika

vastasmõjud

uute mõtteviiside

intuit-

jõud peitubki

piirdu kaugeltki täppisteaduste

töövahendiks

hulgas, kuivõrd

olemasolevatele teadmistele toetudes in-

jõudmaks

ei

et

matemaatilised

ja loogilis-matemaatilise aparaadi

abil uute lahendusteni. Matemaatika

mõtteviisi ranguse

või

liiga keerulised,

on

rutiinse kasutamise oskust. Küsimus ei seisne niivõrd teadmiste
nende kasutamise oskuses

ühtegi

ei leia

vajataks süsteemiuuringuid

Seejuures e 1 tähenda

matemaatiliste tehnikate

ümberkujun-

tsivilisatsiooni taset

riigi

paljud probleemid

sest

neid lahendada ilma matemaatika abita.
teadmised

osa

mis tahes

on

hiljuti

kui tal luud

ja

just täppisteadused.

uus

Engineering

teadusharu

ja õp-

”.

seetõttu kasulik tõde

ning

mate-

loovteadused nimelt selles mõttes, et nad

hulka kuuluvad

füüsika, keemia, biokee-
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mia, mikrobiolooogia, aga ka matemaatika. Viimase suhtes ollakse sageli lahkarvamusel,

sest

paljude

ühiste omaduste tõttu filosoofia ja kunstiga ei

mõnikord matemaatikat reaalteaduseks, vaid arvatakse
duste hulka kuuluvaks,

eelkõige

seetõttu,

hoopis

liigitatagi

humanitaartea-

matemaatika tervikuna

et

on

üks

maailma tunnetamise meetodeid. Võib eristada vähemalt 67 matemaatika funktsiooni.

Ühed

Kõik oleneb

näevad temas teaduste

hindajast. Kangelast

kuningannat,

teised

tunneb omasuguse eksimatult ära. Samuti

karjapoiss

med loodusteaduse rakendusharud,
K. Marxi väitele,

kõige puhtam

on

jällegi köögitüdrukut.

raske ära tunda, samal

sageli

on

loovad

näiteks arstiteadus

ja

tehnika.

kui

ajal

mit-

inimkapitali

Vastupidi

kommenteeriv teadus filosoofia.

Mõned illusioonid. Matemaatika ühtsus
Valitseva

kohaselt elavad matemaatikud konservatiivset elu.

arvamuse

olevat matemaatika

jäänud kaugele

minevikku

veel sõnastamist
Mitmed

riumides

asjaolud ja

suuri

poolt

ettekujutust,

kahekesi. Nad ei

reeglina

vaja

preemia

aparaatidega
esindajateks,

oma

teevad

oma

viimasel

On

teada

väärarvamus

vaid

on,

et

mõned

üksikud
on

enam

ainult

preemia,

kui

paberit,

tähelepanuväärne, et

teiste

antakse tavaliselt kas

Matemaatikas

juhile.
mil

juhud,

auhind

see

matemaatikud

arvutid seda võrratult
Miski

pole

Nobeli

on

Fieldsi

medal

tegelikult

töötavad

on

saadud

on

läinud tavaliselt kahele matemaa-

virtuoossed

arvutajad.

suur

ja eksitav

Paraku

teevad

paremini.

nii lihtne kui

tuleb ilmsiks siis, kui

pisutki

paistab.

Nende kahe väärarvamuse karikatuursus

lähemalt tutvuda, kuidas

ja millega tegelevad.

Mis

puutub

mata on võimatu olla matemaatik ilma arvutusi

vältida neid. Kuid selle

Matemaatikud ei tee tehteid

täpne

tänapäeva

tegemata,

tähendus

ja sisu

mitte ainult arvude

matemaatikud

arvutustesse, siis kahtlesest

põhiolemuslikult

tuleb teha väga

selgeks.

ja algebraliste avaldistega,

lühidalt selliseild arvutusi, mida teevad näiteks insenerid.
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paljude

taolist ei näe matemaati-

tikule, kes keskendusid üheaegselt samale uurimisteemale. Teine

saa ta

nõuab

vasteks Fieldsi medal, mida ei ole omistatud teisiti kui ainult üksikuuri-

meeskonna töö eest, kuid siis

ei

suurte

ja

mis köidavad

ega aparaate,

ka arvutit. On

ajal

elualade ülima autasu, Nobeli

ja

tänapäeval

varustatud laboratoo-

uurimpistööd üksinda, harva

tööks kalleid seadmeid

Ühena

väärarvamust.

et seega on uurimistöö ressursimahukas

teadlaste kollektiividele või uurimisrühma

jatele.

seesugust

ja kosmoseuuringud. Midagi

pliiatsit ja raamatukogu,
teadusharude

on

väiteid, mis vajaksid

et tõsist uurimistööd tehakse

Sellise Suure Teaduse

tuumafüüsika

kas. Matemaatikud

teoreeme ega

illusioonid toetavad

ja töökohtades, ning

on

enam

hästi sisustatud ja kallite

investeeringuid.

meeli,

ning pole

Pealegi

loomingulised alged

tõestamist.

ja

neist võib nimetada
kollektiivide

sest selle

paremad päevad möödas,

Nemad sooritavad

VAATEID JA VISANDEID

abstraksete

operatsioone põhiliselt
üha

uusi teoreeme, sest

ja enam

enam

probleeme. “Niivõrd

iga

objektide

on

vahel

ja seeläbi

lahendus tekitab omakorda

kui matemaatilised teoreemid

nad tõestatavad, niivõrd kui nad

arvutused võimal-

objektidega. Niisugused

davad kindlaks teha uusi seoseid abstraktsete

on

seotud

tõestada

jällegi

reaalsusega,

uusi

ei ole

tõestatavad, pole nad seotud reaalsusega”

(A. Einsteini tähelepanek). Kasvav abstraheerimise ja üldistamise suundumus
matemaatikas
hetusel

ägenenud spetsialiseerumisele,

suurel määral nagu

sageli

loodusteadusteski, eriti füüsikas.

vahele.

ja integraalarvutuste

termineid

mis matemaatikas

tuli

sajandiva-

ilmsiks

Spetsialiseerumine

sama

tõmbas

ja mitteselgeid eraldusjooni algebra, geomeetria, mehaanika,

kunstlikke

diferentsiaalneid

kaasnev unifitseerumine töötavad vastu

ning sellega

endiselt,

valdkondi, näiteks

Kuigi

uusi tunnustatud

siginenud hulganisti

on

mis ei tunnista

algebraline geomeetria,

On väga mugav didaktilistel kaalutlustel

tõttu kasutatakse

mugavuse

jaotada

vanu

uurimis-

eraldusjooni.

matemaatikat

põhilisteks

uurimisvaldkondadeks, mida võib vajadusel jaotada veelgi väiksemateks alajaotusteks. Kuid

pühadusi.
on

suur

vastupidi,

viga

vaadelda

neid

iseloomulik

levikus ulatuvat

integreerumisprotsess

ja

kokkupuutealadelt.

erinevate üldistuste

mes.

See teooria hõlmab

Selline täna-

matemaatikas arvatakse juba lähitu-

kunstis. Näitena võib

koguni

oma

puutumatuid

arendusi matemaatikas

sügavamale integreerumisprotsessidest,

teistes teadustes või

kui

eraldusjooni

mõisteid

viljakaid

enamus

kasvanud mitme uurimisvaldkonna

välja

päevale

oleks

Otse

tuua

mida võib täheldada

Lie rühmateooria, mis

ja realisatsioonidega asub matemaatika arengu keskdiferentsiaalgeomeetriat, diferentsiaalarvutust, mõõdu-

teooriat, algebralist topoloogiat ja aritmeetikat, üritades unifitseerida valdkondi
mis viimase

ja alamvaldkondi,
ning

isoleeritult.

Üha

sajandi

suurenevad

või

poolsajandi jooksul

vastasmõjud ja

seosed matemaatika eri valdkondade vahel kordistavad
nevat efekti

ja

huvide kattumine
tuua üha

võimsaks

on

tõukejõuks

matemaatika

rahaasjades majanduse arengule.

sagedamini

näiteid kollektiivsetest

arenesid

rohkenevad

Ja

omapäi

vastastikused

integreerumisest

arengule,
kuigi

tule-

nagu seda

viimasel

ajal

jõupingutustest matemaatika

on

võib
aren-

damisel, tehakse lõviosa uurimistööst seal siiski individuaalselt.
Niisiis ei

ole

eitada ehtsa

põhjust

olemasolu, mis käib kindlalt
maatikaalaste

oma

publikatsioonide

ja

tõelise matemaatilise

rada. Sellele lisab kinnitust

arv

kasvab aasta-aastalt

paljude

teiste teadusharude

omast.

arv

jääb

tuleb keskeltläbi 67 korda vähem

publikatsioone

edasi matemaatikas, siis progress

suur samm

eeskätt selles, et sünnib

uus

mõtteviis,

uus

on

välja

töötava füüsiku kohta

kohta. Kui

astutakse

tunduvalt

Teadusajaloolased

arvutanud, et ühe matemaatiku või teoreetilise füüsika alal

et mate-

väga tähelepanuväär-

selt, kusjuures keskmiselt ühe matemaatiku kohta tulev
väiksemaks

uurimistöö

asjaolu,

kui ühe keemiku või

bioloogi

väljendub

lähenemisviis, kuidas asju näha.
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Füüsika

matemaatika

ja

vaadelda

Kui

sajandivahetusel

aset

füüsikas, tungimata põhjalikumalt
misse

saadud tulemuste

ning piirduda

leidnud

suuri

teooriasse

avastusi

ja ajalooliste

siis võib öelda, et kui

iseloomustamisega,

minna klassikalisest mehaanikast kvantmehaanikasse, siis

parameeter(Plancki

konstantne

on

parameetrile
järelduse

null, oleme

valguskiirus

lisada klassikalisele mehaanikale,

Kui lähtuda viimasest,
võrdne

on

tagasi

piisab veendumaks,

et vana formalism on

siis

aproksimatsiooniks.

tegelikult

relatiivsusteooria aga väga suurtel

kiirustel),

1/c

suurus

Nendest

uue

forma-

formalism kehtib teatud

uus

mõõtkavas (näiteks kvantmehaanika kehtib väga väikeste

uues

vaadeldav

erirelatiivsusteooria.

saame

mitterelativistlikus mehaanikas.

Niisiis osutub, et kui

sellele

Samasuguse

parameetrina

ja valguskiirus lugeda lõpmatu suureks,
oleme

nulliga, ja

kahest näitest
lismi

tagasi

võib teha ka erirelatiivsusteooria kohta: kui

parameetri,
anda

klassikalises mehaanikas.

üks

moonutatud

on

nullist erinev, lisamise teel. Teisalt, kui

ja

väärtus

c

lisandunud

on

konstant h). Ehk teisisõnu, kvantmehaanika

klassikaline mehaanika, mis saadakse temast ühe

(deformeeritud)
mis

mõttearendusi

ja

lähtekohtade uuri-

kauguste korral,

siis ta täielikult ei muuda kehtetuks

Näiteks, kui antud süsteemis kiirused lähenevad valguskiirusele, tuleb

vana.

sisse tuua relativistlikud

parandused. Kuidagi

kõrvale heitnud. Vana jääb kehtima temale

saa

väita,

et uus teooria on vana

rakendusalas

ja iseloomulike

korral.

suurusjärkude

Matemaatikas
tavad

ei

omases

objektid

on

need

kutsuvad

asjad

mõnevõrra erinevad. Uued vaatluse alla võe-

esile ka uued teoreetilised

Nende korral

vajadused.

tõestatud teoreemid osutuvad võimsamateks vanadest teoreemidest. Ja kui need
vanad teoreemid

on

tuletatavad uutest kui nende

analoogiline

arenguga füüsikas: täiendavate

saame

automaatselt

vana

see,

abstraktsioonide

et

tiliste

objektide maailma,

Füüsika

tepidevused.
pärased

arenguteed
Need

teooriaga.

millel

Kuid matemaatika arengu üheks

kus ühtki
on

füüsikas. Füüsika

alati

on

varasemat

mudel
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on

matemaatika
lisamise teel

omapäraks

on

vaid

kokku

saa

ja

mit-

näivad olevat seadus-

suure sammu

nähtusega,

kasutada.

murdekohad

edasi

oma

arengus,

mida ei ole võimalik sobitada

Tahkise füüsikas leidub rohkesti

puuduvad

teoreetilised

lämmastiku olekumuutuse

nullile.

teravad

pole juhuslikud,

teadus, mis teeb

puutub

teoreemi ei

märgistanud

mudelid

ülijuhtivus kõrgetel temperatuuridel,

vuse

on

hüpoteeside

üldistuste kaudu võidakse sattuda sääraste matemaa-

katkevused

kui satub
paradoksile või
vana

tagasi.

ja

siis

erijuhud,

areng

s.o

eksperimentaalseid avastusi,
ja põhjendused. Üheks selliseks on

temperatuuridel,

mis

on

kõrgemad

kui

temperatuur (melting-point). Klassikalise ülijuhti-

rakendatav

temperatuuridel,

mis

on

lähedased

absoluutsele

VAATEID JA VISANDEID

Seevastu areng matemaatikas
oodata

mingeid paradokse,

kulgeb hoopis sujuvamalt,

asuda

et

kuna seal ei tule

tegemisele. Eeldades,

üldistuste

et

kõigi

loodusteaduste areng vastab tervikuna füüsika arengu karakteristikutele, võib
et matemaatika

öelda,

muidugi
olnud

vaielda

vastu

on

ja

selles

mõttes

paradoksidest. Väga

tuntud

kõigi

ei viinud

hulkade hulk

tusele võtta

uus

hulga

on

sageli mõjutatud

paradoks hulgateoorias,

mõistet ja tundma

õppima

mis

selle piire,

olemuselt vasturääkiv mõiste. Kuid siin

on oma

mingisuguselegi

Russelli

on

sundis teoreetikuid aksomatiseerima
sest

eraldiseisev teadus. Võib

isepäiselt

öelda, et ka matemaatika areng

paradoks

muutusele uurimistöö arengus. Tõsi küll, tuli kasuet tõestada teatud teoreeme

aksiomaatika,

täpsemalt,

suurenenud nõudlikkus täpsuse ja korrektsuse suhtes ei muutnud

kuid

midagi

see

olulist

ega lisanud

midagi uut hulgateooriale, mida jätkuvalt kasutati ja täiendati nagu
Üldiselt
rääkides, matemaatikas pole kunagi olnud kontseptuaalset
varemgi.
revolutsiooni, mis sundinuks
uurimisvaldkonnas
matemaatikas

me

teooria staatust teatud

muutma mõne varasema

ja käsitlema seda

alati üldistame

ja

teooria

uue

teeme

aproksimatsioonina. Lühidalt,

innovaatilisi täiendusi, samal

füüsikas mõistete rakendusalad muutuvad, kui

painutame

vanu

ajal kui

teooriaid

õiges

suunas.

Inimesed

on

liialt

keel ehk üldisemalt
mata

keel, kuid

võimeline.

harjunud

ta on eeskätt mõte,

Samuti

öeldakse

sageli,

kalisest sisust; ta

pidada

on

tõepoolest

mine nõuab suurt vaimset

on

selline mõte, mis

et

matemaatika

füüsika

matemaatika kahtle-

on avastus-

ja

leiutus-

varustab füüsikat kont-

matemaatika võimeline

abstraktsioonide kaudu, mis

ja
on

Mingis

mõttes

sest võimatu on luua uut teooriat füüsikas matemaa-

tikat kasutamata. Kuid teisalt
konstruktsioonide

ja

et matemaatika on

ja mõtlema,

täppisteaduste keel.

septuaalsete vahenditega,

Seetõttu

ütlema

eriline mõtteviis,

arenema

vabad

on

millega

pingutust, vaimuenerglat ja

mõtte-

uute

mis tahes füüsi-

tulemuslikult

tegele-

intellektuaalset loovust.

matemaatikat üksnes füüsika tööriistaks

on

ekslik

ning väga

lihtsustatud lähenemisviis matemaatikale.
Kuna füüsika

ja

matemaatika

on

teineteisega

tihedalt seotud, võidakse

küsida, kus kulgeb eraldusjoon nende vahel. Peab tõdema,

eraldusjoon

ähmastub üha, eeskätt

esilekerkimise tõttu. Tõsi,

uue

teadusharu

tänapäeval ei tungi

et

ja

lahendusi

puhtmatemaatilistele probleemidele.

malik vahet teha füüsikalise
uurimistöös

Lõpuks
kui füüsika

püstitatud

ja

see

füüsikaline formalism matemaa-

tikasse üksnes selleks, et küsimusi esitada, ega ka selleks, et omalt
meetodeid

nüüdisajal

füüsikalise matemaatika

poolt pakkuda

Kui üldse

on

või-

matemaatilise mõtteviisi vahel, siis vast ainult

eesmärkide alusel.

väärib märkimist, et matemaatiline mõtteviis eksisteeris
palju

välja kujunes

teadusena

tänapäevases tähenduses, ja

varem

matemaatika
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asub

palju

ühiseid

lähemal filosoofilisele kui loodusteaduslikule mõtteviisile

tal

ning

on

jooni kunstiloominguga.

Matemaatika, loogika ja arvutiteadus
Matemaatika

vägi ja

võim seisneb suurel määral matemaatiliste

raktsuses. Kuid matemaatiliste mõistete
edu ei ole ette

ning

võib olla

jõutakse praktilise väljundini,

üllatuslikult siis, kui ei oodata või
Esimene

puhtalt

matemaatiliselt

väga pikk, ja-see

enam

matemaatika ühe haruna

tahame

hoomata matemaatilise

puudub igasugune õigus

et

sest mõni suurem lünk tõestuses võib arvestamata

kõik, mis

tõestamata.

tõestuses

on

Appi

on

on

intuitsioon,

võimalus

ühtsuses. Ka mõtlemises
tõmmanud

kirja pandud,

tuleb võtta

õigsuses. Niisiis, parim
on

korrektne, kuid

et veenduda

peitub

tesildade kohta. Kõike

täpipealt

täites

saame

aidata seni lahendamata matemaatiliste
ühele

põnevamale

neist

malikuks üksnes tänu arvutitele
matemaatika abita.

õnnestus nimetatud
mida siis töödeldi
Kui
läbi

probleemi
lugeda.

ja

Kui konstrueerida silla kõik ühen-

sageli

matemaatikas.

Kuigi

matemaatiliseks

probleemide
värvi

nelja

väära tulemuse.

näidata

oma

võimekust kaasa

lahendamisele. Nimelt leiti

probleemile.

See sai

see

või-

arvutiteaduse saavutusele. Ometi mitte ka

taandada

lõplikuks

välja trükkida,

Võidaks öelda, et selle

midagi,

juhtuda,

jääb ikkagi

tõestussammude

arvuks

ja põhjenduste

siis inimese elueast ei

probleemi

alusel

konfiguratsioonideks,

arvuti abil. See osutus äärmiselt töömahukaks

lahenduskäik

tikale errdale mitte

Võib

teoreem

põhiliste

Matemaatiliste mõttekäikude

probleem

jääda.

siis ta variseb kokku. Sama kehtib ka mõt-

1976 õnnestus arvutiteadusel esmakordselt

päris

intuit-

teatud lõtku. Küberneetika isa Norbert Wiener

vaja

jäikadena,

vastus

jõud peitub

mõlema kontrollimisviisi mõistlikus

mõtteparalleeli sillaehitusega.

duskohad absoluutselt

siis

Matemaatilisel

tahta olla vunda-

mõtteviisi ühtsuses. Teoreemi tähttäheline kontroll ei ole alati

ja loogilise

parim,

jõuda

näha matemaatilistes mõttekäikudes üksnes liht-

on

mendiks matemaatilistele abstraktsioonidele. Matemaatika
siooni

loomingult

aeg võib kätte

ja puhtalt loogilistel protsessidel põhinevat toimingut.

loogikal

abst-

ei loodeta ega oodata.

millest tuleb hoiduda, kui

viga,

mõtte sisemist vitaalsust,
satel

ja

millal

tagatud. Aeg,

objektide

meetodite rakendamisel saadav kasu

tegevuseks.

piisaks,

et see

tõestuskäik ei andnud matemaa-

sest ta ei avanud uusi uurimisvaldkondi ega -suundi

on

tõsi, osutub nelja värvi probleem esimeseks puht-

probleemiks,

mis lahendati

küsimus, mis sel kombel osaliselt lahendati,

sel viisil. Teine
on

lihtsate

lõplike

märkimisväärne
rühmade klassi-

fitseerimine.
Lisaks neile

on

arvutiteadusel rohkesti huvitavaid rakendusi. Tema areng

kaasa toonud huvitavaid
võimsuste
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piir

probleemipüstitusi:

on

milliseks kujuneb arvutite arvutus-

või milliseid võimalusi kätkeb endas robotmudelite

areng?

Sa-
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muti

arvutiteaduse

on

areng

sel

küsimusi: kas

püstitanud puhtfilosoofilisi

malik konstrueerida masin, mis oleks

defineerida? Eeldades, et sellist masinat saab konst-

juhul intelligentsust

rueerida, mis mõte sellel on? Leidub teisigi põnevaid küsimusi
Kuna

titeadusega.

neil inimestel

arvutiprogrammid
nõrk kontroll

väga

või-

on

kui inimene? Kuidas

intelligentne

sama

koostatakse inimeste

kasutamise

programmide

seoses

poolt, hiljem

arvu-

aga

on

üle, siis kerkib

küsimus, milliseid tagajärgi võib põhjustada pisimgi viga arvutiprogrammis?
See

teema, mida

on

usinasti

juba

ekspluateerivad ulmekirjandus ja

Kuid antud hetkel huvitab meid rohkem siiski see, kas arvutiteadus
mas

teaduseks, millel oleks samasugune tunnetusteoorialik
või

maatikalgi
leemide

on tema

edasiliikumine

insenerimõtte

ja

arvutiteadusest võib saada
masele

füüsika

suundumused teaduslikus uurimistöös

aja

nii arvutiteadlasi kui ka

puudutavad

teoreetiline arvutiteadus

ganisti

uusi

väga

sionaalsed

kuigi

varieeruvad suuremal

ja

situatsioonide

käsitletavad

susmaal

tunnistajaks

matemaatikute

ja

tehnoloogiat ja
arvutiteadusel

on

kaalustamatus

plaanile

täita

Arvatakse,

majanduses ja

et

kasutan

üldiselt internat-

kas

riigis.

kalduvustega uurijate

hoolimata

mee-

info-

tähtsast kohast,

ühiskonnas tervikuna, võib selline

saada saatuslikuks arvutiteadusele

Pealegi kaheldakse,

kirjeldamiseks
on

ja vajalik

tudengitel

on

viimasele hul-

võidujooksule pääseda õppima

seada kvaliteet, mitte kvantiteet

sekkumine.

Nagu mainitud,

ja pakub

suhteliselt vähe, ollakse Prant-

matemaatika

letule tormamisele sellele uurimisalale,
arvutiteadust.

tõstatanud küsimusi,

probleemid

on

et

vii-

muidugi.
on

või vähemal määral ühes või teises

Kuna töökohti teoreetilise arvutiteaduse alal

prob-

põhjust loota,

matemaatikaga

matemaatikuid.

lähedane matemaatikale

probleeme. Alljärgnevate

andmeid Prantsusmaa kohta,

on

suhetes

bioloogiale

põnevate probleemide pakkujana, peale

Viimase
mis

rivaal

suur

kujune-

staatus nagu mate-

seotud tehniliste

rangelt (jäigalt)

Igatahes optimistil

arenguga.

kinokunst.
on

endale.
on

üldse

Ka

meedia
on

mis
tasa-

siin tuleb

esi-

ning poliitikute

mõtet tormata

arvu-

titeaduse erialale nii massiliselt.
Säärasel meeletusel
tahtma riskida

ja

asuma

sedagi juhul

kui

õpetamisele

andunud

paljuski

rahalised

pikale ning

liigutakse

vähem kui noorele
ne

on

edukalt

ülikooli

spetsialistile

põhjused:

vaevalisele

miks

peaks üliõpilane

õpingute teele,

karjääriredelil edasi, jagada

professori

saatust, kellele

tööstuses või

panganduses.

hiljem, ja

makstakse

ja

kaugelt

Tekib katastroofili-

olukord tööturul: ülisuurele nõudmisele vastab nullilähedane

nõudmist tööturul rahuldada, avatakse uusi

et

teadustööle

pakkumine.

üliõpilas- ja õppejõukohti

Et

ülikoolis.

Ja siis hakkabki tööle veider karussell, viies kurioosse olukorrani: kuna sellel

prioriteetseks
piisavate

kuulutatud erialal

võimete

piisava kvalifikatsiooniga õppejõude

ja huvidega üliõpilasi

üliõpilaskontingenti,

kelle

hulgas

on

ei

jätku,

ega ka

hakkavad üha suurenevat

üha rohkem selleks elukutseks sobimatuid,
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õpetama mittepiisava ettevalmistusega õppejõud.
dab omakorda

asjaolu,

ja ressursside kaotamise
tavate nõuete latti

Seda ohtlikku kallakut süven-

üliõpilas- ja õppejõukohtadega

et

hirmus lasevad ülikoolid

järjest

madalamale. Protsessi

ulatuda aastate taha, kuna tulemuseks

Siin tuleb

pöörisesse. “Ühiskond
takka üles
maluseks

ja

tasa

sadulasse

kendatav

mis

sest teoreetilises

ahvi

miljoni

sõnadega “Te

ei

saa

bioloogid

tugevaks, nõrgestades tugevaid”'.

elus loodus

ja

ei suuda öelda, mida

majandusteaduses

mis

keerulisemad kui eluta, füüsika-

on

täpselt mõista
tegevuseks.

kasutamisega

võrreldav

on

palju

on

püüdlustele bioloogiat matematiseerida,

kaugele jõutud,

matemaatika

ka

arusaadav.

elusa süsteemi all,

ühel või teisel teadusmis valitseb

sellega,

mida tuleb

õigesti

soovis Niels Bohr minna

keeruliseks, ning
suurt arvu

valis

ülikooli

mis võivad

Nende

puhul

probleemiga: majandussüsteemi
langetama palju eripalgelisi
lihtsam

on

on

Ei

ja

ole

ja sisaldavad hulganisti
kuid

kokku

ajudega

liiga

näha ainult

esineda ilmutatud

puutuda palju

olendid, kes

käituma ettearvamatult.

lendu Kuule

seda

pidas

õige peasüüdlasena

sageli

kaasatud

ja

elualal. Olukord

sobivalt defineerida. (Teadaolevalt

majandussüsteemides

tuleb

otsuseid

tehniliselt realiseerida

ja

jääb igasugune

bioloogias. Süsteemid,

majandust õppima,

tuumafüüsika.)

parameetreid,

ja/või varjatud kujul.

mõista

ei

Senikaua, kuni

Siinkohal ei tohi matematiseerimist

mida me tahaksime matematiseerida, on vägakeerulised

parameetreid,

ra-

bioloogia ja majandusteadusega

matematiseerimine müstiliseks

segi ajada

mitte

soovitud erialale

tulevikus mõjub erialale kindlasti

kaugemas

line maailm, siis vaatamata tõsistele
ole selles vallas eriti

Teiseks võimaluseks

pääsevad sisseastujatest

ta

või-

Eeltoodu võib kokku võtta Abraham Lincolni

teha nõrku

Kuna elusad süsteemid

taga sundida, lööb

arvutiteaduses, nagu matemaatikaski, ei ole

printsiip.

Matemaatika suhetest

siis

legitiimsetele

progressiseadus). Üheks

reguleerida palku.

on

tee

lasta end kaasa kiskuda

auto. Kui teda liialt

maha” (Issavi

palju üliõpilaskohti,

parimad üliõpilaskandidaadid,
edasiviivalt,

ja targu talitada, kui

muul, mitte

on

virutab ratsaniku

jääda

avada ülearu

pigem

võib

mittekompetentseid spetsia-

liste, kellele elukutse pole konti mööda ja kes tõkestavad

järeltulijatele.

esita-

jätkumise kahjulik mõju

arvukalt

on

kaasnevad ressursid,

üliõpilaskandidaatidele

on

tõsisema

suutelised

Öeldakse,

või Marsile, kui

jõuda

et

üks-

meelele, kuhu külas kirik ehitada. Lisaks mainitud takistustele ei ole teoreetilises

majandusteaduses paljud

matemaatika kasutamise

kinnitavad arvamust, et veel
tiseerumisest

ja

mõisted

piisavalt täpselt määratletud,

võimalusi seal.
on vast vara

matemaatika kasutamisest

Kõik

need

rääkida ehtsast

ja

mis

piirab

mured kokku

tõelisest matema-

majandusteaduses,

matemaatiline statistika, mida kasutatakse edukalt
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ja

hädad

kui kõrvale

(näiteks hüpoteeside

jätta

kontrol-
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limisel) nii bioloogias kui ka majandusteaduses. Kuid matemaatika
dusteaduses

ja bioloogilas

Teatavasti Nobeli
anta. Väidetavaks

olevat olnud

Nobeli

preemiat puhtmatemaatiliste
Alfred Nobeli

preemiat

oma

algust

alles aastal

matemaatikul

mis tekitas A. Nobelis

olgu

või füüsikas

ja majan-

majandusteaduspreemliate väljaandmisega

1969, kuid juba

on

Nobeli

jõudnud

majanduspreemia

laureaadiks saada mitmed tuntud matemaatikud: Leonid Kantorovich
Gerard Debreu
John
lesi

(1983), mänguteooria spetsialistid-matemaatikud

Harsanyi ja

Reinhard Selten (1994). Kahtlemata oleks koos

ja Robert Mertoniga jaganud

Black, kui

ta mitte

sügava

aga matemaatikud saanud

on

panuse eest teistes teadustes,

dusteaduses. Meenutame, et Nobeli
tehti

naisega,

matemaatikute vastu. Küll

kõigi

majan-

uurimistöö tulemuste eest ei

loetakse seika, et ühel kuulsal

peapõhjuseks

armuromaan

vastumeelsuse

osa

aina kasvab.

1997.

aasta

Nobeli

(1975),

John Nash,

Myron

preemiat

57 aasta vanuselt 1995. aastal vähktõve tõttu

poleks

Scho-

matemaatik Fisher
mana-

lasse varisenud.
1973 ilmus

ajakirjas

Scholesi artikkel,

Journal of Political

milles esitati

diferentsiaalvõrrand

osatuletistega

ja mis

Economy (JPE)

kutsus esile

matemaatikas. Nimetatud võrrand võimaldas tuletada

ja müügioptsiooni

ostu-

aktsiast sõltuvate
kindlale

hinna

teinud valemi

kui ka

ja

juba

viia

M.

läbimurde finants-

valemid nii ühe aktsia
mitmest

optsioonidega kauplemise

alusele. Rahamaailm sai valemid, mida kannatama-

loodetud. F. Black
1960. aasta

lõpus,

ja

M. Scholes tuletasid

neid kuulsaks

kuid saatuse irooniana ei võtnud JPE
ega

Review of Economics and Statistics nende

ajakiri

suure

ja

ajas kirjeldav

üldistada need valemid

optsioonide juhule ja sellega

täppisteaduslikule

tult oli oodatud

jaoks

F. Blacki

väärtuse muutumist

optsiooni

artikli varasemat versiooni

avaldamisele, isegi mitte retsenseerimisele, lükates selle tagasi põhjendusega,
et see ei käsitle küllaldaselt
asus

esialgu

ka hilisem,

majandusprobleeme.

1976. aasta Nobeli

Purismi kalduvale seisukohale

majanduspreemia

laureaat Milton

Friedman. Kuid
aeg töötas vääramatult teaduste matematiseerumise kasuks,
sündis see,
valemi

mis sündima

kasutamine

avardumisega.
paljud teised,

Pärast

pidi.

levis ootamatult

1973
suure

Blacki-Scholesi valem, mida

on

leidnud

tänapäeval

ilmunud

hooga
on

ja

artiklit Blacki-Scholesi

käsikäes

optsioonide

turu

edasi arendanud R. Merton

ja

laialdast kasutamist mitut liiki börsitehin-

gutes, tähtajaliste kaubatehingute sõlmimisel ja välisvaluuta tehingutes, samuti
kasutavad valemit

ja selle

arendusi

prognoosimiseks ja ohjamiseks.
(tuleb

ainult

puutuda

nupu

peale vajutada),

tõsiste matemaatiliste

paljud

firmad

oma

ettevõtlusega

seotud riski

Valemite kasutamine ei ole triviaalne tegevus
nende tulemuslikul rakendamisel tuleb kokku

pähklitega.
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Matemaatika

ja kultuurid

Hoolimata küsimuse keerukusest, tuleb tunnistada, et
matemaatilise uurimistöö
vahel.

Juba iidsetest

kohta,

et suured

eeldab ühelt

aegadest

poolt

materiaalsed

on

ja jõupingutust

tase on küll

tõendeid selle

kõikjal ja juhuslikult.

matemaatikalooming
ja

oma

ja

See

teisalt

vaimsed

ja

kõrgintellek-

on

kosub ühiskondades, kus

märkimisväärsele rafineerituse astmele. Matemaa-

sajandite

väide ei ole alati

vastupidine

ja kultuurilise miljöö

mobiliseerimaks

et ta areneb

e 1 ole üllatav,

jõudnud

läbi

on

ajastu

pakub ajalugu hulganisti

Kui meenutada, et

tuaalse tegevuse vili, siis

tika kuldajad

saadik

tõepoolest eksisteerib side

sotsiaalse

teatava kindla ühiskonna osa kultuurilist valmidust

jõud.

kunstilooming

ja

antud

matemaatikud ei kerki esile mitte

sootsiumi toetust

vajab kogu

kõrge

taseme

kattunud tsivilisatsioonide

õige

kuldaegadega (samas

ehk matemaatikute keeles

tsivilisatsiooni

tarvilik, kuid mitte piisav). Teisisõnu, kui ühiskond ei suuda

matemaatikuid vääriliselt hinnata, siis suuri matemaatikuid ka esile ei kerki.

Seega,

ehkki

esiletulek

matemaatikalooming

on

sügavalt individuaalne,

tema

ühiskonna vaimset valmisolekut tema vastuvõtuks

vajab

võimas

ja

toeta-

miseks.
Seetõttu

on

arusaadav, miks Kolmanda Maailma riikides

on

esile kerkinud

väga vähe suuri matemaatikuid, ehkki matemaatika arenguks ei vajata kalleid
seadmeid

ja

ülisuuri

tiina, mis tõsi küll
töötavad

paljud

investeeringuid.

on suure

Erandi moodustavad Brasiilia

Kolmanda Maailma (näiteks India)

päritoluga

ja Argen-

Kuid samal

immigrantide juurdevoolugariigid.

ajal

tuntud matemaa-

tikud arenenud riikides.
Kuni

19.

sajandini

olid matemaatikud

prantslased,

enamuses

sakslased

venelased, mõne vähese erandiga mõnest teisest Euroopa riigist. Tänaseks
matemaatikaalaste

uurimustega

muutunud. Piirdume

silma

paistvate

vast kahe markantsema

selle kohta, miks maailmas

on

niipalju juudi

ja
on

maade nimekiri tundmatuseni

näitega

Jaapani ja USAga.

soost tuntud füüsikuid

Ka

ja matemaa-

tikuid, näib olevat piisavalt palju tõepäraseid oletusi ja põhjendusi, kuid nende
esitamine läheks

pikale ja

vast ka teemast kõrvale.

Üle võtnud teiste riikide kogemusi ja lisanud omalt poolt ehtjaapanliku
tööstiili,

on

Jaapan

tänaseks

välja

arendanud

kõrgtasemelise

matemaatikaalase

koolitussüsteemi, tõsi küll, vast liialt bourbakismi kalduva, kuid üldiselt väga
hea. Arvatakse, et

tänapäeval tegutseb Jaapanis ligikaudu miljon

amatöörmate-

maatikut.
Mis

puutub USAsse,

mused matemaatika
sest teadlikul

ja

arenguks ja

Teise

pärssis

maailmasõja lõpuni

ei olnud

tingi-

matemaatikute koolitamiseks seal eriti soodsad,

ajude sisseostmisel põhinev

Aasia riikidest

Matemaatikute
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siis kuni

arvukas

immigrantide

vool

Euroopast

kodumaise matemaatilise koolitussüsteemi

meelitamine ookeani taha ei olnud

tingitud

arengut.

mitte USA vallit-

VAATEID JA VISANDEID

sustegelaste

matemaatikute

armastusest

duslikud huvid, sest mõisteti
maatikute rakendamine

informaatikasajand.
tehnoloogia.

line
nete

ja

määravaks

uuenduste

tehnoloogiliste

Seda valitseb

kõrgtehnoloogia,

ja

said

tulu võib

vankri ette. 21.
mis

majan-

tuua

mate-

sajand

on

eeskätt matemaati-

on

Matemaatikat ei kasutata mitte üksnes tehnilist laadi ülesan-

lahendamisel, vaid ka riigi ja ettevõtete pikaajaliste plaanide ja tulevikuSeetõttu

strateegiate väljatöötamisel.
radikaalselt

parimaks.

parandada

Kui

Georg

kohta

viimastel

aastatel otsustanud

hariduse kümme

Bush sõnastas USA

et ameerika

vajadust,

ta

matemaatik. President Clinton

parim

USA

on

seal antavat matemaatilist haridust ja muuta

2000, siis esimesena mainis

gia

vastu, vaid

osati näha, millist edu

on

väljendanud ligilähedaselt

sama

õpilane

maailma

oleks maailma

avalduses ameerika

oma

see

eesmärki aastaks

uue

tehnoloo-

mõtet. Et mitte valesti mõistetud

saada, esitan selle lause (eesmärgi) inglise keeles: “World leadership 1n basic
sciences, mathematics and engineering.”
toodud

Mõistagi
matemaatika

pole

ja

näited

ja

märkused

sellel ka võimalik

Esitatu võib tunduda eluvõõrana

tähistati
mus

on

pieteeditundega

rohkem matemaatika

ja

ja ehk
alus-

saada
tõttu

tasuda

et kui

Lisaksin

igapäevaseid asju. Esialgu

ja üldõppest,

maailma üldisemate seoste

eelkõige

vaimsusest. Hiina

aru

aja pliratuse

veel,

mõttetarga

aga

kuna aastal 2000

rahvusvahelist Matemaatika Aastat, kaldus tule-

panus ühiskonna heaks avaldub

hiljem.

lõpuni

et

ka liialt suurejoonelisena, kuid ilma

raske korraldada ka

kirjutada matemaatikast,

suure

ebapiisavad,

pikemalt peatuda.

korraliku tulevikuvisioonita
kavatsesin

on

matemaatikute sotsiaalsest olemusest, kuid

poole.

hariduse kaudu, tuleb

teater

Confuciuse

Et matemaatika

võlg lugejate

algab garderoobist,

järgi

on

siis

ees

ülikool

inimesel kolm teed

targalt

tegutsemiseks.
Järelemõtlemise

Jäljendamise
Kogemuste
Et

tee

parimas

on

see on

see on
see on

järele mõelda, peab

Haridus

ning

tee

tee

kõige

väärtuslikum.

kõige kergem.

kõige

kibedam.

olema teadmisi

ja

neid tuleb omandada.

valmisolek elu muutuvate nõuetega kohanemiseks. Haritus sõna

tähenduses eeldab laialdasi teadmisi, mõtlemise

harjumust ja

oskust

õilsaid tundeid.

Lõpetaksin
harimatus

on

vene

akadeemiku

Vladimir

Arnoldi

sõnadega:

“Matemaatiline

hukutavam kui inkvisitsiooni tuleriidad.”
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Tegevusaasta

2000

SÜNDMUSI
3.

jaanuar

15. veebruar
Eesti

Raamatukogus
Ipsbergi
20.

130.
21.

Tehnika Seltsi

näitus

elust

tema

juhataja

Karl

ja tegevusest.

jaanuar

Rakendusmatemaatika

istungit

Tehniliste Erikursuste

sünniaastapäevale pühendatud

Otu Vaarmann

professor

rahvusvahelisel konverentsil “Fourteenth

Methods for Decision

Maring”

Monsis

tegi

ettekande

Conference

on

ja juhatas

Ouantitative

Belgias.

3. veebruar
Eesti

Kõrgema

õppeasutuse

Kommertskooli

valimiskogu

valis

professor

Olav Aarna

rektoriks alates 15. märtsist.

8. veebruar
Tallinna Tehnikaülikooli rektori valimised. Kandidaate oli kolm:
tehnika

professor Andres Keevallik, reaalajasüsteemide professor Leo

füüsikalise keemia

professor

Andres

kohal 245. Rektoriks valiti 132

ja

Andres

prof

Karl

Öpik. Valimiskogu

häälega

271

ja

liikmest viibis

Andres Keevallik. Leo Mõtus

Öpik 41 häält. Valimiskomisjoni juhtis
Õiger, häältelugemise komisjoni prof Jüri

digitaalMõtus

kogus

ehitusteaduskonna

69

dekaan

Kann.

15. veebruar

Kirjastusnõukogu

kiitis heaks

õpikute ja

teadusraamatute

väljaandmise

ka-

va.

15.
VI

16. veebruar
Mustamäel Eesti Ehitusinseneride Liidu

õppehoones

võtjate

Liidu

teerimine

poolt

läbiviidava

ehitusjuhtide

ja Eesti

Ehitusette-

täienduskoolituse õppus

“Projek-

ja ehitustööd”'.

15. veebruar 15. märts

Raamatukogus väljapanek
vanem

Konstantin Päts

“Meie alma materi esimesed audoktorid

riigi-

ja kindral Johan Laidoner”.

16. veebruar
Akadeemilises

jagati

auhindu.

Raamatukogus

Pärjatute

toimunud Eesti esimesel

hulka kuulusid ka

nikaartiklid 1936—1940” koostanud TTÜ

Helje Riives,

Anne Talts

ja

bibliograafiapäeval

bibliograafianimestiku

raamatukogu töötajad

“Eesti teh-

Riina Prööm,

Aiki Tibar.
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18. veebruar
Kuratooriumi senise koosseisu viimane koosolek, vaatluse all ülikooli tegevus 1999. aastal.
22. veebruar

Ülikooli akadeemiline meeskoor andis vabariigi aastapäeva puhul kontserdi

Üksikjalaväepataljonis Jägalas.

Kalevi

Pärast kontserti tehti

tutvust

sõdurieluga.

24. veebruar
lossis anti kätte Eesti

Toompea

biomeditsiinikeskuse

1996—1999 tehtud

autasu

teadus-

Vabariigi

juhataja professor Hiie

ja kultuuripreemiad. TTÜ

Hinrikus

pälvis

töödesarja “Elektromagnetväljad

100 000-kroonise

biomeditsiinitehni-

kas “eest:
27. veebruar

3. märts

TTÜ

Palmses

Küberneetika Instituudi

juures tegutseva

ülikoolide infor-

maatikakeskuse korraldatud V Eesti arvutiteaduse talvekool,
doktorandid Eestit, Lätist

gistrandid ja

ja

kuulajateks

ma-

eksperdid

Mats

Leedust.

V MÄNES

Ülikooli
Sylwan
9.

külastasid Rootsi saatkonna

Rootsi Instituudi

10. märts

Elektroenergeetika
mas

ja

ja Kristel Eduards.

Tehnikakoolis

Instituudi direktor Mati Valdma

pidas Helsingi Kõrge-

loengukursuse energiasüsteemide optimeerimisest.

10. märts
Pärnus avati

TTÜ esinduspunkt,

mis hakkab

lustest ülikoolis, korraldama täienduskoolitust

jagama

ja

teavet

õppimisvõima-

ülikooli vilistlaste tegevust

Pärnumaal.
14. märts

Nõukogu

lahtine

lik andis ametivande
riteks Jakob
Jonase.
Tamm
sor

ja

Ametisse astuv rektor

tutvustas ülikooli uut

Kübarsepa, Peep Sürje ja

Kõnega

ja

pidulik istung.

esinesid rektor Andres Keevallik

Olav Aarna. Akadeemilise

Ennu Rüstern,

üliõpilaskonna

haridusminister Tõnis Lukas,

personali

nimel

Tartu

Ülikooli

rektor Arvi Altmäe, TTÜ

ja TAMi dirigent

Jüri Rent. Laulis meeskoor.

ning

Andres Keeval-

nimetades

prorekto-

haldusdirektoriks

ning

Peep

emeriitrektorid Boris

nimel tervitas uut rektorit

üliõpilane

Tehnikakõrgkooli
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juhtkonda,

Jüri Tanneri

prof

profes-

Siim Lannes. Sõna said veel

rektor Jaak Aaviksoo, Tallinna

Vilistlaskogu

esimees Aare

Kitsing

Istung lõppes “Gaudeamusega”.

SÜNDMUSI

17.

19. märts

Emeriitprofessor Heino Lepikson
ja

Mehaanika

kuulub kooli
20.

vilistlasperre

H.

Lepikson

alates 1938. aastast.

22. märts
ülikoolis.

päevad

28. märts

Rektor Andres
üritustel.

Nancy Elektrotehnika

aastapäeva pidustustel.

osales Hannoveri rahvusvahelisel tööstusmessil.

Lahtiste uste
27.

Kõrgkooli

viibis Prantsusmaal

100.

23. märts

Ülikool
21.

Riikliku

Ühtlasi

Keevallik

võttis ta

osa

Helsingi Ülikooli

360.

konverentsist “Teadus

aastapäeva tähistamise

kujundab

tulevikku”.

29. märts
Ericsson Eesti
Mare Aru
Jakob

AS

peadirektor

alla

kirjutasid

Veiko

Sepp ja TTÜ Arengufondi juhataja

üliõpilasstipendiumi

asutamise

lepingule.

koos masinaehituse instituudi direktori Jüri

Kübarsepp

Prorektor

Papsteliga käisid

Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi tehnikaülikoolide konsortsiumi Baltech juhtkomitee
IX

istungil

Gediminase Tehnikaülikoolis Vilniuses.

30. märts

Põhja- ja

1.

aprill

Baltimaade

pealinnade

ülikoolide

üliõpilasesinduste konverents,

kokkukutsujaks TTÜ üliõpilasesindus.
1.

aprill

Vironused käisid

korvpallivõistlus
nija

läti

korp!

Vironia sünnilinna

konvendis toimunud esimese
5.

Riiat vaatamas. Peeti

korporatsioonide Selonija ja Talavijaga.
aprilli

maha

Löödi kaasa Selo-

karnevalil.

aprill

Kõrgepingetehnika õppetooli juhataja professor
roopa Liidu V

Olev Liik võttis

osa

Raamprogrammil energeetika programmikomitee istungist

Eu-

Brüs-

selis.
7Z.

aprill

Professor Tiit

ja

võrdlemisest

Haridus-

Kaps

Eesti

kõneles endiste

diplomite hindamisest,

tunnustamisest

diplomitega Euroopa Komisjoni ning Euroopa

ja Teadusprogrammide

Eesti Sihtasutuse Archimedes

poolt

kutsutud konverentsil “Välisriikide haridusdokumentide akadeemiline

Liidu
kokku

ja kutse-

alane tunnustamine” Tallinnas.
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10.

aprill

TTÜ,

Ericsson Eesti AS

mobiilsidetehnoloogiate
peadirektor
17

Eesti Mobiiltelefon sõlmisid

ja

arendamise keskuse

Sepp ja

EMT

juhatuse

esimees

raamlepingu

rajamiseks

alla TTÜ rektor Andres Keevallik,

Lepingule kirjutasid
Veiko

ja

testimise

uute

ülikoolis.

Ericsson Eesti

AS

Aaviksoo.

Peep

aprill

Ülikooli külastas Ukraina suursaadik Mikola Makarevitš koos saatkonna
kultuuriatašee Irina
12.

Kurolenkoga.

;

aprill

Majandusteaduskonnas Koplis
analüüs üldise

tööjõuturu

esines

loenguga

“Eesti

tasakaalumudeliga” professor

välismajandus ja

Hans

van

Miltenburg

Erasmuse Ülikoolist Rotterdamist.
15

aprill

Aulas ülikooli

puhkpilliorkestri

geerimisel. Aegade

vältel

on

50.

orkestris

aastapäeva kontsert
mänginud

neli

Reet Braueri diri-

ja poolsada tudengit ja

õppejõudu.
24.

28.

Tallinna

aprill
tudengite kevadpäevad. TTÜ

staadionil

jalgpallivõistlus ja jalgrattakross, spordihoones
jõud,

vilistlased

25.

30.

peeti

ülikoolidevaheline

katsusid tehnikaülikooli

õppe-

ja tudengid omavahel jõudu korvpallis.

aprill

Elektroenergeetika
Brüsselis, kus

tegi

instituudi

ettekande

direktor Mati Valdma

IFACi

koostööjaamade optimeerimisest.

sümpoosionil
-

26.

aprill
Vilistlaskogu üldkoosolek, põhiettekanne professor Boris
ja

Insenerihariduse

olukorrast Eestis. Aruande

esitas vilistlaskogu
27.
VI

28.

Käidi

piiritustehast ja
1.

ehitiste

Eestis”.

keskkonnast.

projekteerimise

vaatamas

instituudi

algatusel

seminar “Töös-

tööstusarhitektuurist

omaaegset Bekkeri laevatehast, Mere

ja

elu-

puiestee

vesilennukite angaare sadamas.

9. mai

ja -juhtimise õppetooli professor

Roode

Liias viibis

rahvusvahelise konsultantide töörühma koosseisus Bukarestis, sihiks

elamumajanduse ja eluaseme
Rumeenia valitsusele.
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kohta

Kitsing.

Räägiti pärandi haldamisest,

Ehitusökonoomika

ÜRO

esimees Aare

Tammelt tööstuse

majandusaasta

aprill

õppehoones

tuspärand

juhatuse

eelmise

küsimuste

riigi

tundmaõppimine ja soovituste andmine

SÜNDMUSI

5. mai

Üliõpilaste

keskkonnateabe

Toimus seminar

päev.

puid.

Korrastati ülikoolilinnakut, istutati

keskkonnapoliitikast ja

arengust. Tehti jalgrattaretk

säästvast

Mustamäelt südalinna, kus linnavalitsusele anti üle avaldus rattaliikumise
dustamise
10.

soo-

nõudega.

11. mai

Prorektor Jakob

Kübarsepp, materjalitehnika

Priit Kulu, vanemteadur Lembit Kommel

Põhjamaade pulbermetallurgia

instituudi direktor

ja magistrant Marek Ojaviir

professor
võtsid

osa

konverentsist Stockholmis.

L: mai

Ülikoolis
Sireli

toimus

kaitsejõudude väljaõppe jaoskonna

ülema kolonel

Arvo

juhtimisel teabepäev, jutuks kaitsejõud ja ajateenistus. TTÜ üliõpilas-

esindus tähistas vastuvõtuga Glehni lossis
tehnikaülikoolis 63 aastat
12.

üliõpilaskondliku tegevuse algust

tagasi.

14. mai

TTÜ juures tegutsev korporatsioon

Leola

kutsus

Tallinnas kokku

Rahvaste Kommersi. Estonia kontserdisaalis oli ball, Kalevi

nastuspidu, Ühispanga kõrghoones

daamide õhtu.

Balti

spordihallis

ven-

Osavõtjaid pealt poole

tu-

hande.
14.

27. mai

Keskkonnakaitse
kvaliteedi

aluste erakorraline

eutrofeerumise

ja

hetusel Ameerika

Ühendriikides, kus

valgala põhimõttel

Illinoisi

professor

asjatundjana

ja

Ohio

Enn

Loigu

käis

jõgede

vee

keskkonnaministeeriumi kaudu

tutvus veekaitsemeetmete

lä-

rakendamisega

osariigis.

18. mai

TTÜ Arengufondi
tamaks

Tallinna
18.

korraldatud

koostöölepingute

pidulik

vastuvõtt Tallinna

raekojas

tähis-

sõlmimist AS Eesti Põlevkivi, Tallinna Sadama

ja

Veega.
20. mai

Ülikooli ja Innovatsioonikeskuse
loogia 2000”,

teemad: innovatsioon

edukas ettevõte. Messi

avas

korraldamisel

spordihoones

mess

“Tehno-

ja ettevõtlus, ettevõtlus ja koostöövõrgud,

virtuaaltervitusega peaminister

Mart Laar.

19 mai
VII rahvusvahelise
2000”.

Plenaaristungil

telekommunikatsioonipäeva

katööstuse küsimused, edasi

ringhäälingu

konverents “Elektroonika

aulas olid kõne all elektroonikahariduse

kulges

töö sektsiooniti. Toimus

ja

elektrooni-

digitaalse

raadio-

tutvustus.
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22.

26. mai

Keeltekeskuse lektor Mare-Anne Laane viibis
Assotsiatsiooni konverentsil

“Mida

tähendab

Euroopa Teadustoimetajate
Toursis

teadustoimetaja”

olla

Prantsusmaal, kus tegi ettekande toimetaja tegevusest tõlkijana.
22. mai

12.

Peamajas

Eesti Raamatu Aastale

juuni
pühendatud

raamat: valik tehnikaainelisi raamatuid

näitus ”Eesti

vanem

tehnika-

1772—1940.

;

25. mai
Mehaanikateaduskonna
tituudi direktori

nõukogu

valis uueks dekaaniks masinaehituse ins-

professor Jüri Papsteli.

26. mai

Soojustehnika

instituut kutsus

soojustehnika päevale.

soojusenergeetika

Vahetati mõtteid Eesti

konnapoliitika ja põlevkiviga seonduva
neride Seltsi

põhikiri,

nutuseks Ilmar

ja

Öpiku

valiti seltsi

eriala vilistlased kokku

energeetika suundumuste, kesk-

üle. Kinnitati Eesti

Soojustehnika Inse-

volikogu ja juhatus. Osavõtjaile jäi

vastselt trükist tulnud raamat “Emeriitprofessori elu

mee-

lugu

mälestusi”. Mäeinstituut korraldas Jõhvi kultuurikeskuses konverentsi “Põ-

levkivi talutav kaevandamine”'.
S 0

mai

Ülikoolis olid külalised
keskusest Tekes.

Turu

Keemiamaja

Ülikoolist ja

autoreiks TTÜ füüsikainstituudi vanemteadur
Toomas Aasa.
5.

10.

Peep

Kalv

“Eesti

ja

taevaatlast”,

amatöörastronoom

i

juuni

UNESCO

kogu

tehnoloogia-arendus-

Soome

kohvikus esitleti esimest

esimees

Rahvusvahelise

emerlitprofessor

Hüdroloogiaprogrammi
Uno Liiv

programmi

Eesti rahvusliku nõu-

14. aastakoosolekul Parii-

SIS.
12.

juuni

Energeetikateaduskonna nõukogu
professori
13.

Olev

valis uueks dekaaniks

juuni

Energeetikamajas Koplis elektroenergeetika päev.
elektriturust
14.

ja

ümarlaud

elektroenergeetikainseneride

Peeti seminar

koolitamise

avatud

asjus.

juuni

Humanitaarsuursaadik Eestis

Keevallikuga.
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kõrgepingetehnika

Liigi.

ja

sotsiaalteaduste instituuti külastas

Timothy

lahkuv Suurbritannia

J. Craddock. Suursaadikul oli vestlus rektor Andres
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15. juuni
Ülikooli tegi

visiidi Eestis

leidur, minifotokaamera

kaemas käinud

noorpõlvepaiku

Minox

Walter

looja

Zapp

maailmanimega

Sveitsist.

Minox sündis

aastail 1934—1936 Nõmmel.
15.

16.

juuni

Insenerigraafika

keskuse eestvõttel rahvusvaheline

insenerigraafikakonve-

arutlusaineks arvutite võimalused tehnilises

Baltgraf-5,

rents

joonestamises ja

kujutavas geomeetrias.

21. juuni

19.

Kevadised
cum

laude

lõpuaktused. Lõpetajaid

26. juuni
TTÜ Innovatsioonikeskus
1.

6.

magistrid.

43 said

avas

internetimajanduse

laboratooriumi.

juuli

Mäeinstituudi
Maailma

kokku 741, neist 69

diplomi.

professorid

Alo Adamson

Mäeprofessorite Ühingu

1.
23. juuli
Ülikooli meeskoor
milise naiskoori

ja

Enno Reinsalu

aastakoosolekul Delfti

laulumatkal Kanadas

ja vilistlasnaiskooriga

ja

Ülikoolis

ettekande

Hollandis.

USAs. Üheskoos TTÜ akadee-

ESTO päevadest Torontos,
järgnesid kontserdid Baltimore“is, Washingtonis ja Lakewoodis.
23.

26.

ettekandega ning

11.

juhatas

ja Kalju Meigas

sektsiooni meditsiinifüüsika

ja

esinesid

biomedit-

maailmakongressil Chicagos.

Helsingis

2000” Balti

toimunud rahvusvahelise konverentsi

jätkukonverents

hoonete siseõhu kvaliteedist

“Healthy Buildings

ja

ehitusfüüsikast.

26. august

Tehnikaloo

õppetooli hoidja

Rahvusvahelise
tikud:

Hiie Hinrikus

professorid

H. Hinrikus

12. august

Aulas

22.

osa

juuli

Biomeditsiinikeskuse

siinitehnika

võeti

tegid

Tehnikaajaloo

Vahur

Mägi tegi

Komitee

ettekande ja juhatas sektsiooni

sümpoosionil “Tehnoloogilised

maas-

energia, transport, keskkond” Prahas.

29. august

Tallinna Trammipargis
lus. TTU

gis,

poolt

leidis

aset

energiasäästliku veoajamiga

osalesid sõiduriista ümberseadmestamises

doktorandid

Jüri Joller

ja

Madis Lehtla

elektriajamite ja jõuelektroonika

trammi esit-

professor Juhan

ning magistrant

Lau-

Andres Arukivi

instituudist.
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30. august
Rektor Andres Keevallik,

juhataja

Enn Mellikov

Scheuten sõlmisid

ning

TTÜ ja

materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia

Hollandi firma Scheuten
SGG

Glasgroep

omanik

keskuse

Jacgues

koostöölepingu.

31. august

Õppeaasta alguse puhune nõukogu
Andres Keevallik. Pärast
sainer Tiit Jürna loodud
1.

istung aulas, ettekandja rektor
piknik spordihoones. Ülikooli nõukogu kinnitas di-

TTÜ

lahtine

tunnusgraafika.

uue

september

Õpinguid

Avaaktused aulas.
laureuse-

ja diplomi-,

diumi said Janne

Šveitsi

415

Mägi

alustas 2112 uut

magistri- ja

humanitaar-

53

üliõpilast,

neist 1644 baka-

doktoriõppes. Vilistlaskogu stipen-

ja Dmitri

majandusteaduskonnast.

Sokolov

Gebert Rüf Fondi ettevõtmisel käivitus Swiss Baltic Neti

projekt sihiga

TTÜ ja Šveitsi ülikoolide,

edendada koostööd

raames aastane

teadusasutuste

ja

ettevõtete vahel.
4.

september

Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa Kolledži avaaktus,

õppida saab

tootmistehnikat

ja tööstusettevõtlust.
6.

9.

september

Rektor Andres Keevallik

Euroopa

tehnikahariduse ühenduse

SEFI aasta-

konverentsil Pariisis.
6.

13.

september

Peahoones näitus
8.

“TTÜ kirjastus

40”.

september

TTÜ Küberneetika Instituut sai 40 aastaseks. Peokõne juubeliaktusel pidas

professor Jaan Penjam.
15. september
Ülikooli 82. aastapäeva
Francisco Javier Gomezi

tähistamine. Peahoones

mehaanikamaja juurdeehitust
Keevalliku
dekaanid
Jüri
üle

tervitusega.

avama.

suur

Pidulik

Ametisseseadmise

kõrgepingetehnika professor

Papstel, emeriitprofessoritele

sorid

teenetemedal “Mente

Kaupo Kumm,

et
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näitus.

aulaistung algas

märgiks

Olev Liik

Seejärel

mindi

rektor Andres

said kaela ametiraha vastsed

ja

Hanno Sillamaale

tootmistehnika

ja

professor

Valdek Mikkalile anti

manu”, tänukirja said emeriteerunud profes-

Heino Mölder, Leevi Mölder, Eduard

Tamm. Aasta vilistlaseks kuulutati Tallinna
kõne

avati mehhiko kunstniku

graafika- ja pastellmaalide

linnapea

pidas organisatsiooni ja juhtimise professor

Schults

Jüri Mõis.

Jaak Leimann.

ja

Boris

Aastapäeva-
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20. september
TTÜ ehitiste projekteerimise

instituudi

ning Eesti

TA informaatika

ja tehni-

kateaduste osakonna korraldamisel akadeemik Heinrich Laulu mälestuseminar.
Tallinna

raekojas allkirjastati TTÜ Arengufondi ja AS

ning Eesti Raudtee
Ülikoolide Keskus
20.

22.

vahelised

Saaremaal

Peep Sürje ja

ettekannetega

22.

nõukogu.

arhitektuuri

õppetooli juhataja Ilmar Pihlak

esinesid

Vabariigis.

Tallinna

tudengite sügispäevad. TTÜ spordihoones

staadionil võis kaasa elada

heideldi

stiilijalgpallile.

september

Nõukogu
27.

Eesti Posti

september

Kolmandad

korvpallis,

Energia,

rahvusvahelisel konverentsil “Liiklusohutus kolmel kontinendil”

Pretorias Lõuna-Aafrika
23.

Eesti

Kuressaares oli koos sihtasutuse

september

Prorektor

20.

koostöölepingud.

saalis esitleti “Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamatut 1999”.

september

Allkirjastati koostööleping

ülikooli

september 1. oktoober
Ülikooli meeskoor Peterburis.

ja AS

Eesti Põlevkivi vahel.

29.

Anti kontsert Smolnõi katedraalis

ja

abistati

kohalikke eestlasi sealse Jaani kiriku korrastamisel.
5.

7. oktoober

Prorektor Jakob

Kübarsepa juhitud TTÜ delegatsioon

juhtkomitee istungil

Stockholmi

narist “Informatsiooniareng Läänemere
5.

Kuninglikus

piirkonnas”'.

Ingo Valgma käisid
“Min-Expo

18. maailma

ja maavarade kaevandamise õppetooli

mäekongressil ja mäemasinate

International 2000” Las

Vegases

maailma-

USAs.

11. oktoober

Mustamäel VI

õppehoones

VII Balti

elektroonikakonverents, korraldajaks

elektroonikainstituut. Esindatud oli 20 riiki,

ja Omaan.
tuse

semi-

10. oktoober

näitusel
8.

osa

ja kommunikatsioonitehnoloogia ning kaugkoolituse

Mäeinstituudi direktor Alo Adamson
lektor

konsortsiumi Baltech

Tehnikaülikoolis. Võeti

kaugemad paigad Brasiilia,

Ettekandeid sadakond, elektroonikaküsimuste kõrval

räägiti

Hiina

ka töös-

ja teaduse kooperatsioonist.
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9.

10. oktoober

Elektroenergeetika instituudi professorid
Liidu

Energeetikaprogrammi

Komitee

Olev Liik

ja Mati Valdma Euroopa

ja ekspertrühma

ühiskoosolekul Han-

noveris.
11.

15. oktoober

TTÜ

Küberneetika Instituudi eestvõttel Tallinnas klaasi

heline suvekool.

ja Türgist.
11.

pingete

rahvusva-

Osavõtjaid Belgiast, Hollandist, Itaaliast, Koreast, Saksamaalt
-

23. oktoober

Peahoones näitus “Keemiateadlane akadeemik

Agu

Aarna 1915—1989*.

12. oktoober

Ülikooli

külastas Eestis

Stephanopoulus.

Tema

viibiv Kreeka

riigivisiidil

saatjaskonda

president

Constantinos

kuulunud Ateena Ülikooli rektoril

Babiniotisel oli vestlus TTÜ rektori Andres Keevalliku

ja TÜ

George

rektori Jaak

Aaviksooga.
13. oktoober
Glehni lossis ülikooli akadeemilise meeskoori vilistlastekokkutulek, kõnega
esines Eesti Meestelaulu Seltsi

president

Jaan Ots.

16. oktoober
Raadio-

ja

sidetehnika

sessioon, arutluse
teaduskonnas

all

digitaaltelevisiooni

Hansapank

Neiveldi avalik

instituudis avati Eesti

Eesti

Elektroonikaühingu sügis-

suundumused.

Koplis majandus-

ja Hansapanga Grupi juhatuse

loeng “Arengud

Eesti

esimehe Indrek

pangandusturul”.

18. oktoober
Jõhvi kultuurikeskuses

konverents

“Teadus

ja ettevõtlus Ida-Virumaal
TTÜ Innovatsioonikeskus

2000”. Konverentsi aitasid teiste kõrval korraldada

ja TTÜ

Virumaa Kolledž.

19. oktoober

Ülikooli külastas Haagis resideeruv Uus-Meremaa suursaadik Christopher
Butler, vahetati mõtteid üliõpilasvahetuse võimaluste üle TTÜ ja Uus-Meremaa
ülikoolide vahel. VI

ja ehitiste

Peamajas
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Eesti Ehitusinseneride Liidu

avariieelsed seisundid, avariid

23. oktoober

kogust

õppehoones

ja ehitamisel

tehtavad

loeng

“

Hoonete

põhilised

vead”.

6. november

ärikorralduse instituudi dotsendi, bibliofiil Kostel Gerndorfi

näitus “Eesti

vanem

majandusraamat''.

era-
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26. oktoober
Humanitaarneni

ja sotsiaalteaduste

loeng “Euroopa

selle

seotud kohustused

ja kasu ning

8. november

Professor Jüri
in

olemisega

Eesti-Soome suhetele”.

mõju

6.

instituudis Soome suursaadiku Pekka Oino-

Liidu liikmeks

Design
6.

and

Papstel

esines

Manufacturing”

ettekandega

konverentsil

“Intelligent Systems

Bostonis.

15. november

Peamajas

raamatuaastale

pühendatud

näitus “Eesti

vanem

tehnikaraamat”

erakogust.

bibliofiil Vallo Rauna
8. november

Kirjastusnõukogu
8.

arutas olukorda

avaldamisel.

9. november

Elektroenergeetika
moja

õppe- ja teaduskirjanduse

käisid koos

instituudi

professor Mati Meldorf ja

dotsent Heiki Tam-

üliõpilastega õppeekskursioonil Helsingis ja Espoos

Soome

põhielektrivõrgus Fingrid.
8.

11. november

Ulikooli innovatsioonikeskus viis Saaremaa teadusnädala
vaatikaseminari koos

käigus

läbi inno-

innovaatiliste toodete

korraldati investorkohtumisi.

pakkujatele
12.

innovaatikanäitusega.

Sealsetele

16. november

Prorektor Jakob
Pirso võtsid

osa

instituudi vanemteadur Jüri

Kübarsepp ja materjalitehnika

pulbermetallurgia kongressist ja näitusest Kyotos.

13. november
Rektor Andres Keevallik

allkirjastasid raamlepingu
nikaühingu

ja

AS Silmet

Grupp juhatuse

esimees Tiit Vähi

koostööks. Elektroonikainstituudis Eesti Elektroo-

eestvõttel diskussioon teemal “Eesti elektroonikaettevõtlus: kuidas

olla, kuhu minna”'.
15. november
TTU

Arengufondi pidulik

vastuvõtt Tallinna

raekojas, allkirjastati leping

vilistlaskapitali asutajatega.
16. november
Ulikoolis külalised
eesotsas

prorektor

Matti

Helsingi

Tehnikaülikooli

transpordilaboratooriumist

Pursulaga.
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20. november

Tampere

Tehnikaülikooli

informaatikatudengid

käisid tutvumas

õppimis-

võimalustega TTÜs.
21. november
Prorektor

professor

Peep Sürje ning raalintegreeritud tootmise ja projekteerimise
ja TTÜ vahelist koostööd vaagimas.

Rein Küttner Otaniemis VTT

23. november

21.

TTÜs ja Tartu Ülikoolis rahvusvaheline
alase

teadustegevuse

hindamine.

infotehnoloogia ja süsteemitehnika

Kõrgeima

hinde excellent

pälvis TTÜ

arvuti-

tehnika instituut.
23. november

Ülikoolis pidas avaliku loengu “Haridus
Mart Laar,

kuulajaid

Eesti edu võtmesõna”

peaminister

hästi rohkesti. Aulas tähistas Eesti Inseneride Liit inse-

neripäeva, arutati linseneritegevuse kvaliteedi tagamist ja täiendõppe
Leidis aset volitatud inseneride
inseneri

ja

promotsioon,

22 euroinseneri. Peeti EILI

Riho Oras.

nüüdsest

üldkogu,

Inseneriasjanduse peasuunaks

on

liidu uueks

otsustati seada

võimalusi.

Eestis 232 volitatud

presidendiks

tehnoloogiline

valiti
aren-

dus.
24. november

Üliõpilaskondade
TTÜ

Liit valis aasta

kõige tudengisõbralikumaks

rektori Andres Keevalliku, kes teenis

arutelu eest

kõigi hariduspoolte

tudengisõbra

tiitli kostöö

inimeseks

ja

avaliku

vahel.

29. november
Mehaanikateaduskonna

ja AS

Norma ühisel korraldamisel toimus ülikoolis

rahvusvaheline konverents “Ohutus
lik

ja AS

Norma

arendustöö

juhatuse

raamlepingu

esimees

koostööks

kaasaegses

autos”. Rektor Andres Keeval-

Siimon

Peep
kirjutasid
TTÜ ja firma vahel.

alla

õppe-,

teadus-

ja

29. november 2. detsember

Soojustehnika
käisid

Instituudi teadur Vello

tuuleenergia

konverentsil

Selg ja vaneminsener

Lapimaal,

kus

tegid

ka

Anatoli

omapoolse

Jegorov

ettekande.

30. november

Ülikooli tegi visiidi Läti Vabariigi suursaadik Gints Jegermanis. Raamatu-

kogu nõukogu
pinnavajadust

arutas

raamatukogu järgmise

aasta

eelarvet

ja raamatukogu

aastatel 2001—2005.

5. detsember
Toimus ülikooli arenduskonverents, kus tõmmati
nud tööle
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TTÜ arengukava

joon

alla

pool

ettevalmistamisel aastateks 2000—2005.

aastat kest-
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7.

detsember

Majandusteaduskonnas pidas
kande

Eric Rhemani

mälestusloengute sarjas

Helsingi Kõrgema Majanduskooli professor

võtete ühinemine
7.

ette-

Eero Vaara, teemaks ette-

ja ühinemisjärgne integratsioon.

9. detsember

Eesti Näituste messikeskuses infomess “Teeviit 2000”. TTÜ tutvustas
näidati

õppesuundi ja erialasid,

oma

“Tehnikaülikool

vastvalminud videofilmi

2000”.
11. detsember

Ülikoolis

olid külas Eesti

eesotsas Aadu

Arutati

Luukasega.

koolitamisel

asjatundjate

Suurettevõtjate

Assotsiatsiooni

liikmed

rahvamajandusele vajalike

abi

ettevõtjate

koostöö võimalusi

ja

juhatuse

teadusuuringute

läbiviimisel.

12. detsember

Rahvusraamatukogus üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjate auTTÜst tunnistati auhinna vääriliseks täppisteaduste alal Gert Tam-

tasustamine.

berg tööga “Üldistatud ja Rogosinski-tüüpi valimridadega lähendamine”,
mia

alal Katrin Idla

ja molekulaarbioloogia

omaduste

polüpürrooli korrosioonitõrje
Jutman tööga

“Digitaalsüsteemide

“Elektrit

tööga

uurimine”, tehnikateaduste alal Artur

simuleerimine

ja diagnostika

struktuursete

otsustusdiagrammide baasil”, Igor Penkov tööga “Koormuse jagunemine
keermega

keermesliitmes”

mendi koostise
“Väike-

ja

ri Kravets

“Faasivärina mõõtemeetodid

digitaalses

“Hinnaerinevused

ning

Natalja

juhatuse

kumine

ja eksport”

põhjused

“Eesti

Eesti

ja Euroo-

mõju hinnakonvergentsile”.

koosolekul kuulutati

Zahharova TTÜst teenis

laenupoliitika ja -tooted” ning

telekommunikatsiooniteh-

nende

pa Liidu riikide vahel: Balassa-Samuelsoni efekti
Eesti Teaduste Akadeemia

Taavi

otstarbekuse hindamine”, Vale-

püsiühenduse majandusliku

nikas” ja Jaanus Raim

dusauhinnad.

vajalikkus”. Dip-

Ingrid Tepner tööga “Pneumotahhograafide kontrollseade”,

“Saaremaa

ümar-

portlandtse-

sotsiaalteaduste alal Kriste] Oitmaa tööga

väljatöötamine” ning

keskmise suurusega ettevõtete riikliku toetamise

lomi teenisid
Tõnts

Tanel Tuisk tööga “Sulfaadikindla

ja

kee-

juhtiva polümeeri

välja üliõpilaste

võistlustöödega

“Eesti

tea-

pankade

kommertspankade laenuportfell, rahapak-

II auhinna.

13. detsember

TTÜ professorite kogu
Eestis” tehnikaloo
Tallinna Linnahalli

sünnipäeva

koosolekul

õppetooli hoidja
jäähallis

puhuks valminud

tegi ettekande
Vahur

“120 aastat tehnikaharidust

Mägi, järgnes

esitles ülikooli akadeemiline
uut

rektori vastuvõtt.
meekoor

oma

55.

CDd “Anno Domini”'.
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14. detsember

Ülikooli

külastasid

majandusminister

Mihkel

ministeeriumi

Pärnoja ning

tehnoloogia ja innovatsioonitalituse juhataja Kitty Kubo, kellega
loogiakeskuse

loomist

ning

dustegevuses. Soojustehnika
deemilise

ülikooli

ja

instituudis

ettevõtete koostööd

tema

loengu “Põlevkivienergeetika ja

koostöös

poolt.

õppehoones algasid

VI

loengud

ja

aren-

pidas emeriitprofessor Ilmar Öpik akaselle alternatiivid Eestis”, tähista-

maks 120 semestri möödumist mehaanikainseneri
sest

arutati tehno-

teadus-

diplomi

cum

laude kaitsmi-

Eesti Ehitusinseneride Liidu

ehitusinseneridele korstnate, mastide, tornide

ja

ja TTÜ

teiste tuultele

avatud konstruktsioonide arvutamisest.
18. detsember
VI

õppehoones

toimus automudelite võidusõit. Mudelid valmisid dotsent

Lembit Roosimöldri

õpetatava

leemilahenduse kursuse

konstruktorivaistu teravdamisele sihitud

prob-

käigus.

19. detsember
Infotehnika teaduskond nimetati ümber

infotehnoloogia

teaduskonnaks.

21. detsember
Aulas talvised
pes, 162
laude

lõpuaktused.

bakalaureuseõppes,

diplomi.

61

Kokku oli

lõpetajaid 341,

diplomiõppes ja

Keila kirikus andis

89

jõulukontserdi

neist 29

kraadieelõppes.

23. detsember

56

akadeemilise meeskoori

jõulukontsert

25 said

cum

ülikooli kammerkoor koos

Politselorkestriga.

Ülikooli

magistriõp-

Kaarli kirikus.

ÜLIKOOLI NÕUKOGU,

VALITSUS JA

KURATOORIUM

TALLINNA

TEHNIKAÜLIKOOLI NÕUKOGU
(7.

novembrist

2000)

Andres Keevallik

rektor, nõukogu esimees

Jakob

õppeprorektor

Kübarsepp

Peep Sürje

teadus-

Jüri Tanner

prorektor

Olav Aarna

eelmine rektor

Lea Danilson

üliõpilaskonna esindaja

Erik Ernits

üliõpilaskonna esindaja

ja arendusprorektor

Aivar Hannolainen

üliõpilaskonna esindaja

Jüri Järs

raamatukogu

Rein

tarkvaratehnika

Jürgenson

direktor

professor,

infotehnika teaduskonna dekaan
Jüri Kann
Tiit

Kaps

TTÜ

Keemia Instituudi direktor

puldutöötlemise professor,
keemiateaduskonna

Reigo

Kimmel

Priit Kulu

esindaja

üliõpilaskonna esindaja
materjaliõpetuse professor,
mehaanikateaduskonna

Ahto Kuusk

üliõpilaskonna esindaja

Juhan

elektriajamite ja

Laugis

esindaja

elektrivarustuse professor,

energeetikateaduskonna esindaja
Andres Lehtla

üliõpilaskonna esindaja

Jaak Leimann

organisatsiooni ja juhtimise professor,
majandusteaduskonna esindaja

Roode Liias

Olev Liik

kinnisvara halduse

professor,

ehitusteaduskonna

esindaja

kõrgepingetehnika professor,
energeetikateaduskonna

dekaan
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Rein-Karl Loide

teoreetilise füüsika

professor,

matemaatika-füüsikateaduskonna dekaan
Udo Meriste

TTÜ Kõrgema Majanduskooli

Leo Mõtus

reaalajasüsteemide professor,

direktor

süsteemitehnika teaduskonna dekaan
Sulev Mäeltsemees

regionaalpoliitika professor,
humanitaarteaduskonna

TTÜ

Maret Pank
Jüri

tootmistehnika

Papstel

esindaja

Kuressaare Kolledži direktor

professor,

mehaanikateaduskonna dekaan
Jaan

TTÜ Küberneetika Instituudi direktor,

Penjam

teoreetilise informaatika
Alari

Purju

Tiia Püss
Peeter

professor

avaliku sektori ökonoomika

Puusemp

professor,

majandusteaduskonna

dekaan

TTÜ

Instituudi direktori kt

Eesti

Majanduse

algebra ja seomeetria professor,
matemaatika-füüsikateaduskonna

Jaanus Raim
Väino

esindaja

üliõpilaskonna esindaja

Rajangu

hariduspoliitika professor,
humanitaarteaduskonna dekaan

TTÜ Geoloogia

Anto Raukas
Ennu Rüstern

Instituudi direktori kt

automaatjuhtimise ja

süsteemianalüüsi

süsteemitehnika teaduskonna

Hans-Jürgen

Schumann

+—

üliõpilaskonna esindaja

Ants Soon

TTÜ

Virumaa Kolledži direktori kt

Jüri Soone

TTÜ

Põlevkivi Instituudi direktori kt

Andres

mikrolainetehnika

Taklaja

professor,

infotehnika teaduskonna
Karl

Õiger

professor,

esindaja

esindaja

puit- ja plastkonstruktsioonide professor,
ehitusteaduskonna dekaan

Andres

Öpik

Nõukogu
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professor,
dekaan.
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Nõukogu juhatajaks
professor

füüsikalise keemia
keemiateaduskonna

oli valitud

Ennu Rüstern.

professor

Sulev Mäeltsemees

ja asejuhatajaks

TALLINNA

TEHNIKAÜLIKOOLI VALITSUS
(20. septembrist 2000)

Andres Keevallik

rektor, valitsuse esimees

Jakob Kübarsepp

õppeprorektor

Peep Sürje

teadus-

Jüri Tanner

prorektor

Peep
Rein

Jonas

Jürgenson

Reigo

Kimmel

Olev Liik

ja arendusprorektor

haldusdirektor
Infotehnika teaduskonna dekaan

üliõpilasesinduse juhatuse
energeetikateaduskonna

esimees

dekaan

Rein-Karl Loide

matemaatika-füüsikateaduskonna dekaan

Leo Mõtus

süsteemitehnika teaduskonna dekaan

Jüri Papstel

mehaanikateaduskonna dekaan

Alari

majandusteaduskonna

Purju

Väino
Karl

Rajangu

Õiger

Andres

Öpik

dekaan

humanitaarteaduskonna

dekaan

ehitusteaduskonna dekaan
keemiateaduskonna

dekaan.

Valitsuse sekretäri ülesandeid täitis ülikooli sekretär Viivi Russ.
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KURATOORIUM
(Nimetatud Vabariigi

Valitsuse

poolt

30. novembril

Ain Heinaru

Tartu Ülikooli korraline

Ülo

Cybernetica

Jaaksoo

Jüri

Engelbrecht

Lembit
Aare

Kaljuvee

Kitsing

Jüri Käo

professor

juhatuse esimees,

Eesti Teaduste Akadeemia
Eesti Põlevkivi ASi

akadeemik

president,

akadeemik

administratsioonidirektor

Tallinna Tehnikaülikooli

vilistlaskogu

juhatuse

esimees

ASI NG

Investeeringud nõukogu esimees,

Eesti

Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse

aseesimees

:

Margus

ASI

2000)

Leivo

Toomas Luman

TeedeEesti
EE

ja

sideministeeriumi kantsler

Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees,

Grupp juhatuse esimees,

Tallinna Tehnikaülikooli

Arengufondi nõukogu

esimees

Tiina Mõis

Rocca al Mare

Indrek Neivelt

Hansapanga juhatuse

Toomas Sõmera

Tallinna Tehnikaülikooli

Koolimaja

ASi

nõukogu

esimees

Arengufondi nõukogu

aseesimees.

Kuratooriumi sekretäri ülesandeid täitis ülikooli sekretär Viivi Russ.
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18.

jaanuaril esinesid rektorikandidaadid
otsustati

haridusministri

pöörduda

kuuluvate aktsiate tasuta
8. veebruaril valis
Mõtuse

ja

märtsist

valimiskogu

Öpiku

Andres

TTÜIe

poole

aktsiaseltsi

Cybernetica riigile

võõrandamise lahendamiseks.
kolme kandidaadi

Andres Keevalliku, Leo

seast rektori; valituks osutus Andres

viieks aastaks ülikooli

asus

etteantud teemadel;

Keevallik, kes 15.

juhtima.

22. veebruaril otsustati osaleda Eesti

Infotehnoloogia

Sihtasutuse asutamises

ja

TTÜ esindajaks Sihtasutuse nõukogus nimetati professor Andres Keevallik;
kinnitati

TTÜ

moodustati
koosseisus

ja

rektori ametivande tekst;

rehabilitatsioonitehnoloogia

infotehnika

teaduskonna

istungil

rektoriameti üleandmine:

põhimäärus.

kinnitati tema

14. märtsil toimus

keskus

nõukogu pidulikul

istungit juhatas nõukogu juhataja

lahtisel

Maido

Ajaots, nõukogu vanim liige

Boris Tamm ütles tänusõnad ametist lahkuvale rektorile Olav Aarnale
tused ametisseastuvale rektorile Andres Keevallikule,
vande

ja

Boris Tamm

uus

ja

soovi-

rektor andis ameti-

talle kaela rektori ametiketi, Maido

pani

eksrektor

Ajaots

avaldas

tänu eksrektor Boris Tammele.

21. märtsil kinnitati teaduskinnitati

ja arendustegevuse

1999.

“Tehnikavaldkonna

õpetajakoolituse

kinnitati ülikooli 2000. aasta koondeelarve

aasta aruanne;

õpetaja” õppekava;

mahus 305

124 000 krooni

ja

kontrollarvud;
otsustati Virumaa
muudeti

jonide
6.

nõukogu

Kõrgkooli TTÜga ühinemine;
alaliste

uued koosseisud kuni

aprillil

komisjonide põhimäärusi ning

kinnitati komis-

õppeaasta lõpuni;

tunnistati kehtetuks

õppe- ja teadusosakonna ning personaliosakonna

põhimäärused;
loodi
-kaitse
nide

professorikohad:

professori koht,

professori koht,

keskkonnakaitse aluste

teraskonstruktsioonide

ehitusmehaanika

fessori koht, keskkonnakaitse

õppetoolis

õppetoolis

õppetoolis

veekvaliteedi

ruumkonstruktsioonide pro-

ja keemiatehnoloogia õppetoolis

loogia professori koht, toiduaineõpetuse õppetoolis

kütuste tehno-

toiduainekeemia

professori

koht, tööteaduse õppetoolis töökeskkonna ja -ohutuse professori koht,
tehnika
ralduse

õppetoolis teedemajanduse professori koht,
õppetool

nimetati ümber

ja

sillakonstruktsioo-

veonduse

ja

veonduslogistika õppetooliks ja

tee-

liikluskor-

loodi

veon-

duslogistika professori koht.
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9. mail kinnitati
1999.

1999.

majandusaasta

aruanne

majandusaasta

otsustati võtta mehaanikateaduskonna
kuni 15

juurdeehituse lõpetamiseks

krediiti

miljonit krooni;

likvideeriti alates 1.

septembrist konstrueerimistehnoloogia osakond;

likvideeriti teedeinstituudis veonduse
muudeti alates 1.
toolide nimetusi:
metati

ning raamatupidamisbilanss ja

tervikuna loeti kordaläinuks;

ja

liikluskorralduse

septembrist majandusteaduskonna

teoreetilise

professori koht;

instituutide

majandusteaduse ja -metodoloogia

rahvamajanduse instituudiks, käitismajanduse

instituudiks, sj käitismajanduse

instituut

tootmis-

õppetool

ja

ja õppe-

instituut ni-

ärikorralduse

teeninduskorralduse
kinnisvara õppetoo-

õppetooliks, juhtimisökonoomika õppetool

logistika ja

liks

ja -ohutuse õppetooliks;

tööteaduse

ning

õppetool
TTÜ

võeti vastu otsus

töökeskkonna

viieaastase kraadieelõppe

lõpetanute

vastuvõtmisest

magistri- ja doktoriõppesse;
kinnitati

üliõpilaste

muudeti ülikooli
anti

vastuvõtu

piirarvud

2000. aastaks;

põhikirja;
nimetus

emeriitprofessori

Kaupo Kummile,

Heino Möldrile, Leevi

Möldrile, Eduard Schultsile ja Boris Tammele.
13.

juunil
võeti

kuulati infot ülikooli
vastu

otsus

arengukava

koostamise seisust;

keeleõppe põhimõtetest ülikoolis, sh, alates

vastuvõtust alustatakse võõrkeele

õpetamist

bakalaureuse-

2000. aasta

ja diplomiõppes (v.a

majanduse ja haldusjuhtimise õppevaldkond ning kolledžid)

alates

õpingutest

osavõtu kolmandast semestrist;
valiti: keskkonnakaitse aluste
se

professoriks

Enn

konstruktsioonide
Siim Idnurm,

Loigu,

professoriks Ain Lääne,

ehitusmehaanika

professoriks

ja -kait-

Andres Lahe,

ruum-

professoriks Ülo Tärno, sillakonstruktsioonide professoriks

veonduslogistika professoriks

fessoriks Maano

veekvaliteedi

Koppel,

raadiotehnika

Mihkel

Laving, teedemajanduse

professoriks

keemia

professoriks

kütuste

tehnoloogia professoriks Jüri Soone,

Kaljurand,

Jüri

pro-

Ants Meister, analüütilise

keemiatehnika

professoriks

toiduainekeemia

Vahur

professoriks

Oja,
Jüri

Kann, töökeskkonna ja -ohutuse professoriks Piia Tint ja materjaliuuringute

professoriks
täiendati

Urve Kallavus;

TTÜs

omistatavate akadeemiliste kraadide

teaduste bakalaureusekraadi

nimistut

ning majandusteaduste magistri ja

majandus-

doktori teadus-

kraadiga;
kohustati
likud

valdkonnanõukogusid

tamise

kohustus-

alusõppeainetest

soori-

õpingute algusperioodil;

võeti vastu otsus
riks 2001
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septemb-
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peeti

otstarbekaks võõrandada

vallas Keibu külas

asuv

ülikoolile kuuluv

Geoloogia

kiideti heaks katlamaja liisimine AS

Tallinna Tehnikaülikooli

dusühing TTÜ

septembrist

1.

ühendada

aparaadiehituse

instituut mehhatroonikainstituudiks

augustil lõpetati nõukogu

augusti

31.

Instituut

masiviia

1999 otsusega moodustatud TTÜ

staatuses olnud Tallinna Tehnikaülikooli

tugistruktuuriüksuse

ja

ning soojustehnika instituut

mehaanikateaduskonna koosseisu.

energeetikateaduskonna koosseisust
31.

asutada mittetulun-

Arengufond ning

Üliõpilasküla;

otsustati alates

naõpetuse

Ühisliisingult;

mittetulundusühingu TTÜ Üliõpilasküla asutamisleping

otsustati sõlmida

sihtasutusega

maakonna Padise

Harju

Instituudi välibaas;

üliõpilasküla

te-

gevUus;
võeti teadmiseks, et

Riigikantselei

tiste tee 21 ehitised: 10-korruselise

võõrandas Tallinna Tehnikaülikoolile Sü-

õppehoone,

kaks

garaaži ja trafoalajaama;

otsustati anda Sütiste tee 21 hoones rendile ruumid
Eesti

Riigikantselei

hallatavale

Haldusjuhtide Instituudile;

anda Tallinna Tehnikaülikoolile kuuluv Glehni loss viieks aastaks rendile

mittetulundusühingule TTÜ Kultuurikeskus;
muudeti TTÜ sümboolika statuuti embleemi
miga,

mis

kõigil

on

embleemi uuele embleemile ülemineku
tähistati

ajal

septembril

26.

septembril nõukogu juhataja ja asejuhataja

valiti haldusjuhtimise

kinnitati

nõukogu piduliku istungiga

nõukogu

alalised

uue

emblee-

kasutada senist

jooksul.

ülikooli 82. aastapäeva.

valimised:

professor Sulev Mäeltsemees

süsteemianalüüsi

kõrvuti

sj

kujundusena

kahe aasta

15.

juhtimise ja

osas,

ametlikel dokumentidel, võib

nõukogu juhatajaks

ja asejuhatajaks

automaat-

professorEnnu Rüstern;
komisjonid

2000/2001.

õppeaastaks.

17. oktoobril kinnitati ülikooli 2000. aasta eelarve mahus 317 482 700 krooni;
võeti vastu otsus

TTÜ

bakalaureuse-

ja magistriõppe

ühildamisest

Euroopa

kõrgharidussüsteemiga;
peeti
tuskorras

otstarbekaks võõrandada Tallinnas Kaevuri t 11

kiideti heaks
tamisel

asuv

kinnistu

otsus-

osaühingule Mildefor;

ning

asutati

TTÜ

osalemine

mittetulundusühingu

volitati rektorit alla

spordihoone ja -rajatiste

kinnitati selle

Rektorite

Nõukogu

asu-

kirjutama asutamislepingule;
haldamiseks

osaühing TTÜ Sport ning

põhikiri;

õigustalitus

nimetati ümber

juriidiliseks

osakonnaks

ja

kinnitati osakonna

põhimäärus;
kinnitati TTÜ Virumaa Kolledži

põhikiri.

63

ÜLEVAADE ÜLIKOOLI NÕUKOGU TEGEVUSEST

14.

novembril kinnitati taotlused sihtrahastatavate teemade

jätkamiseks

2001.

aastal;
kinnitati

katsekoja arengukava;

nõustuti ülikoolile kuuluva Glehni lossi ümbruse kinnistu
dava

Nõmme-Mustamäe-Astangu

nõustuti kinnistu

Mäepealse

arvamisega

loo-

maastikukaitseala koosseisu;

5/Lossi 25

kaheks eraldi kinnis-

jagamisega

tamisele kuuluvaks krundiks.
28. novembril tühistati arenduskeskuse EAK ühinemine
anti

nõusolek

majandusministeeriumi

Instituudi ühendamiseks
kiideti heaks
kinnitati

alluvuses

ülikooliga;

oleva Eesti

Energeetika

ülikooliga;

ettepanek

2001. aasta vastuvõtu kvootide kohta;

põhimõtted õppetegevuse riigleelarveliste

vahendite

jaotamiseks;

võeti vastu otsus doktorantuuri tulemuslikkuse suurendamiseks ülikoolis.
19. detsembril esitati teadustööde autorid Eesti
kinnitati mehhatroonikainstituudi

Vabariigi teaduspreemiale;

põhimäärus;

nimetati infotehnika teaduskond ümber

infotehnoloogia teaduskonnaks;

moodustati kahe arvutuskeskuse koosseisus olnud
formaatika
na

õppetooli

alusel arvutiteaduse instituut

võrgutarkvara ja

infotehnoloogia

üldin-

teaduskon-

koosseisus;
kinnitati

õppehaldusreformi põhimõtted;

asutati Sütiste

TTÜ

Sütiste

otsustati

tee

21

hoone haldamiseks

ja

teenuste

osutamiseks

osaühing

Maja;
pidada

riomandi seadmist

otstarbekaks pärast Rävala pst 11, 13

ja

ülikooli

omandiõiguse

ja

15 elamutes korte-

tekkimist mitteeluruumidele, võõ-

randada nimetatud elamutes asuvad mitteeluruumid;
otsustati tellida Mustamäel

asuvate

kinnistute ehituslik

arengukava ja

de-

tailplaneering;
kinnitati

ülikooli

finants-majandustegevuse

PricewaterhouseCoopers.
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
ARENGUKAVA 2001—2005

ja

Insenerikoolituse
kaülikool

rahvusliku

peamise

oma

panuse

tehnikakultuuri

annab

edendamisega

Tehni-

Eesti arengusse. Oma missiooni, enesemää-

ratluse, eesmärgid ja tegevussuuna aastaiks 2001—-2005 kinnitas nõukogu 1U

arengukavas.
Tehnikaülikooli missioon
lisi

ja

Eesti

arenguks

asjanduse ja

on

pakkuda

innovatsiooniteenuseid inseneri-

ja

ettevõtluse valdkondades.

juhindub TTÜ Euroopa

Oma akadeemilises tegevuses
Charta

rahvusvaheliselt konkurentsivõime-

olulisi õppe-, teadus-

põhimõtetest.

Tõelise hea rahvusvahelise tasemeni

ülikoolide

on

veel

pikk

Magna
tee, kuid

sellel liikumine tähendab nii TTÜ kui ka Eesti kõrghariduse harmoniseerimist

Euroopa kõrgharidusega.
peab TTÜ paindlikumalt reageerima

Eesti tehnikakultuuri keskusena
konna ootustele

ja vajadustele

uute

täienduskoolitusprogrammide käivitamisega,
eksperthinnangute andmisega.

ühis-

õppekavade, teadusteemade, arendustööde,

Jõulisemalt

aga

on

ka

olulistes küsimustes

riigile

osaleda ülikoolihariduse

vaja

ja

teaduspoliitika aruteludes meedias, valitsuses, riigikogus, välja töötada TTÜ kui
avalik-õigusliku

ülikooli seadus

Aastast 2002

pekavadele ja

lülitub

ECTS. Lähjiaastatel
pes, aastaks 2005
suureneb

Ülikooli
duse

õppetöö

jätkab

täiel määral

80-90%

selle vastuvõtmine

üle uutele,

2005.
enam

Euroopas

Riigikogus.

tunnustatud

õp-

ülekandmise süsteemi

ainepunktide

bakalaureuseõppe lõpetanutest magistriõp-

valmistatud vähemalt 200 doktorit

ja üliõpilaste

arv

10% ehk vähemalt 10 000ni.

luuakse loodusteaduskond, mille

ja tehnoloogia

suureneb

sellega

on ette

kui

enam

ja saavutada

läheb Tehnikaülikool

õppekavad

tulemuslikumat arengut. Teadus-

aastaks rahalises

väljenduses

toetavad tehnikateaarendustööde

ja

kahekordseks, mis

teaduspõhiseks ja loob paremad

võimalused

maht

muudab ka

ning

motivatsiooni

järgmisi

teadussuundi:

teadustööks.
Asutatakse

tehnoloogiakeskus ja

infoühiskonna innovatiivsed
bio-

tööstustehnoloogiad;

ja geenitehnoloogia; energia ja

duskeskkonna

ja

rentsivõime. Selle eelduseks

ja

keemia-

keskkonnasäästlikud

ja materjaliteadus;

tehnoloogiad; majan-

sotsiaalsfääri arendamine

Õppetegevuse peaeesmärgid
tunnustatud

eelisarendatakse

on

on

efektiivsus, kvaliteet ja lõpetajate konku-

õppetegevust toetav teadustöö, rahvusvaheliselt

täielikult akrediteeritud

õppekavad,

arvestamine, kvalifitseeritud õppejõud, kaasaegne

õppekorraldus. Ülikool peab tagama pakutavate

Eesti
töö-

majanduse

eelistuse

ja õpikeskkond ning

teadmiste

ja oskuste

vastavuse
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teaduse

ja tehnoloogia

ettevõtete

uusimatele saavutustele, samuti

Õppetegevuse

nõudmistele.

elu

ja tootmise
enam

tippasjatundjaid, külalisprofessoreid, -teadlasi, magistrante ja dok-

torante. Suurenema

peab üliõpilaste ja õppejõudude

lastele võõrkeeltes (inglise
Samuti

tegeliku

rikastamiseks kaasatakse sellesse senisest

suurendatakse

ja

avatud

mobiilsus

ülikooli

Õppetegevuse

osatähtsust.

tagamise süsteem rakendatakse hiljemalt 2002. aastast.
Ülikool on üliõpilaste jaoks ja lõpetajale tuleb tagada
malused eneseteostuseks. Samal

ajal peavad üliõpilased

täiskoormusega õpet ning eesmärgiks sooritada
75% ulatuses

õppekavade

kendada riiklik
Teadus-

maht.

kvaliteedi

maksimaalsed või-

oma

eksameid

aastamahust. Ülikool toetab

õppetoetuste

ning välisüliõpi-

keel) pakutavate õppeainete ja -kavade

vene

põhikohustuseks

ja arvestusi

vähemalt

taotlust

üliõpilaste

ra-

süsteem.

eesmärk

ja arendustegevuse

maailmateaduse

on

ja

Eesti

jaoks

oluliste, rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel alus- ja rakendusuuringute tegemine, teadustöö ja oskusteabe kasutamine õppetöös. Aastatel 2001—2005 investeerib TTÜ vähemalt 300

arendustegevuse

innovatsioonisüsteemi
Katsekoda
misse

ja

krooni ülikooli

miljonit

infrastruktuuri. Oma

osaleb

väljaarendamist,

loomises, suurendab

motiveerib

seadmeparki ning teadus- ja
kogemuste ja oskustega toetab TTÜ Eesti

õppejõude

oma

panust

üleriigilise
Eesti

struktuuri

Eesti

teaduspoliitika kujunda-

aktiivsemalt osalema rahvusvahelises teadus-

tegevuses, esinema teadusfoorumitel

ja

korraldama

rahvusvahelisi

teadus-

üritusi.
Tõsta tuleb

kraadiõppe

stimuleerimise süsteemi.

eelretsenseerimisega
siooni

magistrite ja

Teaduskonna

sisulist taset, luues ühtlasi teaduskonna taastootmise

Magistri- ja

elektroonilise

doktorite

doktorikraadi

publitseerimise

jäämiseks

põhiülesanne

on

täienduskoolituse korraldamine.

üliõpilaste õpetamine, sealhulgas
Tehnikavaldkondades

on

teadus-

tegutsevad ja ülikooliga

kolledžid.

ning

motivat-

on

on

ka erialase

teaduskond

Eesti

saavutada rahvusvaheliselt

tase.

Tehnikaülikooli asutused
alusel

tarbeks loob TTÜ

võimalused

ülikooli.

juhtiv akadeemiline institutsioon ja tema eesmärk
tunnustatud

taotlejate

ja arendustegevuse

ühinenud

iseseisvad

Nende tegevust hinnatakse ülikooli kui

korralduse seaduse

uurimisinstituudid

terviku arengust

ja

ning

nende

tegevuse tulemuslikkusest lähtudes.

Arengukava eesmärke

suudab ellu viia hea

ja arenguvõimeline töötajaskond,
sioonile
väike

ja tugevale

pidurdunud.
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finantsbaasile.

ja organisatsiooni

ettevalmistusega,

motiveeritud

kes saab toetuda hästi korrastatud

TTÜ

tulu

on

organisat-

viimastel aastatel olnud

liiga

toimimine ebaefektiivne, mistõttu ülikooli areng

on
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Eesmärkide

saavutamiseks

lähtub

TTÜ

jaotamisel tulemusjuhtimise põhimõttest,

nii

vara

juhtimisel

kasutamise

kui ka

ja

vahendite

käsutamise de-

tsentraliseerimisest, otsustusõiguste delegeerimisest struktuuriüksustele ja juhtide

vastutuse

piiritlemisest.

halduse süsteem,
takse

personaliarenduse ja

teriaalse

ja

Käivitatakse üleülikooliline info-

kujundades sellega
-koolituse

ümber

Eelarve
tuuriüksuste

maht suureneb

panusel

sus, kasvab tasulise

üliõpilaskoha

15%; eriline rõhk

tulude saamisel, kulude kokkuhotul

bekal kasutamisel. Oluliseltsuureneb

ma-

tulemuspalk.

aastal vähemalt

igal

rakenda-

luuakse tasakaalustatud

poliitikat,

moraalse stimulatsiooni süsteem;

dokumendi-

ja

administratiivtegevuse;

riigieelarvevälise

ja

struk-

finantseerimise osatäht-

õppe- ja arendustegevuse maht. Ülikool

maksumuse viimist vastavusse TTÜ

on

eelarveraha otstar-

taotleb

riigi

õppekoha tegeliku

tellitava
maksu-

musega.
Tehnikaülikool koondub
konna hoone

loogia
Koplis,

ja

Mustamäele. Siia ehitataksee

uus ühiselamu.

teaduskond

ja

Juurdeehitise saab

ehitusteaduskond.

Renoveeritakse

humanitaarteaduskonna hoone, kaks ühiselamut,

Instituudi hoone, aula
Selles

infotehno-

ajalooline peahoone
spordihoone,

Keemia

ning raamatukogu.

muutumises

viiakse ellu

energeetikateadus-

raamatukogu,

säilitab

Tehnikaülikool

oma

identiteedi.

iga üliõpilase, õppejõu, teenistuja ning ülikooli, riigi,

Arengukava
Tallinna

ja

erasektori heas koostöös.

67

ÜLIKOOLI NÕUKOGU
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14. märtsil 2000 TTÜ aulas kell 14.00—16.00

Teisipäeval,

RECTOR EMERITUS BORIS TAMME KÕNE

“ÜHTEKUULUVUSTUNNET TULEB
HOIDA NAGU SILMATERA”

“Tallinna Tehnikaülikool
rektor teadma

nii

suur

asutus, et siin

mida

juhtub iga päev midagi,

peab.”

Need sõnad ütles

Aarna, kui

on

ligi

25 aastat

tagasi

Tehnikaülikooli kümnes rektor

Agu

ta oma kabinetis rektoriameti mulle üle andis.

Tegin järelduse:

Tallinna Tehnikaülikool

ööpäevas ja kõik päevad

asjaolu meelespidamine

aastas.

on

peab

Hiljem selgus,

funktsioneerima 24 tundi

et see oli

tarkus. Selle

vajalik

ka minu esimene soovitus täna ametisse astuvale 13.

rektorile.

Daamid

Üheksa

ja

härrad!
akadeemik

aastat on

kooli. Need

on

Olav Aarna

professor

olnud keerulised aastad, kuhu

on

meie Tehnikaüli-

juhtinud

mahtunud nii rõõm Ilseseisvu-

misest ja kõrghariduse ümberkujundamine kui ka insenerihariduse

järsk taandumine
arenevatesse

humanitaaria buumi

ees

tehnikateaduse

on

Olav Aarnal tulnud

ja tehnoloogilise

mõtte

juhtida

lipulaeva

populaarsuse

äravool tööstusest kiiremini

välismaale. Nende

majandusharudesse ning

sotslaalsete karide vahel

ja ajude

ja

veel

paljude

teiste

meie tehnilise hariduse,

kõik need aastad.

Muutused
Muutused

on

olnud niivõrd kiired,

puudunud pretsedendid; otsuseid,
olnud

hüpoteetilised,

mis

on

et

nõudnud rektorilt otsuseid, millel

on

mille

nõudnud

tegemise

eeldused

nii riski kui ka

on

on

paratamatult

kogemusi,

tarkusest

rääkimata.
Ja Olav Aarna

on

nendega väga

hästi toime tulnud. Olnud

saamist aktiivne teadlane, sukeldus ta rektoriametisse kohe

ja temast sal peagi kogu

haridussüsteemi

Meie, Sinu kolleegid,
sügavat
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teame Sind

ju

enne

rektoriks

sajaprotsendiliselt

asjatundja.
kui süsteemiinseneri

süsteemset mõtlemismaneeri. Seetõttu on

ja

ootuspärane,

tunneme

et

Sinu

oled tänaseks
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muutunud üheks Eesti haridussüsteemi

lõpetad

rektorina

jälle

Ja

guruks.

kui sai teatavaks, et

niipea,

rektoriameti tsükli Tallinna Tehnikaülikoolis, kutsuti

oma

väiksem, kuid millel
lähed selle tüüri

Ülikooli,

ühte teist Tallinna

juhtima

head

on

mis

on

ja valiti

küll

eriti loodetavasti nüüd, kui

perspektiivid,

Sind

noorem

ja

Sina

juurde.

Armas sõber Olav!
Mul

ülim heameel

on

ja

oled teinud rektorina

ja mis on suur osa
Ühtlasi soovime kõik
sidemete säilitamist

tänada Sind Tehnikaülikooli

suur au

ja enda

nimel selle

dotsendi

ja enne seda õppejõu,

heaks

eest, mille Sa

suure töö

ja professorina oma

ülikooli

Sinu senisest elutööst. Suur tänu!
Sulle uusi

loomingulisi

oma vana

alma

Niisiis annab mõne minuti
sor

antud

on

Tehnikaülikooli pere

nõukogu, kogu

ning

mulle

saavutusi Sinu

töökohas

uues

mater'iga.

pärast ametivande

uus,

rektor

äsjavalitud

profes-

Andres Keevallik.
Valimiseelses

kampaanias

andena edasi minna
mata

ja

uue

Mina

deklareeris ametisse astuv rektor

jõuliselt ja julgelt,

mobiliseerides

oma

põhiüles-

kogu TTÜ seni kasuta-

potentsiaali.
seda nii, et uuel rektoril

tõlgendan

hägustav loor, mis
insenerimõtte

ja

ajutiselt

on

teiselt

poolt

on

tekkinud ühelt

kavas kõrvaldada

mõne viimasel kümnendil

"arenenud eluala vahele. Loor, mille sünd oli
tuli läbi käia teatud sotsiaalsetest

see

segav

ja

poolt tehnika, tehnoloogia, kogu
galopeerivas tempos

määral paratamatu

mingil

Eestil

protsessidest.

Ma kutsun üles
toetama Andres Keevalliku

siooni alusel
mõtete

julgust ja jõulisust. Tippjuhtide

ja puhanud vaimuga peale

faktor ametisse
noorte huvi

astuva

inseneriasjanduse

Loomulikult

tulla nagu

rektori entusiasmile

räägin

ma

on

vastu hakanud

käesolevalgi juhul. Üks

ka

nženeeriast 30 aastat
oma

Tehnikaülikool

insenerlasjandusest

erialade

õige

teatas näiteks

katsiooninud

oma

valik

on

on

koolitama

pea

hiljuti,

et

just

viimasel

toetav

ajal

on

tõusma.

21.

sajandi kontekstis,

see

ja infotehnoloogiaga, ja

tä-

mitte

tagasi.

tõekspidamistest
ei

asjaolu,

jälle

hendab koos mänedžmendi, kommunikatsiooni

Ühena

vahetumine rotat-

demokraatia üks tunnuseid. See lubab uutel inimestel värskete

on

rektori üks

et

Andres Keevallik valimiseelselt väitnud, et

potentsiaalseid

Euroopa vajab

lähiaastatel 1,6

ja arvutitehnoloogia spetsialisti.

võimetekohase

töötuid.

prioriteetidest. Euroopa

panuse? Arvan,

et

On tõesti tähtis,
Liidu

miljonit

Kas Tehnikaülikool
siin

on

uus

et

juhtkond

uut kommunion

senini and-

kasvuruumi küllalt.
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Samuti
rite

on

ametisse astuv rektor avaldanud soovi

elamistingimusi,

koondada nad koos

monoliitsemaks tervikuks. Mina
eriti tähtsaks

teguriks

parandada ka kraadiõppu-

õppejõudude ja professoritega

peaksin

senisest

Tehnikaülikooli kõikide lülide ühtsust

käesolevas situatsioonis.

Andres, übi concordia, ibi victoria
See Vana-Rooma

tarkus oleks ka minu soovitus Sulle. Meie, tehnikainimeste

(võiks öelda

kogu tehnilise intelligentsi) ühtekuuluvustunnet tuleb hoida kui
Ühtekuuluvustunnet koos Eesti inseneridekorpusega. Üksnes siis me

silmatera.
suudame

kõige

hoida Eesti

majandusliku

selgroogu,

arengu

rikastada

Läksin

juba personaalseks ja lõpetan

ülikoolivälisele töökogemusele

missugune

ikka peab olema

koolitab. Ja

see

missugune peab

viib. Formuleeri need üllad

on

siis

samas

kultuuri

vaimus.

Tänu

äsjasele

Sinul, Andres, nüüd ka tunnetus

asjatundja,

see noor

tarbija poolt,
spetsialist, keda TTÜ välja

olema teadustulemus, mis Eestit

eesmärgid

oma

Selleks Sulle

palju jõudu ja

edu!

tegelikult

parima äranägemise järgi ja

Sinu kätte usaldatud suurkooli nende eesmärkide täitmiseks
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tema

laiemas mõistes.

parimal

edasi
tüüri

viisil.
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REKTOR ANDRES KEEVALLIKU KÕNE

”ÜLIKOOLI ÜLIMAKS SIHIKS ON
TEENIDA OMA RAHVAST”

Ühe

ülikooli ülimaks sihiks

alati

teenida

on

väärtustanud, olles endale

väärtus ja

meil

selgelt

ka väärika

oma saatuse

hulgas auväärne ja väga elujõuline

ajaloo ja

suure

suurim

klassikaline ülikool

haridusele

on

on

üle uhke olla

ning

tehnikaülikool.

arengupotentsiaaliga

Mida veel tahta olukorras, kus riik

haridust

on

teadvustanud, et haridus

elu edasiviimise olulisim eeldus. Eesti võib
ülikoolide

on

rahvast. Eesti rahvas

oma

pidevalt

deklareerinud

kõrgeimat arenguprioriteeti?
Ometi

me teame

ja tunnetame,

seisundisse, kust ainult ülimalt

et meie haridussüsteem tervikuna on

eelistustest kantud otsused viivad meid soovitud
Osa meie hädasid

liiga

Kahetsusväärselt

ja

on

kindlasti

vähe mõõtnud. Eks seetõttu

nende

järjekindlad

korralduspõhimõtete

meie

suurte

et oleme enne lõikamist

ka kohati narrida saanud.

hariduspõld

oleme olnud

ja

arenguteni.

alguse saanud sellest,

on

jõudnud

ennekõike riiklikest huvidest

pädevad ning

riikide haridussüsteemide

otsesel ülekandmisel väikese Eesti oludesse.

Hea on,
et Eesti

valitsuses

on

nüüd tõsiselt

meerimise ja haridussüsteemi

päevakorda

tahaksime näha aastate lõikes võimalikult

põhjal

oma

kaugele

Riiklikku tellimust

ulatuva aegreana, et selle

arengut kavandada ja stabiliseerida.

Täna näen

lemisel,

võetud riikliku tellimuse for-

optimeerimise problemaatika.

ma

Tehnikaülikoolil

väga häid

võimalusi

riigi

tellimuse taot-

tehnikaspetsialistide puudus pärsib majanduse arengut juba

sest

tavalt. Ja seda mitte ainult kuumadel IT

ja geenitehnoloogia erialadel,

tun-

vaid ka

klassikalistel insenerialadel.
pean tõdema, et inseneriharidust

Kahjuks
alahinnatud
Kui

Soomes

Rootsis
on

ja

on

on

viimastel

alafinantseeritud. Kvaliteetsel haridusel

maksab ühe inseneri koolitus

viis korda

insenerikoolitus kõikvõimalike koolituste

on

aegadel
kindlasti

mõnevõrra
oma

hind.

rohkem kui Eestis

reas

ja

üks kalleimaid, siis

järeldustes raske eksida.

Ma

mõistan,

meie

riigi

võimalused

neist kõnelda ei
ressursside
nagu

on

eest oma

öelnud

hea, kõik

saa.

on

piiratumad ja

positsioone parandada.

lugupeetud professor

muu on

üksüheselt neid numbreid üle kanda

ja

Ent loodan siiski, et tehnikaharidusel õnnestub võitluses
Poolharitlasi toota

pole

mõtet. Ehk

Jaak Aaviksoo: “Haridus saab olla ainult

harimatus.”
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Tahaksin siin käsitleda ka nominaalset

leegid

et mitmel

arvamusel,

on

kestma vähemalt viis aastat.
laureusena

ja

kestust. Mina

kus ainult seitse

protsenti
võib

neist saab

pakkuda

tõenäosusega riiklikult kehtestatakse, ent siis

+

edasi minna,

kaks aastat, mis

valdav

peab

peaks õpiaeg

valdavalt baka-

magistrantuuri

kolm

kol-

ja paljud

insenerierialal, näiteks ehituses,

Praegune olukord, kus lõpetatakse

mõeldamatu. Lahenduseks

on

õpiaja

enamus

ka

suure

magistran-

tuuri pääsema.
Karmistunud konkurentsis
ülikoolide vahel näib

ž

tellimuse taotlemisel “kuldseks

riigi

see, et me ei tohi toota töötuid. Siit nõuded

kui ka sellele,
omakorda

et

nii

lõpetajate

reegliks” kujunevat

hariduse kvaliteedile

eriala müüks end tööturul. Sellest

õpitud

nõue

paindlikkuse

ülikoolidele,

sest

reeglist

tuleneb aga

peame olema suutelised

me

tööturu nõudmistele kiiresti reageerima.

Öeldu kontekstis
tihti

sest

tealadel. Hea näide

üks tuleviku märksõna kindlasti

on

uusi

vajatakse

meil

on

erinevate

spetsialiste just
hiljuti

avatud

teaduskonna baasil. Selliseid erialasid

on

interdistsiplinaarsus,

valdkondade

logistika eriala,

mis

ettevalmistamisel

on

kokkupuu-

loodud kolme

teisigi.

Kui käsitleda Tallinna Tehnikaülikooli arengu üldisi eesmärke, siis nimetaksin

järgmisi

olulisemaid:

Meil tuleb kindlustada

ja teaduskeskusena,
juhtivate

oma

positsiooni

seades ühtlasi sihiks

ülikoolide hulka

See

Euroopas.

rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-

jõuda

mõnes konkreetses valdkonnas

väljenduks

dustulemustes, kõrge kvaliteediga õppetöös ning
olus. Meie missiooniks

on

Euroopa

programmidega ning
ja parlamendi

olema tehnikateaduste
tõus.

Tehnikaülikooli

professorkonna
Tööd
rääkida

ja

tea-

ühineda

partnerülikoolidega.

ja teaduspoliitiliste

küsimuste

tasandil, samuti meedias. Tulemuseks

insenerihariduse

renomee

organisatsioonides,

tihendada koostööd

On tarvis tõsta TTÜ rolli ülikoolihariduse
aruteludel valitsuse

väljapaistvates

olla rahvuslik tehnikakultuuri keskus.

Meil tuleb tõhustada tegevust rahvusvahelistes
Liidu

meie

hea infrastruktuuri olemas-

ühiskondliku

parandamine peaks

väärtustamise

olema

meie

peaks
järsk

juhtkonna ja

otseseks missiooniks.

ja tegemist

on

ülikoolis alati

päevaprioriteetidest,

kuhjaga,

sest areneme

ju pidevalt. Ent kui

siis nimetaksin kolme suurimat.

Päevaprioriteedid
Esiteks.
Meilt saadava hariduse kvaliteedi kindlustamine
teisiti olema selle
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eesmärgi teenistuses.

See

on

kõik

muu

peab

kompleksne probleem,

nii või

mis nõuab
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tuuri

ent ka märkimisväärseid

sihipärast tööd,

ennekõike

investeeringuid

infrastruk-

parandamiseks.

Teiseks.

Õppejõudude ja
küsimus

teadurite

jõudude põlvkondade vahetus.
lised

koolitamine.

järelkasvu

See

olla või mitte olla. Lähiaastatel

kategooriast

Me

peame

on

ootab

leidma tänastele

meile sisuliselt
meid

õppe-

ees

õppejõududele

vääri-

järeltulijad!

Ülikool peab
vastava

suutma end

programmi.

Mul

olude kiuste. Me käivitame

igasuguste

väga hea meel,

on

väärset initsiatiivi. See on

taastoota

et siin on

ilmutatud märkimis-

juba

koht, kus meid saab abistada ka meie Arengufond.

Kolmandaks.
Kinnisvaraarenduse
mis

on

käivitamine. Kritiseerimata konkreetselt seda,

projekti

olnud, ütlen üht: rakendame kõik

radikaalne

jõud ja võimalused,

Meie ühiselamud

pööre paremusele.

raamatukogu vajab juurdeehitust, pooleliolevad
tamist

meie endine

ja

peahoone Koplis

sest näen avanemas võimalusi selle

Ülikooli juhtimise ja struktuuri

on

et teostada siin

häbiväärses seisukorras,

ehitised (ka Glehni loss)

kindlasti renoveerimist. Olen

programmi

lõpe-

optimist,

ulatuslikuks realiseerimiseks.

alal

oleme kavandanud küllaltki olulisi muutusi. Me loobume senisest kantslerikesksest
on

struktuurist, mille juurde kuulus kaks virtuaalset prorektorit. Kavandatud

kolme

dadeks

prorektoriga Juhtimissüsteem, kus prorektorite põhitegevuse

on

vastavalt

õppetöö,

teadus-

ja

arendustöö

meie

ning

valdkon-

asutuste

ja

teaduskondade vahelise koostöö edendamine.

Õppeprorektori juhtimisalasse
rektori

omasse

aga teadus-

hakkab kuuluma

ja arendusosakond.

ametikoha. Temale alluvad kinnisvaraarenduse
on

plaanis

tööle võtta

juba

rimuutused kavandame töö
Oleme seadnud

ja ökonoomika

suhtekorraldaja. Analüüsiga

korraldamiseks oleme

alustanud.

Mõned

õppeosakond, teaduspro-

Moodustame ka haldusdirektori
osakonnad. Meil

selle olulise valdkonna töö

täiendavad

vajalikud

eesmärgiks

liikuda

detsentraliseeritud

Selleks tõstame teaduskondade suveräänsust, suurendades

juhtimise

nende

ja teadusküsimuste lahendamisel, finantsasjade korraldamisel ning
perspektiivide
Me viime
nii lihtsustub

jõudude

lähiajal õpikonna funktsioonid tagasi
asjaajamine ja,

normaalne suhtlus

ja

oma

arengu-

raamesse,

sest

üliõpilaste ja õppe-

ühtekuuluvustunne.

juhtimisstruktuuri,

motiveeritud

teaduskonna

mis äärmiselt oluline, taastub

muudame

maks. See võimaldab kaasata ülikoolitaseme

ja

suunas.

õigusi õppe-

kavandamisel.

Arendades ülikooli

võimelisi

struktuu-

käigus lähiajal.

töötajaid ning

juhtimise

probleemide

volitada neid

oluliselt

avatu-

lahendamisse selleks

ülikooli esindama ühes

või teises liinis.
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ANDRES KEEVALLIK

Tallinna Tehnikaülikool
meil

on suur

9 teaduskonda

on

ja

Akadeemia instituuti. Meil
Ent ennekõike

on

TTÜ

ülikool

8 asutust,

on

8500

suur oma

sealhulgas

üliõpilast ja
vaimult

ainult see, mis paikneb tema seinte vahel
37 000 vilistlase.

Arengufond,

mitu endist Eesti Teaduste

1800

töötajat.

ja potentsiaalilt. Ülikool

siia kuuluvad ka

ei ole mitte

vilistlaskogu ja

üle

kultuurikeskus suurepäraste kooride, orkestri

ja

tantsuansambliga ning spordiklubi.
Ma olen selle ülikooli üle alati

uhkust tundnud.

Kui

lubate

olla

natuke

emotsionaalsem, siis meenub mulle rõõmu- ja uhkustunne, mida tundsin, kui
läbi

suure

selga

konkursi

pääsesin õppima prestiižikat automaatika

eriala. Või kui sain

TPI korvpalli esindusmeeskonna dressi.

Meenub ka

kasime,

aeg,

kui saime uued TPI teklid, mida kohe “vanandama” hak-

et mitte rebase moodi

välja

näha.

tähtsam

sain

TPlst suurepärase hariduse,

Aga kõige
kvaliteeti

õppisin

ma

hindama

Tunnen selle ülikooli

ees

selle nimel, et teda teenida
Tahaksin tänada

oma

uhkust ka täna. Annan

ja edasi

Öpikut ja professor

arvesse

ka

nende
on

Leo Mõtust.

poolt pakutut ja

mele

kõigi

kogu

oma

jõu ja kogemused

valimiskampaanias

meie ülikooli

kolme ideesid

professor

Võin kinnitada, et võtan kindlasti

ja

arengukava kujuneb

val.
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süm-

vaateid.

Ma tahan tänada ministrit hr Tõnis Lukast, Eesti ülikoolide rektoreid

kohalolijaid,

ja

viia.

konkurente rektori

Andres

bioosiks, kus

mille taset

hiljem.

ja kõiki

et austasite Tallinna Tehnikaülikooli meile nii vastutusrikkal

päe-
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RECTOR EMERITUS OLAV AARNA KÕNE

»VIVATL, CHESCAT, PFLOREAT, ÜNIVERSITAS
TECHNICORUM TALLINENSIS!”

Lugupeetud

Tallinna Tehnikaülikooli rektor!

Austatud härra haridusminister!

Lugupeetud kolleegid

rektorid!

Austatud Tallinna Tehnikaülikooli

Lugupeetud
fondi

nõukogu

Minu daamid

ja

täna

vilistlaskogu juhatuse ja Arengu-

liikmed!

Kallis Tallinna Tehnikaülikooli

Siin

nõukogu!

Tehnikaülikooli kuratooriumi,

pere!

ja härrad!

on

mul ainukordne võimalus esineda

teile

mitte troonikõne või

aruandega tehtust, vaid pigem testamendiga. Võib-olla alguseks aga

tänasest

meeleolust, mida algavas kevades võiks võrrelda kooli lõpetamise tundega. Ma
olen elus

päris

kaasnenud

mitu kooli

siis möödas.

lõpetanud ja

Pigem

on

igasuguse lõpetamisega

rasus, samas ka uue ootus

ja

kunagi pole sellega

et

seotud

kurbusesegune

on see

ebamää-

ärevus.

Seda testamenti koostades
aastal

võin kinnitada,

vabanemise tunnet, seda tunnet, et tänu taevale, nüüd

jäägitut

lisaks

lugesin

värskelt üle ka 1991.

mälupiltidele

1995.

peetud inauguratsioonikõne ja

aastal

rektoriametisse nimetamisel. Kasutades edasises

peetud

kõne

teistkordsel

mõningaid noppeid

nendest

esinemistest, jään truuks triaadide põhimõttele, sh kõne kolmeosalisele ülesehitusele, püüdes järgemööda

vastata

kolmele küsimusele.

Seejuures

meeldetuletamist 1995. aasta

troonipihtimuse

line

teda ammendavalt ühemõõtmelisena

jakõik katsed kirjeldada

moto:

Maailm

on

väärib ehk

mitmemõõtmeon

määratud

läbikukkumisele!

Milline

on

Tehnikaülikooli koht minu elus?

Võin uhkuse
mater.

ja täie kindlusega öelda, et

Mitte ainult

tudengiaastad
da:

kõige

sellepärast,

kaasa arvatud. Tuntud

eest, mis minus

paljude teistegi jaoks
üliõpilaste,
teiste

on

on

ülikool alati

tõepoolest

arengupotentsiaali

keskkonna võlu

on tema

vene

klassikut

ligi

40

on

aastat

parafraseerides

minu alma
minu elust,
tahaks öel-

head, võlgnen tänu Tehnikaülikoolile. Minu, nagu

vilistlaste ja nende laste,

ühisloomingus
ja

on

Tallinna Tehnikaülikool

et siin on möödunud

kõigi

peaaegu

olnud

ühislooming: õppejõudude ja

ülikooli liikmete

piiramatu
Ülikooli

avamiseks.

võimalus
kui

ühislooming.
enese

Selles

arendamiseks

ühisloomingu ja

arengu-

mitmemõõtmelisuses.
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OLAV AARNA

Viimased

tosin aastat

meie

on

kõigi jaoks

olnud

erakordselt

dramaatiliste muutuste aeg. Võimalus olla osaline nendes
määral neid ka

elukogemus.

ise

Pean

Tehnikaülikoolis

mõjutada,

ja eriti

on

ainulaadne, vaimselt rikastav ja hindamatu

õnnelikuks inimeseks, sest need 40

ennast

põnev ja
ja mingil

muutustes

viimased üheksa aastat rektorina

aastat

Tallinna

mind kokku viinud

on

väga paljude erakordselt huvitavate inimeste ja põnevate organisatsioonidega
Eestis, Euroopas ja kogu maailmas.
Milline

on

Tehnikaülikooli koht Eesti ühiskonnas?

Laskumata heietustesse Tallinna Tehnikaülikooli tekkimise
on

põhjust

täna

endale

radikaalselt kümne
vast kui

meenutada, et vähem kui kümme

Tehnikaülikool koos

et

Küsimus

ümbruse muutumisest lükatuna

Korrates 1995. aastal

konna:

kõige

Tehnikaülikooli

olulisemaks eelduseks

väljendatud

identiteedi

s.t

ning

on

muutuvad

Tõepoolest, ajad

vaid selles, mil määral

mil määral neid olusid

aegade,

ja

olude

lähemat/kau-

ja

mõjutades.

klassikaliselt

teaduste,

muusika

ühiskond erineb

tagasi pidasime

mutamurin illis!

nos

nendega.

gemat ümbrust aktiivselt

triaadi. Kui

aastat

koostades selle teostamise

mutantur

Tehnikaülikooli

ja ajaloo teemadel,

Eesti

realiseerumist.

IME-kontseptsiooni
Tempora

et tänane

tagusest ja muutub ka edaspidi üha kiiremini. Piisab

aasta

arengukontseptsiooni

ja

selgelt teadvustada,

ja kujutava kunsti)

ning

väärtuste

lisandunud samaväärsena veel tehnika
vahendamine. Sellesuunalise

on

tänagi rõhutada,

arengu

et

väga tähtis teadvustada

hariduse sisuks olnud kahe

on

teaduskultuuri

triaad: täna hommikul alla

mõtet tahaks

seisukohalt

suure

ja tehnoloogia,

üht

kultuurivald-

traditsioonilise kultuuri

edastamine, siis

Tallinna
veel

(kirjanduse,

tänaseks

on

sellele

siis tehnikakultuuri
seega

tagasihoidlikuks väljenduseks

kirjutatud kolmepoolne kokkulepe

on

üks teine

Tallinna Tehnika-

ülikooli, Tartu Ülikooli ja Haridusministeeriumi vahel kutseõpetaja koolituse
ühiseks edendamiseks Eestis.
On
nane

ja ma
aalne

monopolide

lõhkumise

Tehnikaülikool ei ole

arvan, et see on hea. Olen

potentsiaal

bilansi

on

puudumine

*

suurem

kui

kunagi

tõttu

on

Halvem kui konsolideeritud

raske hoiduda kolmest manitsusest.

ei tähenda mitte 40 tundi

harjutagem

matu

kõrgharidusturul,

et tänase Tehnikaülikooli intellektu-

varem.

Kiiresti muutuvas maailmas ei ole

ainepunkt

protsessi

end

õppekavad muinsuskaitseobjekt ja
õppejõu monoloogi

mõttega õppekava-arenduse

vältimatusest

fundamentaalsest

76

monopolist isegi

veendunud,

konsolideerumiste aeg. Tä-

mitte Eesti

aga selle intellektuaalse potentsiaali nõrk konsolideeritus.

on

Tänases testamendis

ja konkurentsiväljal

enam

vajadusest.

ja üliõpilaste

kui

kuulamist. See-

potentsiaalselt lõp-

iseselisva töö väärtustamise
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Õppigem

*

hindama inimeste

professionaalsust,

erakordsust

ja oivalisust,

üles ehitada arenemisvõimelise

sest ainult sellistele inimestele saab

or-

ganisatsiooni.
Tehkem kõik meist sõltuv, et muuta Tallinna Tehnikaülikool

*

s.t

pidevalt

ennast kriitiliselt

analüüsivaks

õppivaks,

sellest konstruktiivseid

ja

järeldusi tegevaks organisatsiooniks.
1991. aastal öeldut korrates
võimeline täitma
meie rahva

ja

oma
on

ja

täidab

usun ma

oma

hüvanguks. Jätkugu
misjonipõllul.

missiooni sellel

meie mitmemõõtmeline

endiselt, et Tallinna Tehnikaülikool

missiooni Eesti

majanduse ja

meil tahtmist

ja

kultuuri

oskust tunnetada

Ka selle missiooni

ajas

muutuv

on

arenguks
ning

täita

määratlus

ühislooming.

Mis ootab meid ees?
See ei ole

jutt õndsast hauatagusest elust,

väljakutsetest.

Pretendeerimata

kaülikoolil tuleb
*

lähiajal ja

Tihenev konkurents
tide turul

ning

prohveti

üliõpilaskandidaatide ning

selle turu

Loobumine

jätkuv

õppe-,

teadus-

teadus-

ja arendusprojek-

korrastumine ärisek-

kõrgharidussektori
ja pankrottide

omandivormi erinevusel

tusskeemidest

saatuslikest

rahvusvahelisustumine.

torile omaste konsolideerumiste
*

julgen

kummatigi

arvata, et Tallinna Tehni-

lähiümbruses arvestada kolme olulisema arenguga:

Eesti Institutsionaalselt vohava

*

vaid olulistest,
tiitlile

läbi.

põhinevatest mustvalgetest

ja arendusasutuste

üle otsustamisel

otsus-

ja kvali-

teedi muutumine määravaks kriteeriumiks.
Ma
valmis

usun

ja loodan,

nendeks

et

õppiva organisatsioonina

väljakutseteks.

See

saab

on

olla vaid

Tallinna Tehnikaülikool
meie mitmemõõtmeline

ühislooming.
Ma tänan

oma

kolleege rektoraadist, kellega

rohkem kui üheksa aastat

päevast päeva meeskonnana ühist rasket vankrit veetud. Tänan
kaülikooli peret, kõiki

üleminekuajal

üles

töötajaid ja üliõpilasi

näidatud

keerulisel

ja

meelekindluse, entusiasmi

Tänan

ja

nõukogu ja
kolleege

kõiki vilistlasi toetuse, abi

rektoreid

ning

meeldiva koostöö eest läbi

kõigi

vaevalisel

juhatust, Arengu-

heatahtliku suhtumise

eeskujunäitava koostöövaimu eest Eesti

teadussüsteemi ülesehitamisel. Tänan Eesti

Tehnikaülikooli

tükati

Vabariigi

on

Tehni-

ja koostegutsemise

soovi eest. Tänan Tehnikaülikooli kuratooriumi,
vilistlaskogu
fondi

kogu

eest.

kõrgharidus-

Haridusministeeriumi

nende aastate. Tänan ka kõiki teisi Tallinna

koostööpartnereid

lähedalt

ja kaugelt:

Tallinna

linna, Eesti

maakondi, naaberülikoole Eestis, Baltikumis, Põhjamaades, Euroopas ja kogu
maailmas.
Soovin Tallinna Tehnikaülikoolile edu
Vivat, crescat,

floreat

ja õitsengut!

Universitas Technicorum Tallinensis!
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ÜLIKOOLI

STRUKTUUR JA

ISIKKOOSSEIS

AKADEEMILINE STRUKTUUR

EHITUSTEADUSKOND

Ehitiste projekteerimise

instituut

Oppetoolid: arhitektuuri, geotehnika, puit- ja plastkonstruktsioonide,

raud-

betoonkonstruktsioonide, teraskonstruktsioonide.

Ehitustootluse

instituut

Oppetoolid: ehitusmaterjalide,

ehitustehnoloogia,

ehitusökonoomika

ja

-Juhtimise.

Keskkonnatehnika
Oppetoolid:

instituut

keskkonnakaitse aluste, kütte

ja ventilatsiooni,

veetehnika.

Mehaanikainstituut
Oppetoolid:

deformeeruva keha mehaanika, ehitusmehaanika,

hüdro-

ja

aeromehaanika, rakendusmehaanika.

Teedeinstituut
Oppetoolid: geodeesia, teetehnika,

veonduse

ja

liikluskorralduse.

ENERGEETIKATEADUSKOND

Elektriajamite ja jõuelektroonika

instituut

Oppetoolid: elektriajamite ja elektrivarustuse, robotitehnika.

Elektroenergeetika

instituut

Oppetoolid: energiasüsteemide, kõrgepingetehnika.
aluste ja elektrimasinate instituut
ÕOppetoolid: elektrimasinate, elektrotehnika aluste.

Elektrotehnika
Mäeinstituut

Oppetoolid: allmaarajatiste,
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maavarade kaevandamise,

rakendusgeoloogia.

AKADEEMILINE STRUKTUUR

HUMANITAARTEADUSKOND
Humanitaar-

ja

sotsiaalteaduste instituut

Õppetoolid: filosoofia, haldusjuhtimise, psühholoogia,
Haridusuuringute

tehnikaloo.

keskus

Õppetool: hariduspoliitika.
Keeltekeskus
Lektoraadid:
suse

keele,

eesti keele,

vene

inglise keele, põhjamaade keelte,

saksa

ja prant-

keele.

Spordikeskus
Osakond: kehalise kasvatuse.

INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND

Arvutiteaduse instituut
Oppetoolid: võrgutarkvara,

üldinformaatika.

Arvutitehnika instituut

Õppetoolid:

arvutitehnika

ja -diagnostika, digitaaltehnika,

süsteemitark-

vara.

Informaatikainstituut
Oppetoolid:

informaatika aluste, infosüsteemide, tarkvaratehnika, teadmus-

süsteemide.

Raadio- ja sidetehnika

instituut

Oppetoolid: mikrolainetehnika, raadiotehnika, sidetehnika, signaalitöötluse, telekommunikatsiooni.

KEEMIATEADUSKOND

Alus- ja rakenduskeemia
Oppetoolid:

instituut

analüütilise keemia,

füüsikalise keemia,

orgaanilise

anorgaanilise ja üldkeemia, biokeemia,

keemia.

Keemiatehnika instituut

Oppetoolid: keemiatehnika, keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia.

Polümeermaterjalide

instituut

Oppetoolid: polümeeride tehnoloogia, puidutöötlemise,

tekstiilitehnoloo-

gla.

Toiduainete

instituut

Oppetoolid:

toiduainete

tehnoloogia, toiduaineõpetuse.
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AKADEEMILINE STRUKTUUR

keskus

Geenitehnoloogia

Õppetoolid: geenitehnoloogia, molekulaarbioloogia, molekulaardiagnostika.

MAJANDUSTEADUSKOND

Majandusarvestuse
ÕOppetoolid:

instituut

finantsanalüüsi

ja maksunduse, finantsarvestuse,

se.

:

Rahvamajanduse

instituut

ÕOppetoolid: majandusmatemaatika, majandusteooria,
ganduse, statistika ja ökonomeetria.
Territoriaalmajanduse
Oppetoolid:

kuluarvestu-

rahanduse-

ja

pan-

instituut

avaliku sektori ökonoomika,

majanduspoliltika, majandussot-

sioloogia, majandusõiguse.
Ärikorralduse

instituut

Oppetoolid: logistika ja kinnisvara, organisatsiooni ja juhtimise, tootmis- ja
teeninduskorralduse, turunduse, töökeskkonna ja -ohutuse, väikeettevõtluse.

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSK
OND
Füüsikainstituut

Oppetoolid: rakendusfüüsika,

teoreetilise füüsika.

Matemaatikainstituut

Oppetoolid: algebra ja geomeetria,

matemaatilise analüüsi, rakendusmate-

maatika.

Insenerigraafika

keskus

Lektoraadid: disaini,

Materjaliuuringute

insenerigraafika, kujutava geomeetria.

keskus

Oppetool: materjaliuuringute.
MEHAANIKATEADUSKOND

Masinaehituse

instituut

Oppetoolid: autotehnika, raalintegreeritud

tootmise

ja projekteerimise,

too-

tearenduse, tootmistehnika.

Materjalitehnika

instituut

Oppetoolid: materjaliõpetuse,
tehnoloogia.
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metallide

tehnoloogia, poojuhtmaterjalide

AKADEEMILINE STRUKTUUR

Mehhatroonikainstituut

Õppetoolid: konstruktsiooniõpetuse ja mehhatroonika, kvaliteeditehnika,
masinaelementide, masinamehaanika, metroloogia ja mõõtetehnika, peenmehaanika.

Soojustehnika

instituut

Õppetoolid: soojusenergeetika, soojusjõuseadmete,

tööstusliku

soojusteh-

nika.

SÜSTEEMITEHNIKA

TEADUSKOND

Automaatikainstituut
Oppetoolid: automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi,
protsessijuhtimise, reaalajasüsteemide, siduteooria,

automatiseerimise

ja

teoreetilise informaa-

tika.

Elektroonikainstituut
Oppetoolid: elektroonikadisaini, mõõteelektroonika, rakenduselektroonika.

Biomeditsiinitehnika

keskus

Oppetoolid: biomeditsiinitehnika, raadiofüüsika.
Elektroonika

kompetentsuskeskus

ÜLEÜLIKOOLILISED
Infotehnoloogia

TEADUSKESKUSED

keskus

Keskkonnatehnoloogia

keskus

Materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia

TTÜ

ASUTUSED

TTÜ

Eesti

Majanduse

TTÜ Geoloogia

keskus

Instituut

Instituut

TTÜ

Keemia Instituut

TTÜ

Küberneetika Instituut

TTÜ

Põlevkivi Instituut

TTÜ

Kuressaare Kolledž

TTÜ Kõrgem Majanduskool
TTÜ

Virumaa Kolledž
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PROFESSORID
(detsember 2000)

EHITUSTEADUSKOND

projekteerimise

Siim Idnurm

instituut

a

Ehitiste

sillakonstruktsioonide

ruktsioonide

professor,

professor, Kalju

Ilmar Pihlak

arhitektuuri

Loorits

professor,

teraskonstKarl

Oiger

puit- ja plastkonstruktsioonide professor.
Ehitustootluse instituut
Roode Liias

kinnisvarahalduse
Jüri Sutt

jalide professor,

professor,

Lembi

ehitusökonoomika

Raado

ehitusmater-

ja -juhtimise professor.

Keskkonnatehnika instituut
Kaido Hääl
-kaitse

kütte

ja

ventilatsiooni

professor,

Enn

Loigu

veekvaliteedi

ja

hüdro-

ja

professor.

Mehaanikainstituut
Jüri

rakendusmehaanika

Engelbrecht

aeromehaanika

professor,

Andres Lahe

Tiit

Koppel

ehitusmehaanika

deformeeruva keha mehaanika

Metsaveer
mehaanika

professor,

professor, Ülo

professor,
Tärno

Jaan

ehitus-

professor.

Teedeinstituut
Maano

Koppel

teedemajanduse professor,

liikluskorralduse

Jüri

Laving

veonduse

ja

professor.

ENERGEETIKATEADUSKOND

Elektriajamite ja jõuelektroonika
Juhan

Laugis

robotitehnika

elektriajamite ja

kõrgepingetehnika professor,

Elektrotehnika aluste
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professor,

Tõnu Lehtla

instituut

siirdeprotsesside professor,

Jaan Järvik

elektrivarustuse

professor.

Elektroenergeetika
Olev Liik

instituut

ja

Mati Valdma

Mati Meldorf

energiasüsteemide professor.

elektrimasinate instituut

elektrimasinate

professor.

elektrisüsteemi

i

PROFESSORID

Mäeinstituut

allmaarajatiste professor,

Alo Adamson

professor,

Enn Pirrus

rakendusgeoloogia

maavarade kaevandamise

Enno Reinsalu

professor.

HUMANITAARTEADUSKOND

ja sotsiaalteaduste

Humanitaar-

Ülo Kaevats

professor,

filosoofia

Väino

professor,

regionaalpoliitika

Sulev Mäeltsemees

psühholoogia professor.

Mare Teichmann

Haridusuuringute

instituut

keskus

Rajangu

hariduspoliitika professor.

INFOTEHNOLOOGIA

TEADUSKOND

Arvutiteaduse instituut

võrgutarkvara professor,

Tanel Tammet

Jüri Vain

üldinformaatika pro-

fessor.

Arvutitehnika instituut
Ahto

süsteemitarkvara

Kalja

titehnika

professor,

Raimund-Johannes Übar

arvu-

ja -diagnostika professor.

Informaatikainstituut
Rein

Raadio-

tarkvaratehnika

Jürgenson

teemide

professor,

Jaak

Tepandi

teadmussüs-

professor.

ja sidetehnika

Ilmar Arro

instituut

signaalitöötluse professor,

fessor, Andres Taklaja

Ants Meister

mikrolainetehnika

raadiotehnika pro-

professor.

KEEMIATEADUSKOND
Alus-

ja rakenduskeemia

Mihkel

Kaljurand

lise keemia
sor, Raivo

instituut

analüütilise keemia

professor, Toomas
Vilu

biokeemia

Tamm

professor,

professor, Margus Lopp
anorgaanilise ja
Andres

Öpik

orgaani-

üldkeemia

profes-

füüsikalise keemia

professor.
Keemiatehnika instituut
Rein Munter

keskkonnakaitse

keemiatehnika

professor,

ja keemiatehnoloogia professor,

Jüri Soone

kütuste

Vahur

Oja

tehnoloogia professor.
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PROFESSORID

Polümeermaterjalide
Peep Christjanson
töötlemise

instituut

polümeeride tehnoloogia professor,
Anti Viikna

professor,

Tiit Kaps

puidu-

tekstiilitehnoloogia professor.

Toiduainete instituut
toiduainekeemia

Jüri Kann

loogia professor,
Geenitehnoloogia
Madis Metsis

Paalme

professor, Toomas

Raivo Vokk

toiduainete tehno-

toiduaineõpetuse professor.

keskus

molekulaarbioloogia professor, Mart

diagnostika professor,

Erkki Truve

Saarma

molekulaar-

geenitehnoloogia professor.

MAJANDUSTEADUSKOND
instituut

Majandusarvestuse
Kaido Kallas

finantsarvestuse

Rahvamajanduse

professor.

instituut

Kaie Kerem

majandusteooria professor,

tika

Vello Vensel

professor,

Territoriaalmajanduse
Kaarel

Kilvits

majanduspoliitika professor,
Pavelson

professor.

Ants Kukrus

majandusAlari

professor.

instituut

Eedo Kalle

tööteaduse

fessor, Jaak Leimann

professor,

Piia Tint

Ene Kolbre

juhtimisökonoomika

organisatsiooni ja juhtimise professor, Maksim

tootmis- ja teeninduskorralduse

professor,

majandusmatemaa-

majandussotsioloogia professor,

avaliku sektori ökonoomika

Ärikorralduse

Lepp

instituut

õiguse professor, Marje
Purju

Riho

statistika ja ökonomeetria

professor, Juhan

töökeskkonna

ja

-ohutuse

Teder

proSaat

väikeettevõtluse

professor.

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSKOND
Füüsikainstituut
Peeter-Enn

Kukk

tilise füüsika

rakendusfüüsika

professor,

Rein-Karl Loide

teoree-

professor.

Matemaatikainstituut

Eugen

Paal

matemaatilise füüsika

geomeetria professor,
Otu Vaarmann
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professor,

Ivar Tammeraid

rakendusmatemaatika

Peeter

Puusemp

matemaatilise analüüsi

professor.

algebra ja
professor,

PROFESSORID

Materjaliuuringute
Urve Kallavus

keskus

materjaliuuringute professor.

MEHAANIKATEADUSKOND
Masinaehituse instituut
Rein Küttner

raalintegreeritud
autotehnika

Lavrentjev
Vello Reedik

professor,

tootearenduse

Materjalitehnika

tootmise
Jüri

ja projekteerimise professor,

Papstel

Jüri

professor,

professor.

instituut

materjaliõpetuse professor, Enn

Priit Kulu

tootmistehnika

Mellikov

pooljuhtmaterjalide

tehnoloogia professor.
Mehhatroonika instituut
Maido
nika

Ajaots

peenmehaanika professor,

professor,

Toivo

Mart Tamre

Andres Kiitam

metroloogia ja

masinamehaanika

Pappel

professor,

Rein Laaneots

kvaliteediteh-

mõõtetehnika

professor, Priit Põdra

konstruktsiooniõpetuse ja

professor,

masinaelementide

mehhatroonika

profes-

SOF.

Soojustehnika
Arvo Ots

instituut

soojusjõuseadmete professor,

professor,

Toomas Tiikma

SÜSTEEMITEHNIKA

tööstusliku

Aadu Paist

soojusenergeetika

soojustehnika professor.

TEADUSKOND

Automaatikainstituut
Olav Aarna

automatiseerimise

siduteooria

teoreetilise informaatika

Penjam
mise

ja

professor,

ja süsteemianalüüsi professor,

Leo Mõtus

süsteemianalüüsi

Vello Kukk

reaalajasüsteemide professor,

professor, Ennu Rüstern

Jaan

automaatjuhti-

professor.

Elektroonikainstituut
Mart Min
roonika
re

mõõteelektroonika

professor, Vello

professor, Toomas Rang

rakenduselektroonika

Männamaa

elektroonikadisaini

rakenduselekt-

professor, Enn

Velm-

professor.

Biomeditsiinitehnika keskus
Hiie Hinrikus
tehnika

raadiofüüsika

professor, Kalju Meigas

biomeditsiini-

professor.
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PROFESSORID

EMERIITPROÕFESSORID

Leo Ainola,

Jevgeni Fominõh,

Ilmar Kleis, Vladimir Koslov, Valdek Kulbach,

Kaupo Kumm, Peeter Larin, Heino Lepikson, Uno Liiv, Ülo Lille, Erik Linnaks,
Uno Mereste, Valdek Mikkal, Heino Mölder, Leevi Mölder, Värdi Reiman,
Endel Risthein, Eduard Schults, Enno Siirde, Hanno Sillamaa, Boris G. Tamm,
Boris L. Tamm, Karl Tihase,

Hugo Tiismus,

Harald-Adam

Vimmsaare, Leo Võhandu, Ilmar

Üksvärav.
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Velner, Kuulo

Leo Valdma, Mihkel Veiderma,

Öpik,

Raoul

JUUBILARE
sai 70-aastaseks

jaanuaril

22.

ledžis, 1949
neri

dist kuni

professorini.

kandidaadi-

TTÜsse,

Jäi tööle

kesta

soojuskaitse

1967—1991

teadusega,
süvasadama
ja Tallinna

trükis üle 100 teadusliku

liige,

nõukogu

juunil sai

siumis.

m

seminari

kakoolis

Eesti

saadik.

Kongressi

kergejõustikukoondisesse,

1948 üleliiduline

pojana.

professor Boris
Koolitee

algas

Tamm (1930). Sündinud Tallin-

Riiklikus
1949

Inglise Kolledžis, jätkus

lõpule

sisse mahtusid veel muusika

ja
käigu. TTÜ

mehaanikateaduskonnas

maatjuhtimise
kude

sporditegemine.

küsimustest.

ja -süsteemide

laste muusi-

Automaatika

jõudis

elektroenergeetikat õppides

1954—1957 oli

kateedris

ning

ja Telemehaanika

Instituudis kohe uurimistöö

Pruudeniga

välja ja

alguses

rakendasid käiku

-võr-

tekkis kok-

proovida inseneriasjandusse
Koos

auto-

kus TA

aspirantuuri Moskvasse,

loogiliste probleemide modelleerimisega.
töötasid

huvitus

laborijuhataja elektrijaamade,

siirdus siis

B. Tamm otsustas kätt

kupuude arvutitega.
vate

Kui

Westholmi Gümnaa-

õppimine

kätte aeg langetada valik muusika
tehnika vahel, otsustas tehnikaülikooli kasuks, mis määras
edaspidise elu-

ja

tihe

1987

spordiklubi esimees,

1990—1992

harjutuskoolis ja jõudis

Keskkoolipäevade

Eesti

Hüdroloogiaprogrammi

jooksus.

70-aastaseks

sadamaametniku

õpetajate

1991 lAHR tehnilise komitee “Hüd-

liige,

asutaja ja esimees,

ja 200

tegeleb mere-

vabariigi presidenti

Alates 1969 Ülemaailmse Hüdrauliliste

1995 UNESCO

1948—1959 kuulus 24 korral Eesti

23.

Nõustanud

esimees. 1956—1958 oli ülikooli

muinsuskaitse klubi

nas

kosmoseettevõttega

juhtimismootorite ja välis-

Miinisadama tuleviku küsimustes. Avaldanud

Uurimistööde Assotsiatsiooni lAHR

noortemeister 100

“Buran”

ja rannajoont.

publikatsiooni.

mõõteriistad”

Kol-

käsitlesid mittestatsionaarset hüd-

sidus teda koostöö

hüdrauliliste süsteemide loomisel. Alates 1992

Saaremaa

Inglise

1954 TTÜ hüdrotehnikainse-

läbi kõik ametikohad alates laboran-

“Sojuz” ja süstiku

uurides Eesti sadamaid

rahvusliku

ja

teenistu-

1997. Peterburi tehnikaülikoolis kaitstud

Emeriteerus

kosmoselaeva

raulilised

tegi

(1966) ja doktoriväitekiri (1980)

rodünaamikat. Pikka aega,

“Energia”

kus

pärit

1938 Tõrvand-Telmanni

Westholmi Gümnaasiumi

lõpetas

diplomiga.

Uno Liiv (1930),

emeriitprofessor

jate perest Tallinnas. Haridusteed alustas

õpingukaaslase

metallilõikepinkide

kuuluJuhan

arvutiga

süsteemi keeruliste masinaosade valmistamiseks, esimese omataolise

juhtimise

Euroopas. Järgnes arvutijuhtimisega
gaaslõikepinkidele.

Need

tööd

tõid

süsteem

1965

Eesti

laevaehituses kasutatavatele

teaduspreemia.

1962 kaitses

kandidaadi-, 1970 doktorikraadi. 1976—1990 TTÜ rektor, 1981—1987 Rahvusvahelise

Automaatjuhtimise

president,

nüüd

eluaegne

Föderatsiooni

nõunik.

IFACIi

asepresident ja

1972 valiti Eesti Teaduste

1978 Soome Tehnikateaduste Akadeemiasse, 1991 Rootsi
kateaduste

Akadeemia

audoktor. Viimasel

välisliikmeks.

1987—1990

Akadeemiasse,

Kuningliku

Budapesti ja Helsingi

Tehni-

Tehnikaülikooli

ajal tegelnud peaasjalikult infotehnoloogiaga.
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JUUBILARE

25.
Arro

juulil

Sündinud Tallinnas

Kolledžis, saades

sõjaväes

inglisemeelse

instituudi vanemteadur Hendrik

kasvatuse.

Õppis

Riiklikus

Inglise

1943 astus vabatahtlikuna

Saksa

sõjaväelenduri

peres.

moodustatud eesti lennuüksusesse. Liibavi lennukooli

Öölahinglennugrupi koosseisus

1944 võttis 11.

noorim eestlasest lendur.
“Tšehhi

soojustehnika

sai 75-aastaseks

(1925).

Üles

näidatud

1945

põrgu” ja jõudis

osa

lõpetamise järel

Eesti kaitselahingutest, olles

vapruse eest sai Raudristi.
sünnimaale.

tagasi

tervena

Tallinna Reaalkooli, astus TTÜsse. 1950 arreteeriti

ja

läbi

Tegi

1946

Lõpetanud

saadeti Kolõmasse, kus

töötas
elektrijaama ehitusel ja kullakaevanduses. Vabanenud amnestiaga 1955, jätkas Tallinnas inseneriõpinguid. Alates lõpetamisest 1957 töötab
teadurina, sellest üle kolme aastakümne juhatanud soojustehnika laboratoo-

vangina

riumi. 1968 kaitses

kandidaadiväitekirja.

riliseks tööde eest

põlevkivienergeetikas.

õpilaspõlves

tunti teda

purilenduriks. Hiljem,
ära, mis siiski ei
on

vehklejana,

kui olud

president.

Tallinna ühenduse
duse esimees.
Teos

tõlgiti

Ta

soome

Eesti

keelde.

Alustanud vanemlaborandi

1997 sai Eesti

Vabadusvõitlejate
ja

emeriteerumiseni
masinate

ja juhendanud 21
ajakirja

töökindlusega.

1953

1977 sai Eesti

teaduspreemia

tsentrifugaalkiirendiga.

masinaelementide

teadustegevus

on

antud

1984
nr.

ja

5 all

monograafiat

inglise ja vene

keeles

välja

kuulunud mitme

korralduskomiteesse.

õpiku

“Kapa”

mida

triboloo-

15 raamatust koosneva

ilmunud

moo-

1984

õppetoolile,

olnud seotud

toimetusnõukogu liige ja

mängib

ero-

tehnikadoktorina valiti 1971 masina-

kirjastuse “Valgus” välja
Alates

ainet masinaosade

toimus 1971 Moskva Naftakeemia

rahvusvahelise teaduskonverentsi

hobiks kõikvõimalikud ehitustööd.

90

asus

üldtoimetaja ja

siiski

pärineb

aspirantuuri järel kandi-

Avaldanud selles valdkonnas 3

“Friction and Wear”

“Masinaelemendid”

koostaja.

1959

edukalt kaitstud dissertatsiooni. On

vastavasuunalise
oli

1992

1997. Tema

Lõpe-

tehnika-

mõnd aega inseneri töökohal.

Stuttgardi Ülikoolis

katsetamiseks erosioonile

1991

Tööraamat

on ta

dotsendina masinaelementide kateedris.

juhatajaks-professoriks.

ohjas

Ilmar Kleis (1930).

ajani.

tudengina

väitekirjaks, kaitsmine
Instituudis. TTÜ noorima

materjalide
TTÜ teadusprorektor.

nika”

Keskuselt Teeneteristi.

ja assistendina, kaitses

doktorandina

kogus

duse eest

1979—1991

lahingute tules”.
Vabariigi presidendilt Kotkaristi,

emeriitprofessor

ja jätkas vanemõpetaja ning

elementide kateedri

antava

eas

vanematekogu ja

1953 TTÜ mehaanikateaduskonna,

siooni käsitlevaks

giaga ja

Vanemas

eesti lennuväelaste ühen-

ning sõjaaegsete

olnud seotud ilma vaheta käesoleva

Gaasitööstuse

meister. 1957 hakkas

Liidu

Vabadusvõitlejate

esimees

tehasest “Ilmarine”, kus 1952 tegutses

1968—1969

Eesti

jälle karmimaks läksid, keelati tal õhus käimine

sai 70-aastaseks

augustil

daaditöö

ja

vää-

sporti. Üli-

1995 ilmus tema sulest raamat “Eesti lendurid

ka

tanud 1948 Türi Keskkooli

ülikooliga

oli Tallinna

teaduspreemia

armastanud

on

nüüdseks olnud üle kümne aasta Tallinna orien-

on

volikogu

2000 Ülemaailmselt Eesti
24.

Läbi elu

seganud edasi tegutsemast purilennukohtunikuna.

tegelnud orienteerumisega,

teerumisklubi

1970 arvati Eesti

sarja

“Rakendusmehaa-

meeskonnas

korvpalli,

Rektorikandidaadid
koos

professorid Andres Öpik, Andres

valimiskomisjoni

esimehe

Häältelugemise komisjon
juhtimisel.

professorKarl

Keevallik

Oigeriga

rektori valimistel tegutses

ja

Leo Mõtus

8. veebruaril 2000.

professor

Jüri Kannu

Kohtla-Järvel alustas tegevust
4.

septembril

TTÜ

Virumaa Kolledž. Avaaktus

peeti

2000.

TTÜ Arengufondi juhatuse ja Vilistlaskogu juhatuse nõupidamiselt.

Tänusõnad haridusministrilt Tõnis Lukaselt lahkuvale rektorile Olav Aarnale.

Ericsson Eesti AS
Aru

kirjutavad

peadirektor Veiko Sepp ja TTÜ Arengufondi juhataja

alla

üliõpilasstipendiumi

asutamise

lepingule.

Mare

Kreeka

president

Constantinos

Stephanopolus ja

Tallinna

Tehnikaülikooli

rektor Andres Keevallik.

Peaminister MartLaari avalik loeng “Haridus

Eesti elu võtmesõna”.

TTÜ akadeemiline meeskoor käis laulumatkal USAs ja Kanadas. Dirigent Jüri

ja Eesti Muusikaakadeemia professor Kuno Areng koos Välis-Eesti
muusikajuhtidega ESTO 2000 meeskooride kontserdil Vana-Andrese kirikus

Rent

Torontos.

Linköpingi

Ülikooli professor Äke Öberg

arengusuundadest.

esinemas

biomeditsiinitehnika

Ülikooli juhtkond ja

dekaanid arutasid seminaril

Aegviidu spordibaasis TTÜ

arengukava koostamist.

Dekaanide

ühiselt välja.

öeldust sõeluti

professor

Jaak Leimanni

eestvedamisel olulisem

Mehaanikamaja juurdeehituse

avamine 15. septembril 2000. Kõneleb AS Facio

Ehitus arendusdirektor Tõnis Kull.

Kõrgepingetehnika õppetool:
Olev Tapupere.

Rein

Oidram, juhataja Olev Liik,

Tiit Metusala

ja

Ülikooli

aastapäeva puhul

anti

emeriitprofessor

Hanno

teenetemedal “Mente et manu”'.

Aasta vilistlasekskuulutati Tallinna

linnapea

Jüri Mõis.

Sillamaale

suur

Värskelt

tehnikadoktoriks

promoveeritud Mehhiko Ühendriikide kodanik
oma juhendajate professorite Andres Kiitami ja

Roberto Carmona Davila koos
Rein

Laaneotsaga.

TTÜ kirjastuse

40.

Veerits

näituse avamine: toimetaja Taimi
Taimsaar,
Mägi, peatoimetaja Aime-Rutt Hall, direktor Jüri

aastapäeva

kirjastusnõukogu liige

Vahur

ja trükikoja juhataja Olav

Roo.

Üliõpilasesindus külas TTÜ Kuressaare

Üliõpilasesinduse mõttetalgud

Kolledžis.

Saue mõisas.

Tallinna üliõpilaste

Keskkonnateabe
rattal”.

kevadpäevadel katsuti TTÜ staadionil jõudu jalgpallis.

päeva

keskseks sündmuseks

kujunes jalgrattamatk

“Kevad

Ülilgooli
TTÜ

arenduskonverentsil tõmmati

arengukava 2001—2005

joon

alla

kokkuseadmisele.

Kõneleb rector emeritus akadeemik Boris Tamm.

pool

aastat kestnud

tööle

ÕPPETEGEVUS
ARENGUKAVA JA ÕPPEKORRALDUS

Ülikooli nõukogu

võttis

19. detsembril

2001—2005, milles nähakse õppetegevuse
*

Euroopa kõrgharidusruumiga
arvestavate

*

2000

aastateks

ühilduvate

õppekavade rakendamine

ja

Eesti

majanduse vajadusi

alates 2002/2003.

õppeaastast;

õppekeskkonna (auditooriumid, laborid, õppematerjalid) ja õppemetoodika

*

(virtuaalõpe) nüüdisajastamine;

õppetegevuse

edasine rahvusvahelisustamine

dude akadeemilise mobiilsuse kasv,
tavate
*

õppeainete ja õppekavade

kraadiõppe,

eriti

doktoriõppe

kraadiõppekeskusi ja
*

õppetegevuse
damine

*

tõstes

kvaliteedi

hiljemalt

avatud ülikooli mudeli

Ülikooli nõukogu
juunil
*

tehtud

üliõpilaste ja õppejõu-

välisüliõpilastele

võõrkeeltes

paku-

mahu kasv;

tõhususe suurendamine, luues

doktoriõppesse

süsteemi

tagamise

vajadusel

astumise motivatslooni;

väljatöötamine ja

raken-

2002. aastal;

tähtsuse suurendamine

13.

arengukava

vastu

olulisemate eesmärkidena ette:

kaugkoolitus, täiendõpe,

elukestev

õpe

osa-

koolitustegevuses.

muutis kahel korral

õppetegevuse eeskirja.

muudatustega:

toodi sisse vähendatud

tasumääraga riigieelarvevälise (TREV) üliõpi-

laskoha mõiste;
*

kehtestati,

et

riigitellimuse

täitmiseks moodustatud

üliõpilaskohal (RE

ja TREV) õppiv üliõpilane peab üliõpilaskoha säilitamiseks sooritama
õpingutest
sega

osavõtu viienda semestri

määratud

alguseks valdkonnanõukogu
ained

alusõppeainete komplekti

otsu-

(muudatus rakendub

alates 2000. aasta vastuvõtust);
*

kehtestati,

et nõuded

14. novembril tehtud

magistriõppes
võib

pikendada

muudatusega pikendati

kolmekordse nominaalse

valdkonnanõukogu

mõne aine soorituse

9. mail otsustas ülikooli

samas

magistrikraadi

soorituste

õppeajani ja

juhendiga.

aegumise tähtaega

nähti ette,

et

esimees kooskõlastatult ainet õpetava

kraadieelõppe (vastuvõtud
tavaks

tuleb sätestada eri

lõputöö juhendajale

erandkorras

instituudiga

aegumise tähtaega.

nõukogu lugeda TTÜ

alates 1990. aastast)

tasemele

ja

lubada

õppevaldkonnas. Magistriõppesse

viieaastase ainesüsteemse

lõpetanute

haridustaseme

neil konkureerida

vas-

doktoriõppesse

astumisel võimaldada neil omandada

91
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ette nähtud

magistrikraad õppekavas
alusel ilma

lisaõpinguid

dades viieaastase

Õppeprorektori
gistritöö

TTÜ

kaitsmise

magistritöö tegemise ja

nimetatud sätete rakendamise

õppekava lõpetanutele

malikkuse otsustab

rakendamine

mahus

sooritamata. Teistes ülikoolides ja/või teistes valdkonvõi-

magistri- ja doktoriõppe vastuvõtukomisjon.
27.

9. mai

juuni käskkirjaga täpsustati nõukogu

viieaastase ainesüsteemse

kaitsmisel ilma

otsuse sätete

kraadieelõppe lõpetanutele

ma-

lubades neil ettenähtud koond-

magistriõpet läbimata,

eksameid mitte sooritada.

Ülikooli nõukogu
põhimõtted
*

19. detsembri otsusega kinnitati

teaduskondade

reorganiseerida
kondade

*

*

alates 1.

järgmised õppehaldusreformi

ühendamisel:

septembrist

2001

õpikonna

kantseleid teadus-

dekanaatideks;

likvideerida
kondade

ja õpikondade

valdkonnanõukogud ja

või kolledžite

jgale õppekavale

anda nende funktsioonid üle teadus-

nõukogudele;

määratakse seda kava

haldav(ad)

teaduskond (teadus-

konnad) või kolledž;
*

üliõpilased jaotatakse
kava alusel nad

*

õppekavade

teaduskondadesse vastavalt sellele, millise

haldamiseks

ja õppesuuna/eriala õppetegevuse

liseks korraldamiseks moodustatakse
*

õppekavakomisjoni
kavade

Kõrgkooli

nisteeriumi vahelise
maa

akadeemiline

nõukogu

vastu

igale õppekavale (või õppe-

juhendaja.

otsuse, milles

Õppeosakond
ühise

on

lepinguga ning

valmistas ette

kooskõlas

töökomisjoni poolt

Kõik TTÜ

riõppe

moodustati Tallinna Tehnikaülikooli Viru-

tasemel

ainesüsteemse

lisa

soovitatud
nii

õliendiga
kes

lõpetajad,

Eesti

lisa sisaldab informatsiooni

lõpetaja kohta,

saadud kvalifikatsiooni

kõrgharidussüsteemi kirjeldus.

kõrgkoolidel ja tööandjatel

datud kvalifikatsioone, samuti

Jätkamist

92

on

lisaks

õppinud

alusel.

kohta, kvalifikatsiooni omaniku võimaluste kohta. Lisatud

sustab välismaa

kui ka dokto-

Seda võivad taotleda ka varasemad

õppekava

ning

UNESCO

vormiga.

diplomi-, bakalaureuse-, magistri-

õppekava sisu ja tulemuste kohta,

kohta

“Diploma Supple-

võivad taotleda koos eestikeelse akadeemilise

Ingliskeelne diplomi
läbitud

ingliskeelse diplomi

Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja

lõpetajad

ingliskeelset.

TTÜ

pidas vajalikuks

TTÜga. Ühinemine sätestati TTÜ ja Haridusmi-

Kolledž.

ment”, mis

ka

ühinemist

akadeemi-

õppekavakomisjonid;

liikmetest määratakse

rühmale) õppekava

21. märtsil võttis ülikooli
Virumaa

õppe-

õpivad;

või tööle asumist

kergendab

välisriigis.

mõista

on

Selline

ning

tema

ja selle

poolt

taseme

ka informatsioon

diplomi

lisa liht-

hinnata Eestis

kvalifikatsiooni omanikul

oman-

õpingute

ÕPPETEGEVUS

OPPETEGEVUSE MAHT JA TULEMUSLIKKUS
Õppetegevuse
ja

soorituste

tegelike

mahtu

üliõpilaste poolt

Deklareeritud

arv.

soorituste

arv

üliõpilasi

on

arv

näitab kasvutendentsi, kuid

väheneb. Ka deklareeritud AP-de keskarv

AP-de keskarv vähenevad.
semestritel

vaadatuna iseloomustab deklareerimiste

ainepunktide

Seejuures

ja sooritatud

deklareerimiste ja soorituste arvud kevad-

väiksemad kui

seotud

sügissemestritel, kuna kevadsemestril on rohkem
lõputöö tegemisega. Ärevust tekitab asjaolu, et sügissemestril

aastal 2000 sooritas eksami ainult 72,6% ilmunutest; varasematel aastatel oli

see

protsent üle 80.
Deklareerimine

ja sooritused

Sügis-

semester

1998

1999

1999

2000

2000

võlgu

arv

6893

6146

6987

5449

6613

5818

6683

278

280

328

304

648

667

669

6270

5727

6074

196
646

620

89% |к99 | 899|к0 | 500 |

DeklareeritudAPkeskarv|

19,1] -. 18

| —% чекагеентщея— | —841| —85,3|

Kui vaadelda

on

jõudnud

üliõpilaste

—85|—— — 86| —843|

tasuliste (REV)

on

vähenenud

ligikaudu

1/3

see

väheneb

ja

täiskoormusega õppivate

üliõpilaste hulgas.

Täiskoormusega õppivate magistriõppe üliõpilaste
liseerunud

suhtelist hulka (toodud

põhiõppes (bakalaureuse- ja diplomiõpe)

42%-ni. Huvitaval kombel

arv

189| — 174 —18 |

täiskoormusega õppivate üliõpilaste

siis näeme, et

Sügis-

semester

[

tabelis),

Kevad-

semester

neist deklareeris

Lektorite

Sügis-

semester

Õppurite arv
ainult likvideeris

Kevad-

semester

suhteline hulk

juures. Magistrantide puhul jääb

on

täiskoormuse

stabiarves-
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ÕPPETEGEVUS

tamine

AP-de alusel

gistritöö juures,

õppivate magistrantide

Õppetegevuse

arv

kasvas,

kajastu tegevus

ma-

saagi

olla

palju

suurem.

tabelis) õppejõudude poolt

vaadatuna iseloo-

õppetöö maht, samuti ka kontrollile (eksamid ja arvestused)
kulunud aeg.

ning juhendamisele (aine- ja lõputööd)
varem

seal ei

pool õppekavast. Seega täiskoormusega

AP-de alusel ei

mahtu (toodud

mustab auditoorse

kuna

tegelikult tinglikuks,

mis moodustab aga

Kogutöömahukus,

mis

hakanud stabiliseeruma.

on

Töömahukus normtundides

[õhimõntedteaduskondadej88985 jU:K99 | 599|коо| 500|

Õppetegevuse
arvu

suhet

võetute

tulemuslikkuse all mõistetakse vaadeldava

õppekava nominaalkestusega

arvusse.

Tabelis

on

1995

põhiõppes

pidanud lõpetama

kahel viimasel aastal

kahel aastal

ületab nominaalset üle aasta,
suure.

saame

Paremini

lõpetajate

varem

vastu-

miinimumi läbimist 1997

on

tinglik,

kuna

viieaastasele kavale

Kuna keskmine

ja

õppeaeg

1999 tulemuslikkuse väikese, 2000 tule-

iseloomustab

viimase aasta keskmine, mis annab 48,7%.

peale

(1994

nelja-aastasele kavale) vastuvõetud üliõpilased.

muslikkuse aga

aasta

aastaid

arvu

toodud tulemuslikkus viimase seitsme aasta jooksul.

Tulemuslikkuse arvutamine
1999. aastal oleks

määratud

pidevalt

tegelikku

Seega

kasvanud

ja

tulemuslikkust kahe

põhiõppe

on

tulemuslikkus

läheneb 50%-le, mis aga

siiski veel ei rahulda.

Magistriõppe

tulemuslikkus seevastu

on

tõusnud

päris

heale tasemele

üle

83%.

Õppetegevuse tulemuslikkus

|—

—

12000

| Põhiõpe |Magistriõpe | —РоЫбре |Magistriõpe |

[ 984

1

98 _ | 718

Tulemuslikkust iseloomustab ka
toob

94

väljalangenute

arvu

—| 831 _ |

üliõpilaste väljalangevus. Järgmine

viimase üheksa aasta

tabel

jooksul põhjuste kaupa. Välja-

ÕPPETEGEVUS

langevus
tasemele

vähenes

aastani

ligikaudu

1200

1997, siis kasvas hüppeliselt ja

üliõpilast

aastas, mis

on

on

jäänud püsima

mõistagi liiga palju.

1992—2000

Väljalangevus

jlietiseaostagakokkuv5[1992[1993]1994[1995]1996 1997)1998 19992000
—omalsoovil——

|277]184 158/sis0)ö066 74 sJAjutoskidsa

esti

D L | ee

kaotamisega

181

Õppetööst täiskoormusega

osa

võtnud

üliõpilased

Ш
|

AP

AP

AP

Põhiõppes —05713] 3065|53,3]5162 —2436|47,2]6335 —2827 446

j

| ВЕ — | 263|— 65|23,6| 203| — 58]27,|282| at L
| 5ЫВЕу _| 49|— 16|32,7| 63 — 30|44,8]| 180[ —71|39|

AP

AP

| SIRE —|040]—.—96]
517305 —.0 1
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ÕPPEKAVAD
Enamik olemasolevaid

pekavade

õppekavu

kehtib

süsteemi korrastamine. Uusi

alates

1997. aastast, mil toimus

õppekavu

on

avatud

igal

õp-

aastal.

Õppetöö toimus 88 õppekava järgi.
Õppekavade jaotus tasemete järgi oli järgmine:
diplomiõpe

15

õppekava

bakalaureuseõpe

26

õppekava

magistriõpe

25

õppekava

doktoriõpe

22

õppekava

Avati uued

õppekavad:

Logistika õppesuuna bakalaureuseõppe kava,
kohe elavat huvi. Vastuvõtukonkurss oli 4,0.
dusaineid enam-vähem
dusharude ettevõtetes

samas

ja

mahus.

mis äratas

Õppekavas

Lõpetajad

võivad töötada

on

sisseastujate hulgas

on

tehnika-

oodatud

ja majan-

kõikide

mitmesugustel juhtivatel

majan-

ametikohta-

del.
Tootmistehnika

ja

tööstusettevõtluse eriala

Kolledžis, mille järgi hakatakse
tada

keskastmejuhtidena

Tulevastel

lõpetajatel

Tehnikavaldkonna

õpetajatele ja neile,

tilise

ettevõtetes, kus
eeldusi ka

oma

valikõppe

kaudu

aastal

tegemist

on

on

1 aasta.

Õppetöö

kõigile TTÜ

akrediteeriti

bio-

mis

tehnika

Virumaa

võiksid töö-

ja tootmisega.

on

mõeldud

kutseõppeasutuse
Nõutav

on

eelnev

toimub Tallinna Tehnikaülikoolis

toimub

ja

individuaalse erialase ainedidak-

tehnikavaldkondadele.

ja toiduainetehnoloogia ning

bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavad.

96

kes

firma loomiseks.

õpetaja õppekava,

Ülikoolis. Spetsialiseerumine

2000.

asjatundjaid,

kes soovivad sellesse ametisse asuda.

kõrgharidus. Õppeaeg
Tartu

on

diplomiõppekava TTÜ

valmistama

ette

mäetehnika

ÕPPETEGEVUS

VASTUVOÕOTT
Riigieelarveliste üliõpilaskohtade piirarvud
ülikooli vahel sõlmitud koolitustellimuse
eelmise
tade

arv

2000.

kinnitati haridusministeeriumi

lepinguga.

ja

Riiklik tellimus võrreldes

aastaga kokkuvõttes vähenes, seejuures magistri- ja diplomiõppes kohsuurenes,

aasta

bakalaureuseõppes

vastuvõtt arvudes oli

vähenes.

järgmine:

e

ena
845|

õpe

2281

HG 16

a

23

270

183

201

| 15ä]] MI |

2|

K
OLD
koolitus

Valmis

miõppes

»

30

uus

vastuvõtu Infosüsteem. See võimaldas bakalaureuse-

kõikidele

õppesuundadele ja

Esimest korda toimus vastuvõtt

ja

Kohtla-Järvel.

logistika õppesuunda ning

tootmistehnika

tööstusettevõtluse erialale, mis avati TTÜ Virumaa Kolledžis,

ning õpetaja-

koolitusse. Sooviavaldusi ülikooli astumiseks laekus bakalaureuse-

õppes 2940, keskmine konkursipall 2,68, mis
Magistriõppes õppida soovijate
(1999.

aastal

ja diplo-

erialadele kandideerimiseks dokumente

esitada lisaks peamajale ka kolledžites Kuressaares

ja

Ž

arv

on

ja diplomi-

veidi väiksem kui 1999. aastal.

suurenes

märgatavalt

394

avaldust

235).
Konkurss 1996—2000

97
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Riigleelarvevälistele üliõpilaskohtadele
des 1999. aastaga bakalaureuseiselt kahe

majanduses

vastuvõetute

ja magistriõppes.

informatsioonitehnika

õppevaldkonna

arv

suurenes

Suurenemine toimus

ja logistika

võrrelpeam-

arvel,

vastuvõtt REV kohtadel vähenes.

Riigieelarveväline

vastuvõtt 1998—2000

bakalaureuseõppes

7
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Majandus

l|nform.-

Haldusjuhtimine Logistika

tehnika

Õppevaldkond
Diplomiõppes jäi vastuvõtu käigus
tootmistehnika

ja

Doktoriõppes

Suurima

täideti 6

riigieelarvelist

TTÜ Virumaa

kohta detsembris.

konkursiga õppesuunad/erialad:

Bakalaureuseõppes:

Haldusjuhtimine

J

Rahvamajandus

52

Ärikorraldus

45

Geenitehnoloogia
Logistika

4,5
4,2

Diplomiõppes:

98

täitmata 7 kohta

tööstusettevõtluse erialal.

Majandusarvestus

38

Arvutisüsteemid

3,8

Kolledži

ÕPPETEGEVUS

Magistriõppes:

Ärikorraldus

TiA

Rahvamajandus

18

Ehitustehnika
Tunduvalt

on

4,0
paranenud

õppekeelega

vene

oskus. Kui 1997. aastal võeti eesti rühmadesse
tanuid

45,

riigikeele

siis 2000.

aastal

125

juba

eksami sooritanud 737

üliõpilastest 59%,

Dokumentide

neist 80—100

õppima

2000. aasta vastuvõtu

esitajaist

punktile

389

oli

(53%).

Tallinnast ja selle lähiümbrusest.

Pärnumaal kooli

ja

eesti keele

eksami edukalt soori-

ja Harjumaa koolide lõpetajad

2000. aastal moodustasid Tallinna
Ida-Virumaal

lõpetanute

riigikeele

üliõpilast.

sisseastujat,

Põhiliselt tullakse tehnikaülikooli

koolide

lõpetanud

vastu võetud

7%.

jagunemine

maakonniti

Viljandimaa
4%

Ülejaanud

.—

Järvamaa

7%

4%

`

баагетаа

i

3%

3%

$-

|

j

2

Läänemaä

NA

..

Pärnumaa
7%

Lääne-Virumaa

—-"""'(
/

aati

S

ššgššg,*—mv—?—v“šä„
‘і‹’
‚ЪЧЦ":*Ё‚'Ё,ЁЩ…Ц&*“Ё’
ОНЕ

3%

Ч
A

ÄUIVL

1U) Aa AH PI

D

]‚

‚
j

7%
Tartu

;

\да-Мгитаа

Tallinn ja

Harjumaa
п

J59%

ja Tartumaa
3%

Diplomi- ja bakalaureuseõppes

on

vastuvõtul suurimaks

komplekteerimine. Esialgselt riigieelarvelistele
loobus sellel aastal 22,9%.

Loobujaid

kus leidub sarnaseid erialasid teistes

suurima

on enam

probleemiks järel-

kohtadele

avalik-õiguslikes

vastuvõetutest

konkursiga erialadelt,

ülikoolides.

Näiteks:
16 kohale võetust loobus 13

Geenitehnoloogia
Haldusjuhtimise
Ärikorralduse 35
Praeguse
piiramatult,

15 kohale võetust loobus 9
kohale võetust loobus 15

süsteemi

muutub

juures, kus

(81%).

(60%).

(43%).

võib avaldusi esitada erinevatesse koolidesse

järelkomplekteerimine iga aastaga järjest keerulisemaks ja

aeganõudvamaks. Paljud

saavad sisse mitmesse ülikooli

ning

nende loobumiste
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arvelt tekkivatele kohadele

gendile

tehakse

ringiga kohasaajad.
meeskonda

ja

tuleb leida uusi.

pakkumisi ning üldjuhul
Et konkurentsis

Pingereas joone
on

püsida,

alla

jäänud

kontin-

nad ka teistes ülikoolides teise
tuleb vastuvõtu

ajal

suurendada

senisest rohkem kaasata teaduskondi.

ÜLIÕPILASED
Üliõpilased õppevaldkonniti ja õppesuuniti/erialati
(üliõpilaste

Oppevaldkond
Oppesuund/eriala

arv

01.10.2000)

Diplomi- | Kraadieelõpe |Magistri- |Doktori- Kokku
õpe

Bakalaureuse-

õpe
Opetaja=

õpe

õpe

koolitus

Ehitus
ehitus

164

937

61

114

15

1177

1

115

8

557

ehitustehnika

510

39

keskkonnatehnika

192

12

4

208

transpordiehitus
ehitusprojekteerimine

121

10

2

133

51

51

kinnisvara haldamine

68

68

rakendusgeodeesia

45

Energiatehnika

45

681

45

24

750

185
249

15
16

8
4

208
269

4

7

36

10

5

205

elektriajamid ja

jõuelektroonika

elektroenergeetika
energiatehnika

25

.

32

mäetehnika
soojustehnika

190

Geotehnoloogia

32

90

10

7

107

mäetehnika

43

9

4

56

rakendusgeoloogia

47

]

3

51

158

58

15

363

158

58

15

231

1411

142

45

2018

572

51

20

643

Haldusjuhtimine
haldusjuhtimine

132

halduskorraldus
Informatsioonitehnika

132

arvuti-

420

132

ja

süsteemitehnika
elektroonika ja

192

11

11

161

439

60

9

214
669

84

201

20

5

310

biomeditsiinitehnika

informaatika
telekommunikatsioon
arvutisüsteemid

101

101

elektrotehnika

4

4

süsteemitehnika

3

3

võrgutarkvara

100

74

74
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Keemia

ja
116

materjalitehnoloogia

640

82

42

880

230

30

7

267

54

11

7

72

L92

12

6

210

18
3

112
16

]

42

bio- ja

toiduainetehnoloogia
geenitehnoloogia
keemia-

ja keskkonnakaitse tehnoloogia
keemia ja

67

materjaliteadus
keemiatehnika
materjalitehnoloogia

l

Zi
2

4]

materjalide tehnoloogia
toiduainete töötlemine

119

19

26

26

puidutöötlemine

59

SS

rõivatootmine

61

61

|2M

A

59

logistika

Majandus

1351

I

t
59

343

35

Ž

1729

majanduslik

andmetöötlus

10

]

majandusarvestus

63

Ž

rahvamajandus

ärikorraldus
Mehaanika
masinate

13

65

269

43

16

328

1009

297

17

1323

813

89

23

925

ja aparaatide

projekteerimine
tootearendus
tootmistehnika

16

]

3

20

2)

30

9

291

381

27

8

416

tootmis- ja

transporditehnika
transporditehnika

36

2

128

2

140

17

17

5

41

tööstustehnika ja
juhtimine

tehniline

füüsika

73

Opetajakoolitus

5

11

99

32

39

32

32

tehnikavaldkonna
õpetaja
TTU Kuressaare Kolledž

51

51

Si

51

749

749

turismi- ja

toitlustuskorraldus
TTU

Kõrgem

Majanduskool

majandusarvestus

11

111

303

303

rahvusvaheline

majandus ja

ärikorraldus

ärijuhtimine

385

TTU Virumaa Kolledž

-

tootmistehnika

|

20

335
132

152

132

132

6345

9091

ja

tööstusettevõtlus
tehnikavaldkond

20

20
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Üliõpilased õppevaldkonniti

Geotehnoloogia

Logistika
1

—

Tehniline füüsika
1%

1%>

1%

Ehitus

|

k*.

//

/„"

13%

i

Mehaanika

Energiatehnika

w

N

;

S

/

g

A NA]

Majandus

AU

A

Ne

A

28%

N

> nformatsioonitehnika

;

Haldusjuhtimine

A

»

23%

4%

Keemia ja materjalitehnoloogia
10%

Vastuvõtt bakalaureuse-

ja diplomiõppesse

D Riigieelarvelised

üliõpilased

DRiigieelarvevälised üliõpilased

1400

L

|

sd

s

KU

HLUa

r

LSL

n

s

L

sL

1360
1272

|

1 600
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108822
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Vastuvõtt bakalaureuse-

ja diplomiõppesse
kohtadele

riigieelarvelistele

"D

Bakalaureuseõpe
Diplomiõpe

O
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M
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l
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к
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|
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arv
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Magistri- ja doktoriõppe lõpetanute

arv

C)Magistriõpe
[] Doktoriõpe
140

pm

]

j

120
120

!
98

j

100

j
75

j

80

|

50

60

O
15

20

l l

—

о

5

j

7

3

2

'

НЕ
—
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1
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KAITSTUD DOKTORITOOD
Tallinna Tehnikaülikoolis

Jevgeni Riipulk (biomeditsiinitehnika keskus):
ditsiinilistes rakendustes”. Juhendas

“Mikrolaine-radiomeetria

prof H. Hinrikus.

Kaitstud 12.

me-

2000.

aprillil

Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Olev Märtens (elektroonikainstituut):

loog- ja digitaallahendused”.

Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Igor

“Vahelduvpinge

Juhendas

prof M.

ana-

2000.

aprillil

;

Astrov (automaatikainstituut): “Mitmekiiruseliste mitmemõõtmeliste

missüsteemide modelleerimine olekuruumis”. Juhendas
tud

mõõtemuundurid:

Min. Kaitstud 28.

prof E. Rüstern.

juhti-

Kaits-

11. mail 2000. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Eola Valdre

(geenitehnoloogia keskus): “Retseptor

soonte moodustumise

türosiin kinaaside roll

endoteelispetsiifilises regulatsioonis”.

Truve. Kaitstud 19. mail 2000. Anti loodusteaduste

Toomas Parve
elektrilise

(elektroonikainstituut): “Signaali

bioimpedantsi

mõõtmisel”. Juhendas

Juhendas

vere-

prof

E.

doktori kraad.

sünkroonmuundite täiustamine

prof

M. Min. Kaitstud 24. mail

2000. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Marina
dusi

Kudrjašova (alus- ja

rakenduskeemia

instituut):

“Faktoranalüüsi raken-

termokromatograafias ja protonisatsiooni uuringutes”.

Kaljurand.
Kalju

Kaitstud 28.

Lott (alus-

ja

juunil

rakenduskeemia

defektide termodünaamiline

septembril

Juhendas

prof

M.

2000. Anti loodusteaduste doktori kraad.

instituut): “Tsinksulfiidi legeerimine ja

tasakaal”. Juhendas

prof

A.

Öpik.

Kaitstud

11.

2000. Anti loodusteaduste doktori kraad.
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ULDANDMED
Tallinna Tehnikaülikooli teadus-

ja arendustegevust

iseloomustavad

järgmised

üldnäitajad:
*

Teadus-

ja arendustegevusega vahetult

aastalõpu seisuga

1

164, neist TTÜ

seotud

töötajate

asutustes 258.

teaduri ametikohal töötas 277 inimest, neist TTÜ
*

Haridusministeeriumi

võtetega

asutustes.

ülikoolis oli

ja

vanem-

142.

asutustes

sihtrahastatavaid teemasid oli 58, millest 33

poolt

täideti teaduskondades, 7 teaduskeskustes
sõlmitud teadus-

arv

Teaduri

ja

arendustöö

Innovatsioonifondi

poolt

18

ning

lepinguid

rahastati 18

tustes 6. Sihtasutuse Eesti Teadusfond

poolt

TTÜ

asutustes. Ette-

oli 100, neist 33

arendusprojekti,

rahastati

157

TTÜ

sh

granti,

asu-

neist

asutustes 60.
*

Teadus-

ja arendustegevust rahastati

2000. aastal

kogumahus 107,2

krooni, sh TTÜ asutustes 33,2 mln krooni. Sellest laekus

mln

riigieelarvest

49,9 mln krooni, sihtasutuselt Eesti Teadusfond uuringutoetustena 12,9
mln krooni, teadustöö tulemuste
tud

tööde arvelt

lepinguliste

evitamisega vabariigi majanduses

tatsioone osutati kokku 4,0 mln krooni,
rahvusvahelistes

programmides)

stipendiumid teadusuuringuteks
*

Teaduslikke

publikatsioone

1 001. Publikatsioonid

fiat,

14,4 mln krooni, toetused ja

moodustasid 4,3 mln krooni.
1 255, sellest teaduskondade

67 teaduslikku raamatut

Contents'i

nimekirjas

artiklit refereeritavates/eelretsenseeritavates
artiklit muudes
*

5 doktori-

Leiutustegevuse
diametile

ja

3

ning

109

väljaandmise

välisriikides

Korraldati
tuste

*

ajakirjades ja

teadus-

583

440

teadus-

oma

ülikoolis

7ja

patenditaotlust,

neist 2 Eesti Paten-

patenteerimiseks ning

välisriigi patenti,

3

1 kasuliku

positiivset

otsust

mudeli

patendi

1 kasuliku mudeli tunnistus.

104 konverentsi

poolt 12,

Õppe-,

ning

monograa-

ajakirjas,

Publikatsioonide üldarv oli 1 893.

tulemused: esitati 5

kohta

ja

osa

magistrikraadi.

tunnistuse taotlus. Saadi 2

*

olevas

TTÜ töötajad, magistrandid ja doktorandid kaitsesid

mujal
*

ajakirjades.

ka osalemine

välislepingute (sh

arvelt

avaldati

jaotusid:

165 artiklit Current

seo-

20,2 mln krooni, teenustöid ja konsul-

ja seminari,

neist rahvusvahelisi 49, sh

asu-

neist rahvusvahelisi 5.

ja arendustegevuseks vajaliku aparatuuri

uuendamiseks

tehtud kulutused moodustasid 13,4 mln krooni, sellest said teaduskonnad

12,1 mln krooni. Kulutused infotehnoloogiale moodustasid kogu apara-
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tuuri uuendamiseks tehtud kulutustest 49,9%, rahalises
mln krooni
*

(teaduskondade

Ülikooli nõukogu
asutuste

osas

esitas Eesti

teadusnõukogud

vääriliseks tunnistati

Vabariigi teaduspreemiatele 4ja TTÜ

2 teadlase/teadlaste rühma tööd.

prof Rein

Munteri

teadustöö “Täiustatud oksüdatsiooni
seks

ja

vee

väljenduses 6,7

46,6% ehk 5,6 mln krooni).

poolt juhitava

protsessid

säästvaks kasutamiseks”

ning

Aastapreemia

teaduskollektiilvi

loodusvee varude kait-

akadeemik Dimitri

juhtimisel

valminud töödetsükkel

leosoilise

arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja

“Isotoopuuringute

Kaljo

tulemusi Eesti pasiluri

stratigraafia,

klimatoloogia ja okeanoloogia)”.
Innovatsioonifondi toetused
2000. aastal korraldati Innovatsioonifond ümber Eesti
Viimastel aastatel maksis Innovatsioonifond

jektide

realiseerimiseks toetusi

järgmises

1996

1 757 280 krooni

1997

4941 730 krooni

1998

11

Tehnoloogiaagentuuriks.

TTÜ poolt

neile esitatud

pro-

mahus:

174 100 krooni

1999

9 913 850 krooni

2000

10 383 130 krooni

2000. aasta edukamateks
mln

krooni) ning

asutustest

taotlejateks olid teaduskondadest mehaanika (6,7
TTÜ Põlevkivi Instituut (1,0 mln krooni).

Evalveerimine
Vastavalt teadusrusele 21.

ja arendustegevuse

aprillist

läbiviimine

on

1998

korralduse seadusele

alustati Eestis

haridusministeeriumi

teaduse

ja

valitsuse mää-

evalveerimist. Selle

poolt delegeerinud

Eesti

tegelik

Kõrghariduse

Akrediteerimiskeskusele. Evalveerimine toimub teadusvaldkonniti.
2000.

aastal evalveeriti

TTÜs järgmisi

valdkondi: arvutiteadused,
genee-

tika, füsioloogia, mikro- ja molekulaarbioloogia, majandusteadused. Tulemused
olid

järgmised:

Arvutiteadused

TTÜ Küberneetika Instituut

(27.-29.04.2000)

infotehnoloogia teaduskond:

(20.—26.11.2000)

arvutitehnika instituut

4

(heast rahuldavani)

5

(suurepärane)
(heast rahuldavani)

informaatika instituut

4

raadio-

3 + (rahuldavast heani)

ja sidetehnika instituut

süsteemitehnika teaduskond:
automaatikainstituut
elektroonikainstituut
biomeditsiinitehnika keskus

3
4
4

(rahuldavast heani)
(heast rahuldavani)
+ (heast suurepäraseni)
+
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geenitehnoloogia keskus:
Evalveerimishinded lõppraportis
on KBFI-le ja geenitehnoloogia

Geneetika,

füsioloogia,
mikro-

ja

molekulaar-

keskusele ühised:

bioloogia
(26.11.—03,12:
04.—10.12.2000)

molekulaaronkoloogia töörühm
(Priit Kogerman)
neurobiolooga töörühm

4 (hea)

(Madis Metsis)

4 (hea)

taimeviroloogia/taime molekulaarbioloogia töörühm
(Erkki Truve)

4 (hea)

alus-

ja rakenduskeemia instituut,
biokeemia õppetool

Majandusteadus
(11.—15.12.2000)

Tehnoloogia

TTÜ Eesti Majanduse Instituut,
sealjuures fundamentaaluuringute
teaduslik tase, publikatsioonid
ja koostöö
majandusteaduskond

vatsioonifondi
2000”. Ürituse
Eesti

ja

TTU

eesmärgiks

spordihoones

oli Eesti teadus-

välismaa firmade
esitlemine:

innovaatikamessi

ja arendustöö

“Tehnoloogia

turusuutlike tulemuste

teadus/tehnoloogiamahukate
pakkumised/nõudmised,

Inno-

toodete

ning

koostöösoovid

ja

teeva-

Lisaks TTU

kasvanud

ekspositsioonile tutvustasid oma saavutusi TTUst väljaspin-off firmad, Tartu Ülikool, Eesti Põllumajandusülikool, Tallinna

Pedagoogikaülikooli ökoloogia instituut,
Cybernetica.
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5 (suurepärane)
4 (hea)

TTÜ koostöös TTÜ Innovatsioonikeskusega Eesti

toetusel

nuste vastastikune

jadused.

(heast rahuldavani)

4 (hea)

2000

18.-20. mail korraldas

ning

4

Eesti

Patendiraamatukogu ning

AS
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SIHTRAHASTAMINE
Haridusministeeriumi
kuste

ja asutustega

soovitatud mahu

oli alla

teemat)
mln

(0,4—1,7

tavate teadusteemade

rahastatavatest TTÜ teemadest

poolt

58

krooni)

(koos.

teaduskes-

Teaduskompetentsi Nõukogu poolt

finantseeritud 21 teemat. Sihtrahasta-

täitmiseks eraldati 34 933 000 krooni.

Sellest said teaduskonnad

17 513 000 krooni

teaduskeskused

2 461 000 krooni

TTÜ asutused kokku

14 959 000 krooni

Haridusministeerium rahastas ka vastavasisulise taotluse esitanud 3
doktori teemat

Igaüht 0,175

mln krooni ulatuses

ning

eraldas 87

järel-

doktorandi

teadustöö toetuseks kokku 1,52 mln krooni. Eelmisel (1999) aastal kaitstud 15
doktoritöö kaitsmiskulude katmiseks anti täiendavalt 515 000 krooni.
Eestis tervikuna moodustas sihtrahastatavatele teadusteemadele eraldatud
oli 22,4% (1999

summa

2000.

a

ja arendustegevuse

156 mln krooni. Tehnikaülikooli

osa

sellest

22,5%).

Infrastruktuuri kuludeks
teadusreformi kuludeks

nägi

haridusministeeerium ette 12 084 000 krooni,

1 597 000 krooni, sh

integratsiooni

kuludeks 605 000

krooni.
Summaarne

TTÜ

teadus-

ja arendustegevuse

rahastamine

riigieelarvest

ha-

ridusministeeriumi eelarve kaudu moodustas 50,65 mln krooni, millest teaduskonnad

ja

keskused said 28,82 mln krooni.

Teadustegevuse sihtrahastamine

—

asutused

(Е

teaduskonniti

k
l1

-a [

maht

|

|
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|

l
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— | 26560
L O
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|
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2s

*Lisaks teaduskeskustele sisaldab ka arvutuskeskuse andmeid
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Sihtrahastamise ülikoolisisene jaotus
mln

(kogumaht 34,9

kr)

Ehitus-

Asutused
43,5%
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\

20,0%
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teaduskond

111%
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SIHTASUTUSE EESTI TEADUSFOND
ÜÜRINGUTÖETUSED

2000.

aastaks

esitasid Tallinna

Teadusfondile
taotleti 8
teaduse
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Tehnikaülikooli

teadurid

granditaotlust

ja 4

sotsiaalteaduse erialal. Esitatud taotlustest rahuldati 93 taotlust,
ühendati kuus taotlust kolmeks

(sealjuures

grandiks).

erialati rahuldati taotlused 5 loodusteaduse, 3 sotsiaalteaduse
letud tehnikateaduse,
eraldati

gutoetusteks

põllumajandusteaduse ja
7 812 590 krooni,

lisandus üks grant

täppisteaduse

alal 9 000 krooni

geoteaduse
2000.

aasta

lõpul

ja

jooksul

saadud

ja

lisandunud

neile eraldatud

grantide kogusummaks

s.o

raames,

poolt

täiendavalt

ja täppisteadustele

lisatoetusi

tuudiga ja

üks Eesti

noorteadlastele
7 000 krooni.

ja ühisgrantide puhul

summasid, kujunes 2000.

Aasta

ja

aasta

lisatoetusi
Arvestades

teistelt

asutustelt

TTÜIe eraldatud

7 839 590 krooni.

neist üks koostöös Eesti

Geoloogia Instituudiga,

summast.

taot-

Uurin-

15 000 krooni, üks grant bio-

2000. aastal tehti Tallinna Tehnikaülikoolis

grandi

ning kõigil

arstiteaduse erialadel.

46,1% taotletud

alal

s.o

Teadus-

üks grant tehnikateaduste alal 28 000 krooni.

eraldati ETFi

tehnikateadustele 53 000 krooni
aasta

Uuringutoetusi

loodusteaduse, 13 tehnikateaduse, 1 arstiteaduse, 1 põllumajandus-

arvuliselt 80,2%

jooksul

Eesti

ja õppejõud

16 959 611 krooni ulatuses.

üks

TTÜ

Keemia

teadusuuringuid

kokku 96 ETFi

Põllumajandusülikooliga,
Instituudiga,

üks TTÜ

üks TÜ Füüsika Insti-

Kardioloogia Instituudiga.

ETFIe teaduskondade

poolt

пбогеблоюоваe

esitatud

8

ning

fondi

|

poolt

rahuldatud taotlused

k

])

S

Ma

s A
N]s
Matemaatikalüüsika
|
|-P
I | 667 —

TTÜga

ühinenud

teadus-

ja

arendusasutused

said 2000.

aastal ETFi

grante

Järgmiselt:
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TTÜ

Küberneetika Instituut

TTÜ Geoloogia
TTÜ

1 769,0 tuh krooni

Instituut

1

Keemia Instituut

002,4 tuh

krooni

1 722,5 tuh krooni

TTÜ Eesti Majanduse Instituut

305,0 tuh krooni

TTÜ

200,0 tuh krooni

Põlevkivi Instituut

Allolevas tabelis
teaduskondade

ning

on

toodud

ETFi

grantide lõplik eraldus aastalõpu seisuga

kaupa (arvestades ühisgrantide puhul

teistele asutustele eraldatud summasid

ETFi

grandid

teistelt asutustelt saadud

ja lisatoetusi).

teaduskonniti

tuh kr

ETFi

grantide

rahalise mahu osakaal
mln

(kogumaht 12,9

kr)

Ehitus-

Asutused

teaduskond

39,0%

7,0%
Energeetikateaduskond

——irTLRLLILIICDHWD,
š

`_

5,6%
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s
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у
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7,8%

‚а
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_
Mehaanikateaduskond

feadusfond
Matemaatika-füüsika3,1%
—

17,7%

teaduskond
18%
‚
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12.2%
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ETFi

grandid

teadusvaldkonniti

Teadusvaldkond

Taotletud summad
(tuh kr)

Rahastamise
maht
tuh kr

399.0
Keemia

Ülikoolisisene
osakaal

(%)

229,0

ja

molekulaarbioloogia

1 057,0

Geo- ja bioteadused

Tehnikateadused

114,0
14 061,3

107,3

508,5

6,5

n
6 630,1

н
|

Põllumajandusteadused

Sotsiaalteadused

205,4
1 015,6
16

959,6

463,0
7 839,6

100,0
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OSALEMINE RAHVUSVAHELISTES

PROGRAMMIDES, VALISTOETUSED
2000.

aastal osalesid

Tallinna

Tehnikaülikool

erinevates

töötajad jätkuvalt

välisfirmadele teostatavate
võtab

8

osa

mille hulgas TTÜ

grammi projektist,
1

ülikooli

Suurenes

programmides.

erinevast

Geoloogia

Liidu

Euroopa

Instituut

projektile.

rahvusvahelistes

rakendusuuringute
V

arv.

Raampro-

saanud heakskiidu

on

-

Ülikool osaleb järgmistes Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud projektides:
*

Päikeseelementides kasutatavate

*

Linnakeskkonna

uurimine.

pooljuhtmaterjalide

parandamise uuringud

erinevate

linnade näi-

Euroopa

tel:
*

Tuuleenergeetika generaatorite püstitamine.

*

Automaatikasüsteemide seisundi

arukad

jälgimise ja kaughoolduse

va-

hendid.
*

Peipsi järve

*

Kutseõpetuse,

*

Euroopa

veekasutuse uurimine

Liidu

kutseidentiteedi

ja valgala

modelleerimine.

ja tööjõuturu

suhete uurimine.

integratsiooni ja

laienemise

mõju

haridus-

ja

koolitus-

poliitikale.
*

Euroopa põhjaveekihtide

kvaliteedi

uuring.

Olulise sündmusena rahvusvahelise koostöö arengus tuleb märkida Eesti—
Ameerika

põlevkivi uuringute ja

kasutamise

käivitumist (US-Estonia Science and
Research and

teaduslik-tehnilise

Technology Co-operation

Utilization). Programmi aastamahuga

miseks 2000. aastal eraldati Eesti

poolele 0,85

programmi

in Oil Shale

200 tuh dollarit, mille täit-

mln krooni, koordineerib TTÜ

Põlevkivi Instituut
2000.

aastal ulatusid tulud välisettevõtetele osutavatest teadus-

dustöödest 2,85 mln kroonini, millele lisanduvad

projektide

ja

aren-

otsetoetused. Olu-

lisemate välisfirmadena kuuluvad TTÜ koostööpartnerite hulka Scheuten GlasFincitec OY (Soome), Nokia Research

groep (Holland),

Centre (Soome)

ja

Ericsson (Rootsi).
2000.

aastal

projektiga (sh
teadus-

osaleti erinevates

8 ELi

114

Euroopa

Liidu

Raamprogrammi projekti),

ja arendustöö lepingut ning

erinevatelt teadusnidelt.

V

programmides
täideti 48

kokku

13

rahvusvahelist

saadi kokku 121 individuaalset välistoetust

ja arendustegevust

toetavatelt fondidelt

ja organisatsioo-
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Teaduskond/
asutused

Välislepingud,
rahvusvahelised

Individuaalsed

programmid

ja

sh õppe-arendus

stipendiumid

| Rahastamine

välisgrandid

kokku

(tuh kr)

ä
tuh kr

Ehitus

Energeetika
Humanitaar

|
— |

Иогебпо!ооща

1| 19888 | —754| 20642|
1
п5 13002
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——
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КокКи

| 60°| 144201 | 4313,8 | 18733,9 |

Välisvahendite rahalise mahu osakaal

(kogumaht

Kaugkoolituse

19 mln

Ehitusteaduskond

l;e;;us
O,

14,9%

=

teaduskond

10,9%

)

L

\

Energeetika—

11"7%
f

+9%

Asutused

kr)

Humanitaarка
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0,2%

—
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ULIKOOLLETTEVÕTLUSSUHTED EESII
ETTEVÕTELEGA

Teadustöö tulemuste

ja

teenuste

Eelmise

aastaga võrreldes

Teaduskondade

osa

aastaga (14,8 mln
Nimetatud
summas

majanduses

seotud

maht moodustas 2000.
veidi suurenenud

on see arv

lepinguliste tööde,

aastal 24,2 mln krooni.

20,7 mln krooni).

(1999

moodustas sellest 19,9 mln krooni, mis võrreldes eelmise

krooni)

summas

Eesti

evitamisega

konsultatsioonide

on

tõusnud, mida ei

sisalduvad ka

saa

aga

veel rahuldavaks.

lugeda

mis

lepingud Innovatsioonifondiga,

kogu-

tuludena moodustasid 2000. aastal 10,4 mln krooni.

Asutuste

kasvas

osas

lepingute

moodustades 4,3 mln krooni

(1999

maht võrreldes eelmise

uurimistööde täitmisel oli

Lepinguliste

aastaga tublisti,

2,0 mln krooni).

parim mehaanikateaduskond,

andes

51,7% kogu TTÜ akadeemilise struktuuri lepinguliste tööde mahust.
Teadustulemuste

evitamisel

struktuuri lõikes edukamad
võrdselt 3,9

lepinguliste

soojustehnika

miljoni krooniga. Järgnesid

tööde kaudu

ilnstituut

ehitiste

olid akadeemilise

ja materjalitehnika

projekteerimise

instituut

instituut (1,7

mln krooni) ja teedeinstituut (1,1 mln krooni). Lepingulisi uurimistöid ei tehtud
13 Instituudis

TTÜ

ja keskuses.

asutustes

mln krooni (1999

lepinguliste

-

ettevõtete tellimisel tehtud

lepinguliste

tööde maht oli 4,3

2,0 mln krooni), mis moodustas 18% ülikooli teaduskondade

tööde mahust.

TTÜ

asutustest olid

toimekamad TTÜ Põlevkivi Instituut (2,0 mln

lepinguliste

tööde hankimisel

krooni) ja TTÜ Keemia Instituut

(1,2 mln krooni).
Teenuseid
Eesti

ja konsultatsioone

osutati

kogumahus 4,0

mln krooni

majanduse tehnoloogiliseks arenguks vajalikke programme ja projekte

arendustoetuste kaudu rahastav Eesti Innovatsioonifond

tegevust kokku

10,4 mln krooniga, mis

on

44%

toetas

Innovatsioonifondi

toetust

TTÜ

Põlevkivi Instituut (1

Keemia Instituut (0,45 mln krooni).

TTÜ teadus-

lepingute kogumahust.

65% (6,7 mln kroon 1) moodustas mehaanikateaduskonna
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eest.

osa.

Sellest

Asutustest said

mln krooni)

ja TTÜ
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TTÜ

siseriiklikud teadus-

ja arenduslepingud ning

Lepingulised

Teadusläond/

tööd

teenustööd

Tlženus?d/

asutuse

onsul-

l'fulšllžd

llžulžll:d

okku

okku

Ehitus

4 516,9

Energeetika
Нитапйаа

1 839,3

_|

-[

——|

—)

248,00| —248,0|

248.0

Infotehnoloogia
| 6[ 774,7| 5560 _51,90|_826,6|—
Keemia
1
Majandus
füüsika

15,7
17

dus-
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kokku

programmi,
ja

on

eesmärgiks on

24182.1

682,2

42594
21941.6

tihendada ülikooli sidemeid tööstusega. Tea-

arendusosakonna arendustalitus

ilmutanud

3961.00|

17980.6

4259,4!

TTÜ ellu viima ettevõtlussuhete ümberkorraldamise

asus

mille

20221.1|

muutuva tööstusmaastiku kaardistanud

ted

80,0

220,3

_|

aastal

147,1

8 504,4

Asutused

2000.

608,0

80,0

80,00

Mehaanika
Süsteemitehnika
Katsekoda
Кокки
TTÜ

655,8

asja

on

seniste sidemete

ja otsib

põhjal pidevalt

uusi koostööpartnereid. Ettevõt-

vastu huvi kas iseseisvalt või tööstusharuliitude kaudu

ning pakkunud välja omapoolseid projekte.
Raamlepingud
Eelnevatel läbirääkimistel
kokku koostöö üldistes

ajaks

on

sõlmitud

on

täpsustatud

põhimõtetes

ühise tegevuse valdkonnad

vastavate

raamlepingutega.

koostöölepingud ja täpsustatud

valdkonnad

ja lepitud

Käesolevaks

järgmiste

et-

tevõtetega:
*

MAS Eesti Põlevkivi

energeetikamajandus,

elektriinseneride täiendus-

koolitus, infotehnoloogia;
*

AS Silmet

Group

keemiatehnika

ja -tehnoloogia,

elektrotehnika

automaatika, materjaliteadus, infotehnoloogia, keskkonnatehnika,

ja

soo-

justehnika;
*

AS Norma

masina-

matiseerimine ja
*

ja aparaadiehituslik tootearendus,

tootmise auto-

raalintegreeritud projekteerimine ning tootmine;

Loksa Laevatehase
nide valmistamine,

AS

laevaehitus-

materjaliuuringud,

ja

remont, metallkonstruktsioo-

tootmise

automatiseerimine, juh-

117

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

timissüsteemide automatiseerimine

infotehnoloogia alusel,

keskkonna-

kaitse, insenerkaadri ettevalmistus ja kvalifikatsiooni tõstmine;
*

Balti Laevaremonditehase AS

laevaehitus

ja

-remont, masina-

raadiehitus, metallkonstruktsioonide valmistamine,
tootmise automatiseerimine,

loogia, kvaliteedijuhtimise
*

apa-

soojustehnika, keskkonnakaitse,

infotehno-

süsteemi arendamine;

tehnoloogiaarendus, tootearendus,

AS Tarkon

ja

materjaliuuringud

tootmise automatisee-

rimine, raalintegreeritud projekteerimine ja tootmine, elektroonika, info-

tehnoloogia, majandus, keskkonnakaitse, kvaliteedisüsteemid.
Läbirääkimisi

on

peetud järgmiste ettevõtlusorganisatsioonidega:

Puutöö-

liit, Masinatööstuse Liit, Rõiva- ja Tekstiililiit, Tööandjate ja Tööstuse Keskliit

Suurettevõtjate

Assotsiatsioon. Sõlmiti

koostöökokkulepe

Eesti Keemiatöös-

Liiduga.

tuse

Ettevõtete tellimusel tehtud
*

AS Eesti

teadusuuringud

Energia

Teoreetilised

normatiivsed alused

ja

liühtlustuseks ja

jaotusvõrgu alajaamade potentsiaa-

liigpingekaitseks.

Elektritarbijate tüüpkoormusgraafikute koostamine.
Eesti 35—330 kV

elektrivõrgu

Jaotusvõrgu geoilnfosüsteemi

arengu

planeerimismetoodika.

XPOWER elektriliinide elektriliste

parameet:

rite tabeli koostamine.

Põhivõrgu
%

elektritariifide metoodiliste aluste

Keskjälgimissüsteemi
*

AS Narva

Energeetiliste
Eesti

CYCLON moderniseerimine.

Elektrijaamad
seadmete konserveerimine

põlevkivielektrijaamade

ja

AS Clifton

pingekordistite väljatöötamine.

AS Tallinna TTK

Trammide
k

tagamise uuringud.

konsultatsioonid mäetehnika valdkonnas.

GaAS baseeruvate
*

ohutu käitamise

ŠAS Eesti Põlevkivi

Teadusabi
*...

õhukulvatitega.

renoveerimine.

Elektrijaamade soojusseadmete
i*

ja mudeli väljatöötamine.

“ASESS 'Eesti

veoajamite

rekonstrueerimine.

»ASsTarkon

Mikrolainetehnika alased konsultatsioonid.
*

AS Tallinna Masinatehas

Terasesulatusahju kaarleegi voolutugevuse regulaatori
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Väiksemamahulisi
tevõtetele: AS

Balteco,

AS

100 000

AS Tallinna

Salutaguse Pärmitehas,

AS Eesti

krooni) uuringuid

tehti

järgmistele

et-

AS

Elektriraudtee, AS Wicom, AS
Silmet, OÜ JOT Eesti, AS Sillamäe

Vesi,
AS

Metallieksport.

Siseriiklike teadus-

ja arendustöölepingute

rahalise mahu osakaal
mln

(kogumaht 24,2

Süsteemitehnika

Aj“;':;“
a

teaduskond

13%

—

Ehitusteaduskond

'А

“

LE

Mehaanika-

kr)

——

18,8%

Energeetikateaduskond

)

f

SEJ,

(alla

Viisnurk,

%'

/‚2

И

-

;

‚

teaduskond

/

/

42,6%
а

Matemaatika-füüsikateaduskond
0,3%

‚/

—

—

X

\

teaduskond

10%

—

Infotehnoloogia
teaduskond

(
Majandus-

. Humanitaarteaduskond

Keemia

2,8%

3:4%

4,7%
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OLULISEMAD TEADUS- JA ARENDUSSUUNAD,
TULEMUSED

EHITUSTEADUSKOND
Dekaan

Ehitiste

prof Karl Õiger
projekteerimise

instituut

:

Direktor dots Vello Otsmaa
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

ehitusfüüsika

*

linnaplaneerimine ja arhitektuur (1. Pihlak),

*

ogeotehnika (V. Jaaniso),

(L. Sasi),

*

puitkonstruktsioonid ja puitsillad (K. Õiger),

*

raudbetoon-

ja kivikonstruktsioonid (V. Otsmaa),

*

teras- ja

*

rippkonstruktsioonid (V. Kulbach).

Instituut

komposiitkonstruktsioonid (K. Loorits),

osaleb

keskkonnaministeeriumi

poolt

rahastatavas

ehitusalaste normatiivdokumentide koostamiseks. Tööd
Tulemuslikumad teemad
*

Saaremaa
duse

*

juhib

programmis

V. Otsmaa.

rakendusuuringutes:

püsiühendusega

seotud

töödekompleks:

Saaremaa

püsiühen-

liiklussageduse prognoosimine (1. Pihlak),

suureavaliste

sillakonstruktsioonide

teoreetiline

ja eksperimentaalne

uurimine (V. Kulbach);
arendustöös:
*

Eesti ehituse

projekteerimisnormide

eelnõu kaheksas etapp (V. Otsmaa).

Ehitustootluse instituut
Direktor dots Toomas Laur
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

ehitusökonoomika

*

kinnisvarakorralduse alased tööd (R. Liias),

*

ehitustsementide

*

mineraalsete sideainete

Tulemuslikumad teemad
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ja -juhtimise

alased tööd (J. Sutt),

tehnoloogilised

küsimused (T. Laur

tehnoloogia (L.-M. Raado).

rakendusuuringutes:

ja

L.-M. Raado),
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*

põlevkivilendtuha
mendi

fraktsioonide kui

komponendi

koostise

portlandtsemendi ja paisuva
omaduste

tse-

uurimine

ja

ametialase enesetäiendamise

ja

sideaineliste

ning

optimeerimine (A. Hain),
*

Eesti

ehitusturgu reguleerivad materjalid (J. Sutt);

arendustöös:
*

ehitustööliste
standardite

ja

ehitusinseneride

pideva

Euroopa projekt (T. Laur).

Keskkonnatehnika instituut
Direktor

prof Kaido

Teadus-

ja arendustegevuse

*

loodus-

ja

Hääl
valdkonnad:

tehiskeskkonna seisundi

parandamise

intensiivmeetodid

(K. Hääl),

1

*

sisekliima kindlustamise

*

jõgede

vee

kvaliteet

hajureostuse
*

tehnilis-majanduslikud aspektid (K. Hääl),

ja kaitse,

vältimine (E.

põllumajandusliku

toitainete

uurimine

äravooluprotsesside

ja

Loigu),

toitainete ärakande

piiramine ja

sellekohane näidis-

tegevus (E. Loigu),
*

mudamajanduse optimeerimine

väikese

ja

keskmise suurusega

reovee-

puhasteile Eestis (H. Mölder).
Osaletakse keskkonnaministeeriumi info-

ja

tehnokeskuse

poolt

rahastatavates

programmides:
*

*

jõgede

hüdrokeemiline seire (E.

Helsingi komisjoni

Loigu);

keskkonnakomitee nõuete täitmise kohustus (E. Loi-

gu).
Tulemuslikumad teemad:
*

jõgede

vee

kvaliteet

hajureostuse

ja kaitse;

vältimine (E.

toitainete

seaduspärasuste ja reglionaalsete
muutuste

analüüs

standardite

ning

uuringutega

on

ja

kujunemise

uuringud ning

kvaliteedi

majandustegevuse tingimustes, veekvaliteedi

ühtlustamine rahvusvaheliste

sisekliima kindlustamise

vee

erinevuste

veekvaliteedi

ja kriteeriumite väljatöötamine ning

täiustamine
*

muutuva

uurimine

äravooluprotsesside

Loigu); jõgede

veealase seadusandluse

nõuetega,

tehnilis-majanduslikud aspektid (K. Hääl);

selgitatud nõukogudeaegsete korrusmajade soojuse ja

erikulusid, nende alandamise

ja

hoonete

renoveerimise

tehnilis-

majanduslikke võimalusi,
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*

ühisveevärgi ja
normi eelnõu

kanalisatsiooni

(V. Suurkask);

kanalisatsioon

projekteerimisnormid;
töö

põhjal

ilmus Eesti

II

osa

Ühis-

projekteerimis-

“Ühiskanalisatsioonivõrgud”.

Mehaanikainstituut
Direktor prof Jaan Metsaveer
Teadus*

ja arendustegevuse

vedeliku

ja

š

valdkonnad:

konstruktsiooni koostöö (J. Metsaveer),

(Ü. Tärno),

*

ruumkonstruktsioonid

*

pinnase ja

*

mittestatsionaarse murdlainete struktuuri uurimine (U. Liiv),

*

pulseeruv

*

mittelineaarne dünaamika (J.

konstruktsiooni koostöö (A.

voolamine

Tulemuslikum teema
*

dünaamilised

Lahe),

jahutustorudes (T. Koppel),
Engelbrecht).

alusuuringutes:

protsessid mikrostuktuuriga materjalides (J. Engelbrecht);

rakendusuuringutes:
*

rekonstrueerimise

veevõrgu optimaalse
katsetamine (T.

algoritmi väljatöötamine ning

Koppel);

arendustöös:
*

Õismäe ja Mustamäe

linnaosa

arvutimudeli koostamine (T.

veevõrgu

hüdraulilise

ning

vee

kvaliteedi

Koppel).

Teedeinstituut
Direktor prof Maano
Teadus*

Koppel

ja arendustegevuse

tee-

valdkonnad:

ja liiklusuuringud (P. Sürje),

*

veondus-

*

geodeesiauuringud (A. Randlepp).

ja logistikauuringud (J. Laving),

Tulemuslikum teema rakendusuuringutes:
*

erinevat

tüüpi

rehvide

talvise kasutamise

liiklusohutuslike

ja

teehool-

deliste aspektide uurimine, mille alusel kehtestatakse Eestis naastrehvide

kasutustingimused (P. Sürje);
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arendustöös:
*

Heavy Duty tüüpi katete vastupidavusening
tingimustes,

mille

käigus

tikmastiksasfaldi omadusi

on

ja

sobivuse uurimine Tallinna

Eestis esmakordselt kontrollitud killus-

kasutusvõimalusi (J.

Laving).

ENERGEETIKATEADUSKOND
Dekaan

prof Olev Liik

Elektriajamite ja jõuelektroonika
Direktor

prof Juhan Laugis

Teadus-

ja arendustegevuse

*

vute

instituut

valdkonnad:

energiasäästlike elektriajamite väljatöötamine ja juurutamine

(J. Laugis),
*

energiasäästu
võtetes

*

võimaluste uurimine Eesti

energeetika- ja

tööstusette-

(J. Laugis),

elektriajamite

teooria uute

kontseptuaalsete

seisukohtade üldistamine

(J. Laugis),
*

elektriajamite

moodsa

ž

( Eebtla)

*

mitmeotstarbeliste
meetodite

*

alusuuring:

elektrimootorite
uurimine
ramine

ning

ja

toitemuundurite

elektromagnetilise

asünkroonmootori modelleerimine

hägusloogikakontrolleri

Tulemuslikum
*

lineaarajamite energiamuundusprotsesside juhtimis-

väljatöötamine (T. Lehtla),

elektrimasinate katsetusmetoodika täiustamine (T. Lehtla).

Tulemuslikum
*

mikroprotsessor-arendussüsteemi loomine

ühildatavuse

ja parameetrite

mää-

abil.

rakendusuuring:

Tallinna Trammi-

ja

Trollibussikoondise trammi

nr.

107

elektriajami

mikroprotsessorjuhtimisega pooljuhtmuunduri väljatöötamine,
ehitamine

ja katseekspluatatsioon

Tallinna

valmis-

liiklustingimustes (J. Laugis).

Tulemuslikum arendustöö:
*

laboratoorse baasi arendamine koostöös
ABB

Eesti AS

ja

Viru

firmadega

Elektrikaubandus

AS

Klinkmann Eesti AS,

(sagedusmuundurid

ACS4OI, ACSI4O, reaktiivenergia kompensaator MCR).
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instituut

Elektroenergeetika
Direktor

prof Mati Valdma

Teadus-

ja arendustegevuse

*

energiasüsteemide

valdkonnad:

küberneetika: suurte süsteemide

optimeerimise

teoo-

ria; elektrijaamade, -võrkude, energlasüsteemide ja ühendenergiasüsteemide talitluse

optimaaljuhtimine,

analüüs

ökonoomika

ja

ning

arengukavade koostamine, energlafirmade juhtimine,

arengu

korraldus

ja

töökorraldus

ja

planeerimine; energlapoliitika, seadusandlus, energeetika
monopolide reguleerimine (M.Valdma);
*

kõrgepingetehnika ja elektrimaterjalid: kõrgepingeseadmed ja -standardid; liigpinged (R. Oidram).

Tulemuslikumad
*

alusuuringud:

optimaalse energiasüsteemi

matemaatilise mudeli edasiarendus

(M. Valdma);
*

jaotusvõrgu koormuse

Tulemuslikum
*

Tartu-

täiustatud mudel (M. Meldorf).

rakendusuuring:

ja Jõgevamaa

elektrivarustuse kava (O. Liik).

Tulemuslikumad arendustööd:
*

koostati neli standardit:

“Rahvusvaheline

elektrotehnika sõnastik”':

1) Elektri tootmine (osa 602), 2) Elektrisüsteemide planeerimine ja juhtimine (osa
*

603), 3)

“Inglise-eesti
tika ja

kõrgepingetehnika

Elektrotehnika aluste
Direktor
Teadus*

prof Jaan

604) ja 4) Alajaamad (osa 605);

ja

osa

(Euroülikool, 2000) elektroenergee-

koostamine.

elektrimasinate instituut

Järvik

ja arendustegevuse

elektrimuundurite

magnetiliselt
*

Käit (osa

tehnikasõnaraamatu”

valdkonnad:

vahetuse

ühilduvate

üldise teooria

jõuelektroonika

väljatöötamine ja

elektro-

seadmete süntees,

reguleeritava võimsusteguriga koormusega

isekohastuvate resonants-

muundurite uurimine,
*

*

Eesti 6—35 kV

elektrivõrkude maaühenduskaitse

töötamine

puuduliku

muutliku

koormusega

teedi

võimsuselektronmuundusahelate

ning kasuteguri parandamine

misega pulsatsioonivõimsuse
juhtimisega,
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mõõteinfo korral,

energiakvali-

moonutusharmooniliste elimineeri-

utiliseerimise isekohastuva

optimaalse
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*

samm-mootorite draiveri uurimine

*

reguleeritava võimsusteguriga koormusega

ja väljatöötamine,
isekohastuvate resonants-

muundurite uurimine.
Tulemuslikumad teemad:
*

elektrimuundurite
töötamine
süntees

*

mitteaktiivenergia

ja elektromagnetiliselt

reguleeritava võimsusteguriga koormusega
muutliku
teedi

üldise

teooria

välja-

jõuelektroonikaseadmete

(J. Järvik);

muundurite uurimine (J.
*

vahetuse

ühilduvate

koormusega

isekohastuvate resonants-

Järvik);

võimsuselektronmuundusahelate

ning kasuteguri parandamine

rimisega pulsatsioonivõimsuse

energiakvali-

moonutusharmooniliste eliminee-

utiliseerimise isekohastuva

optimaalse

juhtimisega (V. Sarv).

Mäeinstituut
Direktor
Teadus*

prof Alo

Adamson

ja arendustegevuse

valdkonnad:

allmaarajatised (A. Adamson),

*

maavarade kaevandamine (E.

*

kaardistamine, keskkonnatehnika (I. Valgma),

*

geoloogia, rakendusgeoloogia (E. Pirrus).

Reinsalu),

Täiendavat rahastamist saamata osaletakse
konnaministeeriumi
*

energiastrateegia ja arengukavad,
line

järgmistes majandus- ja

kesk-

programmide ekspertkomisjonides:
sh

põlevkivi

kaevandamise

pikaaja-

arengukava;

*

Eesti

keskkonnastrateegia väljatöötamine;

*

Eesti

maapõue

Olulisemad tulemused

ressurss

ja selle sihipärane

kasutamine.

rakendusuuringutes:

*

>alustati uute

*

Eesti

põlevkivimaardla tehnoloogiline rajoneerimine

uutes

majandustingimustes optimaalse kaevandamistehnoloogia

paljandusskeemide katsetamisega põlevkivikarjäärides,
ja rajoonidele
soovi-

tamine,
*

*

mäetööde

Jlõpetati

keskkonnamõju

Eesti

vähendamine Viivikonna

põlevkivi kaevandamistehnoloogiate

hikaardiga ja aerofotodega (ortofotodega)
mille alusel

toimub kaevandamise

põlevkivikarjääris,

Eesti (1:50 000)

põ-

ühildatud kaardi koostamine,

põhjendatud strateegiate väljatöö-
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tamine; ühiskaardi analüüsil geograafiliste infosüsteemide abil

ja

malik määrata peal-

allmaakaevandamise

lüüsida maakasutust konkreetses

konnatingimustes;

kaardistatud

on

või-

mõjupiirtingimused ja

ana-

situatsioonis

geograafilises

kaartide andmeid saab kasutada omavalitsustes maa-alade
altkaevandatud alade

strateeglate väljatöötamisel;

did võimaldavad hinnata praegu

gilisi protsesse ning
probleeme

lahendada

ja

kesk-

kaeveväljade ja mäetehnoloogiliste

ja

tulevikus toimuvaid

kaar-

posttehnoloo-

põlevkivi jääkvaru- ning

nimetatud aladel.

planeerimis-

tehnoloogilised

maakasutus-

;

Arendustöös olid olulisemateks saavutusteks:
*

keskkonnaohutu

põlevkivi

kaevandamise

tehnoloogia väljatöötamine

Kurtna maastikukaitseala kaitsetsoonis,
*

ettepanekud

AS Eesti Põlevkivi

mahus AS Eesti Põlevkivi

arengustrateegiasse,

arengukavasse (arengukava

mis lülitati täies
on

aluseks

põlev-

kivienergeetika restruktureerimisel),
*

>jätkus

töö Eesti standardite koostamisel

Mäeprofessorite Ühingu (A.

Osaletakse Maailma

ning

Maailma

1992

ja

I.

Mäekongressi

Valgma

(täitematerjalide standardid).

töös

(orgkomitee

Adamson

ja E. Reinsalu)

liikmetena A. Adamson alates

alates 2000).

HUMANITAARTEADUSKOND
Dekaan

prof Väino Rajangu

Humanitaar-

ja sotsiaalteaduste

instituut

Direktor professor Ülo Kaevats
Teadus*

ja arendustegevuse

kohalik
Eestis

omavalitsus

ja Euroopa

valdkonnad:

ning regionaalne juhtimine ja regionaalpoliitika

Liidus

(S. Mäeltsemees),

*

töö-,

*

teadusfilosoofia

*

tehnilise mõtte, tehnikakultuuri

organisatsiooni- ja juhtimispsühholoogia (M. Teichmann),

(Ü. Kaevats),
ja tehnikahariduse arengulugu

Eestis

(V. Mägi).
Olulisemad saavutused:
*

avaldati 7 artiklit eelretsenseeritavates

materjali
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duses

ja ligi

400 lühiartiklit teatmeteostes, millele lisanduvad

käsikirja-

lised uurimistööd,
*

osaletirahvusvahelistes erialastes ja koostöö
S. Mäeltsemees, V.

Mägi,

J. Kiili, L.

riumide rahastatud teadus-

(M. Teichmann,
*

S.

Näpinen,

I.

ja arendustegevuse

Teichmann,

Saulepp) ning
riiklikes

ministee-

programmides

Mäeltsemees),

viidi läbi kolmas rahvusvaheline konverents “Halduskultuur 2000
osaleti

kaaskorraldajana

majanduspoliitika
*

projektides (M.

rahvusvahelise konverentsi

tulemuslikkus

ja

Vabariigi

ja Euroopa Liit” ettevalmistamisel,

laiendati koostöösuhteid

jätkati ja

“Eesti

teiste

Helsingi Ülikooliga, koostöölepingu

ülikoolidega (koostööleping
Üli-

ettevalmistamine Baltimore“i

kooliga),
*

instituudi

õppejõud

osalesid Eesti haldusreformi ettevalmistamise töö-

rühmades,
*

vinstituudi eestvedamisel andis
disse 10-korruselise
duvad edasised

Tulemuslikum
*

Riigikantselei 01.08.2000 TTÜ

õppehoone

õppe- ning

Sütiste tee 21,

ka teadus-

ja arendustegevuse

oman-

oluliselt

avar-

võimalused.

alusuuring:

iseorganiseerumisparadigma täppisteadustes ja
sed (L.

millega

selle filosoofilised alu-

Näpinen).

Tulemuslikum rakendusuuring:
*

uuring

töö stimuleerimissüsteemi täiustamiseks

TTÜs (M. Teichmann).

Tulemuslikumad arendustööd:
*

juhtimispsühholoogia digiõppe programmi ja
vahendite

*

>neli

(CD plaadid)

loomine

audiovisuaalsete

õppe-

ja juurutamine (M. Teichmann);

filosoofiaõpikut gümnaasiumidele ja kõrgkoolidele (I. Meos).

Haridusuuringute keskus
Juhataja prof Väino Rajangu
Teadus*

ja arendustegevuse

uurimistööd

valdkond:
ž

majanduse ja hariduse

seoste valdkonnas

(V. Rajangu).

Olulisemad saavutused:
*

rakendusuuring

“Kaubanduse

suundumustest Eestis”
ette
*

ja ärinduse koolitusvaldkonna tuleviku(U. Meriste, V. Rajangu), mis publitseeriti oma-

väljaandena (Tallinn,

prognoositi ohtusid,

2000. 116

lk),

mida koolitussüsteemi

š
vajakajäämised põhjustavad

Eesti ühiskonnale; analüüsiti töö saamise võimalusi haridustasemeti

ja
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-valdkonniti

ning tööjõu vajaduse

muutusi hariduslikest tunnustest läh-

tudes; töötati välja soovitused tehnika, majanduse ja haldusjuhtimise
valdkonna

riigitellimuse lähtepositsioonideks.

Keeltekeskus

Juhataja

dots Mari Uibo

Keskuse

teadus-

keeleõppe
Teadus*

*

*

ja arendustegevuse põhieesmärk

kvaliteeti

ning kaasajastada keeleõppe

ja arendustegevuse

on-

parandada ja

täiustada

sisu.

valdkonnad:

pedagoogika,
psühholoogia,
keeleteadus

(keeleõppe metoodika) ja

multimeedia kasutamine keele-

õppes.
Olulisemateks saavutusteks

on

Espell-projekti

*

erialakeele

*

keeleõppe rahvusvahelistumine,

*

virtuaalprogrammide kasutuselevõtt.

tulemused:

programmide väljatöötamine,

INFOTEHNIKA TEADUSKOND
Dekaan

prof Rein Jürgenson

Arvutitehnika instituut
Direktor dots
Teadus*

*

Margus

Kruus

ja arendustegevuse

valdkonnad:

digitaalsüsteemide diagnostika (R. Übar),
digitaalsüsteemide

sünteesi meetodid (A.

Nimetatud uurimissuundades

graalskeemide tehnoloogia ja

on

nende

Keevallik).

temaatika modifitseerunud sõltuvalt inte-

projekteerimisvahendite arengust.

Olulisemad saavutused:
*

rahvusvaheline teadustöö
dustaset kõrgeima
tati

TTÜ

evalveerimiskomisjon

hindega “suurepärane”,

arvutitehnika instituut

ülikoolide struktuuriüksuste
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ainsana
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tea-

selle hinde vääriliseks tunnis-

kõigi

teiste Eesti

infotehnoloogia valdkonnas;

Vabariigi
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*

on

välja

töötatud

väga kiire hierarhiline testide generaator digitaal-

uus

süsteemide testimiseks

generaator

(võrdlevad eksperimentide tulemused näitasid, et

hetkel kiireim “akadeemilises maailmas”, kommertsturul

on

taolised

hierarhilised

seeritud

antud

Testing: Theory

and

tähtsaimas

Design,

on

publit-

of Electronic

ajakirjas (Journal

Applications) ning

tiižikamal konverentsil Silicon
Electronic

tulemused

generaatorid puuduvad);

valdkonna

ette kantud maailma ühel pres-

Ouality

of

San Jose California, USA); nimetatud valdkonnas

on

käivitatud Saksa—Eesti

Valley“'s (Ist

Int.

Symp.

on

ühisprojekt Fraunhoferi Instituudiga ja Stuttgardi

ülikooliga TTÜ meetodi rakendamiseks isetestivate süsteemide projekteerimisel;

on

olemas

perspektiiv

tulemuste

juurutamiseks

Saksamaa

tööstuses;
*

kollektiivi teadusalane tegevus
lise tunnustuse,

projektides;
keskkond
ka

on

mille tõenduseks

selle tulemusena

saanud märkimisväärse rahvusvaheolnud osalemine

on

instituudi

on

Lääne-Euroopa ja

laboratoorse

ne-Euroopa
muti

loodud

teadusuuringuteks ja arendustööks, millega

digitaalelektroonika-alane õppetöö

väärne

juures

baasiga;

USA

disainiklass võimaldab

ning

kujutab

nüüdisaegse

elektroonika

seega

on

euroinseneride koolituseks kui ka väikeettevõtete

sama-

omandada Lää-

ja treenitust,

inseneritegevuse

projekteerimisel;

on

firmades kasutatava

tudengitel

Inseneride tasemele vastavat haridust

euro-

vahetult seotud

ülikoolis; keskkond

ülikoolides

endast tehnilist alust

on

paljudes

professionaalne

aga

sa-

toetamiseks Eestis
loodud eeldused nii

arendustegevuse

toe-

tuseks elektroonika disaini valdkonnas.

Informaatikainstituut
Direktor dots Rein Kuusik
Teadus*

ja arendustegevuse

organisatsiooni

valdkonnad:

teadmusbaasi

analüüs, projekteerimine,

arendamine,

katsetamine, kvaliteedijuhtimine ja hooldus (J. Tepandi),
*

>suurte

hajusate

sitlemine (E.
*

süsteemide analüüsi

ja

modelleerimise metoodikate kä-

Õunapuu),

objektorienteeritud programmeerimiskeskkonnad ja

arendusvahendid

(R. Jürgenson),
*

monotoonsete süsteemide üldteooria

binatoorsete

rakendamine NP-keerukate kom-

optimeerimisprobleemide

lahendamiseks

(R. Kuusik, L. Võhandu).
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Tulemuslikum
*

nn

agentorienteeritud infosüsteemidele,

jutavad

endast

kliendid

ja hankijad, antropomorfseid

Tulemuslikum
*

alusuuring:

lähenemisviis

vvute

äriühikute/tegijate ja/või

väliste

elektroonse kommertsi (GEK)

globaalse

süsteemianalüüsi
katsetamine
korral (E.

ja

ku-

nagu

Tepandi).

mudelite

ja globaalse

ja

elektroonse

väljatöötamine.
;

modelleerimise käsitluste

rakendamine

viie

ning

arendusmeetodite

Eesti riikliku infosüsteemi

suurema

Õunapuu).

ja sidetehnika

Direktor prof Andres
Teadus-

ühikute/tegijate,

abstraktsioone (J.

Tulemuslikum arendustöö:

Raadio-

agendid

rakendusuuring:

marketingi protsesside

*

kus

instituut

Taklaja

ja arendustegvuse valdkonnad:

*

mikrolainetehnikaseadmete

*

raadiotehnilised mõõtesüsteemid

väljatöötamine (A. Taklaja),
ja spektraalanalüüsi

rakendused

(A. Meister),
*

telekommunikatsiooniseadmete
mine (V.

standardimine

ja

sidevahendite

testi-

Heinrichsen),

E

signaaliföötlus

*

telekommunikatsioonitehnika, sh ringhäälingutehnika, telefoni- ja andmeside (A.

Sidetehnika

infoedastus-

ja infohankesüsteemides (1. Arro),

Ots).

õppetooli

teadus-

ja arendustegevust

koos

õppetegevusega

hastas täies ulatuses AS Eesti Telekom. Standardiseerimisalased tööd
vuses

ra-

on vasta-

Euroopa mandaadiga (ONP direktiivid).

Olulisemad saavutused:
*

teadusuuringute ja

arendustööde taseme

*

suuremahulise töö “Tarkvaraarenduste

*

teadus-

ja

arendustööde

rahastamise

ja

tulemuslikkuse kasv,

projekt WAY” alustamine,
mõningane paranemine riigieel-

arveväliste vahendite arvel,
*
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tulemuslikkuse kasv.
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KEEMIATEADUSKOND
Dekaan

Alus-

prof Andres Öpik

ja rakenduskeemia

Direktor prof Margus
Teadus*

instituut

Lopp

ja arendustegevuse valdkonnad:

komputeriseeritud

analüütilised lahutusmeetodid keskkonnaanalüütikas

ja materjaliteaduses (M. Kaljurand),
*

arvutuskeemia (T. Tamm),

*

anorgaaniliste

loodus-

ning sünteesmaterjalide

keemia

ja rakendused

(R. Kuusik),
*

*

*

keskkonnabiotehnoloogiliste protsesside
metallotioneiini struktuur

valmistamine

kasutamisvõimaluste uurimine mitmekihistes struktuurides eriots-

tarbeliste
seks (A.

pinnakatete, sensorite ja elektrokeemiliste liikurite

valmistami-

Öpik),

asümmeetrilise sünteesi meetodid
ühendite saamiseks (M.

ja kasutamine bioloogiliselt

aktiivsete

Lopp),

haridusuuringud (R. Vilu).

Tulemuslikumad
*

(R.Vilu),

(P. Palumaa),

materjalide ja A»B6 tüüpi materjalide modelleerimine,

ning

*

funktsioon

vuute,etteantud füüsikaliste ja keemiliste omadustega juhtivate polümeersete

*

ja

uurimine

M.

Lopi

alusuuringud:
töörühmas

läbi viidud

uuringud

AB tsüklite sünteesivõima-

lustest 9,1 1-sekosteroolides,
*

M.

Kaljuranna

rühma

tulemused

polümeeride

kemomeetrilisel klas-

sifitseerimisel, kasutades polümeeride termoanalüüsi tulemusi.
Tulemuslikumad
*

rakendusuuringud:

mikrokalorimeetrilise meetodi rakendamine anaeroobsete tahkete
delate heitmete

*

häid tulemusi

puhastusprotsesside jälgimiseks (R.

on

saadud USA-Eesti

ja ve-

Vilu töörühm),

põlevkiviuuringute programmi

täit-

misel (R. Kuusiku töörühm).
Tulemuslikum arendustöö:
*

perioodilisuse

süsteemi tabeli disainimine Eesti koolides kasutamiseks

(ETamna);
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Keemiatehnika instituut
Direktor

prof Rein

Teadus-

ja

Munter

arendustöö valdkonnad:

*

veel/heitvete

*

lenduvate süsivesinike levi

tehnoloogia ja

mudade

(slammide)

probleemid

käitlus

(R. Munter),

Kohtla-Järvel RAS Kiviteris

(R. Munter),
*

klooritud süsivesinike katalüütiline
nilisandi MTBE oksüdatiivne

*

säästvaarengu ja säästva tehnoloogia (näiteks “pinch-technology”)
mused (V.

*

bensii-

lagundamine gaasifaasis ning

lagundamine (S. Preis),

kütuste

küsi-

Mikkal),

pürolüüsi produktide omaduste

määramine (V.

Oja).

Instituut osaleb TTÜ keskkonnakaitse keskuse kaudu Phare programmi ja

Euroopa Liidu poolt rahastatavas
Instituudi
töötlemise
nakaitse

juhtimisel
protsessi

uurimistöös.

(J. Soone) USA-Eesti
täiustamisest

ning

Augustis käivitus TTÜ

Põlevkivi

ühisprogramm põlevkivitermilise

vastavusse viimisest

Euroopa keskkon-

nõuetega.

Olulisemad tulemused:
*

keemiatehnika instituudi
oksüdatsiooni

protsessid

eest saadi Eesti

Munter)

ja TTÜ
vee

Keemia Instituudi ühistöö “Täiustatud

säästvaks kasutamiseks” (teema

Vabariigi

teaduse

aastapreemia

juht

R.

tehnikateaduste

valdkonnas;
*

Eesti

põhjaveest toodetud joogivee

tavusse

mistöö

viimiseks Eesti
raames

on

datsioonil osooni

ja vesinikperoksiidiga,
raua

eraldamiseks

desinfitseerimise meetodi
*

jätkati
sesside
ooni

alusuuringuid ning
keemilise

väljatöötamist;

gus, et keemilise

juhul toksilised;
praktilisi

ja

tulemusi

ja

raua

põhjaveest ning

vee

uue

fotokatalüütiliste oksüdatsiooni

oksü-

järel-

ja bioloogilise

prot-

oksüdatsi-

oksüdatsiooni kombineeritud

määrati oksüdatsiooni

produktide toksilisus,

fotokatalüütilise oksüdatsiooni

produktid

Lappeenranta Tehnikaülikooliga

süs-

sel-

ei ole üld-

saadi olulisi

osoonimise, märgoksüdatsiooni ja membraanprot-

sesside kombineeritud kasutamisel

sel, uurimistööd laiendati
saastatud õhule (S. Preis);
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kahevalentse

uute katalüütiliste filtermater-

fotokatalüütilise

ja bioloogilise

koostöös

vas-

tehtava uuri-

juurutamisel (R. Munter);

vee/heitvete keemiliste

ning

teemi

parandamiseks ning

ja euronormidega

saadud uudseid tulemusi:

katsetamisel

jalide

kvaliteedi

veestandardi

paberimasina

veetsüklite

sulgemi-

heitgaasidele (klooritud süsivesinikele) ja
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*

jätkati

tselluloosi-

ja paberitööstuse paberimasina tehnoloogilise

vee

puhastusprobleemide uurimist; õpiti tundma erinevaid katalüsaatoreid
märgoksüdatsiooni
*

>jätkati prügila
(osoonimine

kiirendamiseks

ja reastati

nõrgvete kombineeritud

+

aeroobne

biopuhastus),

*

kasutades mudellahuseid, saades

vee/heitvete töötlemise

puhastusprotsesside ja

mes on

välja selgitatud

mid, mis

on

kohta

Polümeermaterjalide

tehnoloogia:

töötlusskeemide

puhastusprotsessis.

ja

vee

tööstuslike heit-

optimeerimine.

täiustatud oksüdatsiooni

aluseks nende

protsesside

Teema

raa-

mehhanis-

protsesside kujundamisel.

instituut

Viikna

Direktor

prof Anti

Teadus-

ja arendustegevuse

*

osa

alus-/rakendusuuring:

Kaasaegne
vete

järgi;

puhastustehnoloogia uuringutega

huvitavaid tulemusi osooni Initsieeriva
Tulemuslikum

nad aktiivsuse

astmekasvu

valdkonnad:

polümeeride

süntees

ja

struktuur (P.

Christjanson,

K. Sii-

Ma
*

polümeermaterjalide omadused ja

kvaliteet (P.

Christjanson,

T. Süld,

A Krumme);
*

puitpolümeermaterjalid (T. Kaps,

*

adhesiivid

R.

Reiska),

ja viimistlusmaterjalid (T. Kaps, P. Christjanson, J. Star-

kopf),
*

paberi ja

*

tekstiilimaterjalide ja kudude

tselluloosi

tehnoloogia (R. Reiska),
omadused

ja adhesioon (A. Viikna,

N. Nikitina),
*

rõivadisain

ja automaatprojekteerimine (A. Viikna,

T. Peets, A. Krum-

))
Olulisem
*

alusuuringute

karbamiidtasemel

ja

tulemus:

melamiinvaikude

ajakirjas ja

struktuuriuuringute

kohta artikkel CC

ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel

USAs

(Denton).
Olulisemad
*

rakendusuuringute

tulemused:

resortsinoolvaikude kõvenemiskäitumise

ja

reaktiivsuse seostamine,

et-

tekanded rahvusvahelistel konverentsidel USAs (South Lake Tahoe)
Slovakkias

ja

(Zvolen).

Doktorantide töödest väärib äramärkimist Andres Krumme uurimus bimodaalse

polüetüleeni

kristalliitide tekkimise kineetikast

ja morfoloogiast.
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Toiduainete instituut
Direktor
Teadus*

*

prof Raivo

Vokk

ja arendustegevuse

valdkonnad:

toiduainete töötlemise alused, toitumisteadus
toiduainete

tehnoloogia ja biotehnoloogia,

Töised sidemed

siuurijate

on

instituudil

Konsultatsiooni

kujunenud GRIRCga (Rahvusvaheline Rap-

Grupp).

Koostöö areneb ka FAO

Teadusalase koostöö

komisjoni ja IBFANiga.

(R. Vokk),

toiduteadus (T. Paalme).

raames

ja WHO

Toitumis-

väärivad mainimist

aren-

dustööd toiduainete töötlemise alase täienduskoolituse edendamiseks, kus koos200 erinevat firmat ja

tööpartneriteks on ligi

organisatsiooni

Eestis.

Olulisemad tulemused:
*

arendati

välja

vitamiinide

ja

nitroosamiinide uurimis-

ja

analüüsilabo-

ratoorium,
*

>sisustati kvalimeetria

*

arendati edasi

*

suurenes

õppelaboratoorium,

reoloogilisi uurimistöid,

oluliselt

teadustööga tegelevate magistrantide ja

doktorantide

arv.

Geenitehnoloogia
Juhataja
Teadus*

keskus

prof Erkki Truve

ja arendustegevuse

molekulaarne

valdkonnad:

taimeviroloogia ja

taimede

molekulaarbioloogia (E.

Tru-

ve),
*

molekulaarne arengu-

*

molekulaarne

ja neurobioloogia (M. Metsis),

onkobioloogia (P. Kogerman).

Olulisemad tulemused:
*

M. Saarma koos
GDNEF

mängib

mused avaldati
*

kriitiline

osa

tehtud avastus, et

testides toimuvas

gliia

närvikasvufaktor

spermatogeneesis (tule-

ajakirjas “Science”),

onkobioloogia projekti
piisav
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kolleegidega
tähtsat

mass

edukas arenemine, kuhu

läbilöögivõimelise

teaduse

on

koondunud

tegemiseks

juba

Tallinnas.
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MAJANDUSTEADUSKOND
Dekaan

prof Alari Purju

Majandusarvestuse

instituut

Direktor lektor Eva-Garmilde Laur
Teadus*

ja arendustegevuse

majandusarvestuse

valdkonnad:

metoodika

korraldus (K. Kallas),

ja

*

finantsaruannete analüüs (E.

*

avaliku sektori rahanduse detsentraliseerimise kava (P.

Kitvel),
Tammert).

Olulisemad saavutused:
*

realiseerus

Maailmapanga

programm “Avaliku sektori rahanduse

de-

tsentraliseerimise kava”,
*

korraldati rahvusvaheline konverents “Arvestuse

leemid”, millest võtsid
*

avaldati instituudi

osa

Eesti

ja

maksunduse

prob-

ja väliskõrgkoolide õppejõud,

õppejõudude ja magistrantide

teadustööde

kogumik

ja konverentsikogumik,
*

alates

septembrist

täiendkoolituse

käivitus

programmile

lisaks olemasolevale

majandusarvestuse

audiitorite täiendkoolituse kursus.

Tulemuslikumad teemad:
*

Eesti

Vabariigi integreerumine Euroopa Liiduga ning

majandusarvestuse

ja

finantseeritavates

riigleelarvest
*

metoodika

korralduse täiustamine

sellest tulenev

äriühingutes ja

(K. Kallas);

asutustes

avaliku sektori rahanduse detsentraliseerimise kava (P. Tammert).

Rahvamajanduse

instituut

Direktor

prof Kaie Kerem

Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

majanduskasvu ja majandusarengu

*

matemaatiliste meetodite ja mudelite
matemaatikat

teoreetilised

väljatöötamine,

lineaaralgebra ja optimeerimise

reetsemaid mudeleid

ja

probleemid (K. Kerem),
hõlmates nii

puhast

valdkonnast kui ka konk-

meetodeid matemaatilises

planeerimises

(R. Lepp),
*

kvantitatiivsete meetodite uurimine

ja kasutamine majandusnähuste

delleerimisel, eeskätt finantssektoris (V.

mo-

Vensel).

Olulisemad saavutused:
*

vuuringud “Siirdemajanduse majandusarengut
teoreetilised

ja metodoloogilised

alused”

tagavate

ning

mõjurite

uurimise

Eesti Teadusfondi poolt
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rahastatava töö “Uue
lüütilised vahendid
nud

finantskeskkonna areng:

turumajandusmaa

ja Eesti kaasusanalüüs”, mille tulemused

on

ana-

pakku-

huvi rahvusvahelisel tasandil, ankeetvaatluse teel saadud ulatuslik
võimaldab

arvmaterjal

toimuvate

reaalmajanduses

protsesside põhja-

likku analüüsi, nende teemade täitmisel osalev akadeemik U. Mereste

tegusalt

osa

lemisest
*

võtnud finantsküsimusi puudutavate seaduseelnõude

Riigikogus;

rahvusvahelist tunnustust
liste meetodite uurimine

Lepa
*

*

aktiivsele

on

saavutatud teema

tegevusele;
majandusteoreetilisi

majanduse

makroökonoomilised

arengu

häid tulemusi saavutati

riikliku konkursi

Eesti Teaduste Akadeemia
I koha

õpitulemuste

üliõpilaste
eest sai

tulemusi

saadud teema “Eesti

raames;

instituudi

õppejõudude poolt

teadustöös: doktorant J. Raim sai

diplomi, üliõpilane
üliõpilastööde

N. Zahharova II koha

konkursil

ettevõtte rahanduse

magistrant

on

aspektid”

rahvamajanduse

juhendatud magistrantide ja üliõpilaste
üliõpilaste

“Majandusmatemaati-

ja rakendamine” täitmisel, seda eeskätt tänu R.

märkimisväärseid

Liiv

on

menet-

M. Veiner

ning üliõpilane

S.

väga heade

olümpiaadil,
TTÜ Arengufondi stipen-

diumi.
Tulemuslikum
*

rakendusuuring:

perearstide majandustegevuse

Territoriaalmajanduse
Direktor
Teadus*

*

prof Ants

instituut

Kukrus

ja arendustegevuse

valdkonnad:

majandusteadus:

väliskaubanduse

liste

analüüs seonduvalt EL

probleemide

majandusõigus: tehnoloogia
siirmise

*

ja riigihankesüsteemi

institutsiooni-

regulatsiooniga (A. Purju),

siirmise teoreetilised alused

ja tehnoloogia

arengutendentsid (A. Kukrus),

majandussotsioloogia:

etniliste rühmade

arengud (M Pavelson),
*

analüüs (K. Kerem).

Jlinnasotsioloogia:

sotsiaalmajanduslik

seisund

ja

:

eluasemekeskkonna

kujunemisprotsess ja

käitumis-

strateegiad (M. Pavelson).
Tulemuslikum
*

alusuuring:

avaliku sektori ökonoomika

ju).

Teema

noomika
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raames

on

probleemid üleminekumajanduses (A.

Pur-

läbi viidud avaliku sektori analüüs heaoluöko-

printsiipidest lähtudes, sealhulgas pensionireformi

teoreetiliste
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seisukohtade analüüs. Uurimistöö tulemusi
rahandusministeeriumis
dusministeeriumi

on

rakendatud

pensionisüsteemi kujundamisel,

Riigikogus ja
aga ka

majan-

riigihanke- ning väliskaubanduspoliitika kujundami-

sel.

Ärikorralduse instituut
Direktori kt teadur Toomas Piliste
Teadus-

ja arendustegevuse

temaatika:

ettevõtlüs;
$

sturuündus,

*

organisatsioon ja juhtimine,

*

jnnovatsiooni

*

kinnisvara,

juhtimine,

*

tööjõu uuringud,

*

töökeskkonna-

*

tootlikkuse

ja ohutusõpetus,

ja kvaliteedi juhtimine.

Tulemuslikumad teemad:
*

töötervisholiu haldamisvõimaluste uurimine Eesti ettevõtetes (P. Tint);

*

tervise-

Nimetatud

publikatsioone,

ja

ohutusriskide vähendamine

teemadega

seoses

on

(Ü. Kristjuhan).

avaldatud

kõige

rohkem rahvusvahelisi

samuti toimunud aktiivne teaduskorralduslik tegevus.

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSK
OND
Dekaan

prof Rein-Karl

Loide

Füüsikainstituut
Direktor dots Tõnu Ruus
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

väljateooria (R.-K. Loide),

*

tahke keha füüsika

ja ülijuhtivus (M. Klopov),

*

pooljuhtide

*

mäluelemendid (T. Ruus),

füüsika (P.E.

*

füüsikaline

*

stohhastilised

Kukk),

optika (Ü.-O. Uder),
protsessid (E. Reiter),
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*

röntgenograafia (V. Bender),

*

oravimeetria (J. Paesalu),

*

astrofüüsika (P.

Tulemuslikum
*

kõrgemate spinnide

Tulemuslikum
*

Kalv).

alusuuring:
füüsika standardmudeli laienduses

rakendusuuring:

tahketest maaloodetest
selle

(R.-K. Loide).

põhjustatud gravitatsioonide spekter Tallinnas ja

tõlgendamine (J. Paesalu).

esmane

gravimeetrilistele ja geodeetilistele
vimeetriliste

punktide

Kasutati

loodelisi

parandusi

mõõtmistele Eesti territooriumi gra-

kordusmõõtmistel

(magistrant

T.

Oja).

Tulemuslikum arendustöö:
*

varjumuutlike
raames

kaksiktähtede fotoelektriline uurimine (P. Kalv). Teema

valmis laiale huviliste ringile mõeldud “Eesti taevaatlas” ja “Eesti

taevaatlase

kataloog”.

Matemaatikainstituut
Direktor prof Peeter
Teadus*

*

Puusemp

ja arendustegevuse

valdkonnad:

matemaatilise füüsika võrrandid,

algebra,

*

funktsionaalteisendused,

*

pöörd- ja

*

mittelineaarsete võrrandite lahendusmeetodid,

*

numbrilised meetodid.

mittekorrektsed ülesanded,

Tulemuslikumad teemad:
*

*

alusuuringutest: Sissejuhatus kompositsiooni (L. Kluge,
rakendusuuringutest:

L. Ainola

ja H. Abeni tööde tsükkel

E. Paal);

polarisatsioon-

optika alal;
*

arendustöö alal P.

Puusempa kirjutatud õpik “Lineaaralgebra” (Tallinn,

Avita: 2000.2571k)!

138

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Insenerigraafika keskus
Juhataja
Teadus*

lektor Jaan Riives

ja arendustegevuse

valdkonnad:

rakendused

arvutigraafika

insenerigraafiliste

ainete

õpetamisel (R.

Mä-

arvutigraafiline

ver-

gi),
*

kujutiste ja kujutamisvõtete optimaalse
sioon

tehnilise

tehnikakõrgkooli

käsitluse

joonestamise

kursuses (J. Riives).

Olulisem saavutus:
*

keskuse

poolt

korraldati 15.—16.

juunil

rahvusvaheline konverents Balt-

graf-5.
Tulemuslikum rakendusuuring/arendustöö:
*

lektorT.Hundi

magistritöö “Punkt, sirgeja tasand kujutavas geomeetrias

arvutiesitusena”, väljatöötatud materjalid (CD-ROM) võeti kasutusele

õppetöös.

Materjaliuuringute
Juhataja prof
Teadus*

keskus

Urve Kallavus

ja arendustegevuse

füüsikaliste
damine

valdkond:

uurimismeetodite

(mikroskoopia, röntgenanalüüs)

mitmesuguste materjalide

struktuuri

ja

raken-

omaduste uurimisel

ning

saadava Info töötlemine elektronarvutil (U. Kallavus).
Olulisemad saavutused:
*

*

*
*

*

-arendati infotehnoloogia

vahendeid, legaliseeriti tarkvara,

arendati edasi kujutise

digitaliseerimise süsteemi,

jätkati kivimaterjalide

süstemaatilisi

täiendati

uuringuid,

mikroskoopide lisavarustust,

>alustati keskuse teadus-

ja õppelaboratooriumide väljaehitamist.

Tulemuslikum rakendusuuring:
*

ainete

ja materjalide

struktuuri

ja

omaduste uurimine füüsikaliste

mee-

toditega (U. Kallavus).
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MEHAANIKATEADUSKOND
Dekaan

prof Jüri Papstel

Masinaehituse instituut
Direktor
Teadus*

*

prof Vello

Reedik

ja arendustegevuse

valdkonnad:

autode mürataseme vähendamine (J.

Lavrentjev),

töökeskkond tootearenduse toetamiseks (R. Küttner),

raalintegreeritud

*

tootearenduse

*

tehniliste ahelsüsteemide modelleerimine

*

keeruka

*

töödeldava

*

lõikeprotsessi

:

metodoloogia (V. Reedik),

detailide LEM

kujuga

pinna keskne

ja

töötlemise

modelleerimine

ja

(G. Grossschmidt),

modaalanalüüs (L. Roosimölder),
arendus (J.

tehnoloogia

haakuvad lõikeriista

Papstel),

projekteerimise

probleemid (A. Jaanson),
*

prototüüpide ja

kvaliteettoorikute

tehnoloogia

arendamine (R.

Mesila).

Olulisemad tulemused
arendustöödes:
*

on

kavandatud

kujuga

teerimiseks
mos/M

ja

rakendatud

metoodika raskelt koormatud

vastutusrikaste masinaehituslike toodete

ja

keskkonnas (AS ESTONIA

Parlour Grand 6° malmraam, 12-meetrise
*

loodud tööriista

on

mis

kulumisjälgede

põhineb digitaalse

videokaamera

töötlemine

kontaktpindade

suurusi

Edge,

Cos-

tõstekõrgusega liigendtõstuk);
mõõtmise süsteem,

kasutamisel; kulumisjälje

programmipaketi

ja jälje parameetrite mõõtmine; see

fikseeritud

Solid

Klaverivabriku klaver

telemeetriline

edastatakse arvutisse, kus toimub loodud

ka

integreeritud projek-

ning optimeerimiseks programmipakettide

ANSYS

keeruka

ja

abil

kuju

jälje kuju

süsteem võimaldab mõõta

konstruktsioonidetailide ku-

lumist, süsteemi tutvustati Hannoveri messil;
rakendustöödes:
*

>instituudi osalusel
to

lõikuse

tehnoloogia,

komplekteeritud.
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TTÜ Innovatsioonikeskuse

arendusfirmas 3D-Pro-

OÜ juurutatud laserlõikuse tehnoloogia ning juurutamisel
mõlemad

tehnoloogiad

on

seadmetega

on

vesi-

täielikult
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Materjalitehnika
Direktor
Teadus-

instituut

prof Priit

Kulu

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

kulumis-

*

desintegraatorid ja materjalide desintegraatortehnoloogia (A.

korrosioonikindlad

ja

pinded (P. Kulu),
Tümanok/

B Kulu):
*

materjalide ja

*

kulumis-

ja

alusel (J.

Kübarsepp),

*

toodete katsetamine (P.

korrosioonikindlad

Kulu),

pulbermaterjalid

pulbermaterjalide triboloogia (kulumine) (J. Kübarsepp),

*

polükristalsete pooljuhtmaterjalide

keemia

*

kristallivõre defektstruktuur 11-VI

ja

ja tehnoloogia (E. Mellikov),

I-111-VI 2

tüüpi pooljuhtmaterja-

Krustok),

lides (J.
*

rasksulavate ühendite

optoelektroonsed

seadmed

ja

süsteemid (V.

Valdna).

Olulisemad saavutused

alusuuringutes:
*

triboloogia

valdkonnas tulemused

konnas, mis võimaldasid
kulumiskindluse
*

teha

pulberkomposiitide triboloogia

tähtsaid teoreetilisi

järeldusi

vald-

erosloon-

prognoosimiseks;

pooljuhtmaterjalide
kursorite termilisel

valdkonnas tulemused, mis

lagunemisel

toimuvate

on

seotud erinevate pre-

protsesside uurimisega;

rakendusuuringutes:
*

töötati

katseväljametoodika ja

saadi

uudseid

tulemusi

titaankarbiid-

kermiste väsimuse valdkonnas;
*

töötati

välja tehnoloogilised

tuspulbrite tehnoloogiliste
saamise

meetmed

omaduste

jäätmekõvasulami

alusel

pihus-

parandamiseks ja pulbreist pinnete

pihustus- ja sulatustehnoloogia;

arendustegevuses:
*

>instituudi
teerimine
045F

ja

juures paikneva TTÜ Katsekoja
ja

selle materiaalse baasi

Phare

projekti

mehaanikakatselabori akredi-

edasiarendusprojektide (EIF leping

“Eesti Raudtee

moderniseerimine”

metallurgia-

labori osa) käivitamine.
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Mehhatroonika instituut
Direktor prof Maido
Teadus-

Ajaots

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

abrasiivne erosioon

*

masinate

*

tootearendusprotsessi kontseptuaalsed

ja

ja jahvatusseadmed (1. Kleis),

seadmete tugevus, töökindlus

konnas (P.

Põdra),

*

plaatide ja

koorikute

*

tooteloome, standardimine

*

süsteemitehnika meetodite

ja diagnostika (V. Strižak),

mudelid

kiirelt

ühis-

arenevas

optimeerimine (K. Kenk), ja tolereerimine (M. Tamre),
ja

mudelite rakendamine kvaliteeditehnikas

(A. Kiitam),
*
*

*

metroloogia ja

mõõtmiste seostatus (R. Laaneots),

täppis- ja blotribosüsteemid, mikromehaanikatooted (M. Ajaots),
magnetilised

mikroseadised

ja

nende valmistusviisid (A.

Kruusing).

Olulisemad saavutused:

alusuuringutes
*

plastsusmudelid ja plastsete objektide optimeerimine (K. Kenk);

rakendusuuringutes
*

M.Tamre tööde tsükkel Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis;

arendustöödes
*

*

eritüüpi pinnete
T. Tiidemanni
line käsitlus”

Soojustehnika

evitamine Eesti firmades (T. Pihl);

“Mõõtmed ja tolerantsid.
(Tallinn, TTÜ kirjastus. 163 lk).

õpik

Kvaliteedikeskne

prakti-

instituut

Direktor prof Arvo Ots
Teadus*

ja arendustegevuse

valdkonnad:

põlevkivielektrijaamade

töökindluse

probleemid (H. Tallermo, I.

Klevt-

SOV),
*

energeetikaalane

seadusandlus

ja energeetika

arengu kavandamine

(A. Ots, V. Vares, K. Ingermann),
*

põlevkivi

rõhu all

põletamine (A. Ots,

T. Pihu, I. Aarna, A. Hlebnikov,

H. Arro, A. Prikk),
*

soojus-massivahetuse probleemid energiatehnikas (T. Tiikma),

*

piirkondlik soojusvarustus ja kohalike
T Tiikma, A Paist 0 Käsk):
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*

puidu ja turba põletusseadmed ning
V

*

*

väikekatlad (A. Ots, A.Veski,

GAG

energiasääst ja
põlevkivi

Ü. Kask),

keskkonnaheitmed (J. Loosaar,

tsirkuleerivaskeevkihis

põletamise probleemid (A. Ots,

H ÄArro, A. Prikk, A: Paist),
*

*

tuuleenergia kasutamine (V. Selg,
energeetika ja kütuste

A.

Jegorov),

statistika (A. Prikk).

Olulisemad saavutused:
*

2000.

aasta

keskel

käivitunud

ÜRO Balti

(UNOPS, GEF), mis tõotab esimese,

*

juurutusetapiga (tuuleparkide rajamine välja-

märksa mahukama

jätkuda

tuuleuuringute projekt

eeluuringute etapi lõppedes

nn

valitud kohtadesse

Eestis),

aktsepteeritud

on

ka teise

tamine, nähes

ette Paldiskisse

suure

rahastatakse mitmest allikast,

tuuleenergia projekti

20

MW

ka EL

seejuures

kava

ja

rahas-

tuulepargi rajamist, projekti
innovatsiooniprogrammi

rahadest, instituut osaleb projektis konsultandina ja tuulemõõtmiste läbi-

viljana,
*

jnstituudi

petanute

töötajate

aktiivsel osavõtul viidi läbi

kokkutulek/seminar

soojustehnika

“Soojustehnika päev” ning

eriala lõ-

asutati Eesti

Soojustehnikainseneride Selts,
*

*

>osaleti jätkuvalt uute tsirkuleerival keevkihil
rajamise ettevalmistuses,
jnstituudi keemialaboratooriumile
kuse

*

töötavate

Eesti

väljastati

energiaplokkide

Akrediteerimiskes-

poolt akrediteerimistunnistus,

jnfrastruktuuri

parandamiseks

investeeriti vahendeid orienteeruvalt 3,5

mln krooni ulatuses,
*

katelde laboratooriumis seati üles uued instituudis

Viljandi

Metallitööstuses valmistatud katsekatlad
mille

kergele kütteõlile,
keskkonnasõbralike

juurutamine

ja odavate

projekteeritud ning

puithakkele, gaasile ja

saritootmisse

annab

võimaluse

kodumaiste kütuste kasutamiseks väike-

majade kütteks,
*

edu

on

saavutatud

isolatsioonmaterjalide soojusjuhtivusteguri

sel, mis võimaldab asuda
*

on

loodud eeldused koostööks

loositehaste
*

soodaagregaatide

A. Paisti, R. Kruusi
seerida

Tulemuslikum
*

A.

vastava suuna

kaug- ja

ja

mõõtmi-

akrediteerimisele,

Äbo Akademi
ga ja Ahlströmiga
töö uurimise

A. Poobuse

tsellu-

alal,

uuringud

lokaalkütte vahekorda Eesti

võimaldavad süstemati-

tingimustes.

rakendusuuring:

Vrageri magistritöö “Soojusülekanne põlemisprotsessi

mõjutamisel” (juhendaja

akustilisel

T. Tiikma).
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SÜSTEEMITEHNIKA
Dekaan

TEADUSKOND

prof Leo Mõtus

Automaatikainstituut
Direktor
Teadus*

*

prof Ennu

Rüstern
valdkonnad:

ja arendustegevuse
IC-de

segamoodiliste

raadiosageduslike

ja

nende disainivahendite arendamine (V. Kukk),

süntesaatorite arendamine

traadita

side rakendustele

(V. Kukk),
*

teadmustehnika

meetodite rakendamine

reaalajasüsteemide projektee-

rimisel (L. Mõtus),
*

tarkvaratehnika tööriistad

reaalajasüsteemide projekteerimiseks ja veri-

fitseerimiseks (L. Mõtus),
*

dünaamiliste süsteemide

juhtimise ja

modelleerimise meetodid (E. Rüs-

tern),
*

jintellektitehnika

ja kõrgjõudlusega arvutivõrgud (J. Penjam).

Olulisemad tulemused:
*

sihtrahastatava

teema

“Süsteemide analüüs, modelleerimine

ne” (L. Mõtus) edukas
seeritavates
*

siduteooria

kulg,

teadusväljaannetes,
ja

-disaini

kaitstud 1 doktoritöö

õppetooli

koostöö

Nokia

pingu “Raadiosageduslike sagedussüntesaatorite
de rakendustele” täitmisel (V.
*

teadusku

ja õppetegevuse

dustarkvara
*

süsteemi-

ning

ja

ja

4

magistritööd;

uurimiskeskusega

le-

arendamine traadita si-

Kukk);

keskkonna

tehnilist baasi teadustööks

kaasajastatakse

ja juhtimi-

avaldatud 19 artiklit ja ettekannet eelretsen-

arendamine loomaks

jätkuv

ja põhiainete õpetamiseks,

tarkvaratehnika labori

realiseeritakse

nn

tarkade

tarkvara süstemaatilise seire rakendamine
litsentseeritud tarkvara kasutamise

õppe-,

vajalik-

mille

käigus

tööjaamade ja

raken-

majade õppelabor;
instituudis

teadus-

tagamaks

ainult

ja arendustegevuses

(Ü. Remmel).

Elektroonikainstituut
Direktor
Teadus*

prof Toomas Rang

ja arendustegevuse

kõrgekvaliteedilised

valdkonnad:
kontaktid metall-,

uuringud ja tehnoloogia (T. Rang),
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*

mõõtevahendid

jntelligentsed

valdkondadele (M.
*

elektroonsed biostimulaatorid

*

vuudsete

*

väikese

biomeditsiini

model-

nendest valmistatud

numbriline simuleerimine

ja

ja

(M. Min),

pooljuhtmaterjalide ja

leerimine

-süsteemid tehnika

ja

Min),

jõuseadiste
(V. Männama),

võimsustarbega voolutoimeliste signaalitöötluslülituste analüüs,

simuleerimine

ja rakendamine (V. Männama).

Olulisemad tulemused:
*

21.-—23.

novembril toimunud

vaheline

komisjon

evalveerimise tulemusena hindas rahvus-

instituudi teadus-

ja arendustööd hindega “tugev

hea”

(4+),
*

instituudi

õppejõudude tegevus

Eesti elektroonikatööstuse arengu taga-

miseks,

tööstuse arendamisele olid suunatud

roonika

ja Aparaadiehituse Ühenduse ning

ettevõtmised Eesti Elekt-

Innovatsioonifondi

projekti

“Mikroelektroonika-tööstuse taastamine Eestis” kaudu,
*

tänu

kordaläinud teadus-

ja

arendustööle miniatuurse südamerütmuri

koostöö

USA firmaga St
väljaarendamisel jätkub
TTÜ väljatöötlustele on tagatud tee maailmaturule,
*

vjinstituudis

paigaldatud
saadud

pluatatsioon
mitud
*

instituudi

üheksa

võrgu

Clifton

kavakohane

aktiivsus teaduskonverentsidel, seminaridel

järjekordne,

vinstituudi

sõl-

AS),
edasi-

ja

nõu2000

Tehnoloogia

seitsmes rahvusvaheline Balti elektroonika kon-

2000,

õppejõudude tegevus

(Soomes ja Rootsis),

M. Min, E.
*

laboritöökohtade

(partneriks

eks-

ja

pinnal,

eksponaadiga,

viidi läbi

maal

loomiseks

dioodid SiC

kokku 34 ettekannet, esinemine messil

verents BEC
*

pingekordistite

Schottky

ning

ja lõpuleviimine,

töötajate

pidamistel,
*

difusioonkeevituse seadme evitamine
lootustandvad

alatesl994 realiseeritava
arendamine

*

GaAs

leping

on

Jude Medical

kutsutud

külalisõppejõududena

2000. aastal neli lektorit

(T. Rang,

Velmre),

koostöö

tugevnemine paljude ülikoolidega Euroopas,

duste

-teadlaste tutvustamine seal, lisaks konverentsidel

ja

välis-

O. Märtens,

Eesti tehnikatea-

ning

töös-

tusringkondades.
Tulemuslikumad
*

alusuuringud:

ränikarbiidi

ja

teiste

laia

keelutsooniga pooljuht-materjalide

lis-matemaatiline modelleerimine
leerimine
*

laia

(E.

Velmre

ja

A.

ja pooljuhtseadiste

Udal);

keelutsooniga materjalidest pooljuhtstruktuuride

mistamise

tehnoloogiate

tiline modelleerimine (T.

füüsika-

numbriline simu-

uurimine

ja

kontaktide

val-

kontaktalade füüsikalis-matemaa-

Rang).
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Märkimisväärseid tulemusi

tegevuse analüüsiks

saadi ka

kasutamisel südame-

bioimpedantsi

ja juhtimiseks (M. Min).

Biomeditsiinitehnika keskus

Juhataja prof Hiie
Keskuse

Hinrikus

teadusuuringud

on

haaratud Eesti

biomeditsiinitehnika

grammi.
Teadus*

*

*

ja arendustegevuse

valdkonnad:

elektromagnetkiirguse koosmõju inimorganismiga (H. Hinrikus),
laserkiirguse

kasutamine

füsioloogiliste signaalide

Tulemuslikum
*

teaduspro-

:

meditsiinidiagnostikas (K. Meigas),
töötlus (T.

Lipping).

alusuuring:

bioloogiliste

süsteemide

elektromagnetiline

tundlikkus (H. Hinrikus,

JUDASS):
Tulemuslikum
*

rakendusuuring:

Jlasersüsteem kardiovaskulaarseks

Elektroonika

Juhataja
Keskusel

*

kompetentsuskeskus

puuduvad riigleelarvest

eraldatud

teadustegevuse

sihtotstarbelise

ja aendustegevuse

koostöös

olulisemad tulemused:

Network” esimese

automaatmõõtesüsteemi

miseks

ja

üldkasutatava

tasuta

kasutajaskonnale

for Information

etapi koordineerimine,

elektroonikainstituudi mõõtesüsteemide

alanud

Interneti

ra-

uurimisteemad.

lõppesteadus- ja õppetööalase välisprojekti “Electronics
Technology

*

R. Kattai).

Aivar Usk

hastamisega kaetud
Teadus-

diagnostikaks (K. Meigas,

arendus

laboriga

1997

lõpus

välistemperatuuri registreeri-

teenusena

kättesaadavaks

täienes töökindluse

muutmiseks
mitme-

ja kasutajaliidese

kesisuse osas,
*

LabVIEW

ograafilises programmeerimiskeskkonnas
ments, Inc)

välja

keskus koostöös

arendatud

temperatuuriserveri

elektroonikainstituudiga

(National

tuuma

interaktiivse

põhjal

Instru-

katsetas

praktikumikesk-

konna loomist,
*

laiendati

täienduskoolitussuuna

MS iFelecom OÜ
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ARVANDMED PUBLIKATSIOONIDE KOHTA

|Üksik- | Õpik

Teaduskond,

asutus

välja-

| õppe|vahend,

anne,

Teaduslikud artiklid

Muud

ajakirjas/kogumikus

publikatsi-

СС | ее!геёсеп-

| käsigraafia |raamat
mono-

| Kokku

oonid*

S)

-

те?егеет
{ауа5

Ehitus

Energeetika

1 |23 |2 |
5 | & |4 |

Нитапйааг

Кеета
Majandus

A
füüsika

jsAb

34| 47| 146 |
54 |34| 21 | 12% |
28| 108| 63|273|

Aa

ja

24

14

3

Mehaanika

в

40

19

Ae

tehnika

]

3

_-

ВКаатацково|

TTÜ

9|

|
_| 10| 9 |55|

шболеника

61

11

-| -

1

116

20

ор

97

15 |

s|

asutused

Кокки

jUUU67 | 132

165 |

440 | 583 |506

|189

*

Muud publikatsioonid
tõlgitud/toimetatud raamatud, populaarteaduslikud
raamatud/artiklid, teadustööde aruanded

väljaandes

“Current Contents” toodud

ajakirjades ja kogumikes.

Publikatsioonide osakaal

Ehitus1еа

сі;:оз:/‹опи Energeetika°

Asutused

teaduskond

0,

\‹'

Süsteemitehnika

&éf—

AL
,

Humanitaar:teaduskond

=

LS

—

МЁ’”ЁЁ'*Ё,;Ё; o>

@2{%‚;

НЫ

;

ОНО

AL A

6%

;

Infotehnoloogia
teaduskond

jaaa

2

,

Е

LN

U
L

Й

teaduskond
13%

>

"А'
Й

teaduskond

Mehaanika-

--

—

1%

9%

A

—

Raamatukogu

9
5%

j

18%

7%
IN

Majandus

K

CC

;

Matemaatika-

füüsika-

teaduskond
11%

‚
Keemiateaduskond
14%

teaduskond
6%
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KHEIUTUSFEGEVUS

Saadud
*

patendid:

Slovakkia

ja
*

Prantsuse

ä

dispositif

characteristigue

*

positiivsed

Meigas,

J. Lass

un

et

jt (biomeditsiinitehnika keskus).

otsused leiutise kohta:

tolmpõletamisel

modifitseeritud

puistetuhkadest mitmesuguste

materjalide

saamise meetod”. Autorid A. Ots, R. Rootamm, L.

puistetuhk-

Õispuu

(soojustehnika instituut).

Otsus Eesti Patendiametist leiutisele
tekkivatest

ä

cardiague”'.

tekkivatest

J. Nüssik

pro-

application

stimulateur

Otsus Eesti Patendiametist leiutisele “Põlevkivikütuse

ja
*

notamment

de transfert non-lingaire

de controle et notamment ä

Autorid H. Hinrikus, K.

Saadud

elektrimasinate Instituut).

ja

Vabariigi patent “Dispositif electronigue

grammable
un

Autorid J. Järvik

Vabariigi patent “Riadeny napajaci zdroj“.

K. Jaanson (elektrotehnika aluste

“

Põlevkivikütuse

puistetuhkadest mitmesuguste

mise meetod”.

kivimite

Autorid A. Ots, R. Rootamm, L.

tolmpõletamisel

ja materjalide

Õispuu ja

saa-

J. Nüssik

(soojustehnika Instituut).
*

Otsus Eesti Patendiametist leiutisele “Stabiilse
sitsioon

ja

selle valmistamine”“.

L. Mölder, E. Tearo

ja

E. Uus

mootorikütuse

Autorid J. Kann,

H.

Rang,

kompo-

J. Kriis,

(keemiatehnika instituut).

Saadud kasuliku mudeli tunnistus:
*

Eesti

Vabariigi

kasuliku

mudeli tunnistus “Meetod

tamiseks”. Autorid M. Kiivit, P. Palu
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ja

O. Tauts

kalapasta

valmis-

(toiduainete instituut).
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OSOONIMINE JA TÄIUSTATUD OKSÜDATSIOONI
PROTSESSID —2l. SAJANDI
VEEPUHASTUSTEHNOLOOGIA
Kommentaar Eesti

teaduse

Vabariigi

aastapreemia pälvinud

Preemia tehnikateaduste alal tööde tsükli “Täiustatud oksüdatsiooni
loodusvee varude kaitseks
teadlasele

Sergei

prof

Preisile

ja vee

protsessid

säästvaks kasutamiseks” eest omistati

Juha Kallasele, vanemteadur Marina

Trapidole,

ja allakirjutanule. Tegelik ring inimesi, kes

uurimistöös osalesid

tööle

ja sellega preemia saamisele

neljale

vanemteadur

ühel või teisel viisil

kaasa aitasid,

on

loomulikult

preemiat tuleks vaadata kui tunnustust kõigile TTÜ keemiatehnika
ja TTÜ Keemia Instituudi keskkonnakeemia ja -tehnoloogia osakonna

laiem. Antud
instituudi

õppejõududele, teaduritele, inseneridele, doktorantidele, magistrantidele ja üliMeie kahe

õpilastele.
osalesid

asutuse

ühise

nimetatud

peale eespool

uurimisrühma viimase

preemia-saajate

nelja

veel dotsent

aasta

töös

Hilja Loorits,

teadur Jelena Veressinina, vaneminsener Sven Kamenev, insener Viktor Ahe-

lik, doktorant Marina Kritsevskaja, magistrandid Jelena Terentjeva, Anna Goi,

Tatjana Malõgina ja
tunnustus

ja

Teadustöös
saavutatu

omandatud

protsessid

mitmed

üliõpilased. Kõigile

raske tõmmata

on

vahel.

selget ja

Uued kvalitatiivsed

aparaatide

Nii ka meie töö

kogemuste najal.

uuringuid
kateedris

ajale tagasi

paarkümmend
jatele.

puhul.

ajajärkudel

võimalikuks

varem

Täiustatud oksüdatsiooni

on

olnud

osoon.

TPI keemiatööstuse

protsesside ja
omaaegses
(praegune TTÜ keemiatehnika instituut) prof Enno Siirde
60ndate aastate

aastat ees.

algul.

Veepuhastusjaama juhataja

vaadates tuleb nentida, et need

Uurimisobjektiks

Teda toetas

igati

uuen-

Johannes Sutt. Nüüd sel-

uuringud

olid

valiti Ülemiste

oma

ajast vähemalt

järve

vesi. Määrati

järvevee värvusele, hägususele, lõhnale, maitsele ja teistele näita-

Tehti kindlaks

taaegadel.

erinevatel

nende aluseks

kõigi

alustati

dustealdis tegus Tallinna

osooni toime

piiri

saavad

osooni, vesinikperoksiidi, ultraviolettkiirguse ja katalüsaatorite

on

algatusel ja juhendamisel juba
lele

kindlat

tulemused

erinevad kombinatsioonid, aga peaaegu
Osooni

neile siinkohal meie siiras

tänu.

Mõõdeti

katsetati erinevaid

vajalikud

osooni

vette viidavad osooni

lagunemise ja

kontaktaparaate

valmisid R. Munteri, H. Looritsa

magistritöö ning lõpuks
ameeriklased täpse

ja

ja

vee

segamiseks.

S. Preisi kandidaaditööd, S.

analüüsiga kõigile selgeks
uurijaid

vees.

vee

ainete tekke

kloorimise

vees.

aas-

Uuriti

ja

Selle tulemusena

R. Munteri doktoritöö. 70ndate aastate

kantserogeensete kloororgaaniliste
uudis kõiki osooni

osooni

annused erinevatel

reaktsiooni kiirusi

Kamenevi

algul tegid

suure

aga

puuduse

Loomulikult innustas

see

terves maailmas.
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TTÜ

keemiatehnika instituudis

teadustöö

peale

pidevaid

vastaste

tuli

probleemide

vastaseid leidus

rünnakuid
nii

aga

ja

kujunes

tegelda

kaitsta

tasandi

iga

oma

ka

oma

osooniuurijate koolkond,

lobitööga, tõrjuda tagasi

seisukohti

ajakirjanduses.

bürokraatide kui ka

hulgas.

Nende vastuväiteid võiks kokku võttajärgmiselt:

tekitab

vees

tundmatuid

Ülemiste järve

tuleks

aineid

vee

kasutamine

Osooni

eriala-asjatundjate

osoon on

sööb Tallinna veetorud

ja

läbi

kallis,

osoon

üleüldse

ning

täielikult üle minna

lõpetada ning

kel

osooni

põh-

javeele.
Mis

puutub

osooni

tootmise

ja

majandusteaduskonna professor H.
et vee töötlemise kulud

osooniga

kasutamise

Tallinna

samad, mis kloori kasutamisel, kuna

kusjuures
süüa

talvel

osoon

ainult

piisab

aga ei oleks

linnavõrku antavas

vee

kallid

ja

meil nad

puudusid

kus veenvalt tõestati, et

happed,
tekita

sest

Kõige

tekitab

vees

vees

raskem oli

väga kiiresti, pealegi

tagasi tõrjuda

oponen-

lõppes sellega,

olid

uurijate töödele,

kloorgi (aldehüüdid, ketoonid,

sipelghape, äädikhape, oksaalhape),

tellida

jon otsustas

laguneb

väikestes kontsentratsioonides kõiki

kantserogeenseid kloroformi-tüüpi

Võitlus osooni eest

peaaegu

koagulanti,

tekitamises vees, sest analüüsiseadmed

neid oksüdatsiooni vahesaadusi, mis
näiteks

tulevad

võimaldab kokku hoida

üldse. Saime toetuda ainult teiste

osoon

siis viis tollane

filtrimisest ja osoonimisest. Veetorusid läbi

osooni ei ole.

tide süüdistusi tundmatute ainete

Veepuhastusjaamas

osoon

kuidagi saanud,

vees

maksumusse,

Levald läbi võrdlusarvutused, mis näitasid,

karboon-

kuid erinevalt kloorist ei

ühendeid.

et Tallinna linnavalitsuse osooni komis-

prantsuse firmalt Trailigaz kaks tööstuslikku osoonigeneraa-

torit, kumbki tootlikkusega 50 kg osooni tunnis, ning tollane linnapea Jaak
Tamm
mas

kirjutas lepingule

alla.

Osoonijaama projekt valmis Soome-Eesti

PIC-EST. 15. novembril 1997 saabus

Siirdega

Tallinna

Veepuhastusjaama

pidulik

Osoonitud

euronormidega.

organoleptiliste

omaduste

edukalt
olid

lõpule jõudnud

meid

järjest

Marina

enam

tema

Trapidot,

lusprotsessid,
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prof E.

viia vasta-

kõigepealt

õpilaste

ulatuses.

töödes

ning tegemistes

processes,

Aga juba

viis aastat

Sergei

Preisi

täiustatud oksüdatsiooni

AOP).

Need

on

kus osooni kasutatakse koos

või tahke

katalüsaatoriga,

oma

oli niisiis

saadud tulemused

ja pilootseadmetel

enne

seda hak-

ja allakirjutanut

huvitama teatud uued keemilise oksüdatsiooni võtted, mida

vanced oxidation

(UV)

ühisfir-

meeldiva, värske lõhna ning maitsega

Juha Kallast,

maailmas hakati varsti kutsuma

guse

ta on

laboratooriumis

juurutatud praktikasse täies

kasid

joogivee põhinäitajad

vesi erineb klooritud veest

poolest

ja õrnsinaka värvusega.
Üks järk prof E. Siirde ja

osalesime koos

osoonitsehhi avamisel. Eelosooni kasu-

tamine eelkloori asemel võimaldas Tallinna
vusse

hetk

kogu

protsessideks (ad-

vee/heitvee kombineeritud tööt-

vesinikperoksiidi,

aga mitte ainult. AOP

ultraviolettkiir-

protsesside

hulka
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kuuluvad ka süsteemid, kus

osoon

üldse

puudub,
koos

UV-kiirgusega, vesinikperoksiid

koos

nagu näiteks

vesinikperoksiid
süs-

raudkatalüsaatoriga (Fenton

teem), elektronkiirguse kasutamine.
Täie

õigusega

võime

osoonimist ennast

vee

lugeda

juhul,

täiustatud oksüdatsiooni

kui

mitte

kulgeb

see

protsessiks ka

happelises,

või leeliseses keskkonnas. Miks? Mis ühendab kõiki neid
kombinatsioone?

oksüdeerijate

üliaktiivsed väga

(°OH). Need

orgaaniliste saasteainetega
vadki

osooni

kõigepealt

suurem on

See

osooni

vees

enda

ühisnimetaja

lühikese

tavalist

vaid neutraalses
loetletud

eespool

hüdroksüülradikaalid

on

mis

elueaga osakesed,

reageerivad

sadu tuhandeid kordi osoonist kiiremini, teki-

lagunemisel

lagunemise kiirus),

vees

(mida kõrgem

aga ka erinevate

seda

pH,

vee

kombinat-

oksüdeerijate

sioonide kasutamisel.
Samal

ei

ajal

saa

öelda,

et vee/heitvee

puhastustoime

°OH-radikaalide kontsentratsioonist. Asi
looduslik keskkond
loodusvees

ise

väga keerulise

on

alati lahustunud karbonaat-

on

) ning ammoniaaki. Need

on

reageerides radikaalidega

peaaegu

tekitavad keemiliselt täiesti

ioonse

passiivseid

koostisega

ja bikarbonaatioone

°OH-radikaalide
sama

oleneks ainult tekkinud
sest vesi

palju keerulisem,

on

süsteem.

(CO32'

kui

Igas

jja CO3

passiveerijad (scavengers), mis,

kiiresti kui

osakesi

ning

olevad

vees

saasteained,

oodatud tulemus

jääb

tihti

saavutamata.

siinkohal lühidalt

Kirjeldades
saa

jätta

sioonimehhanismide
na-

mõningaid

radikaalseid reaktsioone vees, ei

märkimata kahe

silmapaistva uurija teeneid AOP protsesside reaktuurimisel. Need on Šveitsi Zürichi Föderaalse Keskkon-

ja Tehnoloogiainstituudi emeriitprofessor Jürg Hoigne ja
Ülikooli keskkonnatehnika instituudi professor William

rolina

tuleb

meest

pidada

uute, täiustatud oksüdatsiooni

loojaks ja väljaarendajaks.
iseloomuga ning
Miks need
panu

teise omad kindla

protsessid

osaliseks? Sellele

segane,

jõutud

on

Esimese tööd

on

protsesside

protsesside samaaegseks

seejuures sügavalt

mehhanisme
See

on

ja

võiks vastata ühe

protsessid

kõik, mis

lausega
on

tervisele

pole

tagasilööke,

täpsema analüüsiga
seni

uuritud.

Sageli

nagu osooni

jõe

vee

tuvastati
on

nende

osooni

nii oli

see

kord ka osooni

tähele-

piisavalt

protsesside
piisavalt

poolt

on

ole-

reaktsioonihästi.

ja vesinikperoksiidi

kom-

puhastamisel pestitsiididest,

vees

kus

aineid, mille mõju inimese

protsesside

damisele osutunud takistuseks puhastuse ülemäära

jälle

on

piisavalt segased. Ühelt poolt

tekkivaid oksüdatsiooni vahesaadusi veel

toonud vahel ka

vee

suure

rakenduseni tööstuslikus mastaabis, teiselt

binatsiooni kasutamine Pariisis Seine'i
töödeldud

teoreetilise

praktilise suunitlusega.

üsna tihti sunnitud tunnistama, et ei tunne nende

me

Põhja-Ca-

Glaze. Mõlemat

saanud maailmas veeala teadlaste nii

huvitav! Ja need AOP

nende

on

USA

kõrge

tööstuslikule raken-

omahind. Meenutades

puhul. Nüüdisaegsed osoonigeneraatorid
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tarbivad aga kaks korda vähem

kui nende

elektrienergiat

kWh

tagasi (10—12

mend aastat

sünteesitud

kg

1

mõniküm-

eelkäijad

osooni kohta 22—25

kWh

asemel). Ka AOP protsessid ise täiustuvad pidevalt ja muutuvad odavamaks

ning

täiesti

on

Mida
Millele

me

et tulevik on nende

selge,

teame AOP

päralt.

uurimisest

sellesuunaline uurimistöö sihitud

on

rakendustest, siis võiks
kõnesolevate
roeteen,

protsesside

tuua

pika

abil

protsesside

rea

kasutamisest maailmas?
Kui alustada

praktilistest

erinevaid keemilisi aineid, mida

väga

edukalt

on

ja

praegu?

vees

tetrakloroeteen, metüületüülketoon,

kahjutustatud: hüdrasiin,

triklo-

1,4-dioksaan, nitrosodimetüül-

amiin, fenoolid, benseen, tolueen, etüülbenseen, ksüleen, trinitrotolueen, vinüülkloriid, nitroglütseriin, kloroform, süsiniktetrakloriid, polüaromaatsed süsivesinikud.

Seejuures
giliselt

on

et AOP

oluline,

resistentseid saasteaineid

kloriidini, sulfaadini, veeni,

puhastusprotsess ja
nimetatakse 21.

see

ja

orgaanilistest

miks kõnealuseid

põhjuseks,

saasteainetest. Tänu

säästva

Esialgse

kui lähte-

Eriti tõhusaks

on

protsesse
need prot-

tootlikkusega põhjavee puhastusjaamades

°OH-radikaalide

passiveerijaid)

protsesside kõrgele

malik luua saastatud tööstusvee taaskasutuse

jõuda lõpuks

allapoole 0,005 mg/l,

Seda ei võimalda ükski senituntud vee/heitvee

ka ilmselt

keskmise

leelisusega (vähe

bioloo-

lagundada

süsihappegaasini, nitraadini,

sajandi veepuhastusprotsessideks.

sessid osutunud väikese
madala

võimalik viia

on

mg/l.

on

võimaldavad

kuni

st neid peaaegu täielikult mineraliseerida.

saasteaine kontsentratsiooni
kontsentratsioon ei ületa 50

protsessid

praktiliselt

ja

vee

puhastamisel

tulemuslikkusele

on

retsirkulatsiooni skeeme

või-

ning

veemajanduseni tegelikkuses.

Mida veel uurida? Uurida

on

palju.

On

vaja saada täpne

ülevaade

protsesside

kulgemise reaktsioonimehhanismidest, tekkivatest kõrvalsaadustest, nende
toksilisusest, koostada protsesside matemaatilised mudelid, mis võimaldaksid
nähtust simuleerida,

optimeerida, õigesti kujundada ning

minekut. Ka meie uurimisrühm
Oleme
teainete

välja

analüüsi

ja

püüdnud

läbi viia

oma

mastaap-üle-

panuse.

Agentuuri prioriteetsete

saas-

kuuluva kümne fenooli, kaheksa klorofenooli, seitsme nitro-

aromaatse

keemilise

hustes. Määrasime

aminoühendi

ning

ja

seitsme

polüaromaatse

fotokatalüütilise oksüdatsiooni

nimetatud ainete

täiustatud oksüdatsiooni süsteemides
südatsiooni

siin anda

töötanud USA Keskkonnakaitse

nimekirja

fenooli, nelja

on

lagunemise
erinevatel

süsivesiniku

metoodika vesila-

kiiruskonstandid

pH

väärtustel

erinevates

leidmaks ok-

optimaalsed tingimused, tegime selgemaks reaktsioonide kulgemise

mehhanismid neis süsteemides.
Oksüdatsiooni saaduste lähem
tekkisid

kinoonitüüpi

ühendid

tundmaõppimine näitas, et enamikul juhtudel

ja orgaanilised happed (sipelghape, äädikhape,

oblikhape, glüoksaalhape) ning vesinikperoksiid.
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Oksüdatsiooni saadused

osu-
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tusid

Daphnia

mis

loob

testi

magna

toksilisteks kui

Saaduste

algühendid.

eeldused

mittetoksilisteks või tunduvalt vähem

järgi üldjuhul
AOP

praktikas

biodegradeeritavus

paranes

märgatavalt,

kombineerimiseks

protsesside

biopuhas-

tusega.
Et viia laboratoorsete katsete
koostada

protsessi

massiülekannet oksüdatsiooni
side

tulemusi

matemaatiline mudel.

ja kontaktaparaatide

reaktsioonide võrrandite

üle tööstuslikku

Kirjeldasime

protsessides ning

koostasime erinevate protses-

matemaatilised mudelid.

Seejuures

ulatus keemiliste

mudelis mõnikord 35-ni, kuna tuli

arv

tuleb

mastaapi,

matemaatiliselt osooni

võtta

arvesse

kõiki võimalikke reaktsioone molekulaarse osooni, vabade radikaalide, nende
ainete vahel. Koostatud mudelite alusel simulee-

passivaatorite ja orgaaniliste
risime

oksüdatsiooniprotsesside käiku, reaktsiooniproduktide moodustumist,
ja gaasifaasis.

oksüdantide kontsentratsiooni muutusi vedelModelleerimisel
osooni

selgus,

ja orgaanilise

et

olenevalt vesilahuse

pH-st

mõnikord (leeliseses keskkonnas) ületada °OH-radikaalide
vahelise reaktsiooni kiiruse
osutus oodatust

vahel

kulges

kõikide

kuna

ühesuguse eduga

vesilahuse

juhul juba

osooni

hästi kokku

langeda

Kohtla-Järve

mägede

erinevaid

reaktorist

väljuvas gaasis tegelikult

tehnoloogilise

viimiseks

Hästi õnnestusid
saastatud

positiivseid
Töö

oksüdatsiooni

protsesse, töötasime

teoreetilised alused

ringlusse ning

pooltööstuslikud

põhjavee

ja

täius-

värske

üldheitvee

kulu

välja
tuha-

soovitused

ja praktilised
vee

ja

vähendamiseks.

katsed Keila-Joa raketikütuse

fotokatalüütilisel

mürgise

puhastamisel.

bensiinilisandi

komponen-

On saadud ka esimesi

metüültertsiaarbutüüleetri

vees.

jätkub. Meiega

Dello, H. Ojaste

paradoksaalne,
mida rohkem

tegelikult

mõõdetud

puhastusvariantide majanduslikkust.

tulemusi väga

lagundamisel

aine
mitte

tulemusi.
täiustatud

süvapuhastuse

vee

Hindasime erinevate

tidega

et

korrigeerimise ja

põlevkivitööstuse bioloogiliselt puhastatud

heitvee

selgus,

Katsetasime ka neurovõrke klassikaliste mudelite asemel,

sageli paremaid

Kasutades

ja orgaanilise

Samuti

piirkelmes.

koostatud mudeli alusel matemaatiliselt simuleerida. Näiteks

vajadusele.

mis andis

aine

OH-radikaalide kontsentratsioon

arvutatud osooni kontsentratsioonid, mis viitas mudeli
tamise

ja orgaanilise

°

osavõtvate ainete kontsentratsioonide muutust ei õnnestu

protsessist

e 1 tahtnud

palju kordi,

tunduvalt väiksemaks. Reaktsioon

sel

võis molekulaarse

saasteaine (näiteks fenoolide) vahelise reaktsiooni kiirus

aga

ja

on

liitunud noored aktiivsed

doktorandid

oleme

me teame

selgesti

J. Reinik,

Kritsevskaja.

tunnetanud ühe hästituntud tõe

(teada saame),

A. Goi, A.

magistrandid

M.

seda paremini

Näib küll

paikapidavust

saame aru,

kui vähe

me

teame. See tiivustabki edasi liikuma.

Rein Munter
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EESTI

ALUSPÕHJA ISOTOOPGEOLOOGILISEST
UURIMISEST

Kommentaar Eesti

Preemia

Vabariigi

geo-bioteaduste

teaduse

alal anti Tallinna Tehnikaülikooli

teadlaskollektiivile koosseisus Dimitri
didaat Linda Hints,

ning TÜ geoloogia

Jaak Nõlvak

gia)”.

Kokku

kuulus

siluri

tsüklisse 22

mõningaid

mistöö tulemusi

selle Eesti

Geoloogia Instituudi

geoloogia magister

tulemusi Eesti

Leho Ainsaar

paleosoilise arenguloo

stratigraafia, klimatoloogia ja
suur

väljaannetes.

enamus

Püüan

okeanolooavaldatud

on

siinkohal

põgusalt

suhteliselt uudse uuri-

aluspõhja geoloogias

näidata kasutatud meetodi võimalusi erinevates

ning

kan-

Martma ja geoloogia magister

tööd, millest

rahvusvahelistes eelretsenseeritavates
tutvustada

Tõnu

instituudist

“Isotoopuuringute

selgitamisel (ordoviitsiumi ja

tööle

Kaljo (kollektiivi juht), geoloogia

geoökoloogia magister

tööde tsükli eest teemal

aastapreemia pälvinud

geoloogia

valdkondades.
Eesti

vanapaleosoiline aluspõhi,

mitest

lisaks veel

liivakividest

devoni liivakividest

bonaatkivimites

on

olnud

põhjusil

peamisi

abimehi

terrigeensetest
on

kasutada

meie kivimites

peale

hapniku ja

süsiniku

uurimisel. Idee realiseerus esimeste

Eespool märkisime, et
ja hapniku isotoope

on

kivimite kasutatavus

algul

geoloogilised

Kar-

ja tekkega
(ligi pool

ja

publikatsioonidega

meie töösuund

on

suhteliselt

edukalt kasutatud oluliselt

isotoopanalüüsiks
Inglismaal ja

mõjussfääri.

asjaolu

viiski mõttele

isotoope aluspõhja geoloogilise

arengu

1994. aastal.

uus

suund,

nooremate

rea aastate

sest süsiniku

kesk-

ja

uusaeg-

vältel. Paleosoiliste

oli aga kaua kahtluse all, mistõttu alles

ilmusid esimesed ordoviitsiumit
artiklid

ega ole sattunud

nihete

kivististe hästi säilinud ka mitmed tek-

konna, sh ka Eesti kvaternaari geoloogias juba

90ndate

Lõuna-Eestis

setenditest.

vanuse

süvakihtidesse

kaasnevate suurte rõhkude

kekeskkonda iseloomustavad keemilised parameetrid. See

püüda

kamb-

paljudele geoloogide

erinevate kivimite

maakoore kuumadesse

protsessidele

on

ja

muudest

ja

need settekivimid vähe või üldse mitte moondunud, sest need

maetud

mäetekkelistele
Neil

vendi

siluri karbonaatsetest kivi-

lahendamisel. Hoolimata väga suurest vanusest

probleemide

miljardit aastat) on
pole

Põhja-Eestis

rohkesti hästi säilinud kivistisi, mis

olnud

põlvkondadele
seotud

mis koosneb

ordoviitsiumi

ja
ja
ning
(peamiselt mitmesugused lubjakivid ja dolomiidid) ning

riumi savidest

ja

silurit käsitlevad

isotoop-

Saksamaal.

Öeldut arvestades sai TTÜ (sel ajal Eesti TA) Geoloogia Instituudis alustatud tööde esimeseks ülesandeks meetodi kasutatavuse tõestamine Eesti oludes

ning

see

lahendati

positiivselt.

kule) analüüsimine
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Juba esimeste siluri

kogukivimi

läbilõigete (Ohesaare,

meetodil näitas veenvalt süsiniku

Prie-

ja hapniku
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stabiilsete

suhete

isotoopide

(õ]3C

õlsO)

ja

uurimisest tulenevaid

geoloogias, kuid osutas ka kivimite koosseisust
varieeruvusest) ning diageneetiliste
Kokkuvõttes
sete

preemia

isotoopide

tatud

taotlemiseks esitatud

suhtvahekord

diageneesist ning

algset isotoopkoostist.
andmeread

peegeldab piisavalt tõepäraselt

Tänu

kogukivimi

väärseks. Samael
on

saa

väita

tingitud piirangutele.

töödega näidati,

et süsiniku stabiil-

Eesti karbonaatkivimites üldiselt vähe

puursüdamike läbilõigete

muudest oluliselt täielikumad

seks kasutatud

saamiseks

see

on

(kaltsiidi ja

muutuste ulatusest

võimalusi

dolomiidi sisalduse

meetod

uurimisele

maksimaalse

ning

osutus süsiniku

mõjus-

merevee

omaaegse
on

autorite

pidevuse tagami-

ka täiesti usaldus-

osas

uurimise kohta, kus hea tulemuse

hapniku Isotoopide

analüüsida valitud (muutuste suhtes kontrollitud) skeletikalt-

vaja

siiti.

Võttes aluseks arusaama meetodi kasutatavusest ordoviitsiumi ja
geoloogilise arenguloo selgitamisel, kujunesid TTÜ Geoloogia Instituudi
misrühmal ühiste huvide alusel tihedad koostöösuhted

loogia

ja Liverpooli Ülikoolist.

insituudist

täiendav panus

hapniku isotoopide

osas, kuivõrd

muutuste avastamiseks ei ole

geneetiliste

tas oluliselt Eesti

Viimaste

poolt

oli

eriti

geo-

oluline

mele laboratoorne baas diaMeie tööd soodus-

mis võimaldas meil uurida

ja proove

maksimaalselt või-

puursüdamikest ning sellega tagada uurimisobjekti

võtta

uuri-

kolleegidega TÜ

kahjuks küllaldane.

Geoloogiakeskuse toetus,

siluri

maliku täielikkuse.
Uurimistöö tulemusi

võib

graafia, paleoklimatoloogia ja
mine

(paleokeanoloogia).

kolme

liigitada

Kui need märksõnad

de teket

üldised

mõjustavad

tingimused.

Kui

pisut

lahti mõtestada, siis

stratigraafilised

jutt on

vastavalt kivimite

ja
ruumilis-ajalised vahekorrad, nens.o

(kliima) ja regionaalsed (faatsiesed)
tulemused

strati-

parameetrite interpreteeri-

geoloogia peamistest probleemidest ja ülesannetest,
nende kihtide suhteline vanus, omavahelised

valdkonda

peamisse

merelise keskkonna

on

kõige

enam

keskkonna-

vajalikud geoloogia

lgapäevastes rakendustes,

siis teised ülalnimetatud

üldisemate

ülesannete lahendamisel. Konkreetsetest tulemustest

arengulooliste

aspektid

astuvad

esiplaanile

märgime järgmisi.
Näidati süsiniku
tavust
nuse

isotoopide

stratigraafilistel
määramisel

määramisel.

sisaldussuhte muutumise

eesmärkidel, sh

ja läbilõigetes

Isotoopanalüüsi

(õI3C

kõvera) kasuta-

läbilõigete korrelatsioonil, kivimite

esinevate lünkade avastamisel

andmete alusel

täpsustati ja

ning

va-

ulatuse

täiendati Keila, Por-

kuni, Raikküla, Adavere, Rootsiküla ja Paadla lademe stratigraafiat. Siinjuures
on

põhjust

graafiliste

rõhutada autorite

stratigraafilise
siooni

printsiipi,

tõendite tihedat seostamist

mis nõuab

ja

dateerimiseta või konkreetsesse

asetamata

on

isotoopandmestik

isotoopandmete ja

vastastikust kontrolli. Ilma

biostrati-

täpse

geoloogilis-fatsiaalsesse

oluliselt vähem

bio-

situat-

väärtuslik või

isegi
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detailseks tööks kasutu. Neil motiividel

on

selt olulised ka

paleontoloogilised tööd,

filiseltkorrektse

tagapõhja.

Süsiniku

siumi

lõpu

nn

puhul. Kõige

veetaseme

biostratigraa-

paleoklimatoloogiliste
osutati hilisordoviit-

tähelepanu

suuremat

Hirnantia ehk Sahaara

sesside (ookeani

esimeste

tagavad

kasutati edukalt teatud

ja hapniku isotoope

rekonstruktsioonide

kõrval samaväär-

isotoopuuringute

mis

jäätumise ja sellega seotud keskkonnaprot-

eustaatilised muutused, kliima

soojenemine-ja-

henemine) ja bioloogiliste sündmuste (organismide väljasuremine,
ridade

Järsud

ilmumine) selgitamisele.

muutused

setete

oletusele,

et

esines mele

isotoopkoostises

jääaegadele

uurimisel Balti

läbilõigetes,

miljonit

10—15

saadud ka

on

varases

hilisordoviitsiumis

iseloomuliku ookeanivee

planeedil juba

olulisi tulemusi

veetaseme kõikumised

varasiluri

kaasnevad

viinud autorid

tsirkulatsiooniga episoode

Sahaara jäätumist.

aastat enne

Brasiilia

nn

on

uute arengu-

ja

Kuid

jäätumiste kajastumise

mis kõneleb märksa pikemast

glatsiaalsest epohhist

kui seni arvatud.

Isotoopandmestikul põhinevate
kasutamine

paljude
sest

orgaanilise

biootiliste sündmuste

63C

keskkonna

parameetrite interpretatsioonide

maailma mitmekesisuse muutuste

väärtuste kõvera

parema

tippude

või halvema

või

kokkulangevuse

Järeldusi ja

graptoliitide puhul
gaaside

võib

lugeda

samuti mõnede teiste

sai

võimalikuks teha ka

ja

mõnel

tatud vetikate arvukuse

juhul

pöördvõrdeline

ja bioproduktsiooni ning

Isotoopandmete

episoodide
gule.

reaalse

ookeanis

tähtsat

huvitav

on avas-

Eesti hilis-

leidnud
mudel

reas

mudelite

tõepärasuse

töödes kasutamist L.

jahedamate ja soojemate
ookeanis

ja

Jepps-

kliima-

selle elustiku

aren-

läbilõigete üksikasjaliku biostratigraafilise ja

ning vajab

reas

piisavalt

punktides

kooskõlas

modifitseerimist.

jätkuvad.
Dimitri
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osa

konkreetsemalt hinnata

analüüsi alusel näidati, et mudel ei ole

situatsiooniga

Uurimised

on

mõjust protsessidele

Mudeli testimisel Balti siluri

isotoopgeoloogilise

Väga

maksimumidega
palju

paleookeanoloogiliste

paleookeanoloogiline

vaheldumise

mängis

-mitmekesisuse põhjuslikke seoseid.

kasutamine

hindamisel. Viimasel aastakümnel
soni koostatud

seos

si

võimaluse

kohta. Näiteks

langusest tingitud elupaikade

ka veemassi dünaamika.

ordoviitsiumi lademetes, mis annab
kliima

väljasuremise põhjuste

küllalt tõenäoliseks, et selles

sisaldus merevees, ookeani veetaseme

redutseerumine

tuvastami-

miinimumidega,

geokeemiliste ja geoloogiliste muutustega. Seejärel
oletusi teatud faunarühmade

Alustati

selgitamisel.

Kaljo

RAAMATUKOGU

Raamatukogu
ne,

tähtsamad

elektroonilistele ressurssidele
struktuuri

arendamine

tellitavate

rakenduste

ja veebipõhiste

prognoos

mida võiks rakendada

ning

kogude

koostise

välisajakirjade

optimeerimi-

valiku tõhustamine,

ligipääsu laiendamine, infotehnoloogilise

rahvusvaheliselt tunnustatud normidest

pinna vajaduse

olid

tegevussuunad

infovajaduste täpsustamine,

analüüsiti erinevaid

ülikooli

Lähtudes

väljatöötamine.

ja põhimõtetest,

koostati

infra-

raamatukogu

kontseptuaalseid mudeleid,

raamatukogusüsteemi

arendamisel

ja

hoone

juurdeehituse projekteerimisel.
Aastal 2000 täitus 475 aastat esimese eestikeelse trükise ilmumisest, mida
tähistati

kirjanduse teemanäitustega.

koostamisega kujundati

oma

sioonides toimunud aruteludes

Raamatukogu personal
ametikoha

Seoses Eesti

raamatukogude arengukava

visioon, osaleti avalikes ja erinevates institut-

ning

esitati

ettepanekud kultuuriministeeriumile.

3,25 ametikoha võrra

suurenes

ületoomisega majandusosakonnast raamatukogu

Raamatukogu

seoses

valvuri

arvudes 1998—2000
1998

1999

2000

13 626

10 204

13 772

ostud

7 767

7 236

10 345

annetused

1 671

1 060

1 526

sundeksemplarid

2 362

1 550

1 759

Saadud raamatuid

sealhulgas:

Saadud

4

koosseisu.

paberkandjal ajakirju (nimetusi)

768

841

Ligipääs täistekst-ajakirjadele (nimetusi)

900

130

2 935

16 344

17 939

17 591

Külastusi

242905

244212

235032

Laenutusi

337 374

287780

219 739

152 653

138 455

Lugejaid

sealhulgas kojulaenutusi
Teavikute ostusummad (mln kr)

Personal

Kogude

°

1M0 563

5,0

5,15

5,0

81,25

81,25

84,5

arendamine

Teavikute hankimiseks
limisele 74,8%,

perioodika

eraldatud

sealhulgas 6,2%

5,0 mln kroonist kulutati

eesti

perioodika telja 79,2% välisperioodikale ning 14,6%

andmebaasidele. Perioodika tellimiseks tuli kulutada

rohkem raha USA dollari stabiilselt

kõrge

kursi tõttu.

kavandatust

Open Society

Institute
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EIFL Direct

projekti

osteti

raames

uudistekanalist
tehnika

ning

ja

meditsiini alalt. Kuna

dikat tellida endises mahus,

kirja

tusõiguse
tas oma

ja

telliti

juurde

võimalik

ostmiseks kulutati

ja

majandusteaduskond

vaa-

loobus mitme aktuaalsuse kaotanud

25,2% eraldatud rahast, sealhulgas 51,8%

ning 2,5% elektroonilistele

täiendamine

raamatute

kogude

raamatute

ostusummad võimaldasid

umbes ühe viiendiku

vajalikust.

1526 raamatut (1999. aastal
Protection

ostude

jätkus

teatmeteostele. Eesti

ja sundeksemplaridega.

hankida 2238

Kasvas annetustena saadud

1060).

Suuremad

Eesti Pank

AnalogDisainilt

ja

annetajad

raamatute arv,

saadi

olid Environmental
Aatomiener-

Kanada eestlased. Professor Vello Kukk sai AS

raamatu “Circuits:

electric circuits” 100

Välis-

nimetust, mis moodustab

Agency, Rahvusvaheline Valuutafond, Rahvusvaheline

gia Agentuur,

engineering concepts

and

analysis

of linear

ostuks 70 tuhat krooni. Gebert Rüf Fond toetas

eksemplari

raames raamatukogu 20 tuhande krooniga Šveitsi
krooniga Šveitsi raamatute hankimiseks, lisaks saadeti
mitmesuguseid Šveitsi tutvustavaid ja saksa keele õppimiseks mõeldud

projekti

Swiss Baltic Net

ajakirjade ja
materjale.

10 tuhande

Professor Jaak Leimann sai Rootsi konsultatsioonifirma Siar Fondilt

raamatute ostuks 100 tuhat

krooni, mille eest telliti 71 nimetust (109 eksemplari)

välisraamatuid. Välisvahetuse teel saadi 264 raamatut ja 172 nimetust

Raamatukogul

oli 128

Arvele võeti
raamatu

võõrkeelset

eksemplaarsus

loodi

Technology

53 nimetust,

23

ligipääs

Plus

136

sealhulgas

2935

sealhulgas
10

ja

Ebsco

Jätkus

lõpuks

oli

kogudes

seoses

raamatute kinnistused.

paigutada.

täistekstidele
2789

pakett

Aasta

lõpuks

vaadati üle

Seoses
asus

ja

780

arvu-

Science

(Applied

ajakirja). Ajalehti

saadi

kogude puhastamine

Kokku kustutati 7484

eksemp-

749 520 arvestusüksust.

pearaamatukogu lugemissaali avakogu

timeerimine, millega

37,5.

120 eestikeelset

32 võõrkeelset. Jätkus

aegunud ja liiases eksemplaarsuses kirjandusest.
lari. Aasta

Eestikeelse

1,3 ja õpikul

referaatajakirja. Ülikooli

välisajakirja

ajakirja,

21 eesti-

eksemplaarsusega 2,7.

oli 2,7, võõrkeelsel

hangiti

ajakirju.

riigis.

saadi 900 nimetust,
CD-ROMil

ajakirja.

tivõrgu kaudu

vahetuspartnerit

13 772 raamatut keskmise

keskmine

Paberkandjal ajakirju

158

aja-

tellimisest.

Raamatute

and

perioo-

läbi senisest

mille tulemusena loobuti 50

ostmine sai võimalikuks ainult seetõttu, et

eesti ja 45,7% välisraamatutele

tasuta

polnud

teaduskondades

12 uut nimetust. Ebsco andmebaasidele kasu-

perioodikavajaduse kriitiliseltüle

väljaande

aastaks

viis infoosakond

põhjalikuma ajakirjade vajalikkuse uuringu,
tellimisest

sotsliaal-

järgmiseks

ajakirjast, ajalehest,
ja humanitaarteaduste,

kui 4000

enam

majanduse,

teatmeteosest

Ebsco

soodustingimustel ligipääsuõigused

andmebaasidele, mis sisaldavad täistekste

ruumipuudusega

avakogu

laiendamine

ja korrigeeriti

ka

ja

koostise op-

hoidlakogudes asuvate

tuli mitu

hoidlakogu

59 riiulil üle 10 tuhande trükise.

ümber
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Eesti

Hoiuraamatukogus vabastati

tati teadustööde aruanded,
nevalt ümber. Samas
numbrit (1195

üks hoidlasektor

diplomitööd ja

(190 m2?), milleks paigu-

võõrkeelsetest raamatutest eel-

osa

kustutati

ajakirjade säilitusnimekirjade

aastakomplekti)

rohkem kui 20 aasta vanuseid

Hoiuraamatukogus

säilitatakse vanemat

alusel

10 722

toodi sealt aasta

kirjandust,

Ehkki

ajakirju.

jooksul

2641 trükist.

lugejatele

Lugeja- ja infoteenindus
koosseisus

Lugejaskonna
toimunud.

Lugejate

eelmiste

lugejat külastas raamatukogu
külastas

protsenti,

dumusotsinguid

mis

on

tamist ei

tivõrgu

on

Külastuste

seletatav

seletatav

arv

lugeja

käis aasta

eelmise

aastaga

kohapeale

lei-

tulemata. Laenutati

avariiulitele

paigutamisega (kohalkasukättesaadavusega

arvu-

kaudu.

Ebsco andmebaasides tehti ülikooli
referaati

Technology

Science and

Abstracts

ja Food

Eurotranslator

gus tehti

lühiajaliselt

kõige

Infoosakonna

ja

kättesaadavaks

rohkem

huvi

loogi ja tutvumispakettide

ja

Raamatukogu

Technology Abstracts,

American

äratas

ainespetsialistid

Esimese kursuse

kaudu 16 742

täistekstartiklit.

Applied

rõdul

otsingut ning
Science and

asuvaid arvuteid

Referaatandmebaasidest olid enamkasutatavad Chemical

lugejat.

teostest

septembrini

ja

arvutivõrgu

10 698

Plusi kasutati 4795 korral.

kasutas 3142

korral

vähenes

elektrooniliste ressursside

registreerita) ja

laaditi alla 27 201

millest

keskmine

arv

vähenes eelmise aastaga võrreldes 68 tuhande

kirjanduse

uue

17 591

elektronkataloogi juurutamisega

saab teha interneti kaudu ilma

219 739 teavikut. Laenutuste

võrra, mis

lugejat päevas ja

13,4 korda.

jooksul raamatukogus

protsenti.

kokku 235 032 korral, mis tähendab, et keskmiselt

tuhat

raamatukogu ligi

võrreldes 3,8

aastatega võrreldes olulisi muudatusi ei

vähenes eelmise aastaga võrreldes 2

arv

12 sidusandmebaaside

kirjastuse

nõustasid

Elsevier

arvutivõr-

tutvumispaketti,

pakett

ScienceDirect.

lugejaid andmebaaside,

elektronkata-

kasutamisel 73 korral.

üliõpilaste

avatud täiendav

kust laenati

elektroonilistest teatme-

Heritage Dictionary. Ülikooli

4799

teenindamiseks

laenutuspunkt,

oli

õpikute

osakonnas 4.—14.

mida 9 päeva jooksul külastati 1701

õpikut (keskmiselt

189

lugejat ja

533

laenutust

päevas).

Raamatukogudevahelise
18, välismaalt

150).

rohkem tellimusi

laenutuse teel saadi 168 trükist või koopiat

Tellimuste täitmise

(51)

esitas keemiateaduskond.

Välja

saadeti 172 trükist (169

Eestisse, 3 välismaale). Tellimuste täitmise protsent oli 69.
olid maakondade

(Eestist

protsent oli 78. Tellijaid oli 43. Kõige

Sagedasemad tellijad

keskraamatukogud.
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Instituutide

janduse kogudest ning
Infoosakond

639

käsikogusse deponeeriti

46

päringule

4747

päringule (sellest

kaudu). Ainespetsialistidele

Ülikooli

kohta.
nide

tehnikaülikooli

loetelusid

esitatud 42

tehti temaatilisi

internetiportaal,

valdkondades. Realiseeriti

väljast-

tegutsenud kataloogivastati

publikatsioo-

väljatrükke (juubelid, tähtpäevad)

biblio-

andmebaasidest.

“Erialainfoallikad” loomist

Infoosakonna

olid 11

päringust

aastat

leidumuspäringule. Bibliograafiasektoris

Virtuaalraamatukogu pilootprojekti
teadusinfo

elektroonilise in-

publikatsioonide, õppejõudude, ajaloo ja tegevuse

graafiasektoris koostatavatest
rubriigi

259

struktuuriüksuste tellimusel koostati ulatuslikke

ja

osakonna

diplomitööd õpikute

poolt ülikooli, sealhulgas 2 välismaalt. Esimest
konsultant vastas kokku 6287

771 trükist teaduskir-

oli 30 köidet.

suurus

vastas kokku

127

ja

raamatut

keskmine

kogudest. Käsikogu
foteeninduse

51

ja õppetoolide

mis sisaldab

valitud linke

infootsinguks

ainepuu põhiosa ja ressursside (linkide)

ainespetsialistid

veebilehe

jätkati raamatukogu

raames

hüpermeedia põhimõttel. Kujundati välja

moodustasid 117

eri aine-

andmebaas.

jaotist
ja valisid välja

546 linki

üheksas ainevaldkonnas.
Bakalaureuse-

liograafiakursus.
ja

viisid läbi 160 tundi

töötajat pidasid
Kursuse läbis

harjutusi.

teavikute iseseisev

pus

esimese kursuse

ja diplomiõppe

Infoosakonna 9

üliõplastele

1181

loenguid

Kolmas

üliõpilast.

õp-

korraldati esmakordselt

otsing elektronkataloogist

veebipõhise kaugkoolitusena,

korraldati bib-

65 rühmale 72 tundi

kasutades selleks otstarbeks

väljatöötatud

kesk-

konda.

Euroopa
õppus

Liidu

“Erialainfo

meditsiinitehnika

Magistrandid

projekti
otsing”

Dedicate

arvuti-

ja

magistrantidele,

jätkuprojektina

süsteemitehnika

korraldati

ning

esmakordselt

elektroonika

mille eest oli võimalik saada 1,5

ja

bio-

ainepunkti.

oskasid küll kasutada erinevald interneti otsisüsteeme, vähem teati

otsinguvõimalustest

CD-ROM andmebaasides, tesaurustest, metaotsisüsteemi-

dest, teemakataloogidest ja bibliograafiaandmebaasidest.

jooksul

Aasta
kaülikooli
sioonide

korraldati

õppejõudude ja

publikat-

lisaks

Pearaamatukogu lugemissaalis

toimus 42

eksponeeriti uudiskirjandust rõdul, õpikute

osa-

teemanäitustel

eksponeeritud

teavikute nimestikud

publit-

raamatukogu veebileheküljel.

Raamatukogu
Tutvustati

osales messil

voldikuid.

“Tehnoloogia

pakutavaid raamatukogu-,

eriliselt kohandatud

160

6 tehni-

majandusteaduskonna ja energeetikateaduskonna raamatukogus.

Uudiskirjanduse ja
seeriti

55

aastanäituste korraldamist.

uudiskirjanduse näitust,
konnas,

kirjanduse teemanäitust, sealhulgas

teadurite isikunäitust. Jätkati TTÜ autorite

veebirakendust

Põhjalikumad

info-

ning

2000” iseseisva

ja tarkvarateenusi,

väljapanekuga.

milleks kasutati

koostati 25 nimetust reklaamlehti

individuaaltutvustused viidi läbi 42

külastajale.

ja

RAAMATUKOGU

Teadus-

ja arendustegevus

Raamatukogu töötajad

avaldasid 12 teaduslikku artiklit, 9

heartiklit, osalesid 28 konverentsil ja seminaril. Välismaa
4 ettekannet. Trükis avaldati
konverentsi “Muutuv

raamatukogu

80.

ülikooliraamatukogu”

käsikirja ja

7

ajale-

konverentsidel peeti

aastapäevale pühendatud

ettekannete tekstid

teadus-

(toimetaja

Ger-

da Koidla).
Eesti

Aiki Tibar analüüsis

kogutud

andmeid

raamatukogus.
sialistide

esitas

ja

Uurimistulemuste

infovajadused ja

kaitses Tallinna

Rootsis

1937—1994.

I

koostas

ta magistritöö “TööstusspetTTÜ Raamatukogus”, mille

rahuldamine
Ka

kirjutas

ta samal teemal kaks artiklit

ja Taanis.

bibliograafia

koostamine

ja

andmebaaside

gene-

“Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised
1998.

(koostaja Helje Riives).
“Eesti tehnikaartiklid

liograafianimestiku

uuringuga

infoteeninduse arendamiseks

teadusbibliograafia väljaannete

reerimine. Trükis avaldati

infokäitumise

tööstuse

põhjal

nende

Pedagoogikaülikoolis.

ja esines ettekannetega
Jätkus

tööstusspetsialistide

ettepanekud

aastal ilmunud

1936—1940” eest said

mahuka

bibR.

koostajad

Prööm, H. Riives, A. Talts ja A. Tibar bibliograafiaauhinna. TTÜ publikatsioonide andmebaasi sisestati 2377
andmebaasi 3054

kirjet

andmetega

907

1568

Eesti tehnikaartiklite

kirjet

kirjet,

Eesti tehnikaartiklite

retrospektiiv-

1928—1935, faktiandmebaasides täiendati

aastatest

kirjet. Raamatukogudevahelise tööjaotuse

kohaselt

uute

sisestati

andmebaasi (elektron-

jooksva bibliograafia

kataloog Ester).
arendustöid

Mitmesuguseid
gude

infosüsteemi

struktuuri-

Innopac

tehti Elnet Konsortsiumi

võimaluste

tusele täiendavad asukohakoodid
tehti muudatusi andmebaasi
gema

paremaks

ja märgiteisendustehnoloogiat kirjete

Majanduskooli ja

alla laadimiseks, võeti kasu-

otsingute piiramiseks alamskoopide kaupa,

parameetrites

lEEE

liikmesraamatuko-

ärakasutamiseks. Tälustati

seoses

Küberneetika Instituudi, Kõr-

(süsteemitehnika teaduskond) raamatukogude

kirjete sisestamisega.
Laiendati

bipõhine

ja

täiustati

rakendus

raamatukogu

lugejate

internetirakendusi. Töötati

andmebaasi loomiseks

sestamist. Realiseeriti Unicode'i

toetus

ja

alustati

andmebaasil

SOL

välja

vee-

lugejakirjete

põhinevatele

si-

vee-

birakendustele, mis võimaldab kasutada ka kirillitsas sisestatud kirjeid. Perioodika andmebaasis
struktuuriüksuste

kajastuvad

nüüd ka elektroonilised

poolt ajakirjadele

antud

kogu veebipõhine kirjanduse otsing
elektronkataloogi
matukogudes.
matukogus,

Ester

Koostati

mille

võimaldab nüüd

ja jätkata otsinguid
projekt

raames

ajakirjad ning

hinnangud ja

ülikooli

arvamused. Raamatu-

linkide kaudu siirduda

teistes Elnet Konsortsiumi

elektroonilise

õpikeskkonna

testiti õhukesel kliendil

põhinevat

loomiseks

raaraa-

terminal-server

lahendust.
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Raamatukogu elektronkataloogi

sisestati kokku 20 tuhat

ja 87,5 tuhat eksemplarikirjet. Jätkus võõrkeelsete
kataloogimine,

alustati aastail 1980—1999 ilmunud võõrkeelse

spektiivset kataloogimist.
nõuetele

bibliograafiakirjet

raamatute

vastava

Võrreldes

kaartkataloogimisega

Marc-vormingus kirje

koostamine

on

retrospektiivne

perioodika retro-

rahvusvahelistele

(lisanduvad infokoodid,

märksõnad, normkirjed autoritele ja kollektiividele, koondkirjed jätkväljaannetele) umbes kaks korda töömahukam.
Infoosakond

pimise,

tegeles elektrooniliste

sisu analüüsi

hinnanguid ning

ressursside

ja evalveerimisega.

kasutamisstatistikat

teadusraamatukogudega

Eraldi

väljaselgitamise, tundmaõp-

koguti ja

tutvumispakettide

analüüsiti

kasutajate

kohta. Koostöös teiste

koostati elektrooniliste ressursside ühishanke finant-

seerimistaotlus, mis kahjuks jäi rahuldamata.

Raamatukogu kontseptuaalse

mudeli

ning pinna vajaduse väljaselgitamiseks

12 töökoosolekut. Seisukohti arutati ka

kogust.

Töö tulemuste

põhjal

koostati

ja ruumiprogrammi

läbiarutamiseks

moodustati kolm töörühma, mis

kolleegidega

Tartu

Ülikooli

materjalid “TTÜ Raamatukogu

pinna vajadus” ja “Ülikooli raamatukogusüsteem (tsentraliseeritud
raliseeritud)”,

mis

arutati

läbi

kasutamise tõttu

paikneb pearaamatukogus

koos

ainult ülikoolilinnakust eemal
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hoone

või detsent-

raamatukogu nõukogus. Nõukogu pidas

sionaalseks tsentraliseeritud raamatukogusüsteemi

interdistsiplinaarse

pidasid

Raamatu-

ning

rat-

väljaarendamist, kus kogude

täppisteaduste ja

tehnikaalane

teaduskonna- või

erialaraamatukogud

asuvates

kirjandus

teaduskondades või instituutides.

on

KIRJASTUSTEGEVUS

Ilmus 90 nimetust

õppe- ja teaduskirjandust ning

146 nimetust rakendustrüki-

seid.

Õppekirjandus
Nimetusi

Teaduskond

Ehitus

Maht

Trükiarv

trükipg

4

60,25

970
2 050

5

41,00

Humanitaar

7

64,75

3250

Infotehnika

10

63,25

4 650

Energeetika

Ž

11850

500

3

72,00

6 850

10

86,45

7850

8

97,00

24950

]

27,00

1 000

60

567,25

30 070

Keemia
Majandus
Matemaatika-füüsika
Mehaanika
Täienduskoolituse keskus
Kokku

Teadus-

ja teatmekirjandus (ülevaated, preprindid, monograafiad,

jade referaadid, õppeteatmikud,

konverentside

kokku

30

Ülikoolile valmistati

Lisaks neile

37125

797 620

Õppekirjanduse väljaandmisel
teaduskond.
ka

aastat

(kogumaht 119,5 trükipg).

õppeteatmikku,

“Bakalaureuse-

järjest. Kogu

toimekusele kiiresti.
Tõsisemalt
kooli. Selleks

on

on

Neljandat

ja

on

eksemplari

korda ilmus

majandus-

südameasjaks

võtnud

mehaanikateaduskond.

mille koostamisest võttis

ja diplomiõppe

tiraaž 1300

hoolikam

jätkuvalt kõige

matemaatika-füüsika-

Ilmus kaks mahukat

õppejõude.

oli

Tudengite õppematerjalidega varustamise

infotehnoloogia-,

kogumahuga 73,5

eksemplari.

15 teenustööd

kirjastati

12 780

nimetust rakendustrükiseid

146

trükipoognat trükiarvuga

väitekir-

materjalid):

teatmik” anti

välja

realiseeriti tänu

osa

enamik

juba seitsmendat

kirjastuse töötajate

“Magistri- ja doktoriõppe

teatmik”'.

tegeldud kirjastuse väljaannete levitamisega väljaspool

sõlmitud

lepingud

tamisega tegeleva firmaga.

mitme

raamatukaupluse ja raamatute

Sellekohaseid kiidusõnu

väärivad OÜ

oma

levi-

Kirjastus-

keskus, OÜ Kserten, Tartu Ülikooli raamatupood, raamatukauplus Akadeemiline Raamat ja OÜ Lugemisvara.
Kolmandeat aastat läks

infotehnoloogia ajakiri

lugejate

kätte Tallinna Tehnikaülikooli

väljaandena

ABA.
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Katsekoja aasta olulisemaks sündmuseks
arutati läbi väga

nõukogus

põhjalikult ja

kui ka arengu-

täiendati

märk

on

mitmesugustel

ülikooli

missiooniks

Katsekoja

kompetentsi ja tehnilise

kultuuri

nõukogus vastu
olla

on

eestvedaja

koostöös teiste antud valdkonna

tuginedes

koja arengukava vastuvõtmine.
tasanditel nii

rahvusvahelisele koostööle,

kohane vastavushindamise teenuseid

nende akrediteeritus. Laienema
osutatavate teenuste maht.

line struktuur. Ülikooli

katsekoja

üksmeelselt

Eestis.

välja

peavad

tehnilise

Katsekoja strateegiline

organisatsioonide ja

pakkuv

ja kinnitati

vastavushindamisalase

arendada

asutustega,

ees-

ning

rahvusvaheliste nõuete

infrastruktuur

Eesti Katsekoda.

Oluliselt tuleb tõsta katsekoja laboratooriumide taset, mille

ja

See

ja teaduskomisjonides.

Katsekoja arengukava võeti
14. novembril.

oli

põhinäitajaks

on

otsustava sertifitseerimise valdkonnad

Väljaarendamist vajab katsekoja organisatsiooni-

nõukogu

koja

otsustas

valmistada

vajalikud

rused. Uus

instituudi/keskuse/katsekoja

haldusaktid

edasiarendamise

katsekoja ja

eesmärgil

laboratooriumi uued

laboratooriumi

ette

põhimää-

tüüppõhimäärus

annab

kolm eri võimalust laboratooriumide moodustamiseks ülikoolis. Katsekoja ülesandeks

on

seejuures

koordineerida katsetus- ja sertifitseerimisteenuste osutamist

ülikoolis. Kuna diskussioon uute

vaks, nihkus

põhimääruste

Kokkuvõttes oli aasta

katsekojale

osutatavate katsetusteenuste

tooriumid
osalesid

põhimääruste üle kujunes tuliseks ja aeganõud-

kinnitamine ülikooli

pingutasid jõudu

maht, samuti

listel võrdluskatsetel, täiustasid

koja

tulemusena

27.

saavutas

nõukogus järgmisse

mitmesuguseid tegemisi.

väljaantud

sertifikaatide

säästmata oma töö kvaliteedi

mitmesugustel, sealhulgas

edukamaid selles oli

täis

oma

Suurenes

arv.

parandamise

Laboranimel

rahvusvahelistel laboratooriumide
kvaliteedisüsteemi

ja

vahe-

-käsiraamatuid. Üks

mehaanika katselaboratoorium, mis
mail 2000

aastasse.

järjekindla

Eesti Akrediteerimiskeskuse

poolse

töö

ak-

rediteerimise metallide katsetamise valdkonnas.
Jätkuvalt
sekoda

välja

hustuslikele

tegutseti
nõuetele

teeriumi ehitusseaduse

tulemuslikult ehitusvaldkonnas. Aasta jooksul andis kat-

41 vastavustunnistust erinevate
vastavuse kohta.

ehitusmaterjalide

Jätkus

väljatöötamisel.

Alustati ettevalmistusi

Pidevalt

Euroopa

anti

majandusminis-

eriteadlased

osalesid ehitus-

koja

ja elamuosakonnaga. Katsekoja

nõu ehitust

tehnilise

kehtestatud ko-

koostöö

puudutavates

heakskiidu

küsimustes.

organisatsiooni

EOTA

Eesti filiaali loomiseks.
Koostöös

majandusminsteeriumi tööstusosakonnaga

rahastamistaotlus
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projektist Phare

2001

sal

esitamiseks Euroopa

ette

valmistatud

Komisjonile.

Pro-

KATSEKODA

jekti

raames

Järgmistes
*

saab katsekoda

keemilise

metroloogia

ratooriumide
*

välja

kõvaduse

ning

alal keemilise

tõsta laboratooriumide taset

analüüsi

veekvaliteedi

labo-

väljaarendamine referentslaboriteks,

Akrediteerimiskeskusega (EAK).

eriteadlased osalesid assessoritena EAK

muti ka EAK

ja

ja pinnakareduse riigietalonide väljaarendamine.

Tulemusrikas oli koostöö Eesti

katsekoja

arendada

valdkondades:

nõukojas ja erialakomisjonides.

korraldatud seminaridest

Mitmed

akrediteerimistegevuses,

Innukalt võeti

osa

EAK

sa-

poolt

ja õppustest.
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Eesti

ASUTUSED

Instituut

Majanduse

Direktori kt Tiia Püss
Instituudi

2000.

mideks Eesti

uurimistöös

aasta

looduskasutuse

kompleksne hindamine,
ja

nende

poolt

teistele

selgitamine ning

Teadus*

olulisteks lahendatavateks
loodusvarade

majanduslike

Euroopa Liiduga

problee-

ja energiaressursside

arengustsenaariumide väljatöötamine

majandussektoritele ja

sotsiaalsete ja

küsimuste käsitlemine

olid

sõlmküsimused:

majanduse

elanikkonnale avaldatava

mõju

institutsioonide harmoniseerimise

ühinemiseks.

ja arendustegevuse põhiteemad:

Eesti

loodusvarade

siaal-majanduslik

potentsiaali ja energlaressursside

hindamine: teoreetilised alused

ja

kasutamise

sot-

rakendamisvõima-

lused (K. Tenno).
*

Sotsiaalsete
ria

ja turumajanduslike

ja praktika

Sihtrahastatavate

Eesti ühinemisel
teemade

raames

institutsioonide harmoniseerimise teoo-

Euroopa Liiduga (Ü. Ennuste).
valmis kaksteist üksikuurimust. ETFi

grante oli neli. Instituudi teadurid osalesid kahe Phare ACE
ühes rahvusvahelise
kaks

lepingu

glaressursside

regioonide sotsiaal-majandusliku

kasutamise

eritlus

tähelepanu rahvastiku aktiivsusele,
ning liiga

Tallinna

tööhõivele

ning

mahukamale

aitaks leevendada

põhjendamatult

näitajate ja

kasutamisele
suuri

ja

ener-

erilist

elanikkonna sissetulekutele

regionaalne

areng

ja Harjumaa keskne. Energiatootmist

kohalike kütuste

ja

arengu

ajavahemikus 1995—1999, pöörates

kulutustele. Tulemused näitavad, et Eesti

lane

lõpetati

uuringut.

Viidi läbi Eesti

ja

grandi täitmises ja

alusel tehtavas uurimistöös. Evitustööna

on

territoriaalselt

piirkondlikke

väga ebaüht-

tuleb orienteerida

erinevusi

hajutada,

mis

elektrienergia

kütuste tarbimisel.
Utilitaarse ressursikasutuse piirangutega territooriumide

liku

väärtustatuse

tundmaõppimise

noomikat Läänemaa näitel. Koostati
mebaas

ja

kõlvikute

aspektina

sotsiaal-majandus-

käsitleti kaitsealade

geoinfosüsteemil

ArcView

esitati omavalitsusüksuste kaitsealade struktuur

kaupa. Selgitati,

tulumaks ainelise
valla

uue

kogupindalas.

kas

ja

pakkus

vad kaitsealad
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ja

kasutatav

valdadele

and-

kaitsevööndite

näitajana

huvi, kui

kaitsealade

ja

palju jääb

pindala

osatähtsusest

valdades aastas laekumata

maamaksu, võrreldes hüpoteetilise olukorraga, kui kogu kaitsealade
eraomanduses

öko-

kuivõrd oleneb ühe vallaelaniku kohta laekuv

heaolu kaudse
Ka

põhinev

majandustegevuse piiranguteta,

maksma. Küsimusele, kas

ehk kui

maa

palju

oleks
lähe-

kaitsealade olemasolust

ÜLIKOOLI ASUTUSED

võiv

järelduda

kasvu, tuleb

turismimajanduse

paraku

areng

on

kaasa toonud

Analüüsiti Eesti tööturu institutsionaalset ülesehitust
gevust tööturu
dade

mõjutajana tööturupoliitika

kaupa. Registreeritud

turukoolituses

vallaelanike tulude

vastata eitavalt.

kaudu

riigis

töötute rakendumine

osalemisega ja

vakantside

ja

oli

poliitika
tamiseks

ja

ning

töö-

teised aktiivsed

töö-

ettepanekud

innovatsioonisüsteemi edendamiseks, samuti

maakon-

seotud

positiivselt

olemasoluga,

meetmed osutusid mitteoluliseks. Tehti

institutsioonide te-

tervikuna

ettevõtluse toe-

piirkondliku

arengu

tasakaalustamiseks, iseäranis Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga. Tööpoliitika ei
ole olnud

valitsuspoliitika prioriteediks

vaadeldud

ajajärgul

eesmärki töötuse vähendamisel, mida kinnitavad ka kasvavad
Eesti

toimetulekule

perede majanduslikule

munud muutusi sissetuleku tasemes

oma

perepoliitika

TTÜ Geoloogia

missugust

täitnud

pinged

oma

tööturul.

andmiseks eritleti toi-

hinnangu

ja jaotuses, vaesuse

elanike tarbimisvõimalusi. Hinnati,

ega

ulatust ja sügavust

sotsiaalset mudelit Eesti

ning

peaks

elluviimiseks rakendama.

Instituut

Direktori kt Anto Raukas
Instituudi

põhiülesanne

on

kalistes suundades nagu
tuudile kuuluvate

ja

geoloogiliste ja paleontoloogiliste

nende kättesaadavuse

eeskätt

guliste

alusuuringute tegemine geoloogiateaduse

klassi-

paleontoloogia, stratigraafia ja litoloogia ning
teadus-

tagamine

ja õppetööks. Rakendusuuringuid,

keskkonnageoloogia ja hüdroloogia
töödena. Instituut

on

Eesti

insti-

kollektsioonide säilitamine

ürglooduse

vallas

tehakse

raamatu

peamiselt lepin-

koostamise

põhitäitja.

Alusuuringute põhisuunad:
*

*

Maakoore ehitus,
Paleosoikumi

ja

geodünaamika ja pinnavormide kujunemine.
kainosoikumi

stratigraafia ning orgaanilise

maailma

evolutsioon.
*

*

Paleokliima

ja paleograafia. Keskkonnauuringud.

Kivimite, mineraalide ja maavarade koostis, omadused ja tekketingimused.

Teadus*

ja arendustegevuse põhiteemad:

Hiliskvaternaari kliimanemine Skandinaavia

rekonstruktsioonid (R.
*

Pärastjääaegsed

ja

keskkonnamuutused

ning põhjavete kuju-

jäätumise mõjupiirkonnas: isotoop-geokeemilised
Vaikmäe).

looduslikud

ja antropogeensed

stratigraafiline ja hüdrogeoökoloogiline

muutused Eestis: bio-

uurimus (L. Saarse).
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*

Setete

hiliskvaternaari

ja

skandia kilbi
*

Eesti

ja

*

detailstrati-

ning

andmebaaside loomine (L. Hints).

geosündmused ja

kumis (D.

Kaljo).

elustiku

areng

Baltoskandia

varapaleosoi-

maapõue ratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised

dused (E.

Pirrus).

Baltoskandia maakoor: muutlikkus

*

Holotseensete aastakihiliste
võimalused

eel-

;

*

*

faunade võrdlus

varapaleosoiliste

Peamised

Eesti

siirdealal (A. Raukas).

ja Ida-Euroopa platvormi

naaberalade

graafia; paleontoloogiliste
*

sündmuste korrelatsioon Fenno-

geoloogiliste

ja protsessid (V. Puura).

järvesetete sõltumatu ajaskaala püstitamise

Eestis (S. Veskil).

ja probleemid

Fosfaatsete skelettide koostise variatsioonid

ja diageneetilised

muutused

(J. Nemliher).
Valdav

osa

järeldoktori
põhisuuna
teemade

instituudi teadustööst tehti kaheksa sihtrahastatava

teema raames,

ning

kahe

neist kuulub kas ühe või mitme

kusjuures igaüks

alla. Eestis kasutusel oleva teaduste klassifikaatori kohaselt

on

kõigi

puhul tegemist loodusteadusega.

Alusuuringute osas töötati välja vulkanogeense ja antigeense sanidiini eristamiskriteeriumid ja juurutati uus programm mineraalide täpseks identifitseerimiseks segavate lisandite korral.

ordoviitsiumi basseini äärealade

Selgitati

mikrofaunistiline biotsonaalne

liigestus,

fiilidel

piirintervallide

ja globaalsete

põhjuslik
nate

seos

aluspõhja

epitsentrite

rikketsoonide

vahel. Koola

dateerimine näitas,
mere taseme

ladestike

et

elustiku muutusi fatsiaalsetel
biotsonaalsus Eesti

läbilõike

poolsaare Chapoma

131,8—127,5 tuhat

tõus. Maailmamere

nõos toimunud

ja Võrtsjärve
aastat

transgressioon Põhja-Euraasia

aga seniarvatust märksa varem, umbes 140 tuhat aastat

esinemine Lääne-Gröönimaa

grafiidi
elu

see

Maal nii varastes kivimites. Uudse

jälgi

et Joldiamere keskmisel

tõestati,

3,8 Ga

kindlaks
vähemalt

9000 aasta

petrofüüsikaline
koostis
tuuri-
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jooksul.

mudel. Leiti,

et

ja rõhutalitluse
lisotoopide

algas

raames

näidati bio-

setetes, tõestades

sellega

vee

hoovus Soome lahte,

ja kasutatav markerkihina. Tehti

selgitati,

Koostati Eesti

et

neid

on

moodustunud

alampaleosoilise settekompleksi

Kärdla kraatrisiseste

kajastab meteoriidiplahvatust

stabiilsete
kliima

piires

aastakihiliste setete levik Eestis,

äärealadel

NASA multidist-

biostratigraafilise materjali põhjal

etapil tungis soolase

oli sünkroonne sündmus Läänemere

tagasi.

IMUP

vanustes

maaväri-

molluskikodade

esines tunduv Maailma-

tagasi

siplinaarse globaalse tähtsusega uurimisprogrammi

ristpro-

läbilõigetes,

ja väljapaiskebretšade

esile kutsunud mineraalitekke tempera-

erinevaid etappe. Näidati, et Landoveri kivimites süsiniku
sisalduse

negatiivsed

anomaaliad

ja positiivsed jäätumiste perioodidega.

Eesti

ja

seostuvad

humiidse

Läti devonist avastati

ÜLIKOOLI ASUTUSED

vanim kalade

ja tetrapoodide vahevorm,

roogsetest

unikaalsete tunnuste

rea

Rakendusuuringutest

soovee

ja sõjaväereostuse mõju

loodusmälestiste Lääne-

kõigist

väärivad rõhutamist tulemused

luse, rabade geoloogilise kaitstuse,
kaevandamise

mis erineb

seni tuntud

selg-

poolest.
keemilise

kohta

soode

toitumistalitmaavarade

kujunemise,

põhja- ja pinnaveele. Lõpetati
mis anti

ja Raplamaa andmepanga koostamine,

üle

keskkonnaministeeriumile.
Ebarahuldav
Siiani

on

olnud senine töö instituudi hinnaliste

seda tehtud kas ühiskondliku või

on

viimata on

ka

juriidiline

suhtes. Puursüdamikud

vaidlus Tartu

ja

plaanilise

kollektsioonidega.

teadustöö korras.

Ülikooliga osa kollektsioonide

kollektsioonid Eestist

ning

naaberaladelt

mitte üksnes hoidmist, vaid ka töötlemist. Rahvusvahelisel tasandil
nalisema

osa

kollektsioonidest moodustavad kivististe

reks väärtuseks

on

panek

TTÜ

tüüpeksemplarid,

hinsuu-

ja paremaid

Kollektsioonide tutvustamiseks kavandatakse

lähiaastatel

geoloogiamuuseumi

le asuksid

vajavad

kõige

ka meteoriitide kollektsioon, üks ulatuslikumaid

kogusid Euroopas.
Iseseisva

Lõpule

kuuluvuse

loomine, kus lisaks teaduslikele kollektsioonide-

õppekogud ja avalikkusele
TTÜ nõukogus

sai heakskiidu

demonstreeritavad
kinnitatud ülikooli

püsieksponaadid.

Ette-

arengukavas.

Keemia Instituut

Direktor

prof

Jüri Kann

Instituudi missiooniks

uuringuid keemia

on

arendada rahvusvahelisel tasemel alus-

ja keemilise

majanduses

Eesti

miateadlaste

põlvkonda.

tehnoloogia alal, rakendada

jätkusuutliku

arengu

tagamiseks ning

uut

ja

rakendus-

teavet ja

kasvatada

oskusi

uut kee-

Teadustegevuse põhisuunad:
*

Analüütiliste eraldusmeetodite füüsikalis-keemilised alused (M.

Kalju-

rand).
*

Bioaktiivsete ainete keemia (N. Samel).

*

Keskkonnakeemia
ja tehnoloogia (R. Munter).

*

*

Orgaaniliste

Põlevkivide keemia

Teadus*

ainete süntees

(M. Lopp).

ja põlevkivitöötlemise protsessid (H. Luik).

ja arendustegevuse põhiteemad:

Komputeriseeritud
kas

instrumentaalanalüüsi meetodid keskkonnaanalüüti-

ja materjaliteaduses (M. Kaljurand).

*

Mitteelektrolüütide lahuste termodünaamika (E.

*

Rasvhapete dioksügenaasid ja

Siimer).

eikosanoidhormoonid (N.

Samel).
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*

Biokatalüütiliste enantioselektiivsete
todite
mine

*

ning

neil

põhinevate

kiirguse

ühendite

fotobioloogiliste

omaduste uurimine.

destruktiivne toime biomolekulidele

Kaasaegne
vete

vee/heitvee töötlemise

tehnoloogia:

töötlusskeemide

puhastusprotsesside ja

Valgus-

rakkudele (1. Sevtšuk).

ja

tööstuslike heit-

ja

vee

optimeerimine (R.

(ET)
*

sünteesimee-

protsesside väljatööta-

(OPärve):

Tetrapürroolsete

*

ja stereoselektiivsete

kemoensümaatiliste

Mun-

:

Kaironid, nende saamine jakasutamine bioloogiliselt aktiivsete ühendite
sünteesiks (M.

*

Lopp).

Põlevkivide keemia

teaduslikud alu-

ja põlevkivitöötlemise protsesside

Šedi(EE Euik):
Jätkus

analüütiliste

komputeriseeritud

Loodi metoodikad humiinainete,
lüüsiks. Uuriti

ja keemilist

lahutusmeetodite

maasika

apelsini, piparmündi,

ja

väljatöötamine.

dendrimeeride CE

põlevkivifenoolide ja

koostist nii looduslikes ainetes kui ka toiduainetes. Koostöös Tartu

Ülikooli farmaatsia instituudiga Õpiti

tundma ravimtaimede

pune, raudrohu,

piparmündi, teekummeli, salvei, leesputke, palderjani, aniisi, koirohu,
tee, koriandri

eraldatud

ana-

mustsõstra aroomi eraldamist

ja

köömnete eeterliku õli koostist. Toiduainetest

apelsini- ja piparmündiaroomi

ekstraktides identifitseeriti

nendid. Saadud tulemuste võrdlemine naturaalse
koorest

tingimustel apelsini

aroomiga,

aedliiva-

ja jookidest
kompo-

mis eraldati samadel
lehtedest kinnitas

ning viljalihast ja piparmündi

naturaalse aroomi kasutamist uuritud toiduainetes, üksnes “Fanta” aroomis lelti

peale apelsini

aroomile

iseloomulike

ühendite

muid

kõrgeltkeevaid kompo-

nente.

Veevarude kaitse
riteete

kõikjal.

ei suuda

ja

Heitvee

säästev

veemajandus

on

puhastamise peamine

tagada vee korduvkasutuseks

jätkusuutliku

meetod

nõutavat

arengu üks

puhastusastet orgaaniliste

suhtes. Nüüd võeti instituudis esmakordselt ette USA keskkonnakaitse
tuuri

prioriteetsete

keskkonna

aromaatse aminoühendi

ja

7

saasteainete

polüaromaatse

katalüütilise oksüdatsiooni süstemaatiline
rati kiiruskonstandid,

gute põhjal

koostati

selgitati

oksüdatsiooni

puhastamise

reovete

loogiline puhastus

käib koos

puhastatava prügilavee
tusprotsessi tõhusust,
bloreaktoris.
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tundmaõppimine

25

protsesside

alnete
agen-

fenooli, 4

ning

foto-

vesilahustes. Mää-

ning

toksilisus. Uurin-

matemaatilised mudelid,

kujundada ja optimeerida.

mis

Uuriti raskelt

kombineeritud võtteid, kus aeroobne bio-

osoonimisega. Nagu

töötlemine väikeste osooni

soodustades

kuuluva

süsivesiniku keemilise

reaktsioonimehhanismid

võimaldavad vaadeldavaid protsesse

biolagunevate

nimekirja

prio-

bioloogiline puhastus

samal

ajal

katsed näitasid, suurendab

doosidega

oluliselt

biomassi stabiilsuse

puhas-

paranemist
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Põlevkivikeemia vallas määratleti kukersiidi utteõli
siaal in situ

ning näidati, et vääristatud põlevkiviõli

on

modifitseerumispotent-

omadustelt

koostiselt lähedane looduslikule naftale. Tõestati, et eesti
laadid

on

raskete naftaõlide
nafta

koossusega
tootmiseks

gaasiõlid.

jaoks

tõhusamad vedeldid kui

Töötati

välja tehnoloogilised

Instituudi vanemteadurid A. Elenurm

rasvu, õlisid

tehnoloogia
L.

destil-

nominaalvis-

sama

soovitused vedeldite

põlevkiviõlist.
ja

M.

Marguste pälvisid

teadlaste kollektiivi liikmetena Eesti I keskkonnakaitse

medali

ja keemiliselt

põlevkiviõli

ja lahusteid

sisaldavate

jäätmete

loomise eest. International

ja diplomi

Mölder.

“2000

Tema

juhendatud

K. Rannuste

prognoosimine kompaundimisel”

ja

keskkonnasäästliku utiliseerimis-

Biographical

Outstanding People

leidurite

preemia kummijääke,

of the

Centre'i

diplomitöö

teenis Eesti

(Cambridge, UK)

0a Century”

Õliühingu

sai

professor

leekpunkti

“Kütuste

auhinna 2000. aasta

parima üliõpilastööna.

TTÜ

Küberneetika Instituut

Direktor

prof

Instituudi

Jaan

Penjam

tegevusalaks

on

kõrgtehnoloogilised alusuuringud ja

rakendustööd

matemaatikas, mehaanikas ja informaatikas. Instituut koordineerib ülikoolide
informaatikakeskuse tegevust,
lineaarsete nähtuste
haanika

ja

lisaks sellele

Märtsis sõlmis instituut
raames

teisi

alus

pikaajalistele

ja arendustööks. Leping

programmide sünteesi,

avab Eesti teadlastele võimaluse

kõrgtehnoloogilises

*

me-

ja Tartu Ülikoolist.

TTÜ töötajaid ja üliõpilasi.

tulemustest

Teadus-

mitte-

koostöölepingu prantsuse firmaga Thomson-CSF,

tahetakse panna

liseks uurimiska

instituudi alusel

rakendusmatemaatika osakonnale veel Eesti Mereinstituudist, TTÜ

biomeditsiinitehnika keskusest

mille

tegutseb

uuringute keskus, haarates teadlasi lisaks instituudi

Thomson-CSF

fotoelastsuse

oma

sidemetele

kõrgtehnoloogi-

näeb ette võimaluse kaasata koostöösse

ning

on

huvitatud

instituudi

lainelevi alal. Koostöö

tulemuste rakendamiseks

nüüdisaegses

keskkonnas.

ja arendustegevuse suunad:

Arvutiteadus

ja infotehnoloogia: programmide ja

konstruktiivne

programmide

keelte

loogika, teadmuspõhine tarkvaratehnika,

süntees,

paralleel- ja hajusarvutused,

semantika,
automaatne

tarkvarasüsteemid

(infosüsteemid, arvutivõrgud).
*

Juhtimissüsteemid:
neetika

kontseptuaalanalüüs, juhtimissüsteemide teooria, fo-

ja kõnetehnoloogia.
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*

Mehaanika: mittelineaarne dünaamika, südame dünaamika
konna matemaatiline modelleerimine,

ja veresoonmittepurustav pingeanalüüs (foto-

elastsusmeetod).
*

teooria,

Matemaatika: lähendusmeetodite
line

Teadus-

stohhastiline

loogika,

ja arendustegevuse põhiteemad:

*

Mittelineaarne dünaamika

*

Lähendusmeetodid

ja pingeanalüüs (J. Engelbrecht).

mittelineaarsetes matemaatilistes mudelites

Teadmuspõhiste juhtimis- ja
arvutivõrkudel (J.

jõudlusega
*

Juhtimis-

Lairibavõrkude

tehnoloogiad ja

Kaht viimast täideti koos TTÜ

Bioloogiliste
kendunud

kudede

skineeritud rakkudes

on

ja

on

esitatud

afiinsus

on

tingitud

mentaalne kontroll

uus

vahendid

Vain).

rakendused (A.

Kalja).

rakkude

on

probleemid

in silico modelleerimisele.

hüpoteesi

kõrval,

mis võtab aluseks mito-

hüpotees.

Viimane

põhineb oletusel,

taolises

kavas läbi viia Amsterdami

Ülikoolis.

normaalsete südamelöökide intervallide

lingulise Zipfi

jada

eksperi-

Oluliselt laiendati

Holter-monitooringul põhinevat elektrokardiogrammide andmebaasi,
maldas

eksperi-

et kludude madal

takistatud difusioonist kiusse. Arvutisimulatsiooni
on

kes-

Keemiliselt

kiudude afiinsus ADP suhtes märksa madalam isoleeri-

välismembraani läbitavuse võimaliku suurenemise

mendis,

ja

infotehnoloogia keskusega.

tud mitokondrite omast. Valitseva
kondrite

meetodid

projekteerimise

mittelineaarse dünaamika vallas

südamelihase

kõrg-

Penjam).

süsteemides (J.

raalintegreeritud
*

infosüsteemide arenduskeskkonnad

tarkvarasüsteemide

ja

ja juhti-

(Ü. Kotta).

missüsteemides
*

matemaati-

pöördülesanded,

programmeerimine.

mis või-

iseloomustava multiske-

seaduse täiendavat uurimist, kasutades senisest laiemat statistilist

alust.
Seoses

eesti keele

foneetikaõpiku koostamisega

selgitavaid eksperimentaaluuringuid.
mudeleid

ning

(USA) võeti
analüüs.
teksti-

soome-ugri keelte prosoodiate

Aruandeaastal koostati selle

ja kõnekorpused ning

kõnelejate eristamisel,

ja

on

I.

Lehistega

ersa

ja

analüüs.

liivi keele

Kõnelejatu-

koostati

hääleekspertiisi

piiratud sõnastikuga

metoo-

eestikeelse automaatse kõnetuvastuse

Koostöös Minski Tehnilise Küberneetika
kõnetuvastusel

tüüp AS Eesti Mobiiltelefon jaoks.
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esmane

prof

vältetaju
prosoodia

süstemaatiline võrdlev

tarvis mari,
töötlus

lausete

kõnesignaali spektritevahelise eukleidilise kauguse jaotuse ja

rakendamist

töödega.

töötatud

uuringu

tehti nende

dika ja hindamise astmestik. Alustatud
alaste

tehti mitmeid

eesti keele

realiseeriti neid kõnesüntesaatoris. Koostöös

ette erinevate

vastuse alal uuriti

hajuvuse

Arendati

Instituudiga

on

välja

põhinev dialoogsüsteemi proto-

ÜLIKOOLI ASUTUSED

Arendati edasi automaatika

ning

töötati

ajaga

automaatide

üleminekuks üldistatud komponendi mudelilt

formalismi. Koostöös

tõrkekindlate süsteemide

rekursiivset spetsifeerimisskeemi

komponentide

välja teisendusreeglid

Oslo

Ülikooliga

on

töötatud

välja

verifit-

projekteerimissammude spetsifitseerimis- ja

rakendatud tõrkekindlate sularahaautomaatide

seerimismetoodika. Viimast

on

süsteemi loomisel, praegu

katsetamisel Haldeni

on

Energeetikainstituudis (Nor-

ra) ohutute tuumajaamde operaatorskeemide väljatöötamiseks.
Andmehaldussüsteemi

toel

“Optegra”

mendihalduse töötav mudel, mille abil
seid võimalusi. Analüüsi

peamiselt

saadi

uuriti

põhjal järeldati,

masinaehitusettevõtte

tootmisprotsesside

eeskätt tööriistavabrikud

et

tootmiskeskseid süsteeme, mis abistavad tootmismahu

kavandamisel

ning

vajavad

ja protsessi

aitavad kiiresti määrata uute toodete tootmiskulusid. Sel

otstarbel loodi tööriistavabrikute tarbeks dokumendihaldussüsteemi
Süsteem abistab

doku-

funktsionaal-

müügijuhte analoogiliste

prototüüp.

toodete leidmisel, aidates ka hinna-

pakkumisel.
Oluline tulemus
dud

tarkvarapaketid

tamiseks
tuaalse

ja

oli tehisintellektisüsteemi NUT abil loo-

arendustegevuses
mehhanismide

ja

masinate teooria

silindriliste hammasülekannete

projekteerimise järgus.

parameetrite

Kõnealused

paketid

arvutuste

näitlikus-

arvutamiseks

kontsep-

tõstavad inseneride

töö

efektiivsust, vabastades nad rutiinsetest arvutustest.

TTÜ

Põlevkivi Instituut

Direktor

prof

Jüri Soone

Instituudis tehtavad

uuringud

täiustada

termilise ümbertöötamise

põlevkivi

põlevkiviõli ja
vedelkütuste

-fenoolide

aromaatsete

põllumajanduses

tähelepanu pööratakse

evitada uusi

riigireservi ja sedakaudu

kerkida võivaid

nappuse
leeven-

kütuseprobleeme.

Suurt

ja korrosioonitõrje küsimustele,

projekteerimise ja põlevkivisaaduste

standardimi-

põlevkivialaseid majandusuuringuid.

ja arendustegevuse

suunad:

*

Põlevkivi termilise töötlemise

*

Põlevkivi vedelkütuste

*

Alküülresortsiinsete

*

Aromaatsete ühendite keemiline

*

töötlemise ettevõtetes

tehnoloogiat ning

saamiseks. Naftasaaduste

instituudis loodushoiu

katseseadmete

sega, korraldatakse

põlevkivi

süsivesinike töötlemise protsesse

alusel moodustada

põlevkiviõli

dada riigi tööstuses ja

Teadus-

ning

võimaldanud

ja mitmesuguste keemiatoodete

olukorras saab

tegeldakse

on

tehnoloogia.

tehnoloogia ja keemiasaaduste väljatöötamine.

fenoolide keemiline tehnoloogia.
tehnoloogia.

Keskkonnakaitseuuringud.
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Teadus*

ja arendustegevuse

teemad:

USA-Eesti teaduslik-tehniline koostöö

põlevkivi uuringute ja kasutami-

alal (M. Koel).

se
*

Innovaatilised

*

Põlevkivi ühealuseliste fenoolide

ja

ne

põlevkivitooted ja tehnoloogiad (J. Soone).
segudest monoglütsidüüleetrite

kasutamise võimaluste uurimine

aktiivse

epoksüvaikude

saami-

lahjenda-

jana (E. Raidma).
*

Kulunud

autorehvide

utteretordi teoreetiliste

aluste

ja tehnoloogiliste

väljatöötamine (V. Jefimov).
USA-Eesti

kooperatsiooni kompleksse programmi eesmärgiks

siitse põlevkiviõli tootmise

ja kasutamise tõhususe suurendamine

kivitööstuse

Töö käsitleb

se

küsimusi,

tugevdamine.

on

kuker-

jakogu põlev-

põhiliselt põlevkivitööstuse

arendami-

õli tootmist, selle ettevalmistamist ja eraldamist erinevateks ühen-

dite rühmadeks, nende täiendavat töötlemist saaduste kvalifitseeritud kasutami-

seks,

uute

produktide

mises olevate

saamist

ja

nende kasutamisvõimaluste arendamist, toot-

kvaliteedi

produktide

parandamist ja

kasutuse laiendamist,

janduslikke ja turu-uuringuid, keskkonnakaitseliste meetmete rakendamist
tuse heitvetele

säästmist.

ja

tahketele

Programm

laiendamisele
Viidi läbi

kahe

ning

tootmise

jäätmetele ning

suunatud

on

ka USA

riigi majandusliku

ekspluatatsiooniomadusi parandavate

valmistati näidised

sega.

uuriti nende kasutamise

ning

kivi utmisel tekkiva

poolkoksi ja tuha

nende konkurentsivõime

tingimuste

põhjal

töötati

välja

ve-

aditiivide saamise moodused,

väljavaateid.

Ka

utiliseerimise võimaluste

Jätkus ühealuselistest fenoolidest

sünteesi

tööstusliku tootmise

koostöö arendamisele.

põlevkivisaaduste turu-uuring ja määrati

maailmaturul. Põlevkiviõli destilleeritud fraktsioonide
delkütuse

ressursside

energeetiliste

põlevkivide

ma-

töös-

tegeldi põlev-

tundmaõppimi-

ja nende segudest monoglütsidüüleetrite

uurimine leidmaks võimalusi

epoksüvaikude

viskoossuse

alandamiseks. Lähtetooraineks olid laboratooriumis saadud ühealuseliste

põlev-

kivifenoolide

segud.

näidised

Õnnestus välja

reaktiividena

töötada sünteesi

noglütsidüüleetrite
ja kasutamise

ja

tuntud

parameetrid,

valmistamiseks

koostati

pilootseadmel,

tulemuslikkus teiste epoksüvaikude

huvitatud Viru Keemia

Grupp

fenooli

Perspektiivis
Poolkoks

võib luua
on
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määrati nende

kaart

mo-

põhinäitajad

Tootmisest

on

valitseb elav nõudmine.

poolkoksistamisel

jäätmevaba peenendatud

kõrge kalorsusega,

majades ja elektrijaamades.

tehnoloogiline

lahjendamisel.

Huvitavaid tulemusi saadi kulunud autorehvide

tehnoloogia.

kresoolide

ASi tütarfirma AS Viru Liimid, kuna madala

viskoossusega epoksüvaikude järele
retordis.

ja

kummi

seda saab edukalt

Fischeri

pürolüüsi-

põletada

katla-
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TTÜ

Kuressaare Kolledž

Direktor Maret Pank

TTÜ Kuressaare Kolledž

ja

arendusasutus
Kolledži

diplomiõppe

eesmärgiks

konna arengu

TTÜ õppe-,

iseseisvaid ülesandeid täitev

projektid

Eesti saared
võrreldes

Saare maakonna, Eesti saarte

lähtuva õppe-, teadus-

ja

ja

Lääne-Eesti

toetuste abil.

olid:
osa

Eestist

Eestist

Eesti saarte erisusi,

ja Euroopast. Selgitati

ülejäänud Eestiga, ja

osa

piir-

arendustöö korraldamine.

sotsiaal-majanduslik ja tehnoloogiline areng” täitmine

valmistusajajärgul Euroopa
saared

teadus-

astmel.

teadustegevuse sihtotstarbelise rahastamiseta, lepingute ja

Seekordsed
*

on

vajadustest

Põhiteema “Eesti saarte
toimub

on

taotlusi Eesti

regionaalpoliitikas

Liitu astumiseks. Valmis raamatu

ja Euroopast”

ette-

“Eesti

käsikiri.

*

püsiühenduse eelprojekt. Koostöös Eesti Maanteeameti, Tartu
Ülikooli, TTÜ teedeinstituudi ja ehitiste projekteerimise instituudi ning

*

Koguteose

Saaremaa

asjatundjatega

Soomest ilmus Saaremaa

“Saaremaa” koostamine.

Entsüklopeediakirjastusele,
Kaks
*

projekti

olid seotud

Euroopa

osa

I

osa on

kolledžites

kõrgkoolis Soomes,

Liidu Leonardo

da Vinci

dika

ja

ühiste

vajadusi

Haninges ja Visbys ning

valmistamaks

ette

Turismiteenused
haridust andvaid

asjatundjate

Euroopa

Tehni-

Kemi-Tornio

kutse-

uue

õppemetoo-

rahvusvahelise tööstuse

koolitamise tarvis.

rannikualadel.

õppeasutusi

programmiga:
Kuningliku

pilootprojekti

õppemoodulite väljatöötamiseks

rahuldavate

üle antud Eesti

koostamine.

Inseneride koolitamine tööstusele. Käidi Stockholmi
kaülikooli

*

käib II

püsiühenduse tasuvusuuring.

Käsikirja

Külastati

Thessalonikis

turismialast

ja Kreetal, tutvuti

kõrg-

võimalike

praktikakohtadega.
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INNOVATSIOONIKESKUS

Peale Tallinna

mis

ja Põhja-Eesti,

on

keskuse loomulikuks sihtalaks, leidub ka

Lõuna-Eestis arvukalt ettevõtteid, mille tegevus seostub tehnikaülikooli teadus-

ja arendusteemadega. Paljude ettevõtjate poolt
sioonikeskuse tegevusega seonduvaid
*

*

kindel info teadlaste ideede

ning

teadus-

ootusl:

ja

arendustööde kohta, usaldus-

teabekanal

teadus-

ja arendusinstitutsioonide ja andmebaasidega;
teadus-

muutuvad

partnerid

ja

huvide

siirdamiseks, side rahvusvaheliste

arendustöö

lepingud eeldusel,

operatiivsemaks ja

kalduvad

deemilisi tavasid ülesannete sõnastamisel
*

väljendatud järgmisi innovat-

väärne

perspektiivsed

tööstuse

on

vajadusi ja

tehnikaülikooli katse-

et

vähem

aka-

järgima

ja lahendamisel;

mõõteteenuste kasutamine koos

ja

teadlastest

nende

aren-

gutoetusega tööstuse poolt;
*

tehnikaülikooli

töötajate

tõhus

ja

kiire kasutamine konsultantide

eks-

ja

pertidena.
Keskuse olulisemaid ettevõtmisi 2000. aastal:
*

Koostöös Rahvusvahelise
Microlink ASga käivitati
mine

ja

interneti
*

Koos
mine.

tutvustav

seminar toimusid 28.

võimalustega

Pargi juurde

Kaaskorraldajana
viimisest.

*

seotud

arenduskeskusega

EAK

juunil.

algatati

osa

Labor hakkab

Mustamäe

Saksamaalt

innovaatikamessi

Eksponente 60, külastajaid

Korraldati mitmeid otsekohtumisi Eestis

assotsiatsioonilepingute

mahukatele

jooksul
*

toodetele

ning

ava-

pakkuma

sõlmimine

teenustele

ja

loo-

Toimus rida
Soomest.

“Tehnoloogia

2000” läbi-

1300.

tegutsevate Investorite ja inno-

vaatiliste firmade vahel Tallinnas, Ida-Virumaal
Jätkus

Corp ja

tehnoloogiapargi

inkubatsioonikeskus.

investoritega Norrast,

võeti

Intel

laboratoorium. Pidulik

tugiteenuseid.

kavandatud

on

eelkõnelusi võimalike
*

Teadusparkide Assotsiatsiooni,

internetimajanduse

ja

ja

elluviimine

pühendunud

Saaremaal.

teadus/tehnoloogia-

ettevõtluse heaks.

Aasta

lisandusid uued liikmed:

Internetiteenuste

OÜ

interneti

koduleheküljed,

nende

veebipõhine

ad-

ministreerimistarkvara.
*

Tepiinfo OÜ
tijuhtimine.
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infosüsteemide audit, nõustamine,

ekspertiisid ja projek-

KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE

Ülikoolis

seatud anda

eesmärgiks

on

Eesti riigi
pa mõõde vastavalt
Kehtib 40

nas.

õppe- ja

akadeemilisele

tegevusele

vajadustele majanduse ja sotsiaalarengu

Euroo-

valdkonRoot-

kahepoolset koostöölepingut partnerülikoolidega Soomes,

sis, Norras, Saksamaal, Suurbritannias, Ungaris ja USAs. Rahvusvahelistes
haridus-

ja teadusprogrammides

arenenud

gali,

osalemise tulemusena

on

partnerlussidemed
Portu-

mitmepoolseteks koostöölepinguteks Belgia, Itaalia, Kreeka,

Prantsusmaa

teiste

ja

Euroopa

Liidu

liikmesriikidega järgmistes

teadus-

valdkondades:
*

mikroelektroonika

*

jinfotehnoloogia,

*

keskkonnatehnika,

*

biomeditsiinitehnika,

*

ehitustootlus

*

ja ehitustehnoloogia,

energiasäästlikkus,

*

materjalitehnika ja tootearendus,

*

süsteemitehnika

*

rahvamajandus ja ärijuhtimine.

Rahvusvahelistumise

ja rakenduselektroonika,

peamised

suunad

on

TTÜ ja Euroopa tehnikaülikoolide koostöö tugevdamine,

*

*

süsteemi loomine.

üliõpilasvahetuse

Euroopa
nes, on

Liidu

haridusprogramm Sokrates-Erasmus,

võimaldanud kahe viimase

õppida partnerülikoolides
te

ja telekommunikatsioon,

fondide

üliõpilast.

jooksul

vahendusel

ja organisatsioonide

programmi
üliõpilast.

TTÜs

läbib

Õppimis-

diplomipraktika igal

veel
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oli 2,6 mln krooni,

aastal

paarkümmend

välis-

praktikal Besti, Aieseci, laste ja

kaudu.

huvitatuid teenindab USA valitsuse

Nõukoguga

tuudi (New York,
1300

üliõpilasel

tuh krooni Leonardo da Vinci

või teadustöö võimalustest Ameerika

Koostöös Briti

ava-

mitmesugus-

õppimas

kogusumma

ja 229

Suviti käiakse Eestis rohkearvuliselt

üliõpilasesinduse

tas

välisriikides

toetuste

lisaks sellele veel 450 tuh krooni Erasmuse
raha.

mis 1998 Eestile

47 tehnikaülikooli

välismaal. Lisaks neile käis 2000. aastal

ja organisatsioonide

Fondide

aasta

poolt

Ühendriikides ja

Kanadas

ametlikult tunnustatud teabekeskus.

administreerib keskus ka Avatud

Budapest) stipendiumiprogramme

Ühiskonna

Insti-

Eestis. 2000. aastal laekus

päringut. Stipendiumide kogusumma üliõpilastele ja

teaduritele moodus-

15 mln kroonil.
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MAJANDUSTEGEVUS
EELARVE
TTÜ nõukogu kinnitas 21. märtsil 2000
mahus 305 124 tuh krooni

ja

ülikooli 2000.

aasta koondeelarve

kontrollarvud.

Arvestades täiendavaid eraldisi
allikate arvelt kinnitas

riigieelarvest ja laekumisi riigieelarveväliste
TTÜ nõukogu 17. oktoobril 2000 ülikooli täpsustatud

2000. aasta eelarve tasakaalustatud tulude

ja kulude kogumahuga

317 482,7 tuh

krooni.

ÜLIKOOLI

EELARVE

2000

(tuhandetes kroonides)
317

TULUD
Riigieelarvelised

laekumised

Ülekanded õppekuludeks

482,7

213

824,2

149 881,4

Teadusteemade

sihtrahastamine

34 933,0

Doktorantide teadustöö toetus

2

:035,0

12

084,0

1

1230

Kapitaalremont
Ehitus

3 000,0
1 508,0

Emeriitprofessorite tasud

Stipendiumid

6 106,4

Sõidusoodustused
Õppelaenude kustutamine

1

Teadusreformi kulud

1 207,0

Riigi poolt

317

Akadeemilise struktuuri kulud

Ehitusteaduskond

Energeetikateaduskond
Humanitaarteaduskond
Infotehnoloogia

768,4
61,2

60,0

ostetav teenus

Hõimurahvaste programm

56,8

Tugistruktuuri kulud

Eelõppeosakond

Kirjastus

12

600,5

Täienduskoolituse keskus

Avatud ülikool

12 .000,0

Välisgrandid

21

500,0

8 100,0

7 665,0
182157
10 209,4
6 054,9

235702
LAJTI
76932

Katsekoda

ETF grandid

Teadus- ja arendustöö

163031
19 100,0

Haldusinfosüsteemi projektirühm

Raamatukogu

8 000,0

;

Teaduskeskused

254,5

tasemeõpe

158185

Süsteemitehnika teaduskond

67

Tasuline

16 836,9

Majandusteaduskond
Matemaatika-füüsikateaduskond

Omatulu laekumised

Üliõpilasküla
Üliõpilasesindus
Haldusstruktuuri kulud

027,8

125039

teaduskond

Mehaanikateaduskond

482,7

141

18 820,4

Keemiateaduskond

Infrastruktuuri siht-

rahastamine

KULUD

5270
2

438,6

9:907:9
1 082,5
7

.087,4
280,5

33 824,6

Pädevusala “Ülikool”

(kuni 01.05.2000)

15 3192

Üüri- ja renditulud

3 400,0

Muud laekumised

1

654,0

Avalike suhete osakond

21

404,0

Kantselei

809,9

Personaliosakond

837,0

Asutuste omatulu

Arenduskeskus EAK
Eesti
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Majanduse

Instituut

3 800,0

2250

Rektoraat

Õigustalitus

3 866,0
1

005,1

550,8

MAJANDUSTEGEVUS

Geoloogia Instituut

400,0

Sisekontrolli osakond

154,0

Keemia Instituut

3426,0

Tehnika-

Küberneetika Instituut

2426,0

Ökonoomikaosakond

Põlevkivi Instituut

2337,0

Teadus- ja arendusosakond

Kuressaare Kolledž

240,0

Kõrgem Majanduskool

8300,0

Virumaa Kolledž

250,0

Eelarvelaen

13 000,0

Eelarve jäägi kasutamine

2000,0

jakinnisvaraosakond

4 428,4
1 863,0

889,8

Õppeosakond

2519899

Välissuhete talitus

SD

Infrastruktuuri kulud

36 234,8

Ehitus

11

Renoveerimine

12 500,0

000,0

12

Püsikulud

Eriprojektid

734,8

18 420,0

Teaduskondade

3 000,0

taotlusprojektid

Üleülikoolilised taotlusprojektid

4

Üliõpilasküla

5 120,0

Muud

osamaks

3 300,0

projektid

Rektori

000,0

3 000,0

reserv

Assigneeringute ülekanded

9 500,8

Stipendiumid

6 106,4

Sõidusoodustused
Emeriitprofessori

tasud

1

768,4

1

508,0

Muud

118,0

Asutuste kulud

54 904,5

Arenduskeskus EAK

4

Eesti Majanduse Instituut

212350

Geoloogia Instituut

7

11 964,5

Küberneetika Instituut

11 024,0

SUIST7EO

Kuressaare Kolledž

Kõrgem Majanduskool

1

100,0

11

413,0

Virumaa Kolledž

2 500,0

Eelarve tulud

Eelarvelaen

Eelarve kulud

(

17%

Ä
>

1%

-

-

рна

—

Laekumised

riigieelarvest
67%

.-,15'.;1."5.

3%

X

Omatulu
laekumised

"

ülekanded

Asutuste kulud

omatulu
7%

kasutamine

‚:‚:—А!;

Assigneeringute

Asutuste

4%

jäägi

493,0

Keemia Instituut

Põlevkivi Instituut

Eelarve

100,0

Eriobjektid
6% — Infrastruktuuri
;

`\

AG

—

11%

_

3№1'ЁЁ&Ё9\,ЁЁЁЁЖ +

{ РЕа

у

3

аеча

ост

`

‚
Haldusstruktuuri

N

Akadeemilise
struktuuri

kulud

„
K

kulug

9
45%

kulud
11%

—

"

Ugistruktuuri

о kulud

7%
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Suurimaks tuluallikaks
arvestatud

tuludest,

prognoositi

tulu

millest suurim

riigieelarvest,

ülekanded

mis moodustas 67% eel-

õppekuludeks

tuh

149 881

krooni.
Tallinna Tehnikaülikoolile eraldati 2000. aasta riigieelarvest 214

krooni,

mis

tuh

154,2

tegevusvaldkonniti jagunes:

Riiaieelarve eraldise jaotumine
Ehitus

Tuh

|

ja

— MTasEusuri

kapitaalremont;
2%

j

Doktorantide teadustöö

°

kulud,

_

muud

'

1%

xy'

.-

1%

2035 Doktorantide teadustöö toetus
20
ž
12084 Infrastruktuuri sihtrahastamine

toetus

;
Teadusreformi

i

34933 Teadusteemade sihtrahastamine

6%

Ass'gn„šžmguw

krooni

14988 1 Ülekanded õppekuludeks

sihtrahastamine

‚

:

:

Teadusteemade

4123 Ehitus ja kapitaalremont

s'h"aqšso/'am'"e

9501

Assigneeringud

o

1597 Teadusreformi kulud, muud

Ülekanded õppekuludeks
70%

*

emeriitprofessorite tasud, stipendiumid,

sõidusoodustused

Õppekuludeks riigieelarvest

ja

sihtotstarbelised ülekanded

eraldatud

jaotumine

ülikooli siseselt

Tgaduskonqadg
eritaotlusprojektid

Eelarvestatud liikmemaksud
4%

2%

-

Üleülikoolilised projektid
3%

Кекойгезегу
ь

"'/

“'!ЁЧЁЗ‘„
Ki
SS UL

ОЛр

A

t

]äA[ Ata

TETE

--'x-šr"*:
oi НЕВ

—

-

Haldus-

ja tugistruktuuri

K

Akadeemilise struktuuri

N

eelarvetesse

eelarvetesse
45%

Kolledžite eelarvetesse

40%

4%

Akadeemilise struktuuri eelarvetesse kantud

pekulude

katmiseks

Teaduskond

Energeetika

jagunesid

teaduskonniti

Eraldis tuhkr
6 734,5

riigieelarvelised

vahendid

Teaduskond

Eraldis tuh kr

Majandus

11 666,5

Ehitus

8 341,15

Matemaatika-füüsika

6 1579

Humanitaar

743257

Mehaanika

8 295,9

Infotehnoloogia

TTASS

Keemia

eelarvetesse

õigus kasutada (ilma

kandmata) eritaotlusprojektide

vahenditest teaduskondadele
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Süsteemitehnika

4

780,1

8 035

Täiendavalt oli teaduskondadel
suste

õp-

alljärgnevalt:

eraldatud 3000 tuh

teaduskonna struktuuriükrahastamiseks

krooni,

mis

riigieelarve

jagunes:

MAJANDUSTEGEVUS

tuhkr

Teaduskond

tuh kr

Teaduskond

504

Energeetika

292

Ehitus

366

Matemaatika-füüsika

21.3

Humanitaar

309

Mehaanika

365

Infotehnoloogia

339

Keemia

345

Raamatupidamise
(31.

Majandus

207

Süsteemitehnika

bilanss

detsember

(lühendatud)

2000)
krooni

AKTIVA
Raha

47 417 277

ja pangakontod

Nõuded

ostjate

Mitmesugused

ASTTISTS

vastu

nõuded

ZAN

779

5 606 708

635 038

500 320

11728

Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste

perioodide kulud

2715

-

146

250278

Varud, lõpetamata toodang ja tööd
Ettemaksed

TISIS2D

hankijatele

21838 252

Pikaajalised finantsinvesteeringud

(finantspõhivara)

SSI969

1 896 427

306 801 861

276 909 704

põhivara

22 344

22 344

Lühiajalised

kohustused

47 432 253

20 567 594

Pikaajalised

võlakohustused

251369"169

8 674 490

Materiaalne

põhivara

Immateriaalne

PASSIVA

Kapital

Kapital

266 865 843

265 460 008

kapital

16 898 057

STÕIMT6S

aasta tulem

12 021 077

2 001 424

Aruandeaasta tulem

-5 187 657

Annetatud

Eelmise

Kokku

Seisuga
tut

363 398 742

9 626 449
280

851 646

31. detsember 2000 oli Tallinna Tehnikaülikooli omanduses 17 kinnis-

(19-] maaüksusel), kogupindalaga 81,4 ha,

üldpinnaga

102 250

millel

oli kokku 68

hoonet

m*.
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Bilansi tulud

Bilansi kulud

Muud tulud tegevusest

Põhivara kulum

2%

Toetused

Tulud majandus-

8%

9%

tegevusest

№иа°і‹и|иб

+

Tulud asutustelt

j

19%

—1'/
я

/—

27%

3%

—

›_Ё'зщ

—
AAA

ВЬ
j|

SS

S
Tulud riigieelarv est

Stipendium,

Tööjõukulud

sõidusoodustus

55%
67%

Suurimaks kulu allikaks

krooni,

mis moodustas

169 910,3 tuh

on

3%o

tööjõukulud,

mis 2000. aastal olid 174

kogukuludest 54,7% (1999.

aastal olid

962,7 tuh

tööjõukulud

krooni).

Töötajate kategooriate

keskmised

]

Haldus-

Tegevuskulud

765

Finantskulud

palgad (kroonides)

iia

kuupalk

ka

kuupalk

|

ese
1

ja tugi-

struktuuriüksuste juhid,

peaspetsialistid

8 374

421

T9SEIS

Koi
juhataja (direktori)

abi

JAOST

16 354

4 157

|Abipersobabiõbnema HoodiüsehadTassnaii
j?M G06DO15d ho 15bJdihavarsi
2000. aasta

lõpu seisuga

oli Tallinna Tehnikaülikoolis 31

Emeriiditasu suuruseks 2000. aastal oli 3 375 krooni kuus

emeriitprofessorite

182

tasudeks

(koos sotsiaalmaksuga)

emeriitprofessorit.
ning

kokku maksti

1 554,2 tuh krooni.

ÜLIÕPILASESINDUS
Veebruaris valmis

üliõpilasesinduse algatusel ja

ja õppetöö

mõeldud rühma-

töötamisvõimalus

niisugune

Märtsi esimestel
tuti direktori

ruum

peamaja

II

ülikooli teostusel

õppehoones,

ja tudengitega.

ülikooli

käidi vaatamas

Arutati

TTÜ

Kuressaare Kolledžit. Koh-

üliõpilaskondliku tegevuse

avatud uste

üliõpilastele

üliõpilastel

puudus.

päevadel

teabevahetust Tallinna ja Saaremaa vahel. Kuu keskel toimus
oma

tudengitele

seni

päev.

Pakuti kohvi

ja

eri

külgi ning

üliõpilasesinduses
kooki

ning puhuti

Analüüsiti
juttu. Varsti pärast seda pidas esindus mõttetalguid Saue mõisas.
TTÜ üliõpilasesinduse seisu ja tehti algust eesmärkide määratlemisega töövaldkondade

kaupa. Flamingo

Seminari

läbiviijaks

üliõpilasesinduse
õpilaskondade

maha

korraldatud

Põhja- ja

Baltimaade

Riiast

ja

Vilniusest.

pealinnade

Konverentsi

tegevussihid ja üliõpilasesinduse
üliõpilaste

oli võimalus tutvuda Tallinna
esitas

üliõpilasesinduse

liikmete koolitamiseks.

oli koolitusfirma EKE Ariko. Märtsi viimaseid

Alateemaks valiti seekord

Aprillis

peeti

projektijuhtide ja

rahvusvaheline konverents. Külalisi saabus

haagenist, Oslost,
esinduse

konverentsisaalis

seminar esinduse

projektijuhtimise

vanalinnaga ja

üliõpilasesindus

ülikoolile

käia

täitis

Helsingist, Kopen-

peateema oli üliõpilas-

koht ülikooli maine

kohustuslik

päevi

ülikoolide üli-

kujundamisel.

sõjaväeteenistus.

Külalistel

Riigikogus.

ettepanekud õppetegevuse paran-

damiseks, taotledes muuhulgas seminaride osatähtsuse suurendamist õppetöös.

Tudengite kevadpäevade

aegu korraldas esindus

olnuks telekas”, Best viis läbi ülikoolide

tudengite,

vilistlaste ja

korda, filme
Mai

õppejõudude

vaatas saalitäis

filmiprogrammi

“Kui Tatikal

jalgpallivõistluse, korvpallivõistluse

vahel

ning stiilipeo. Üritused

alguses valisid üliõpilased

endale uut esindust. Avalduse selle liikmeks

saamiseks esitas 27 kandidaati, endisest esindusest soovis teiseks

jääda üheksa liiget.
aastapäeva

11. mail Glehni lossis toimunud TTÜ

vastuvõtul osales

paarsada

inimest.

nitas Liviensis, Rotalia, Sakala, Tehnola
Usuteaduse

ja

Üliõpilaskondadest

olid

Instituut, Eesti Mereakadeemia, Eesti Põllumajandus-

Ärikolledž,

“I Studium”, Aka-

Majanduskool, Veritas, Tallinna Meditsiinikool, Tallinna

Pedagoogikaülikool, Õigusinstituut ja loomulikult EÜL
tegijaid, üliõpilaskondlikust ajaloost tegi
Vahur

63.

seotud orga-

Kuljus, kammerkoor, Frater-

Vironia.

ülikool, Sisekaitseakadeemia, Eesti-Ameerika
deemia Nord, Mainori

perioodiks

üliõpilasesinduse

Tehnikaülikooliga

nisatsioonidest olid esindatud Aiesec, Best, laste,

esindatud

läksid kõik

rahvast, püsivat elujõudu näitas jalgpallitraditsioon.

ise. Tänati tähtsamaid

ülevaate tehnikaloo

õppetooli hoidja

Mägi.
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alustas

Septembris
maldamaks

tudengeil

tunnid toimusid
käis esinduse

iga

üliõpilasesindus tudengi

üheskoos arutada

teetundide korraldamist, või-

koolieluga

seonduvaid küsimusi. Tee-

kahe nädala tagant eksamisessiooni

delegatsioon

koosseisus Erik Ernits,

alguseni.

Reigo

Veersalu Balti tehnikaülikoolide rahvusvahelise nädala

Novembrist alates võib esindust

meks, kuna
saata

ta

lõpul

Urmas

Leedus Gedimi-

puhul

sõnumi mõne

tehnikaülikooli

siooni täiesti

uus

mobiilühiskonna eesrindlikuks liik-

lugeda

infrastruktuur täienes

m-listiga.

hetkega kõikide vajalike

kasutatakse nii esinduses, esinduse

Nüüd saab arvuti

juhatuses kui ka korraldusklubis

tase. Hästi õnnestus Ollalaa korraldatud

legendaarses üliõpilasklubis

paljude

Eesmärk soodustada

tähistati

hilinemisega, kulges

Ollalaa. See

kommunikat-

marditrall. Iseäranis

Roheline Konn. Marditrallist osa võtnud

tudengivaimsust

õhutada omakultuuri noorharitlaste

tudengipäeva

osa

aastate läks korda teha üritus omaaegses

sobilikus kvaliteedis, mardikommet võeti tõsiselt ja

ringis.

vahendusel

inimeste mobiiltelefonidele. m-listi

üliõpilaskondliku tegevuse organiseerunud

valmistas head meelt see, et üle

list

ja

ülikoolis, kus sõlmiti kontaktid kohaliku üliõpilasesindusega.

nase

on

Oktoobri

Kimmel

hulgas

supisöömisega.

asi muidu toredalt

ja

publik

tehnikaülikoolis ja Tallinnas

kindla

Ehkki

peale saavutati.

supiauto jõudis

toodud

oli

lustijaid kogunes kolmesaja

ei

hernesupist

ning

Rahvusvahe-

kohale hirmsa

jäänud midagi

järele.
Detsembris

valmis tehnikaülikooli

valge-puna-hall lipp,
on

millele

on

lisatud

üliõpilaskonna lipp.
üliõpilaskonna

TTÜ

on

Valge

rahu, edumeelsuse ja kõrge moraali märgiks. Kirsipunane väljendab elu-

rõõmu,

tegevusjanu ja hõõgumist.

selist sitkust

ja

Hall värv omakorda näitab

visadust teadmiste omandamisel.

See

on

tera-

tudengielu

animatsioon.

universaalne, sobides presenteerida Igal pool, kus vaja näidata, milline

tehnikaülikooli

üliõpilaskond.

Ollalaa esindada TTÜd

tudengielu
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üliõpilaste

Üliõpilasesinduse teabe ja PR

sektsiooni eestvedamisel sai valmis ka tehnikaülikooli

on

Selleks

sümbol Juulius.

voldik.

Teeviida-messil aitasid

üliõpilaseks

olemise

külje pealt.

üliõpilasesindus ja
Trükist tuli värske

VILISTLASKOGU

Liikmeid oli aasta

lõpul

308.

Vilistlaskogu juhatus:
Aare

Transiidikeskuse AS arendusdirektor

Kitsing

juhatuse esimees
Andres Sarri

juhatuse
Aarne

Eesti Talleksi AS

juhatuse esimees

aseesimees
PIC Eesti AS

Eipner

tegevdirektor

Kaido Hääl

Tallinna Tehnikaülikooli

Aadu Kana

Keskkonnaministeeriumi ehitusosakonna

professor

juhataja
Andres Keevallik

Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Elmar Kruusma

AS Flora Liit

Sulev

AS KPMG Estonia

Ago

Luiga

Siim

juhatuse

AS Eesti Telekom

Toomas Tuul

Muuga

aprillil

1999.

toimus

vilistlaskogu

majandusaasta

Tamm esines
on

audiitor-partner

AS Eesti Põlevkivi arendusdirektor

Toomas Sõmera

26.

esimees

aruanne

CT AS

juhatuse

esimees

juhataja

üldkoosolek. Kinnitati

ja revisjonikomisjoni

juhatuse poolt

aruanne.

esitatud

Akadeemik Boris

ettekandega “Kas kolmnurk tööstus-tehnikateadus-tehnikaharidus

võrdkülgne?”.
29.

juunil

õpilasele

Janne

pendiaatidele
5.

tööstuse

üliõpilasele
Mägile.

Dmitri Sokolovile

Tunnistused

valis

linnapea

vilistlaskogu juhatus

Jüri Mõisa, kes

planeerimise

määramise kohta

Silver Mällile

humanitaarteaduskonna ülimääramise

kohta anti

sti-

on

oma

koosolekul

aasta

vilistlaseks

lõpetanud majandusteaduskonna

1980

alal.

14. novembril anti Tallinna

stipendiumi

ja

stipendiumi

üle immatrikulatsiooniaktusel.

septembril

Tallinna

vilistlaskogu juhatus vilistlaskogu stipendiumi majan-

määras

dusteaduskonna

raekojas kätte

tunnistused Peeter Riida nimelise

majandusarvestuse bakalaureuseõppe üliõpilasele

ja majandusarvestuse magistriõppe üliõpilasele

Paavo Siiman-

nile.
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Vilistlaskogu peab
lema ühenduse

äärmiselt oluliseks koostööd

peamine

eesmärk

ühine

on

TTÜ Arengufondiga.

tuua edukad vilistlased

Mõ-

tagasi alma

materisse, edendades selle kaudu suhteid ühiskonnaga aitamaks kaasa ülikooli

majandusliku
edukate

seisu

ettevõtete

allkirjastajateks
mees

tugevnemisele.

juhatuse

Õlu juhatuse

TTÜ Arengufondi ja Eesti
Energia juhatuse

juhatuse

esi-

esimees Cardo Remmel, AS Eesti

esimees Parbo Juchnewitsch, AS Eesti Post

Tarmo-Jaan Tõeleid, AS Tallinna Sadam
Eesti Telefon

on

koostöökokkulepete ettevõtjatepoolseteks

olnud ridamisi TTÜ vilistlasi: AS Eesti

Gunnar Okk, AS Saku

Raudtee

Aasta jooksul

vahel sõlmitud

juhatuse

esimees

juhatuse esimees Riho Rasmann

ja AS

esimees Valdo Kalm.

Sel aastal liitusid 1999 asutatud

vilistlaskapitaliga

üheksa tehnikaülikooli

vilistlast.
Tihedad koostöösidemed

on

üliõpilasorganisatsioonidega

lAESTE Eesti. Töised sidemed valitsevad Eesti Inseneride

vilistlaskogu

liikmed

kogemusi ning

186

teavet

on

valitud liidu ja selle alaliitude

Helsingi

Best-Estonia

Liiduga,

ja

mitmed

juhatustesse. Vahetatakse

Tehnikaülikooli vilistlaste

organisatsioonidega.

ARENGUFOND

Arengufondi nõukogu:
EE

Toomas Luman

Grupp

AS esimees

esimees

AS Eesti Telekom

Toomas Sõmera
esimehe

juhatuse

asetäitja

Ühispanga juhatuse

esimees

Ain Hanschmidt

Eesti

Jaak Leimann

Tallinna Tehnikaülikooli

Aadu Luukas

Pakterminali

Jüri Mõis

Tallinna

linnapea

Gunnar Okk

AS Eesti

Energia juhatuse

Olev Schults

Balti Cresco

Jüri Tanner

Tallinna Tehnikaülikooli

Enn

Standard AS

Veskimägi

Tiit Vähi

25.

esimees

Investeerimisgrupi partner

juhatuse
AS

eelmise

arengufondi nõukogu

professor

esimees

nõukogu

Valga Group

29. veebruaril kinnitas

jooksva

esimees

prorektor

esimees

nõukogu

esimees

majandusaasta

aruande

ja

aasta eelarve.

aprillil

määrati

toimus konkurss AS Ericsson Eesti

bakalaureuseõppe

telekommunikatsiooni

stipendiumile. Stipendium
eriala

üliõpilasele Ingmar

Nurmistele.
18.

mail sõlmiti

lepingud

AS

stipendiumide
juunil

14.

stipendiumide

arengufondi pidulikul

Tallinna Vesi, AS Eesti

esitlusel

Põlevkivi

raekojas

ja

AS

fondi koostöö-

Tallinna

Sadamaga

maksmiseks üliõpilastele.
kinnitas
arvu

arengufondi nõukogu

ja

suuruse

otsuse

kohta: kokku

bakalaureuseõppe üliõpilastele (15

000

19

krooni),

üliõpilastele

stipendiumi,

määratavate

neist kaheksa

viis magistriõppe

üliõpilastele

(25 000 krooni) ja 6 doktoriõppe üliõpilastele (40 000 krooni). Lisaks sellele
võisid

üliõpilased

ja Eesti
18.

kandideerida kolmele AS Eesti Mobiiltelefon

Rahvuskomitee

septembril

sõlmiti fondi

Postiga stipendiumide

stipendiumile

Ühendriikides stipendiumile.
koostöölepingud

maksmiseks

AS Eesti

Energia ja AS

Eesti

üliõpilastele.
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S. oktoobril nimetas fondi stipendiumikomisjon stipendiumisaajad:
laureuseõppe üliõpilased Kitty Dahl, Marju Hendre, Tõnis Kattel, Aivar
saar, Maris Lemba, Eveli

riõppe üliõpilased
Veinthal

Raudvere, Ilona Taimur ja Hannes Veskimäe; magist-

Anna Goi, Tiina Hain, Tõnis

ning doktoriõppe üliõpilased

Igor Penkov,

Jaan Raik

stipendium infotehnoloogia

bakalaureuseõppe üliõpilasele

“Kompuutertelefoni ja

ma

Maret Veiner

Oja,

Jüri Joller, Liivi

ja

Renno

Andres Krumme,

Kluge,

Andri Riid.

ja

23. oktoobril määrati
nikatsiooni

bakaKuld-

Pavel

teaduskonna telekommu-

Žuravljovile.

IP-telefoni tehniliste lahenduste

Konkursitöö tee-

ja

standardite üle-

vaade”.
14. novembril tutvustati
kätte

raekojas arengufondi

eesmärke

ja tegevust.

stipendiumid. Allkirjastati lepingud vilistlaskapitaliga liitujate

mann, Tõnu

Koppel,

Mait Schmidt, Arno

Robert

Lepikson,

Sillat
jaTõnu

11. detsembril määras

Rain Lõhmus,

Toomik

Aasta jooksul annetati
krooni.

arengufondile

-

Lõviosa sellest 520 000 krooni kulus

fondi audiitoriks audiitor-

audiitor-partneri

firmade

Arengufond jagas stipendiume ja

Jaanus Otsa,

ning TTÜ Arengufondi vahel.

arengufondi nõukogu

konsultatsioonifirma AS KPMG Estonia

Egon Mats,

Sulev

ja üksikisikute poolt

toetusi 535

stipendiumidele.

000

praktikapäevad” ja üliõpilasorganisatsioon

helise suvekursuse “Future
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possibilities

ja

Luiga.

krooni

Toetust said

1 284 000
ulatuses.

Üliõpilaste

Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee
“TAESTE

Anti

Olaf Her-

projekt

Best-Estonia rahvusva-

within and around us” korraldamiseks.

ETTEKANDED,

KÕNED, SÕNAVÕTUD
Kalju

TÄNA

Väga

ME

Loorits

MÕTLEME JA RÄÄGIME EESTIMAAST

austatud rektor'

Lugupeetud kolleegid ja külalised!
Daamid
Meie

härrad!

ja

riigil

Eestimaast

tulemas

on

ja

täna

sellises toonis, kuidas

kõrgelt

või

Lubage
82 ei

sünnipäev.

ei

kaugelt

keegi

saa

Kaheksakümne

meist tunneb

või soovib

meid keelata! Seda

Teid kõiki õnnitleda Eesti

ole

teine.

Eestimaast. Me teeme seda

räägime

ümmargune number.

nii

ja

mitte

me

mõtleme

palju ja just

keegi kusagilt

uhke tõdeda!

on

Vabariigi

Ja ega

Täna

just

läheneval

minu

kõnegi

sünnipäeval!
ei

püüa

olla

ainult

ümarpidulik.
Viimase kümne aasta
on

piisavalt palju

meie

jooksul
maa

ja rahva ajalugu

lahatud. Analüüsitud tema keerulisi

arenguetappe, küll tema heitlikke, raskeid või siis edukamaid aegu. Ei taha täna
siin

pikemalt ajalugu

ümber

jutustama hakata,

mõnel

seigal

tahaksin

siiski

Mitte

;

peatuda.
just kaua

aega

Tartu rahu 80, mille

rippumatust ja

rahulepingus

hiljutised

lõputu jahvatamine
enam

Kui lubate,

on

korduda ei
ma võtan

Eesti

ja

maa

suursaadiku

kohta”'.
see

Gluhhovi

inimõiguste ja nende

viimase kümmekonna

riigi

ja Igaveseks ajaks kõigist
ei kesta

ju

Venemaa

ja

seisukohavõtud Tartu rahu suhtes. Või

“vähemusrahvuste”

Usun siiski, et maailm

ajalugu

vene

aastapäeva

“ilmtingimata

ei kestnud kahtkümmet aastatki. Ja ega

Sellele viitavad

praegugi.

välisministeeriumi

et

Venemaa tunnustas

mis olid Venemaal Eesti rahva

“Igavene aeg”

sisuliselt

tähistasime teist Eestile nii tähtsat

iseseisvust, loobudes vabatahtlikult

suverään-õigustest,
See

tagasi

kogu

see

rikkumise teemal.

aastaga niipalju muutunud,

saa.

endale vabaduse teha

mõningaid põikeid

meie lähi-

minevikku.

Igal

aastal

on

toimunud

midagi sellist,

millest enim

ja mis on
räägitakse

meie

käekäiku, mõtteviisi või meeleolu mõjutanud. Need mõjutused määravad ka
mele tänase päeva

tegemisi.
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Nõukogude okupatsiooni
20 aastat.

napilt

deerimine, 20.
see

aastate suur

riik saada omamoodi

on

nenud

millele

tagasi

kaasnenud

oma

mõtlemine andis

jõudu

ei ole olnud halb!

Kogu

maailm

mele

on

kõike

ees

võime sõita kuhu tahes. Enamasti viisavabaltki, kui ainult raha

Me ei pea

enam

tundma muret, kas ikka

kusagilt “kompetentsetest organitest”

Üliõpilastele pakutakse
ära kasutada.

välismaal

Meil

konverteeritav. Meie

jõuaks

likvi-

muidki raskusi. Ometi suutis

praegusest Eesti Vabariigist samasuguse legendi luua.

algus

vaatamata

jõuavad

kõigest

kaose

küsimus selles,

kas meie suudame

Kõigele

majanduskriis ja palju

legendiks,

toimida

jõudis riigina

Vabadussõjaga

üle elada.

järgnenut
Praegu

eelne Eesti Vabariik

Sinna hulka mahtus

ära osta. Meie

õppimise
raha

on oma

kauplused
Tallinngi

ei pea seda

on
on

vajalikuks

võimalusi ehk

keegi

või võimalikuks.
kui nad

rohkemgi,

Eesti kroon, stabiilne

kaubast

jätkuks!

või äkki

väljasõiduviisa,

saame

ava-

ja praktiliselt

tulvil, rohkemgi kui seda keegi

uskumatult

muutunud. Meil

palju

on

sõna-

vabadus.
Winston Churchill

seal, kus

on

Liidus elamise
Kõik

on

küll öelnud,

“kuskil ei

et

Enam ei suuda

me

isegi

nistliku kasvatamise”

ja nõmedused
on

mida siis veel rääkida noortest!

meis

niigi kaugele

me

kui

plaanid ja muud

sügaval

asja

laupäevakud, üliõpilaste

aastakümneid toimunud

alateadlik

ei kao vist päriselt

oleksime 10 aastat
praegu.

“Laulva

kannatama mida tahes, peaasi,
kiruma

et

ja mõnigi

olulisem oli tööl käimine kui töö

pigem

puudus Nõukogude

“kommu-

jaburused,

laus-

toimusid tõesti reaalselt!

põlvkonnal

Vaevalt et

küll teist

kui

alati uskuda, et kõik need kohustuslikud marksismi-

leninismi õhtuülikoolid, kommunistlikud

mis minu

palju rumalusi

hea, mida oleme saavutanud, tundub meiegi põlvkonnale praegu

see

Kuid ometi

tal

et

kogemus!

sageli enesestmõistetavana,

valed

nii

räägita

sõnavabadus”, aga tuleb ka arvestada,

takistuseks kui

plussiks

hirm,
kunagi.

tagasi julgenud
revolutsiooni”

loota või uskuda, et jõuame

ajal

vabadus tuleks! Ometi
ehk

vanu

aegu taga

tegemine ja

elus edasi

oma

olime kõik nõus ära

kipume

praegu küll üht,

igatsema,

neid aegu, kus

peaga mõtlemine. See oli aga

jõudmisel.

Üks mõte, mis siiski märkimist väärivate hetkede puhul ikka ja jälle tagasi
tuleb
ihu

on

lõpmata kahju,

ja hingega

mele

aegaära oodata.

noore

Napilt.

nendest, kes jõudsid,
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et

palju suurepäraseid inimesi, kes

riigi tegemistes

kaasa lõid, ei

1920.—30. aastatel

jõudnud

mele praegust

Ka näiteks minu vanemad. Ja mis veelgi kurvem

on

nüüd

hoopiski

nagu elu rataste vahele

jäänud.

paljud
Võib

ju

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

vabandada

meie riik

paljude asjadega

tahab alles üles ehitamist. Kõik
Neli aastat
Meri:

“Milles

Eesti

tagasi

on

alles

uus, meie

ja

noor

sellest

õige. Aga kuipalju

aastapäeva kõnes ütles

Vabariigi

Eesti

peitub

on

Eesti

tugevus?

tugevus

hakkab?

president

Lennart

meie terve

eelkõige

on

majandus

kergem

mõistus, õppimisvõime ja tegutsemistahe.”
Aasta

hiljem,

“Hariduse

osa

majandusest
loetletud
damatu

riigi julgeoleku ja
eeldus.

tegurite

arengu

on

suurem

Erinevalt loodusressurssidest

...

on

on

järgmist:

ta

energeetikast,
kõigi eespool

haridus võõran-

ja lõputu.”

aastakümnete

õpilased

kui

ta samas
eest.

kõnes: “Meie

Ent samavõrra
kes

õpetajad,

valmis saab. Nad

hariduspõld

ei saa, käed

vajanud sügavkündi juba

on

hariduselu stabiilsust. Seda

vajab

rüpes, oodata,

nii

vajavad

kuni Eesti riik ükskord

õpivad ja õpetavad tänaselgi päeval,

õppimine

sest

elu

on

ja

ongi õppimine.”
sõnad. Ja

Targad

jõudsimegi

Hariduse tähtsust Eesti maale
on

tagamisel

või mis tahes muust valdkonnast, sest haridus

Veel ütleb

Elu

ütleb

tervituskõnes hariduskonverentsile

oma

hariduse

ja rahvale

eesti vaimuinimesed rõhutanud
Eestlased

misajal.
tagasi

oskasid

on

tagada siin teatud mõttes

Tallinna Tehnikaülikool
akadeemilist tehnikaalast

kool,
slooni

on

meile ühest

tolleaegne
ajal

leaegse

on

ärka-

sajand

On vaevalt

ja kultuur, kõigi

on

võimalik omandada

kõrgharidust.

küljest

suur au,

kuid ka väga

Tallinna Polütehniline

diplomit

juba

järjepidevus.

ainuke koht Eestis, kus

eestikeelse tehnikakultuuri

TPI

meie riigi tekkimist,

selleta oleks säilinud meie keel, rahvus

kiuste. Meie ülesandeks

See

ammu enne

üks väheseid rahvaid maailmas, kes rohkem kui

on

praktiliselt sajaprotsendiliselt lugeda ja kirjutada.

et ilma

tõenäoline,

juurde.

maa on

Tehnikaüli-

kandjaks, säilitajaks ja edendajaks.

tunnustatakse praegu

hea seista, et nüüd, kus meie

suur vastutus.

Instituut, oli ka Nõukogude okupatTol-

Meie ülesandeks

kogu Euroopas.

on

vaba, Tehnikaülikooli roll meie ühiskonna

elus

ja Euroopa keskkonnas ei muutuks vähem oluliseks.
Öeldakse, et peolauas ei ole viisakas tööasjust rääkida.

kõige

kohasem ka tänasel

pidupäevaaktusel.

keelel, ja vahest tasub neist asjust, mis
mitte

jätta

neid enda sisse

pidupäevatuju rikkuda,

vaevama.

vaid

muret

Ma ei

pigem selleks,

Kuid

teevad, siiski

räägi
et

Võib-olla

paraku

siin

suu

pole

see

mis meelel,

see

puhtaks rääkida,

sugugi selleks,

prooviksime

et

kellegi

koos mõelda, kuidas

praegusest veelgi paremat haridust anda.

Kõrghariduse kõrge
on

ühelt

taseme

poolt oluline,

õppejõud,

teiselt

poolt,

tagamiseks

et meil oleksid võimalikult head
et ülikoolile eelnev

õppekavad ja pädevad

haridus oleks sedavõrd tasemel, et
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oleks suuteline talle

üliõpilane
magagi

Eesti

hakkab viimasel

hariduspoliitikas

manitariseerimise” tendents. Seda ei ole
umbes kuu

aega

seisukohta

Tõnu

Tõnso väitel
koolis

on

põhjendab

lisandunud üle

Mis

mitte üksnes mina.

Lehes”

Ühes

ilmunud artiklis nimetab

mõned neist siin ära tuua. Tõnu

keskkooliga

jäänud

võrreldes praeguses 12-klassilises

vähemaks

210—560

füüsika-astro-

võrra,

vähenenud 210—245 võrra, keemiatunde 35—70 tunni võrra
jne”

(tuleb silmas pidada,
on

ajal

arvudega. Lubage

“...1970. aastate

on

hästi korras.

Tõnso seda suisa “laushumanitariseerimiseks”. Ja
ta

matemaatikatunde

noomiatunde

päris

silma teatud kummaline “hu-

märganud

“Õpetajate

ilmunud

tagasi

matemaatikaõpetaja
oma

võtma. Mulle tundub, et kum-

pakutavat vastu

neist kahest eeldusest ei ole praegu kõik

et eri koolide

tunni

kahesaja

õppeplaanid

kunstiõpetust,

on

üsnagi erinevad).”Samal ajal

teist

samapalju muusikaõpetust.

kõige kummalisem, ühiskonnaõpetuse juurdekasv

ulatub

isegi

350—400

tunnini, kusjuures samal ajal vastavad õpetamistraditsioonid ja õpetajaskond

praktiliselt puudub!”
Veel kord: reaalainete maht
samavõrd või vahest

on

rohkemgi

vähenenud keskeltläbi 600—700 tunni võrra,

on

lisandunud humanitaar-

ja pseudohumani-

taaraineid!

Üsna mõtlemapanev
minu meelest kahjuks

Muidugi,

Tõnsole võib

üsna raevukalt tehtud.

siin

on

tendents. Selline reaalainete osakaalu vähenemine

selgesti

on

oma

ka meie

üliõpilaste

vaielda, ja seda

vastu

Aga

tõetera

on

siin

on

ka mitmes

päris

on

viinud maailma
nii

füüsikateadustest)

juba

on

teadmistes.

järgmises

lehes

kindlasti olemas. Muide,

toodud ka selliseid vastuargumente, nagu “...nende

forsseeritud rakendamine

(jutt

tuntav

teaduste

üsna oma

väidab näiteks Peeter Liiv

lõpu

oma

viljade

lähedale...”
4. veebruari

artiklis.

Jajah.

Ehk oleks

kogu

-ülikoolid üldse kinni

maailma

jaoks

tõesti ohutum, kui tehnikakoolid

Me ei tohiks unustada, et humanitaarkultuuri kui teatud mõttes
on

võimalik edukalt

viljeleda

Materiaalsed väärtused

Hariduspoliitika
näitab vahest

ja

paneksime.

suures osas

tuginevad siiski

pealisehitust

vaid tänu tehnikateaduste saavutustele.
tehnikakultuurile!

humanitariseerimise suunda

seegi,

professori kuupalk

nagu

kusagilt hiljuti lugesin,

umbes

poolteist

et Tartu

Tehnikaülikooli

Ülikoolis

on

keskmine

vastavat keskmist kuu-

palka...
Kui vaadata meie televisiooni arvukaid kultuurisaateid,
teisi loetavamaid

kultuuriväljaandeid, jääb sageli

tehnikateadlased

ja

hulka. Keda peame

palju
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on

tunne, et

lugeda “Sirpi”

või

tehnikakõrgharidus,

saavutused selles valdkonnas nagu ei kuulukski kultuuri

kõiges

selles süüdistama? Eks vist

paljuski

iseennast. Kui

meid, tehnikaharitlasi riigikogus või üldse “suures” poliitikas, võrreldes

KÕNED, SÕNAVÕTUD

ETTEKANDED,

näiteks Tartu ülikooli

probleemidest
Igal

geltki väita,

et

tusteaduskonna
kui

veneaegne

teinud

ma

Tartu

lõpetanud

või

diplomiinsener,

ainult tühine

Ülikoolis

kõigi

bakalaureus teab

“kraadieelõppe” lõpetanu.

riõppesse

siin

osa

kehtib

isegi

üritanud?

ei

õppejõuna

püüa

veel

on

äsja

ja

kau-

ma

erialade
ehi-

see, et praegune

erialast võrratult

oma

olemas

on

teiste teaduskondade

vähem

palju

viieaastase stuudiumi

Ja praeguses olukorras

edasi

pääseb

läbi

magist-

bakalaureustest!

põhimõtteliselt

samasugune

süsteem, kuid vähemalt ühe teaduskonna suhtes
arstiteaduskond. Sest äärmiselt lihtne
siin ei

võib sõltuda meie elu

ja

näiteks ehitusinseneri

pädevusest?

veelgi

erialal

õpetataval

absoluutselt veendunud,

aga

tegemistest,

oma

kultuuriväljaannetesse kirjutada

minu seisukohad kehtivad

kohta. Milles olen

oleme ise

me

Ehitusteaduskonna

spetsiifika.

oma

palju

teaduskonnal, igal

meie ülikooli

vaieldamatult

Kui

kasvandikega?

või saavutustest meie

saa

on

mõista,

bakalaureuse-magistri

seal tehtud erand

on

arsti oskustest ja

et

haridusele.

midagi rajada poolikule

Siin võivad oskamatuse

see on

pädevusest

tagajärjed

Aga

olla

ju

drastilisemad!

On kurb tõsiasi,
et vähemalt ehituserialal toodame praegu massiliseltpoolharitlasi. Näen siin küll

raha tuulde

riigi ja maksumaksja
Selge,
öeldud,

kõiki erialasid

et

loopimist.

nõukogudeaegne kõrgharidus vajas reformimist. Aga

et

on

vaja õpetada ühesuguse

kus

skeemi kohaselt

ja

on

üldse

ühekaua?

(Jätame praegu arstid kõrvale.)
Ehituse erialal, eriti kui üritada koolitada
line

paralleelselt

selleta

on

omandada.

teoreetiliste

Vanasti oli

üliõpilasel

teha

on

äärmiselt olu-

praktilisi

töid. Ilma

lugedes

neid peaaegu ei

olegi järele jäänud.

meisterkokaks ei

võimatu

üle kahe korra rohkem kui

ehitajatel kursuseprojekte

Praeguseks

ainult kokaraamatut

Ja eks

õpi.

On ilmne, et

paljude

insenerieri-

ole samuti.

Loodan

siiralt,

et

semiseks või vanade

omast

Euroopa

on

palju juttu

Euroopa

madalamgi olla,

põhieesmärk peab

olema meie

tasemele peame

gasiminekut

ei pea

lugupeetud kuulajad

kogu

seda

juttu nostalgit-

aegade taganutmiseks.

Viimastel aastatel
riduse ühtlustamisest
meie

projekteerijaid,

näiteks ehituskonstruktsioone käsitlevaid aineid peaaegu

teistel erialadel.

aladega

ainetega

lasta

ei tohiks küll

olnud Eesti ülikoolide

poolt

antava

ülikoolide tasemega. Paraku võib
või

vähemalt

üliõpilastele

pürgima seal,
ühelgi

meie

hiljutisest

kõrgha-

see tase

kohati

tasemest.

Meie

võimalikult hea hariduse andmine.

kus

see

on

meie omast

kõrgem.

Ta-

erialal lubada!
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Eesti

on

nii väike riik

ja meid

nii

on

vähe,

et suures maailmas läbilöömiseks me peame oskama

spordis,

see

eeldusi. Ja
ega kuskil

nilistelgi

kunstis

ja melegi

ei ole ka

see

päris

Hiljutistel

spetsialiste

“õppekavade

arendamisel

see

Ilmne märk,

Olen südames

probleemid
noortest

et

riigi ja

heameelega,

traditsioo-

paljudel

et

kõik kolm rektorikandi-

tuleb seada

otse

nomi-

Minu meelest

ülekaaluga.

veenva

et meie

S-aastase

eesmärgiks üldjuhul

võitis

inseneride

välja,

siin oleme kõik üsna ühel meelel.
et see

ükskord lahenduse.

peab

Kahju

on

nii minema
ainult

ja et

kõik need

nendest praegustest

inimestest, kelle haridustee lõpeb poole peal bakalaureusekraadiga.

Võimekamad neist leiavad siiski loodetavasti väärilise rakenduse

Arvan,

et kui ükskord viie või kümne aasta

vabariigi aastapäeval keegi
ülistuslaul. Need mured
muudki

on

Euroopa Liitu pürgimisel

rektorikandidaatidest, kes ütles

sügavalt veendunud,

leiavad

kui teised. Nii

rahva eksistentsi üks

õppesüsteemi sobivuse kohta

naalõppe tagamine insenerierialadel”,
on

paremini

peame varsti

jätkamisel

taati avaldasid muret meie
praeguse
see

Eesti

välismaalt sisse tooma.

rektori valimistel tõdesin

ettevalmistamiseks. Ja

on

kindlasti takistuseks ei

kursi

mujal. Praeguse

erialadel

aladel. See

(õppejõudude

meist

südant valutatakse

millest täna

juttu ja

vääriline töötasu, akadeemiline
on

selleks

erialal.

kõne üksnes

pidupäevakõnet peab, e 1 ole seegi

ja probleemid,

baas, korralik üliõpilasküla)

oma

pärast siinsamas ülikooli aulas

ajaks ehk

ammu

lisaks veel

järelkasv,

palju

laboratoorne

lahenduse leidnud

hoopis teiste asjade pärast. Ja päris kindlasti pole

ning

need vähem

olulised.
Soovin

kõigile siinolijaile jätkuvat teotahet, usku,

koostöövalmidust!

Ainult läbiarutatud

asjad jõuavad

visadust

ja jonni ja

ükskord

parima

eriti

lahen-

duseni!
Maailma silmis oleme väike riik ja väike rahvas. Meie endi
nii olema. Kõik

on

just täpselt

paras

ja

isamaa

sünnipäev

päev. Ühe rahva väiksusest võib parimatel aegadel saada
“Meil ei ole ülearuseid inimesi,” ütleb meie

hinges ei pea

meile

tema

võimalus,

Palju

see on

õnne Teile

meie kohus

kõigile

oma

Isamaa

ja

see

tähtis

tugevus.

president, “ja kõige

neid haritlaskonnas.” Teha kõik parema (tehnika)hariduse nimel
suur

suur

vähem

see on

on

meie

Eestimaa ja rahva ees!

sünnipäeva puhul!

Kõne Eesti

Vabariigi

Tänan

tähelepanu eest.

82. aastapäeva aktusel

23. veebruaril 2000 TTÜ aulas
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tehnika

Eestlase

tunnistavad,
rauda
aega

ja

tundmine

ja tehnoloogia

et ta oskas

metallitööd

umbes kaks tuhat aastat

jääb sepitsemisoskuse

tagasi

aegade
maagist

seda ka ise

ilmumine siiamaile,

ise valmis. Hästi teati

riistad tehti nüüd

ulatub

vajalikud

puitu ja

ja

teiste rannaeestlaste laevad

nende alused ei erinenud oluliselt rootslaste omadest.
laevaehituski

ja küllap
sealpool

edenes

enam-vähem

tarbeesemed

puudub

välja nägid,

tundma

sulatama. Samasse

selle omadusi.

rahvana oldi osavad veesõiduriistu üles raiuma. Meil
kuidas saarlaste

hämarusse. Leiud

juba pronksiajal. Seejärel õppis

küll

ja sõja-

Mereäärse

ettekujutus,

kuid arvata võib, et

Purjetati ju

ühesuguseid

samadel vetel

radu

nii

siin- kui

Läänemerd. Läti Henrik suhtub saarlaste veesõidukitesse ettevaatliku

lugupidamisega,
purjeseadjad.

need olnud kiired

ja

kindlad

ning

Meresõiduvõõraste sakslaste leiutatud

saarlased ise kindla

koge pääses

käega

valitsema pä-

rastpoole.
Mis aga meieni ei küündinud, oli müüriladumise oskus. Kuni

võõrvallutajate

ilmumiseni eestlane mördi siduvaid omadusi müüri ehitamisel ei tundnud

kusagil

mõne linnuse sein

tehtigi

peaehituskunsti sünniaeg jääb
japõletamise ja

kivist, laoti

see

sajandisse.

13.

lubimördi kasutamise oskuse

kuivalt

Läänest

ning

ja kui
Eesti

pinnasvuukidega.

tõid kaasa lub-

tulijad

eestlasel ei

jäänud muud,

kui

hakata võõrsilt saabunud ehitusmeestelt müüritöö aabitsatõdesid omandama.
Mördi koostis

püsis

müürimeistri

hoolega varjatud

ametisaladusena veel tükk

aega. Lõuna-Eestis, kus müüritööks sobiv paekivi puudus, õpiti tellist põletama

ja

kasutama.
Millal

jõudis

täpsemalt

meile nende

aegade

teada. Kuid kindlasti

Daniae” teab

juba loetleda

enne

veskikohti

keerukamaid masinavärke vesiratas,
läänest tulnud

Jägala jõel.

tõi kaasa vesiratta vahendusel rakendatava
tootmisaladel

laudade

semad ülestähendused

sajandist,
jahuveski.
wen

mil seal

Narva kose

energia

teiste kõrval

pilt

kasutuselevõtu

järjest

tagumisel.

hiljem rajati joa

uutel

Vara-

kosel töötavast veskist. Nii

on

14.

lähistele ka

begehrte Beschreybung

jooniste hulgas

võimalus heita

vase

kasutamisest ulatuvad meieni

mõni aeg

Adam Oleariuse reisiraamatu “Offt

Orientalischen Reise” (1647)

pole

“Liber Census

Tehnilise mõtte edasine
areng

veejõu

saagimisel, kangaste vanutamisel,

tegutsenud saekoda,

rännumehe kaasabil

vallutajaid.

der Ne-

leidub mitu Narva vaadet,

tänaselgi lugejal

pilk aegadetagusesse

Kuid vesiveskeid ei ehitatud üksnes Narvas, neid kerkis ka

omaaegse

Eesti tehnikailma.

mujal,

luues aluse
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tööndusliku tootmise laienemiseks. Mitu vesiveskit tegutses Tallinnas, samuti
Tartus

ja

Pärnus.

Esimesed

väljaõppinud

Eestisse koos saksa

meistrid saabusid

kaupmees-

tega. Tehniliste teadmiste ja kutseoskuste levitamine jäi kogu keskajaks gildide

ja

tsunftide kätte. Tsunft vastutas

omandamiseks tarvilik

juhul

nõudis

see

sidumine

korralikkuse eest. Töövõtete

väljaõppe ja töö

sõltus

teadmiste

ja

arukusest, kuid

igal

Euroopa tuntud käsitöökeskustesse

nõudmistele

rangetele

uusimate tehniliste

usinusest

õpipoisi

aastaid. Selli rinnukohustus

ja meistriõiguste
aitas kaasa

õpliaeg

vastava

proovitöö esitamisega

jõudmisele siia, kusjuures

kiirele

rännuaastatega omandatud silmaring ning oskused tõstsid ja ühtlustasid üldist
tehnikataset mitte ainult linnades

ja

Laialt tuntud olid siin valmistatud
Eestlastest ehitusmehi hinnati

Igipõline
kiviks

hiljem

ja

eestlase ellu omandas täiesti

õpetuse sidumiseks

koguni

sedavõrd

18.

silmas

peeti

töökallakuga

Huvitaval kombel

leidub kaudseid

kas

oli sellel

siis milline

seos

õpetamisel

ehitusraamatuga.

1647 avaldas

Gebhard

õpiku “Florilegium

Himsel

Tallinna

esimese meil

ja

linnade

tutvustas

nende rakendamist kindlustustööde

matemaatilist mõtlemist, olid raamatule lisatud
meetria

põhialustest. Seega

seks Eestis trükitud
oma

trükivalgust

osutub kõnealune

tripartitum

ja

ehitiste

meditsiiniharidusega tegelikult

idaküljele

Rannavärava

lõunakülje

kaitsevõime

ja

Ka

ja

Himseli

tamisel Tallinna

gümnaasiumis

sõjapidamisest ja

välikindlustuste ehitamisest,

oder

Kriegs

kehtivaid

peatükid geomeetria ja trigono-

ta uudsed

Viru värava vahel

tugevdamise.

näinud

Et ehitamine eeldab

fortifikatsiooniõpik

matemaatikas tundis,

juhatajana rajas

õpe-

teada,

plaanistamine,

sõjaarhitektuuris

juures.

matemaatikaraamatuks. Me ei tea, kui

Tallinna kindlustustööde
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tagasi. Oleks väga põnev

fortificatorium

kohta

ja linnapoistele

lühikeseks.

gümnaasiumi matemaatikaprofessor

Teos andis teada, kuidas käib

perspektiiviõpetuse

koos tehniliste oskuste levi-

mõisakoolides

ehitust käsitlevate ainete

vihjeid

juba aastat kolmsada

tarkusi

osutus komistus-

et

õppeasutuste Iga jäi

tamisest siinsetes koolides

jagas

vokitegija

ilme säärane

oldi sunnitud leidma teid kooli-

sajandil

mõeldud käsitöökoolides. Kuid nende

reegleid ning

sügavalt,

töökasvatusega ning sellega

tamiseks. Neid sihte

Baw Kunst”.

uue

üleminekul värsket tehnilist mõtet kätkevale manufaktuuritoot-

misele. Tsunftisunduse kadumisel

ja kui,

veeti.

kaupa välja

Saksamaal. Varakult levis meil

kangakudumine.

meil

juurdus

mida laevatäite

Soomes

vokiratta kasutuselevõtt sünnitas

ja

tungimisega

naiste tööala nagu

Tsunftikord

paetooted,

kõrgelt

treimisoskus. Kedervarre, värtna
kutse. Käsikäes voki

mitte ainult seal, kus tsunftid olemas olid.

tõsiasjaks

hollandi

võttis

ühtlasi esime-

tugevalt

jääb,

bastionid

seejärel

järglane

autor end

aga

käsile linna

matemaatika

Heinrich Julius Woltemate

et

linna

õpe-

avaldas raamatu

jällegi pikituna matemaatikaga.
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Mõlema
vaatasid
sealt

Himseli

ja

asjale ju tegelikult
ehitus. Ja

sõjaline

raamatud, ehkki käsitledes ehitust,

Woltemate

läbi kitsa vaatenurga, neid huvitas vaid üks valdkond
oli

matemaatikagi

appi

võetud ainult toetamaks seda

eesmärki. Sootuks avaramalt lähenes ülesandele Academia Gustaviana mate-

maatikaprofessor

Joachim Schelen, kelle

1665 Tallinnas ilmunud

kakursusest “Cursus mathematici” leiame
ülevaate matemaatikast

neljas
ja

osa

ja

oma

matemaati-

teadmiste taustal

aja

asise

päris

selle kohast üldises teadmiste süsteemis. Kursuse
vaatleb mõõtmisi maastikul

räägib geodeesiast. Autor

ning pindalade

ruumalade arvutamist.
Esimene eestikeelne raamat, mis matemaatilisi mõisteid

Wilhem

Masingu “ABD

õppida” (1795).

ehk

Luggemisse-Ramat Lastele

Mõeldud küll

sisaldas

lugemisraamatuks,

oli Otto

selgitas,

kes tahawad

luggema

peatüki

see

*Num-

ritest”, kus jagati aimdust numeratsioonist ja nulli tarvitamisest. Ka leidus
raamatus

ükskordühe tabel.
Ots oli

sellega

lahti tehtud

kunstist, kuni
Friedrich

ja

rehkendamisse

tekstist olulisemaks

Wälja-moödust

aATWUSE
>

Braschi

siiski el pea temma ka mitte
meie tahhame

sepärrast

ümber

alguses

kirjotusse

on

paljo,

kui

et

das

pöldo

Pöldo

maamõõtmisega

moöta, mis

moöta, kel

matemaatikaga

neljanurgalinne
mõttes

kateadmiste rakendamise kaudu
tehnikaraamatu esimene tähis,
läinud

C:
J. R.

W. Mickwitz.

öppetud sada,

teadmatta ollema,

tullus

Ma-

on,

sest

asjast

igapäevases

ning
lühelus

olgu “Öppetus I. Kuiseisab” või “Öppetus VIII.

seotud küsimusi lahendada,

köwwerad äred

tavalises

ja

“sedda kunsti ei

kolis mitte täieste

hikesses öpetusses teada anda”'. Ja vihik annabki teada, kuidas
ettetulevaid

lisa, omaette

“Tallinna kele

on

kirjotanud”

antakse teada,

pöllo-mehhel

teh-

põhi-

Selleautor"

teksti

targal pöllo-mehhel koggone

ni

tuleb

õppinud maamõõtja

kogemustele ja

“Ar-

“Arwamisse-ramato lis-

Karjutamisel

järele

murre

pidades,

ehk Ma-moötmissest

Schwartz toetunud

pastori

ramat”. Eesti

lugeda raamatu

tiitliga 24-leheküljelist

woi

hakkas

koostatud

Meyeri

nilise mõtte arengut silmas

Kohe

nüüd

1852 ilmus Tartus Jõhvi

Ferdinand

wamisse

sa.

ja

tihedamalt tulema raamatuid arvutamise

järjest

on

ja winklis

on”. Jääb

enam

jõudmas

rajatulp

muidugi lugeja otsustada,

tegemist pole,
tehnika

võiks

me

oleme

piirimaile. Seega

tinglikult

asuda

kuid

matemaatieestikeelse

kusagil

siin.

Üle-

aastasaja keskpaigas.
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Esimesest

rääkides peame

tehnoloogiaraamatust

millegi

Teos ilmus 1772 Põltsamaal, iseasi kas siin

“Öppetus kuida

õpetas viinaajamist

maanõunik Friedrich Wilhem
uksed lahti arvatavasti

Umbes

pool

minema.

tagasi

Raamat

on.

wiin tehhakse”, autor Liivimaa

pölle

Sievers. Esimesed kõrtsid Eestis lõid

von

13.

sajandil. Kauplemine

hiljem. Õppinud

kraam lisandus

talupoegadel.

juba

wisi

uuesti

ajas

üle uhkust tunda

käis

oma

koduõllega, kangem

meistreid rakendati harva, töö lasti ära teha

elanikkonnale tarbimiseks

jäävast rukkikogusest aeti

viinaks, mis ikalduse korral tähendanuks tõsist nälga. Teise kuju võttis viinaköökides kasutatav tehnika,
katlaid

ja tõrsi,

järjest sagedamini

destilleerimiskatla

võis kohata seal vasest tehtud

asemel ilmusid kasutusele vask-

puitkiivrite

kiivrid. Uute seadmete valmistamiseks tarvilik toorvask töödeldi vesirataste jõul
ümber kohalikes vasevabrikutes, suuremad neist

ja

Vastseliinas. Iseäranis

riik

asus

Nähtavasti

see

teha. Siinkohal

paisus viinapõletamine

jõudma ja

jääb

Põltsamaal

poolel,

kui

valgustama talupoega viinaajamise
õpetussõnu sellegi kohta, kuidas kartulist viina

üle üksnes imestada. Vastav menetlus oli Saksamaal ühtet

sellest

teave

pidi

küll imekähku Põltsamaale

trükisõnna valatama.

Viinast sai mõisate

sissetulekuallikas

peamine müügikaup,

väljaehitamise majanduslik
majandusvooludega

võeti kasutusele

pas

sajandi

teisel

mõisasaksu

ajendaski

alles kasutusele võetud, nii

Uute

18.

viinamüüki soodustama.

tarkustes. Sieversi raamat jagas

keskuste

tegutsesid Narvas,

ja uhkete

mõisa-

põllumajandusse.

Euroo-

alus.

ilmusid uued suunad ka

Norfolki

Inglismaal väljakujunenud

põllukasutussüsteem.

Sakslase Albrecht Thaeri laineid löönud raamatu “Grundsätze der rationellen
Landwirtschaft”” (1809—1810)

vilja

ulatus

mõju

kõrval kasvatama ristikheina

mõtet, saakide suurendamisele aitas kaasa
maaharimisriistade kasutuselevõtt.
das saksakeelne
sele

ehkki eestlasest
tuli

Riistad, millega

see

ju

tuhande aasta

Nendega

nagu esimene tõeline

talupoja

suhtus

elu

suures

aegade püsinud

ja paremate
aval-

majandami-

uuesse

suure

et-

kuigivõrd

peaaegu muutuma-

Ümmarguselt

mis suutnuks seda troonilt

laastus

ja

kahe

Skandinaaviast tulnud

piirduski.

Peenemad

ja

tõugata.
pakk-

riistapuud,

šotlase Andrew Meikle'i leiutatud hobu-

millel Eestisse

koguni

kõigesse

näitas üles karuäke.

põllutöömasin

hõlmatra suhtus ta aga
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maamees

tundsid end ka harkader

ajamiga viljapeksumasin,
aega, tavalise

hoolikam väetamine

poolt.

elujõudu

talumehe riistvara

väljavahelduse põhi-

kaudselt toimet ka talude

jooksul polnud jõudu,

Üpris kõigutamatutena
äke.

maa

ta mulda haris, olid läbi

tuna. Lausa harukordselt

poole

sakste

rakendati

Virgutades põllumajandust mõisates,

põllumajanduskirjandus

ja arengule,

tevaatlikkusega,

hakati tera-

meilegi. Mõisapõldudel

ja kartulit,

ei

jõudmiseks

kulus

jahmatavalt

puudutanud. Järgmisse

tõrksalt. Sundis

see

ju kündjat

vähe

uustulnukasse
ennast rohkem
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pingutama,
kiiresti.

ka väsisid väikesekasvulised

Alles

pikkamööda

käsiraamatu “Teadus
neile

põllumeestele,

ja

kes

et

meie

peale,

talupoeg ei ole

oma

aga mõnda

tuttavaks teha”. Kuna
hankida
enam

kogemustele

lisa

Samas

leida

ole ka

aeg-ajalt ning

üks

meie

selget

põlduri,

et

harkadra

aset

alati tark

on

“eluõpetus
ja

on

sageli

on

kahevõrra

hõlmadra

võistu-

üleolekut. Hõlmadra kasutuselevõtule

põldudele, põhjustades

väljasüsteemilt mitmeväljasüsteemile.

siirdumise kolme-

Samas tähendas hõlmadra tulek ka

lutehnika keerukamaks muutmist. Talumehe
tarvis läks

tööriistu. Eesti esimeseks suuremaks

aega selle

järelemõtleja

ja ennast teiste meeste tähelepanemistega

algatusel

aitas kaasa ristiku ilmumine

piisanud,

palju

sellel
aga kellel mõlemad on,

õpetus,
oma

ei

Oma

omaks võtma,

kahetsusega

kirjutatud sõnast, hoolimata,

1874 leidis Jakobsoni

enam

töötades

nendega

tahavad toimetada”. Adrale

ta

teeb rikkaks ainult haritud

töötamine, kus viimane näitas

tamiseks

najal

pidi

leiab ta ometi

õpetust

põld

väärt kui raamatute

rammu”.

mõistuse

palju raamatute sõber ja tal ei

priitunnikest

katsub ka sellel teel

mees

“asju

peatükijao.

“küll

hobused

põllul” (1869) kirjutas Carl Robert Jakobson

Seadus

andis autor ruumi tervelt

maatõugu

hakati nägema uute töövahendite eeliseid.

põl-

oskustest selle valmis-

ja külasepa

teadmisi

põhjalikumaid

ja paremaid

sai Albert Lõokese töökoda

adratootjaks

Tartus.
Tööstusliku

pöörde algust

siinmail märkis kalevitööstuse sünd.

Kõigepealt

Narvas, seejärel Kärdlas, Sindis, Tartus. Esmakordselt Eestis võeti Narva kalevivabrikus 1827 kasutusele aurumasin, mis
veeseisu

puhul nõrgaks jäävale

Ülemiste paberivabrikus.

masin töösse

andma

pidi

lisajõudu jõe

vesirattale. Tallinnas rakendati
1842 ehitati Kabina

madala

esimene

mõisas

auru-

Emajõel

valmis meie esimene aurulaev “Juliane Clementine”, andes niiviisi tõuke kohaliku aurulaevanduse

väljaarendamisele.

hõlbustamiseks Rõika-Meleski

peeglivabrikust.

Soomest. Siiski ei suutnud aurumasin
veel olla.
värtnad

Kui

1858 läks käiku

energiat

endistviisi

võimsaimad.

võimsaimateks

ma

oma

Hiljem

ja jäid

ja

Masin

vesirattale tõsiseks

tagantjärele

äraveo

võistlejaks

puuvillamanufaktuur,

Narva kosele sel

nüüd

toodangu

selle tarvis muretseti

otstarbel

said selle

üles seatud

võime öelda, ka

neid asendanud veeturbiinid osutusid

jällegi

kõigi
maail-

selleks mõnekümne aasta vältel, kuni ameeriklased

1895 tööd alustanud

Niagaral

esialgu

Kreenholmi

jõeveelt.

vesirattad olid sellase maailma,

aegade

Alus oli mõeldud

hüdroelektrijaama jõuseadmetega

esikoha

endale haarasid.

Mõndagi

tehnikasaavutuste kohta hakkas

miselt kalendritesse, ehkki
esimest

aurujõul

jõudma kirjasõnna, esialgu

sihipärast tegevust

on

siin raske aimata. Ka

liikunud rataslaeva “Juliane Clementine” võime veel

imetleda “Ma-rahwa Kalendri ehk Täht-ramatu” 1844
teeb

tehnikast

juttu

“Ma-ilm

ja mõnda,

mis seal

sees

palgelehelt.

Päris

peaoma

tänagi
palju

leida on” (1848—1849).
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Friedrich Reinhold Kreutzwaldil seisis
“Das

tänu millele

lugude kirjutamisel

mis omakorda

Pfennig-Magazin”,

jõudsid eesti lugejani tõepoolest need

tamist laiemaltki tarvilikuks
peeti. “*Ma-ilma

Igaüks neist sisaldab peatüki

silme

sakslaste

ees

jälgis inglaste “Penny-magazine
1”,
tehnika uudised, mille tutvus-

ja mõnda” jõudis ilmuda

“Kunstlikkud tööd”, kust leiame

viis annet.

lugusid trükikuns-

tist, paberivalmistamisest, aurulaevast, auruautost, raudteest, rippsillast, tunneli
(autoril urkatee) rajamisest Thamesi alla ja palju muud. Teksti aitavad mõista
“Das

suurepärased joonised.
ajakiri,

Pfennig-Magazin”

oli nimelt saksa esimene

Tähtsat

osa

tehnikateadmiste rahva sekka viimisel täitsid kooliõpikud. Eesti

esimene füüsikaraamat,

öppetus lodud

1855 Tartus ilmunud

isewisidest

asjade

J.

G. Schwartzi “Wisika, ehk

ja wäggedest”” pakkus

loodusnähtuste

rääkimise kõrval näiteid nende rakenduste kohta tehnikas, tehes

elektromagnetilisest telegraafist.
aastal

jõudis

esimene

Siinkohas

telegraafiliin

Midagi

Johann Voldemar Jannseni

sulg

nõnda: “Mehanikus P. Schulze

sääl wähe

sündmuse Eesti Postimehes

on

hüüdma

hinna eest wõib kuulda

pantud,

näha

ja

tehti

sajandi lõpul

ringseks,

ja

aasta

prooviks,

ja järelemõttelda,

kahju

veoolude

aset

mis

juba

Igaüks

kuida temal sest

telefoniga kõnelda

“Wiisika-õpetus”

esitas telefoni

juba esimesed telefoniühendused Kundas

Eestis

kaa

on

wõiks tulla”“. Kuna ta kõnemasinat ka ise

ja Viljandis.

leidnud tööstuslikule tõusule aitas otsustavalt

paranemine.

Aurulaevad muutsid

1870 avati Balti raudtee. Kiirem

läbikäimine linnade

ja

ja ehitustegevuse elavnemise,

navigatsiooni

ühendusvõimalus soodustas

liikumist, tihenes kaubavahetus. Eesti toodetele
turg. Paranenud
kasvu

esiotsa

osutub ta nähtavasti esimeseks eestlaseks, kel

töötamispõhimõtte,
kaasa side-

telefoniga.
vaevu

kirja pannud

saksa kiriku lähedal

õnnestus. Kui siis 1881 trükist tulnud J. Tülki

19.

kordus

ajakirjandusse 1877,

juures Tartus,

Kauge-kõnemasin

aruldasest leidusest kasu ehk

järele katsus,

sarnast

leiutamist. Üsna varsti toimus Tartus telefoni avalik esitlus.

pärast seadme

Telephon

lahti-

muuhulgas juttu

ülearune märkida, et just samal

pole

Eestisse.

Esimesed teated telefoni kohta ilmusid mele

ehk

pildi-

t

kust siis ka illustratsioonid üle võeti.

maa

avanes varasemast

aasta-

tööjõu

palju avaram

vahel tõi kaasa linnaelanike

mis omakorda suurendas

arvu

nõudlust toi-

duainete, tööstuskaupade ja ehitusainete järele. Kui selle ajani paiknes vabrikutööstus

pääses
teede

enamjaolt Narvas,
tööstus liikvele

jätkuv

postiliinid.

laienemine

Uued liinid

liikumiseks tuli

asuda

natänavaid. Raudtee
panu
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kus kose näol oli saadaval odav

mujalgi
tingis

muudatusi

kulgesid sageli
neid korda

aga viletsamatel teedel

sättima. Võimalust

Seoses

järjest

slis nüüd

Viljandis.

maanteevõrgus. Suleti

hoogustas põllumajandust.

pöörati maaparandusele.

energia,

Tallinnas, Pärnus, Rakveres,

Raud-

mitmed endised

ja posti

häireteta

mööda kohendati

lin-

Varasemast tõsisemat tähele-

enam

esilekerkiva suundumusega

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

hakkas kerkima üle

karjandusele ja piimandusele

meiereisid

maa

ja juustuko-

dasid.
Kõik

Ikka arvukamalt tuli trükist tehni-

kajastus kirjastustegevuses.

see

karaamatuid, esialgu enamjaolt mitmesuguseid

küll

eeskirju ja õpetussõnu

raudteevahtidele, laevameestele, tõllapidajatele, juustumeistritele, teeparanda-

jatele, ehitajatele, lokomobiilijuhtidele, rehepeksumasinate masinistidele, Isegi
elektrigeneraatorid Eestis

uurmaakritele. 1880ndatel seati üles esimesed
nas

Narvas ning loomulikult

ja

Olgugi,

leheküljele,
trükisega,

ja

on

hoidmiseks” (1894) mahuvad
esimese

tegemist ikkagi

mis maakeeli

teoseid avaldati

jalikke

elektrika

ühetasase

“Reeglid (juhatused)

et

tarvitamiseks

sündmus

peegeldus seegi

välja

juba

puhtalt

võimujägumise-riistade

lahedasti

küll

kõigest

ühele

elektrotehnikale

pühendatud
järgnesid hiljem. Üsna üksikas-

antud. Raamatud

aga metallitöö

Tallin-

asjaomases trükisõnas.

ja jõumasinate

kohta.

Raadio, esialgu küll veel traadita telegraaf, jõudis eestlaseni läinud sajandi

alguskümnendil.
linna sadamal,

Esimesena

kuigi

avanes

sidevõrku lülitati veel

Haapsalu ja Narva,

Olukorda tõi muutuse Titanicu
arutelu

tuse

ühendusepidamiseks võimalus

uudseks

seda tohtis kasutada vaid

sõjalistel eesmärkidel.

ent

sealgi

maksis

põhjaminek. Õnnetuse järel

Tal-

Laevastiku

sama

kitsendus.

toimunud mereohu-

tulemusel kehtestati reisilaevade radiofitseerimise nõue.

Merelt

saabuvate teadete vastuvõtmiseks otsustati Läänemere äärde rajada rannaraadio-

jaamade võrk. Kaks jaama

sattusid Eestisse, asukohaks valiti Saue

1912 alustasid need tegevust. Aasta

juba

neljanda

raamatuna

mingute selgitamise

oli

juttu

ka

niisiis

lisada,

et vahel nimetatakse traadita

kiirgavaks telegraafiks. Peagi

raamatu

elektri kohta.

Sedapuhku

Graetzi tööga “Elekter”

oli

Tallinna “Mõtte”

üheaegselt

telegraafi ka raadiotelegraafiks,

tegemist

Müncheni

oma

samas

“Tulusa

tulnud trüki ilmumises ei ole

Tallinnas arendas

tehnikatehas

põhinev
halikud

füüsikaprofessori

aga

kirjavara” sarjas.

mõnda

aega

telefonivabrik. Mitmel

elektrijaamad.

küljest ja

pool

olid

midagi

Kahe

peaaegu

kirjanduse järele

tegevust Eesti esimene

lõpetamisel

Elekter oli Eesti elus

pannud

üllatavat. Olukord

“Volta”, Tartus esimene aparaadiehitusettevõte

Graetzi raamat andis
sest

juba

uue

Leo

tõlkes ja samal aastal avaldas

tuturul soosis seda, nõudmine elektrialase emakeelse

tipus.

kirjakogus

oma

mille autori loal oli eesti keelde ümber

(1912),

kirjastus

veel sündinud, küll teadis

avaldas “Postimees”

elektriinsener Villem Vaher. Sama raamatu
ka

elektrilil-

elektrivõnkumiste edastamisest õhu

kaudu, ilma juhtmete abita. Sõna raadio polnud
raamat aga

kirjakogu

Jaan Sarve “Elekter P”°, kus muude

trükivalgust
kõrval

ja Ruhnu ning

“Postimehe”

nägi

varem

saamas

päris asjaliku ettekujutuse

või

eesti

juba

raama-

oli harielektro-

kapitalil

töötasid ko-

igapäevanähtuseks.

traadita

telegraafi

füüsikali-

eetrisuhtlemisel kasutatavatest tehnilistest vahenditest, samuti

lahendamist ootavatest küsimustest.

Tõlkija

oli omalt

poolt

raamatule lisanud
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valiku elektriala oskussõnu saksa

ja põllumajandusnäitusel

tööstus-

raadiost

tehti

1924 kevadel

Üliõpilaste

igamehe

rahakott

pihta

detektoraparaat

ei hakanud.

huvilistele avaldas

järgmisel

tuhande, millest

suur

jagu

Isemeisterdamine andis
ostetud

ametliku tegevusse astumiseni
oli neil

aegadel

oli

oma

suur

vastuvõtjate

kätega

jäi

luksus, millele
Evald

kujunes

(1925). Rohkesti näpunäiteid asja-

aastal ilmumist alustanud

võeti usinasti, mõne aastaga kasvas

Prantsuse

ringhäälingu proovisaated

Hinnatud abimeheks siin

Malteneki “Raadio. Käsiraamat amatöörile”

ja kuulata

kuulajaskonnale

Telegraafi Agentuur ja

Selts. Esimesed

Haapsalus. Ringhäälingu

aastat. Ka lihtne

ja pool

vastetega. 1921 peetud üle-eestilisel

Eesti

raadioaparaatide valdajaks

saatkond, Tartus Eesti

kaks

vene

Tallinnas olid esimeste laiemale

heliplaadimuusikat.

mõeldud

ja

võis näha kaitseväe raadioseadmeid

arv

tehtud. Mis

tihtilugu paremaid tulemusi,

aga

Õppust

“Raadio”.

ajakiri

Eestis kaugelt

eriti tähtis,

siinjuures

kui seda

kümne

peale

pakkusid poest

pillid.

1917 asutatud Eesti

käimapaneku
ette rahva

kõrval oli

seas

wastu tõsta,

Tehnika Seltsi tähtsamaid
oma

ajakirja loomine,

lugejaid

tähtsamate tehniliste

edendada”. Tänu kõnealusele
kultuuritahke

on

kestnud

üle kaheksa

juba

eesti insenerikooli

esmase

ülesandena nähti

“tehnilisi teadmisi laiali laotada, huwitust tehnika

esile kerkiwaid küsimusi lahendada

kasõnavara.

samme

mille

ja

sündmustega

kodumaa tööstuslisi

algatusele

ja

tööstuse

tutwustada, tehnika alal

algatusi

toetada

ja

võime praegu tõdeda, et mele rahva üks

tehnikaajakirjanduse väljaandmise kogemus,
aastakümne.

Kiires

mis nüüdseks

korras asuti arendama

on

tehni-

Rahvaülikool toetas keeleloomet rahaliselt. Selts

Kirjastusühisus

alustas esimese eestikeelse tehnika käsiraamatu koostamist.
Tööstus ootas värskeid ideid. Maareform oli

kujunenud

suhted külas. Paari aastaga tekkis

segi paisanud aegade

juurde

vältel

kümneid tuhandeid uusi

talusid, mis kõik vajasid tööriistu ja hoonestamist. Põllutööministeeriumi tehni-

kapeavalitsus

kuulutas

välja

avaliku võistluse talukavandite saamiseks. Auhin-

natud tööd avaldas Ferdinand Peterson

pikaks ajaks jäi mõjutama
ulatudes sedakaudu
Tehnikumile

kujundama

usaldati

kogumikuna

eesti maamehe

“Taluehitused” (1921), mis

tõekspidamisi

mele külade

talust

ja taluhoonetest,

edaspidist väljanägemist.

Tallinna

tehnikaõpikute koostamine, mille tulemuseks oli rida

arvestatavaid teoseid analüütilise

ja kujutava geomeetria, hüdraulika,

tehnika, termodünaamika ja tehnilise keemia kohta. Toekaim selles
kindlasti

professor

koosnev

“Tehniline

tänini

ületamatuna

muste kirjastamisel

ku

esimese

Ottomar Maddisoni kaheköiteline,
mehaanika”.

kujunes

numbriga

asi

mis

oma

haardelt

tehnikateaduslike

reas

on

6 raamatust

ja

mahult

uurimistule-

“Riiklise Katsekoja Teadete” ilmumine 1925. Para-

esialgu

avaldatud saksa keeles, riivas
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Tehnikaõpik,

Esimeseks katseks

püsib.

tegelikult

elektro-

see

ka

piirdus.

Kuna

tähtsamad tööd seal olid

mõningaid keelehelli ringkondi ning väljaanne

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

hoolimata tellimuste laekumisest

jäeti seisma,

Inglismaalt, Jaapanist, USAst,

mujaltki.
Kolmekümnendatel

Ühingu ja

neride

uue

püstitatud, väljaanne

Ajakir-

teaduslikke

ehitusasjanduse, põllutööriistade ja

tehnikauudistest laias maailmas. Lisaks sellele

ja pajatati

omadustest, hoonete

sarja,

kus

piksekaitsest

populariseerimises

Inse-

algatas

nägid trükivalgust väga mitmesuguse

erinevamatelt aladelt,

kõige

nikateadmiste

Kõigile”. Kõrgeid

oli mõeldud tehnikateadmiste viimiseks tavalise

nerikoda veel tehnikaraamatute
teosed

“Tehnika

poolt väljaantavale

“Tehnika

kohta, jagati tulusaid näpunäiteid masinatega ümberkäimise

tööstustehnika

sisuga

ajakirja

väljaandmine märgatavalt

moodustamisele. Lisaks Eesti Inse-

Sealt võis leida ladusalt loetavat

lugejani.
kohta

tehnikaraamatute

Insenerikoja

Eesti Keemikute Seltsi

koda 1936 käima

jale” pani
sihte ei

aastatel
tänu

elavnes, seda suuresti

olgu müüriladumisest,

metallide

või lõhkeainete kasutamisest talutöödel. Tehosales Eesti

Kirjanduse

Selts. Tellitava kuu-

kirjana

ilmunud “Elav Teadus” avaldas üldtutvustavaid käsitlusi tehnika võidu-

käigu,

“Suurmeeste

Elulood”

silmapaistvate õpetlaste ja

kohta. Laienes käsiraamatute, ülevaadete

ja õpperaamatute

andmine. Uute valdkondadena lisandusid masinaehitus,
tööstus,

leidurite

elukäigu

koostamine

mäeasjandus,

ja väljakeemia-

sõjatehnika.

Märkimisväärset

Entsüklopeedia”.
Kaastööd

osa

tehnikateadmiste rahva sekka viimisel täitis “Eesti

Tehnikaosa

toimetajana tegutses

entsüklopeediale tegid

kakeele korrastamisel

ja

meie tuntumad

Maddison.

Jätkus töö tehni-

koostamise, mille esimene jagu

reeritud tehnika sõnastik. Masinaosad

nurgakiviks

professor O.

insenerid.

uute oskussõnade loomisel. Tartu kutsekoolide

tehnika sõnaraamatu

jad algatasid

seal

emakeelsele

ja

tööriistad”

(1933) kujunes

tehnikaterminoloogiakirjandusele.

õpeta“Illust-

omamoodi

Ehitussõnavara

jäi

tallinlaste, peaasjalikult tehnikaülikooli ehitusõpetuse laboratooriumi töötajate
hooleks. Sellestki keeletööst sündis raamat

Üldse avaldati
anti

välja

esimese

iseseisvusaja

üle 30 erinevaid

alus eesti tehnilise mõtte
miseks

ja

vältel

valdkondi käsitleva

mõõnaaegade

aastaid

aastatel alanud

“Masina-elemendid”,

mis

paariks

tehnikakäsiraamatuks eestlase töölauale
õnnestus

peale

jätkata

kitsad

kõigutamatuks

edasikest-

iseloomustab tõusu-

ja

Kui otse pärast sõda oli veel mõeldav eesti autori

paine päevil

hedalt ette. Vast ainus meeldesööbinum teos sellest
toimetatud

ning

surutuse olukorras.

tehnikakirjanduse väljaandmisel

vaheldumine.

siis viiekümnendatel

trükkipääs,

700 tehnikaraamatut

tehnikaajakirja, millega pandi

tehnikakultuuri küllaltki

järgnenud poliitilise ja vaimse

Sõjajärgseid

“Tehnilised oskussõnad” (1938).

ligikaudu

ajast

ja mida väga

olukord leevendus

lükati riivid ti-

Eugen

aastakümneks

jäi

Soonvaldi

usaldatavaks

laialt kasutati. Tore on,

1937 alanud tehnikaülikooli toimetiste

keelerangid. Hiljem

on

ja

sarja,

et

ehkki siin suruti

sai võimalikuks

päris
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suure

hulga

tõsiste tehnikaraamatute ilmumine, seda eriti ehituse, elektrotehnika

ja masinaehituse

alal.

Kuid eestlasest oli kasvanud
ainult kuulata

August
alased

küps tehnikainimene,

ja kõrva taha panna, vaid kel

Komendant

kogemused

pani teispoole

Eestist

ookeani

ja Saksamaalt,

pruukinud

jõudnult kirja

betoonitööde

oma

ameeriklase

(1952) oli

sõna ehituse vallas. Raamat elas USAs üle 11 trükki, sellest

tõlke hiinlased

ja

nende

eeskujul

maailmas kerkinud ehituses
moodi

on

teenäitajaks

on

kreeka

Ervin

“Planning

ja türgi

tegid

jaoks

endale

soovitatavate

ehi-

poolsajandi jooksul

kätketud kübeke eesti tehnilist mõtet. Sama-

of

Pütsepa monograafia kirurgia-

Surgical

Centres”'

keelde.

üldisematele suundumustele

Olgu

(1969)

osutunud

mandritel. Teos

haiglaehitajate põlvkonnale kõigil

mitmele

tõlgitud jaapani,

ning kanti

venelased

arhitektist tehnikadoktori

keskuste kavandamise alustest

hoopis

ka

Kes oskab öelda, kui mitmes viimase

tusõpikute nimekirja.

enam

öelda.

sattudes niiviisi ootamatult menuauto-

rite kilda. Tema “Prestressed Concrete Structures”'
uus

kes ei

mõndagi jätkus juba teistelegi

on

need kaks näidet vaid kinnituseks

mele arengus.

Tänasel, suurelt jaolt ajaviitekirjandusele pööratud eesti raamatuturul näeb
tehnikaraamatut harva. Eriti torkab

kaugemalt

reisilt

Londonis või

ja

see

silma siis, kui saabuda

kui seal, eemal kodutanumast,

New-Yorgis,

oled saanud

veeta

tagasi

mõnelt

olgu Hamburgis, Prahas,

kas või paar tunnikest raamatupoe

vaikuses, kirbet värske trükivärvi lõhna sisse hingates ja maailma vaimuvara
endasse ahmides.

seda,

Reeglina

mille kohta Eestis

mõiste

tarbekirjandus.

leidub seal

käibib,

palju belletristikat,

mulle tundub

Elu edasimineku

tuum

pisut

hoopis

aga

üleoleva

peitub paraku

rohkem

kõrvaltooniga

viimases.

Kuivad statistikaarvud kõnelevad siiski rõõmsamat keelt, mistõttu võib-olla
tuleb olla karõõmsamat meelt. Mullu ilmus raamatukroonika andmetel meil 293
tehnikaraamatut. Ainuüksi Tallinna Tehnikaülikooli
eestlasest tehnikainimese

lugemislaud

hull, eesti tehnikal ja eesti tehnikaraamatul

peaks

olema. Rühime

ju

kirjastuse

vahendusel sai

rikkamaks 82 teose võrra. Pilt
on

eluvaim täliesti

sees.

pole

üldse

Ja miks ta ei

aina edasi.

Ettekanne Eesti Raamatu Aasta avakonverentsil
“Raamatu
7.
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aprillil

osa

Eesti

arengus”
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Mihkel
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KEEMILISED MÕÕTMISED KUI AKEN MAAILMA

Keemiline

analüüs

enesele alati

paljude

osa

loengus

tähtsate ühiskonna

leiavad analüütikute

ei

annagi

vaatlen keemilise analüüsi olemust

tähtis

ja tema

inimtegevuse

on

Käesolevas

aru.

ees

millest ühiskond

osa,

seisvate küsimuste lahendamisel. Käsitlemist

ettevalmistamise

probleemid TTÜ keemiateaduskonnas,

võimalused teha maailmatasemel uurimistööd nimetatud valdkonnas
neid võimalusi
Kuidas

püütud tegelikes uurimisprojektides

on

me

et

teame,

Bon

Agua

sildile

trükitud numbrid

vastavad sellele mineraalvee ioonsele koostisele, mis
et

tema sees

tegelikult

fääris

atmos-

96% süsinikdioksiidi. Kõike seda võimaldab keemiline analüüs, mis

on

oma

tähtsaima

väga erinevatest

Iga

kord

mõõtmisi. Toodud

valdkondadest. Torkab silma,

olmelise või

läbi teatud

näiteid võib tuua
eristada näiteks

on

keemilisi

osana

inimtegevuse

olust, kas tegemist
vastus

ka

on? Või seda,

Kristuse surilina autentsuse võib kahtluse alla seada, või et Veenuse

sisaldab

kuidas

ja

ellu viia.

tüüpi

lõputul hulgal,

religioosse

või teadusliku

mõõtmise

kuid

näited
et

pärinevad

sõltumata

asjatuleb

probleemiga,

keemilise analüüsi. Erinevaid

pole kahtlust,

et keemilisi

sotsioloogilistest, antropomeetrialistest

mõõtmisi saab

või füüsikaliste

suuruste

(temperatuur, rõhk, pinge) mõõtmistest. Keemilistes mõõtmistes määratakse
enamasti aatomite või molekulide hulka

püütakse
kohal
kohta

leb,

(kontsentratsiooni) mingis objektis

tundmatuid aatomeid või molekule identifitseerida.

maailma tunnetamise filosoofilist

kuipalju ja

on

saame

väita,

Ignoreerides
et

milliseid aatomeid/molekule meid huvitavas

enamasti lähtekohaks ka selle

Seega, tagasi

külge,

probleemi

tulles ülaltoodud näidete

või

siin-

teadmine selle

probleemis

osa-

lahendamisele.

juurde,

on

selge,

et Bon

Agua

sildil

toodud numbrid leiavad kinnitust või ümberlükkamist nende ioonide kontsentratsiooni

määramise kaudu.

pärast seda, kui

on

Kristuse

tehtud selle

värvipigmendi jäänused,

objekti

surilina autentsuse üle saab
keemiline analüüs

mis Kristuse sünni

ajal

ja

otsustada

leitud sealt

mingi

oli (või veel ei olnud) olemas.

Veenuse atmosfääri koostise teadmine võimaldab otsustada, milline Veenuse
tekkimise teooria võiks tõele

kõige

lähem

olla. Selles mõttes

mõõtmised teatavaks aknaks maailma, olles inimese
täienduseks.

Veelgi

enam,

analüütiline

keemia

annab

mõõtmistulemused keskkonna seisundi kohta.

mis

poolt peaks

teiselt

poolt

tooma kaasa

kaasa ka paratamatu

kvaliteeti. Keemilised mõõtmised

keemilised

ühiskonnale

tõikadena
ühelt

on

meeleelundite oluliseks
teatavate

Tehnoloogia

inimeste elu kvaliteedi

areng,

paranemise,

toob

elukeskkonna reostuse, mis halvendab
on

selleks kaalukeeleks, mis ühelt

elu

poolt peaks
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seadma

piiri tehnoloogia

arengu

survele elukeskkonnale, aga teiselt

teavet keskkonna seisundi

objektiivset

maailmavaate äärmuslike

esindajate

Klassikalised keemilise maht-

misel, ei ole

tänu

nõudeid.
kaalanalüüsi võtted, mis

ja

analüütilisest

täpsusele

oma

mõõtmiseks sobib

tades keerulisi instrumente. Kontsentratsiooni
mille väärtus sõltub aine

hulgast,

st

neelatud

Valguse

neeldumise seadused olid

mingit keskkonda, ja
intensiivsus väheneb

guse

tähele

sioonist. Kuivõrd

mida mõõta,

täpselt teada juba

valguse

Johann Lambert

intensiivsuse

on

ka

samaid seoseid, mida analüütikud

on

proovi

kasutavad.

valguse
paksus
val-

levinumaid kee-

kõige

seadus üks täht-

Spektrofotomeetria

on

tasub siinkohal mõelda, et

enam

kindlaks teha tänu mele

läbis

aine kontsentrat-

Bouguer-Lambert-Beeri

valgusallikad

see

et

eksperimentaalselt

üks

küünal

intensiivsuse muutusi sai fikseerida ainult silma abil.

seaduspärasus

objek-

mil Pierre

sajandil,

sõltuvuse

nüüdisajal

oma töös

toona olid ainukesed kättesaadavad

18.

kui keskkonnakihi

A. Beer tõestas

üks lihtsamaid keemilisi mõõtmisi, kuid seda

oluline

suurus,

aine

(1728—1777) tegi kindlaks,

eksponentsiaalse

spektrofotomeetria

milise mõõtmise vahendeid,

on

intensiivsuse muutust, kui

geomeetrilises progressioonis,

geomeetrilises progressioonis.

neeldumise

Iga

hulk.

valguskvantide

Bouguer (1698—1758) pani

muutub

kadunud.

arvust uuritavas

aatomite/molekulide

Üks kättesaadavamaid ja mugavamaid suurusi,

poolt

tiitri-

rajanevad

praktikast kuhugi

sooritatakse enamik keemilisi mõõtmisi aga siiski kaudselt, kasu-

Tänapäeval

tis.

andes

poolt,

kohta, lubavad ignoreerida “rohelise”

ja päike ning valguse

Sellegipoolest

eelkäijate

suudeti

see

teravmeelsetele eks-

perimentidele.
Spektrofotomeetria
illustreerib ka

tõsiasja,

oli esimene

instrumentaalanalüüsi

meetod, mis hästi

et kaudne mõõtmine sisaldab alati kolme

nenti, mida võib leida kui tahes keerulises instrumendis.
aatomite/molekulide

daks detektor (nt silm), mis
möödunud

teiseks

ergastaja (nt valgusallikas),

proov

reaktsiooni

registreerib ergastaja

olulist kompo-

Need
ise

esiteks

on

ja

kolman-

proovile.

Oluline

uuendus keemilises analüüsis oli selliste detektorite kasu-

sajandi

tuselevõtt, mis muutsid informatsiooni aine kontsentratsiooni kohta elektriliseks

signaaliks (pingeks
miliselt arenenud

või voolu

tugevuseks),

elektroonika

ja

nii

et

sai võimalikuks

arvutustehnika edusammude

keemiliste mõõtmiste kiirendamiseks,

mugavamaks

muutmiseks

kogu

tor-

rakendamine

ja

automati-

praktiliselt

kõik või-

seerimiseks.

Kuigi

analüütilise

keemia

malikud füüsikalis-keemilised

ramiseks,

on

on

rokeemilised mõõtmised.

läbi

uuritud

parameetrid mingi

optilis-spektraalanalüütilised

lüüsis valitsevaks. Nendele
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arengus

pakuvad

aine kontsentratsiooni mää-

mõõtmised

jäänud

konkurentsi siiski

keemilises

mitmesugused

ana-

elekt-
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Elektrokeemilistel reaktsioonidel
tiivsed

ning

ühendite (nt

või

hapnik

glükoos)

inimese kehavedelikes. Suur
on

põhinevad elektroodid

osa

ja selek-

määramisel nii

elukeskkonnas, toidus või

aineid, millega inimestel tegemist tuleb teha,

siiski kümnete, kui mitte sadade individuaalühendite

tegemist

odavad

on

ühiskonda eriti huvitavate elutähtsate

selle tõttu laialt kasutusel

kompositsioonid ja olgu

kui tahes selektiivsete (st ainult konkreetsetele molekulidele

reageeri-

vate) andurite ja detektoritega, enamasti nendest ei piisa ja keerukate segude
lahutusmeetodid

on

koht lahutusvõtete

muutunud analüütilise keemia lahutamatuks osaks. Eriline

hulgas

20.

on

sajandil

leiutatud

kromatograafial ja

elektro-

foreesil, mis lubavad kui tahes keerulise orgaanilise või bioorgaanilise segu
üksikuteks

lihtne ettevõtmine.
kolmele

lahutada.

komponentideks

uuritavas segus olevate

Pärast

Seega

rakendamist

kromatograafia

võib öelda, et tänapäeva keemiline

sambale, milleks

spektroskoopia,

on

on

detekteerimine juba suheliselt

individuaalkomponentide

analüüs

toetub

elektroanalüütiline keemia

ja

kromatograafia.
Rääkides analüütilisest keemiast, tuleks teha vahet analüütilise keemia kui
teatava institutsiooni

lise analüüsi
analüüsi

osa

ja

(laborid, seadused, regulatsioonid),

analüütilise keemia kui

ühiskonna elus

tehaste, tolli-, kliinilistes

on

teaduse

raske alahinnata.

st

praktilise

keemi-

vahel. Praktilise keemilise

Iga päev

sooritatakse sadades

ja keskkonnakaitselaborites tuhandeid analüüse

maailmas, sealhulgas ka Eestis. Olgu siinkohal

näiteks toodud

AS

kogu

Silmeti

kesklabor, mis sooritab ligi tuhat metallide määramist päevas kontrollimaks

toodangu kvalliteeti.
käive

on

sadu

Analüütiliste instrumentide valmistamine

miljoneid

dollareid. Analüütiline

tiliste mõõtmiste ka vastavat seadusandlust,

praktika

on suur

sisaldab

regulatsioone,

äri, mille

peale prak-

metoodikate

vali-

deerimisi.
Teiselt

poolt

hulka kuuluvat

mõistetakse analüütilise keemia all teatavat rakendusteaduste

distsipliini,

füüsikalis-keemilisi

mis

parameetreid

uurib, kuidas

saaks aine

kasutada analüütilises

ülesannete lahendamisel. Analüütiline keemia

on

seega

praktikas

ratsioonide mõõtmisest. Analüütilises uurimistöös töötatakse

uusi tulemusi. Heaks näiteks

arvutikiipide
rakendamisel

valmistamise

on

välja ja

uuritakse

ja tehnoloogia

siinkohal mikroanalüsaatorid, mis

tehnoloogial,

spektroskoopias

ettetulevate

ainete kontsent-

õpetus

uusi meetodeid, mis kasutavad teiste teadusvaldkondade

sõltuvaid

hulgast

arengu

rajanevad

või saavutused laserfüüsika tulemuste

või suurte andmemassiivide kvalitatiivselt uuel

tasemel analüüs (kemomeetria), mille edasiviivaks
arvutite ülikiire areng. Analüütiline keemia

on

ka

jõuks

on

odavate

õpetus sellest,

personaal-

kuidas keemilist

analüüsi hästi teha. “Hästi” võib siinkohal tähendada analüüsi täpsust, mõõtmise
kiirust või mõõtmise odavust sõltuvalt analüütilise

probleemi

olemusest.
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Keemilise
ülikoolis

ette

arvata,

et

Eestis oleks olukord

hulk võib Eestis olla

tureerimise vaevad

toiduainete
loomus

kus

tingib olukorra,

hulga

suure

Analüütilise
peab

keemia kahene

olema vastavuses

kui teadlased tuleb ette valmistada

oskama edukalt rakendada olemasolevat

peavad

tarkust, mis koosneb

ettekirjutusi tööstustoodangu,

ettevalmistus

ajal,

samal

lõpeta-

restruk-

aga Eesti võimalik ühinemine

uusi

kvaliteedile.

praktikute

vajadustega,

uurimistööks. Praktikud
lüütika

Analüütikutena tööd leidvate

teistsugune.

pole kaugeltki lõppenud,

analüütiliste laborite

pooled

et

leiavad tööd analüütilistes laborites. Pole alust

keskkonna seisundi

ja

analüütikuid

hästi teada,

on

isegi suurem, kuna endisaegse keemiatööstuse

toob kaasa

Euroopa Liiduga

tingib vajaduse

Maailmapraktika põhjal

lõpetajatest

keemiateaduskonna

jate

tähtsus ühiskonna elus

analüüsi

valmistada.

analüütiliste

tänapäeva

meetodite aluste

ana-

heast

tundmisest, oskusest leida ja rakendada otstarbekalt olemasolevaid metoodikaid, tundma head laboratoorset
ISO 9000). Samal
kus

puuduvad

ajal peavad

õpetamisel

õppekava suhtes,

Tallinna Tehnikaülikoolis

viimased

lahendada

on

suurendatud

ja

viisil:

viimastel kursustel

konkreetset ülesannet

mingi

veres,

raskemetalli

loevad teadusartikleid, me-

kindla

analüütilise

selle eeltöötlusest

proleemi

ja mõõtmisprotse-

raportini välja. Siinjuures

hinnangut

nõutakse

lähtuvalt etteantud konkreetse (hü-

labori võimalusest.

Analüütilise keemia uurimistööks

kuigivõrd

oskuste treenimiselt osku-

mingit

Tudengid

tulemuste

konkureerivate analüüsimeetodite

poteetilise)

instru-

probleemorienteeritud õpetami-

vaadeldakse

et

proovi võtmisest,

duurist kuni andmetöötluseni

üldiselt

väljakujunenud

kraadiüliõpilased

vajalike

tavast.

osalevad TTÜ

teadurite koolitamine

Teadlasi koolitatakse

asutuste

ei erine

klassikalisel

teadusinstituutide

vanemtea-

durite assistentidena nende uurimistöös. Tekkiv meistri-selli suhe aitab

uurijat kõige paremini vormida,
head
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siin

proble-

vahenditega,

kirjeldusi ja eeskirju ning selgitavad

lahendamisteesid alates

on

analüütiliste

dopinguaine kindlakstegemine sportlase

kontsentratsiooni määramine toiduaines).
toodikate

Eeskujuks

analüütilise keemia

õpetamist,

praktiliste

olemasolevate

Analüütikas tähendab see,

teatava

analüütilise

koosneb kolmest osast, mis sisaldavad

nihkub rõhk

kõigi

kujunenud

muutunud.

liiga sageli

on

ja sissejuhatust nüüdisaegse

Õppimise käigus

probleeme

se osa.

standardeid (nt

olnud USA ülikoolide analüütilise keemia pro-

õpetamine TTÜs

(eriti magistri- ja doktoriõppes)

(nt

ning

Invarlantne konkreetselt kehtiva

on

mahus klassikaliste töövõtete

mentide tutvustamist
maatikasse.

kvaliteedisüsteemi

standard, mis

õpetamisel

Analüütika

tasakaalustatud

sele

on

teatav

sest

analüütilise keemia

grammid.

ja

valmis lahendused.

Viimasel kümnendil
keemia

tava

teadlased olema võimelised tegutsema olukorras,

juhendajat,

ei

saa

sest

on

teada, et kui

algajal uurijal pole

ka temast head teadlast. Oluline

on

siinjuures

noort

olnud

teadurite

ETTEKANDED, KÕNED., SÕNAVÕTUD

mine

on

olnud valdavalt

tänu millele on

positiivne,

miateaduskonna analüütilise keemia

ja

edasi,

aktsepteeritud publikatsioonidena
Halastamatu tõsiasi

st

kee-

kraadiõppeprogramm

ka edukalt käivitunud.

on

keskseks küsimuseks, kuidas leida

uurimisprojekte,

mis viiksid analüütikat

ajakirjades.

osas

ettevalmistamisel

Kraadiüliõpilaste

neile konkurentsivõimelisi

ei ole, kuid suhtu-

niisuguseks tegevuseks ju

suhtumine. Otsest kohustust neil

mis oleksid maailmas tunnustatud

et nende

projektide

oleksid

tulemused

rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadus-

on

see,

et analüütika

teadusena

on

harrasta-

arenenud riikide teaduslaboritele, rääkimata

miseks väga kallis isegi paljudele
olukorrast, mis kehtib praegu Eesti riigis teaduse rahastamisel. Samal ajal ei
uurimistööd analüütikas

parda heita,

analüütikute ettevalmistamise

rõhutatud, vajadus

põhineda

juba

selle pärast üle

et

nagu

meil kasvab

järele

ja

saa

ülal

oli

saab

see

ainult tänapäeva tasemel tehtavale teadustööle antud valdkonnas. Selle

dilemma ainukeseks lahenduseks
suhteliselt väheste

on sääraste

projektide leidmine,

lihtsalt realiseeritavad, sisaldades

vahenditega ja

mis oleksid
samas mõn-

da teravmeelset ideed.
Nimetatud

konkreetseks rakenduseks

põhimõtte

analüütikud valinud

proovi komputeriseeritud

pillaarelektroforeesis.
sestusseadmeid saab
suhteliselt odavad

Personaalarvutitel

hõlpsasti kohapeal

ja koostatud

ja peeni eksperimente,

põhinevaid

inimoperaator

sisestuse

analüüsi

õnnestub

keemia

loogika

nõudvaks

Selline sisestus

etteantud

võimalik

saab sisetada

proovi

proovi impulsse

näiteks

mi

vajalik

signaali-müra suhe kuni

eksperimendi

paar

loogikale,

poolt

näiteks

alusel.

tema

kuidas

võimetust

protsesside

Komputeriseeri-

ettearvutatud

programmi

seaduspärasuse järgi.

juhusliku pikkusega

protsessiga võrreldes) ajaintervalli tagant ja

kogu

olnud arusaam, et

on

tegevuseks sisestada proovi

on

sisestada kui tahes keerulise

Fourier' teisendusele. Säärase

on

analüüsitavate

inimoperaatori

ajalise eeskirja

tud sisestusel sellist kitsendust ei ole. Arvuti
on

si-

proovi

Graal” läbi

ei pea vastama sellele

tähelepanu

ajalise programmi järgi.

kromatograafilisel jälgimisel
põhjal

alandada

“püha

läbi viib. Viimane arvestab

kestvaks monotoonseks, kuid

ka-

seadmed võimaldavad sooritada väga paindlikke

mille tulemusena

või tõsta kümneid kordi analüüsi kiirust. Oluline

komputeriseeritud

keeruka

kromatograafias ja

automaatseid

laboris valmistada, juhtimisseadmed

objektide detekteerimispiire (analüütilise
arengu)

mele tehnikaülikooli

on

sisestuse

allutada saadud

tulemusena

Nii

lühikese (lahutus-

juhuslik signaal

paraneb kromatogram-

suurusjärku, mis laiendab

oluliselt kasutatavate

detektorite võimalusi.
Teine

komputeriseeritud proovi

reaktsioonide või

mingite

muude

sisestuse rakendus

on

olnud

protsesside käigu monitooring.

keemiliste

Tihti

on

ole-

masolevad, lahutusmeetoditel põhinevad analüsaatorid aeglased, võrreldes protsesside

kulgemise kiirusega, ja jällegi

saab oskusliku

komputeriseeritud proovi
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sisestuse

jadaga

seda raskust ületada. Heaks võimalikuks rakenduseks sellisele

komputeriseeritud

analüüsile oleks siinkohal

Vähem

hüpoteetiline ja eksootiline

laarelektroforeetiline analüüs, mis

näide
on

mingi planeedi

kui seda läbib

gaasikromatograafiline pidev analüüs,

on

atmosfääri koostise

Maalt

saadetud

sond.

biotehnoloogiliste potsesside kapil-

TTÜ keemikute-analüütikute poolt prakti-

kas ka realiseeritud.
Kokkuvõtteks võib öelda, et meedia
kosmose uurimisel,

biotehnoloogias

mused toimuvad enamasti
kadedust
teadus
sellest

mujal

kolleegide-teadlaste

loob

tööriistu

tõslasjast

ja

või

kui

vastu.

-vahendeid

on

täis uudiseid teaduse

geneetikas.
analüütikas

Teiselt

saavutustest

Tundub, et huvitavad sünd-

poolt

inimtegevuse

ja vahel

tekitab

analüütiline

see

isegi

keemia kui

teiste valdkondade

võib siis ka lähtuda analüütilise keemia kui teaduse

jaoks,

osa

hin-

damisel.

Avalik
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ELEKTROONIKUD ETTEVÕTLUSES: TEADUS,

ARENDUS, ÄRI

Konkurents

riigipiirid,

multinatsionaalsed
samaal.

Ühinesid

ajaloolised

vahel

tootjate

tekkinud

Daimler-Benz

Miks

esindajate
tempo ja

nagu AEG

European

kõik nii toimub?

ja

teatel oli ühinemise

Ülalkirjeldatu

mitmed

ühistegevusse Dasaga

uurimis-

teguriks kujunes

Systems.

mitmeid, kuid Dasa

on

ja arendustöö

Saksa

on

firma, moodus-

üha kasvav

ja Prantsuse valitsuse

ja tegevus.

taustal kerkib teravalt esile väikese Eesti elektroonika

killustatud ettevõtluse

ja arendustööga.

enam,

Aeronautical and Defense

peaajendiks

toetav suhtumine

endaga

Telefunken, lisaks toimus ühi-

Majanduslikke põhjusi

maksumus. Soodustavaks

ning Euroopa Liidu

liites

Aerospace,

Aerospatiale ning analoogne Hispaania

kontsern EADS
see

ja

siin kontserni Dasa teke Sak-

on

Deutsche

autohiiglasega Chrysler. Veelgi

asunud Prantsuse Matra
on

Sobiv näide

kompaniid.

elektroonikafirmad

nemine USA

tunud

on elektroonikaga seotud aladel juba ammu ületanud
globaalsed turud, kus põhitegijateks on hiigelsuured

on

oma

ning sellest pea täielikult lahus tegutseva ti]llukese teaduse

Eestis

on

registreeritud ligi

kapitali osalusega

elekt-

arv

kümneni. Aastakäive

aktiivsematel neist 10 mln kroonini (0,6 mln dolla-

jõuab

küünib alates

300 Eesti

roonikafirmat, kus töötajate

paarist-kolmest kuni paari-kolme-

nits)"
Kuidas

nad

oma

majandamisega,

hakkama saavad? Dasa näite
tohiks

põhjal

veel

enam

tootearenduse

võiks teha ainukese

ja turuhõivega

loogilise järelduse:

ei

saadagi!

Tegelikult

aga

paljud ikkagi (veel?)

teenindusfirmad kliente,

saavad.

Müügifirmad

süsteemiintegraatorid tellijaid.

laekub süstemaatiliselt välistellimusi, eriti neile, kellel
Tootevfirmasid

on

küll vähe alles

tooteid loovad, toodavad

Cybernetica

on

jäänud, eriti neid, kes
ja turustavad. Ühena viimastest

AS koosseisu kuuluvat

EKTAd

oma

leiavad

ostjaid,

Mitmele disainifirmale
oluline välisosalus.
oma

originaalseid

võiks ära märkida

merenavigatsioonivahen-

ditega ja -süsteemidega ning mitmesuguste valgusdioodidel põhinevate valgusfooridega.
Kas Eesti

kapitalile

dustootmistegevus
sele

on

toetuv

ja eestlaste poolt

määratud

püüab autor järgnevaga

üldjuhul

korraldatav elektroonika

aren-

siiski hääbumisele? Sellele küsimu-

vastuse leida.
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Mis saab Eesti elektroonikatööstusest
Omaette
tähenda
laste

ja uhkesti pisifirmasid pidades
muidugi seda,

naavlaste JOT

Eleoteg'i juurde. Jõuliselt

rohkem

kindel. See ei

praktiliselt
peale

tuleks. Soom-

üle kolme tuhande

soomlastega.

töötajaga

Meeldiv näide

on

arenevad soomlaste-skandi-

rootslaste-ameeriklaste Berifors.

ning

kaugelt

eestlased koos

juhivad ju

insenerikeskuse loomine

praegu

hoopis vastupidist. Ning

edu näitab

Elcoteg'*i

ettevõtet Tallinnas

hääbumine

on

elektroonikatööstusele Eestis ots

et

Eestis disainitakse

Ning

mikroelektroonikat

nõukogude ajal. Äärmiselt

tarvilik

(kiipe) kui 1980-ndatel aastatel
Eesti teaduse asjalik tugi tootearen-

siin

on

dusele.
eestlastel
arvan, et

Kuid

Seda aga

javaateid.
ka Eesti

ka

on

väga

riigi majanduspoliitika poolt.
trükkplaaditootja Brandner

Sobimatuks

osutunud teaduse,

on

arendamise mõtted
hanemise

seda eriti

ja soovid,

PCB

seejuures

ja jõupooljuhtide tootja

ka tehnikateaduse, “ära

just

teaduse

Sama hull

on

sissepoole
liberaalne

näha töösturite pea lootusetut suhtumist teadlaste võimalikku

on

(tootmise)

asi rappa

edendamise heaks. On neil selleks

kiskumas
ja hätta jäämas
riigi majanduspolliitikat.

avatud uste

Üsnagi
siin

poliitika destruktiivne,

tõhusalt töötas

kapitalismi

Üsna küündimatuks

algatusele

mudel töötas suhteliselt edukalt

kodanliku struktuuri, erakaubanduse

kujunes

Isamaalis-reformistlik

üksnes indiviidi

ja akendega ning

majandusruumi

lõhkuv toime.

see

ja

ka

vanu

kapitalistliku

toetuv

iseseisvusaja algmajandussuhteid
ühiskonna väike-

teeninduse kiire tekke heaks. Eredaks

kool massidele

Kadaka turg.

poliitika aga tööstuse arendamise jaoks.
tarvilikule destruktiivselefaasile ei
järgnenud oodatud kreatiivset etappi.

Hämmeldunud

osutus säärane

poliitikud

kuulutasid tööstuse peaaegu

koor-

mittevajalikuks

maks tulevikku tormavale Eestile. Ehkki selline suhtumine

on

hakanud

mure-

pole siiski midagi konstruktiivset suudetud riiklikul tasemel siiani
Objektiivseks asjaoluks on siin rahvusliku rikkuse sedavõrd nigel tase,

nema,

teha.
ei

võimaldagi

nart

Kui

põhjust?

mõlemad.

aastail. Eriti tulemuslik oli selle

Kõigiti

Clifton.

rippumata”

riikliku rahastamise ka-

Kindlasti tuleb revideerida

näiteks

kui

oman-

tingimustes.

panusesse toodete

jah,

ettevõtjate

Heaks näiteks võiks olla eestlaste

duses olevad

siis

elektroonikas väl-

ettevõtjate-omanikena

tõsise suhtumiste muutmise korral nii

ette võtta

Meri tuli

eeskujul.

pikaajalise

välja ideega

tasuvusega

luua Eesti

See oleks toetanud uusi ideid

teadusuuringutest

kuni

toote

investeeringuid.

ära

mis

President Len-

Panga juurde arengufond

Soome Sitra

kõikides lülides alates

majandusprotsessi
välja. Ideega

turustamiseni

ei nõustunud Eesti

Pank.
Otsustav

tähtsus

vusliku ülikoolina
Samal

ajal

ei

saa

on

on

kahtlemata

TTÜ tegutsemine

Eesti ettevõtlus kindlasti hakkama ilma

koolitamise kui ka teadus-
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tehnikaülikoolil.

rah-

mõttekas ainult rahvusliku ettevõtluse olemasolu korral.

ja

arendustöö

osas.

TTÜta,

seda nii

Rahvusliku ettevõtluse

tööjõu

kängu-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

mise korral

alternatiiviks areng rahvusvahelise ülikoolina, kus

TTÜIe

on

keelsel

õpetusel

inglise

keel.

on

vaid eesti

üliõpilasi

toetav

ema-

ülesanne, põhitöökeelekskujuneb

peitub koostöös, kus partneriteks on ettevõtjad, ülikool
ja haridusega ning tingimata ka riik oma poliitika, institutsioonide
ja fondidega. Positiivsena võib märkida Eesti Tehnoloogiaagentuuri loomist
Soome Tekesi eeskujul ning tehnoloogiliste arenduskeskuste (Center of Competence) arendamise kava TTÜ ja TÜ juurde riigi ja ettevõtluse ühiste vahenVõimaliku edu võti

oma

teaduse

ditega.

Ehk tuleb ka

akadeemiline teadus kaasa ühiseid eesmärke seadma

täitma näiteks teaduse

tippkeskuste (Center ofExcellence)

korraldamise

ja

raames.

Autori seisukohad:
*

Läbinisti liberaalne, üksnes indiviidi

*

algatusele tuginev majandusmudel

tulemust tänapäeva, veel

e 1 anna õiget

enam

aga

tuleviku Eestis.

Teadustöö, arendustegevus, tootmine ja turundus
tust

loov

ja

tulutoomisele suunatud

lülide, näiteks teaduse, eraldumine

on

terviklik lisand väärmille üksikute

majandusprotsess,
on

kas kunstlik, või siis vähemasti

erandlik nähtus.
*

Teadustöö

vajalik,
*

toodang

kuid

rahvusvaheliste
mitte

kaugeltki

kirjatükkide

on

sõnastatud uudne insenerimõte, mis
siis

uue toote

on

küll äärmiselt

piisav väljund.

Hea teadustulemus tehnikavallas

olgu

näol

loomiseks või

teaduslikult läbi töötatud
on

ja selgelt

vahetult viidav arendustöösse

inseneritegevuse tugivahendite (stan-

dardid, spetsifikatsioonid, meetodid) täiendamiseks.
*

Arendustöö tulemuseks

on

piloottoode

tusteta on omandatav tööstuslike
*

Uus toode

turule viidud

on

ei ole lihtsalt

hiilgavate

ni arendatud toode
selle

põhinäitajate

ja

või selle oluline osa, mis takis-

tehnoloogiate poolt.

seal edukalt toimiv tööstuslik saadus. See

tehniliste

näitajatega produktsioon tehases. Lõpu-

peab tingimata

olema

hulka kuuluvad

ka

aktsepteeritud

turu

poolt ning

müügitingimused, esmajoones

hind.
*

Küllaltki tõenäone

Taga-Taaniks
pima,

on

Eesti

kujunemine Lõuna-Soomeks, Ida-Rootsiks,

või Balti-Saksaks

et meie hind võimalikult

hulgas

teaduslikul

kõrge oleks,

ümarpuidul,

veel rakendamata ideed. Autor
teaduslikku

ümarpuitu

Peame sellega leppeaks tegema kõik võimaliku,

(tagahoovistumine).

kui muidu ei oska
ega saa, aga ometi

ikka

enam

kui

ümarpuidul.

Seal-

mille näiteks võiksid olla küll head, aga
on

sügava kahetsusega olnud sunnitud

odavalt müüma. Mitte kuidagi ei tahaks seda

enam

teha.
Ettekanne

VII rahvusvahelise

telekommunikatsioonipäeva

”Elektroonika 2000”

avaistungil

konverentsi

19. mail 2000 TTÜ aulas
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VÄLJAKUTSE

“MUST TOSIN”

TOIDUKEEMIKUTELE JA -TEHNOLOOGIDELE

Tegemist

presistentsete

on

ehk

püsivate orgaaniliste saasteainetega (POS),

esinevad meid ümbritsevas keskkonnas.

ditega ja nad

akumuleeruvad

Nimetatud ühendid
damise suhtes.
teistele

on

Tegemist

organismidele.

elusorganismide

rasvkoes.

püsivad fotolüüsi,

keemilise

on

lipofiilsete

mis

ühen-

ja bioloogilise lagun-

väga toksiliste ainetega nii inimorganismile kui

Loetellu kuuluvad:

*

aldriin

*

DDT

*

dibensofuraanid,

(pestitsiid),

(pestitsiid),

*

dildriin

*

dioksiinid,

*

endriin

*

heksakloorbenseen,

(pestitsiid),

(pestitsiid),

*

heptakloor (pestitsiid),

*

kloordaan

*

mireks

+

PCBd

*

toksafeen

Inimene

Tegemist

äärmiselt

on

(pestitsiid),

(pestitsiid),

on

(pestitsiid).

väliskeskkonnale küllalt avatud süsteem. Tarbides

näiteks 2800 keal päevas, viime

geetiliste komponentide

me

sisaldusele

inimorganismi
ligikaudu

toiduenergiat

ümberarvutatult toidu

400 g toidu omastatavat

ener-

osa.

Kui

lisame siia veel 100 g mitteomastatavat osa, millest umbes 30% moodustavad
nn

ballastained, siis järeldub eeltoodust,

toidu kuivainet, mis moodustab
sila veel 2 kuni 2,5 liitrit vett,

et tarbime

keskeltläbi 500 g

Iga päev

1,7% kogu inimorganismi kuivainest. Lisame

saame

metabolismi seisukohalt suhteliselt avatud

süsteemi, millest meid ümbritsev väliskeskkond toidu, õhu ja
läbi voolab. Ei ole kahtlust, et
muudatustena ka meie
POSide

igasugused

vee

näol

pidevalt

muutused väliskeskkonnas kajastuvad

organismis.

sisaldus toiduainetes

tooraines või kontaktist saastatud
Toetudes senistele
übikvitaarselt esinevate

võib olla

tingitud

nende

sisaldusest toidu-

väliskeskkonnaga.

uuringutele
ühenditega.

võib väita, et POSide

puhul

on

tegemist

Selle väite kinnituseks toon näiteks

polü-

kloreeritud bifenüülide (PCB) keskmise sisalduse erinevates keskkondades:

214

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

*

pinnas

—3O

*

õhk

—1

*

rinnapiim

—lO

*

joogivesi

—-]

ug/kg,

ng/m°,
ug/kg,

ng/dm3.

Põhilisteks teedeks POSide tekkimisel on nende keemiline süntees või neid
sisaldavate ainete

põletamine.

Rahvusvaheliselt
seerimist

tunnustatud

kromatomassispektromeetrilise

rimist võimaldava

meetodi

saamine

andmete

kasutamisega.

koguste mõõtmisega,

omab

Määratavate ühendite

toksilisus

proovi

eeldab POSide

või mõnda teist ühendi
Kuna

tegemist

on

ettevalmistamise tehnika

tingib

identifit-

identifitsee-

väga väikeste
erilist tähtsust.

personali poolt kõrgendatud

aga labori

ettevaatusabinõude kasutamise.
Kuna

tegemist

võimalusi,

on

on

väga püsivate ühenditega ja silmas pidades kaugülekande

POSide sisaldust leitud

Siiamaani kasutatakse
luvaid ühendeid.

mõnelgi pool pestitsiididena

Kloordaan

on

on

tööstuslik rakendamine

neid ühendeid
Otseseid

aga

uuringuid

viidud. Mõnedest

nest

siis

on

Eesti

paljudes

riikides siiski

publikatsioonidest

mele

jaoks olulise tähtsusega see,

on

toiduainetes. Kehtivate normide ületamist
on

Muret teeb aga

ja põletamisel
miljoni

kivis 43%

ja

asjaolu,

et

praktiliselt

on

põlevkivi.

järel.

ei ole seni läbi

inimorganismi

rasv-

Kuna kaheteistküm-

suhteliselt hästi korraldatud

kontroll meie

esinenud ainult

poolt

tarbitavates

üksikjuhtumitel.

uurimata meie põlevkivi töötlemisel
ühendite iseloom

alates 1916. aastast

on

Kui arvestada keskmiseks

kloorisisalduseks

kerogeenis 0,6%,
miljoni

ja ringlus. Kogu

meil kaevandatud

üle 880

kerogeenisisalduseks põlevsiis oleme suunanud

tonni klooriühendeid. Kus need

meid
on

ja

neist saanud?

Tuleb tõdeda, et
nide

on

tekkivate kloori sisaldavate

ümbritsevasse keskkonda üle 2
mis

on

osas

uuritud ka PCBde sisaldust Läänemere kalades.

põlevkivi kasutusaja jooksul
tonni

Toodetud

kloororgaanilised pestitsiidid,

et Eestis on

pestitsiidide (sadakond nimetust) jääksisalduse
Suhteliselt hästi

lõpetatud.

võib siiski leida andmeid

PCBde sisalduse seisukohalt

11-ndal kohal, asudes vahetult Rootsi

POSide rühma kuuluvast ühendist üheksa

on

on see, et

tonne.

allasutuste

ja

ja Inglis-

Hea

ja Nikaraaguas.

olukorra hindamiseks Eestis POSide

ÜRO

selle kohta, et dioksiinide
koes

on

miljoneid

jääproovides.

POSide loetelusse kuu-

levinud näiteks Mehhikos, Kanadas

maal. Toksafeeni toodetakse Hiinas, Pakistanis
PCBde

võetud

isegi pooluselt

monitooring

peale

Läänemere kalade

toiduainetes.

Meil

puudub

puudub

Eestis PCBde

ülevaade POSidest

ja

dioksii-

tingitud

või-

malike tervisehäirete kohta. Meil ei ole

ühtegi nüüdisaegset põletusseadet,

likvideerida kloori sisaldavaid

näiteks

materjale,

et

polüvinüülkloriidi.
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Silmas
tada

pidades inimtoiduga seonduvat,

laboratoorium

PCBde

on

möödapääsmatult vajalik

dioksiinide sisalduse

ja

monitooringuks

netes. See annaks võimaluse klassikalise toiduainetööstuse

sisus-

toiduai-

revideerimiseks

ja

võimalike kontaminatsiooniallikate elimineerimiseks. Sila sobiks näide ühest

piimakombinaadist Venemaal,
0,23 pg/g piima

rasva

kus

Kontsentratsiooni kasv oli seega
Mida kiiremini

piimaproovis

leiti PVCd

kohta ja peale pakendamist

me

pakendamist

kui 70-kordne!

enam

nimetatud

enne

16,5 pg/g piima rasva kohta.

postulaadi

omaks võtame, seda parem prae:

gustele ja tulevastele põlvedele.
Lubatud

kõiguvad

päevased

olenevalt

POSide

USAs, kus selleks normiks

osas

toiduainetega

ühendeid, nende

Igapäevane

jooksul

hulgas

toit, aga ka

vajalik

on

kiiresti kasvanud

14

Eriti karmid nõuded kehtivad

pg/kg.
On

pg/kg.

sissehingatav

ja jõudnud

Ülemaailmse

isegi

et

Eestis

ületanud.

õhk

ja

arenenud riikide tasemele.On

must

tosin, mida e 1 tohiks meie

tarbitav vesi üldse sisaldada. Kui

ja järeltulijate

tervise pärast, siis

kontroll “musta tosina” üle. See

meie toiduainekeemikutele

on

on

ühtlasi tõsine

võimalik

väljakutse

ja -tehnoloogidele.
Avalik
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Vastav

alust arvata,

meie toidulaua rikastamise võimalus eri-

kindlasti kõnealune

tunneme tõsist muret meie endi

saavutada

piirides.

kehtestatud 0,006
on

inimesele

(väljendatuna pg/kg kohta)

sellele soovitusele küllalt lähedal või selle

Viimase kümne aasta
nevate

on

laiades

soovitus

Tervisholuorganisatsiooni
oleme POSide

doosid

riigist üsnagi

loeng

26. mail 2000 TTÜs

Ülo

Tärno

INSENERI KASVATAMISE RUUMILINE
KONSTRUKTSIOON

Tänase Eesti üks tõsisemaid küsimusi
nad

välismaale

likud

Euroopa Liiduga
noored

ja elujõulised

Euroopa

on

paratamatult

on

lähevad.

meie Eesti

Lähevad

ei tule neist

paljud

piisavat kajastamist

nii eesti kui ka välismaa

käesolevas ettekandes vaatlen ruumkonstruktsioone
Ja sealt vaadatuna püüan

kõike seda

tagasi.

tulevik ebakindel.

vaatepunktist.

läbiviidud

uuringud

erialakirjanduses.

on

Seetõttu

hoopis teisest vaatenurgast.

ka ruumkonstruktsioonide

selgitada

ja

kodumaale

lähtudes ehitusinseneri

ruumkonstruktsioonidega

edasipüüd-

autoriteetsetesse

oskusi

sajandi teadmisi,

Lähiaegadel

Tallinna Tehnikaülikoolis

Ettekande aluseks

kulutada eesti rahva

õige

tänases Eestis on nende tööalane

proosaline

Järgnevas püüan probleeme avada,
leidnud

kasvatamine. Kas

intelligentsi

liitumise tuhinas

ülikoolidesse omandama 21.

kinnitavaid teaduskraade.

Põhjus

tehnilise

jaoks teadlaste-spetsialistide ettevalmistamiseks?

vähest raha välismaa

Aga

on

koduülikoolis? Kas

peavad tingimata õppima

tööpõhimõtteid.

minu varemavaldatud artiklid.

on

Põhiteesid võiksid olla:
>reaalteadused

*

*

tagavad jätkusuutliku majanduskasvu,

Tallinna Tehnikaülikoolis tuleb kasvatada

magistreid

diplomeeritud

=

nsenere.

Ruumilised struktuurid looduses, konstruktsioonid tehnikas
ehitisel

Igal

on

vundament. Inseneri

mendile võib rajada erineva otstarbe
arvus,

koormuste ülekandmise

Ehitise

optimaalne ja

kaunis

jaoks

on

selleks hea keskharidus. Vunda-

ja keerukusega

ehitisi. Erinevus

põhimõtetes, piirdekonstruktsioonide

kompositsioon

oleneb arhitekti

ja

on

korruste

iseloomus.

inseneri tarku-

sest.

Konstruktsiooni, nii nagu inimestki mõjutab keskkond, ümbrus, tavad, kultuur, tehnika-

ja majandussaavutused.

Arhitekt saab need

tõdeda,

Ja

et

Nende loomisel

arhitektuuriajakirjadest,

ehituskonstruktsioon

on

insener

tänapäeval

on

tähtsad ka

eeskujud.

erialakirjandusest.

ka kunstiteose

osa.

See

on

Tuleb
õie ilu

atraktiivsus.

Seega peab

insener

loojana kuuluma intelligentsi

hulka

ning

olema sellisena

märgatav ka teda ümbritsevale keskkonnale.
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Kes

selle ruumilise konstruktsiooni

on

Selleks

vatajad?

kas-

vanemad

selle, mille tagasisidet peavad nad tulevikus ka

Nemad loovad

kolleegid.

üliõpilase-inseneri loojad ja

õpetajad, professorid, üliõpilasorganisatsioonid,

on

tar-

bima.
Mida

sügavamale

tungime

me

kuidas ja miks?

küsimusi:

looduse

saladustesse, seda

enam

paremini?

kuidas teha

Loodus lähtub otstarbest, turvalisusest ja ka ilust. Puude lehed
õhukeseseinalised
tuurid.

Õitel

tukate

jaoks

ribidega bioloogilisi

nid
on

tähelepanu ja

olla

pu-

saavutataksegi pindade kõverusega.

turvalised. Viimane omadus

koorikud. Mesilaste

pehmed

on

funktsioone täitvad ruumilised struk-

olla atraktiivsed, tõmmata endale

vaja

on

Putukate kitiinkestad,

eeskujuks

tõuseb

millest tingitud? kuidas muuta? kas üldse võib muuta?

kilpkonnakilbid ja

teokarbid
nende

kärjed ja herilasepesad

on

kerged,

paneelmajad

ruumiliste konstruktsioonide loomisel. Ehitise

peavad tagama veeauru liikumise, soojapidavuse,

kuid

tugevad
on

meile

piirdekonstruktsioo-

mugavuse

ja

ilu. Oluline

kergus ja vastupidavus ajale.
Missuguseld rajatisi

püstitada?

See

Tänapäeva

vaja

21.

sajandil ja

jalikuks. Õige

väidan,

on

muutunud

ka

ning

meie

et

see,

täna

põline

elukutse

kaitsemine inimese enda

Noalaeva loomine.
Kindlasti

on

maatilistes

meie

Kuigi

inimkonnale

tekitatud

tema

alati

va-

aastatuhandete

poolt

kulutused

on

loodu

ja temale vajaliku

tekitatava loodusreostuse eest.

ning

säilitamiseks. Meie

liigi

eesmärgiks

on

homme kiiresti muutumas.

ja

poolt

inimese kui

vaja

on

jääb

ehitajate tegevusvaldkonnad

et

Üks ehitusteaduse prioriteete on inimese,

Seda

millistestmaterjalidest tuleb need

Noalaev

Ehitusinsenerina

jooksul

on

küsimus.

on

püüdeks

on

suured, tuleb võlgu elamise

elukeskkonna

parandamine

tänapäevase
eest tasuda.

ekstremaalsetes kli-

tingimustes (külm, lumi, kuumus, liivatormid).

Olenemata kitsama eriala nimelisandist (lennuki-, laeva-, vesi-, teede-, silla-,

masinaehitaja)

on

ehitajad

seotud

ühisjoontega,

haanika valdkonda. Keeruliste konstruktsioonide

sioonplaadid, ehituskoorikud) mehaanika
ohutust

tagavaid

olulisim insenerivaist, lai

pidada

võime olla

sidet erinevate

suur

on

kuulub

me-

konstrukt-

andmebaasi

Kuid insenerile

uurimis-

on

valdamine, suured

Internet võimaldab saada vaid informatsiooni

projekteerimis-,

ja

elektronarvutid uurivale

kiirendajaks ja hõlbustajaks.

silmaring, vajaliku

looja.

osa

haarab nende staatikat, dünaamikat

arvutusskeeme. Nende loomisel

insenerile abivahendiks, töö

kogemused
ja

millest

(kosmoseobjektid,

ja

ning hariduskeskustega.

Inimkonna säästlik areng (ka Noalaeva loomine) saab toimuda ainult meie

kõigi
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ühiste

pingutuste hinnaga.

See ei ole loomulikult

hõlpus.

Publitsist Peter
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Ustinov väidab,

et

kõik

geniaalsed

võitlemise staadiumis. Meile
arenev.

Provotseeriva

Wright,

et ei saa

on

ideed takerduvad

pessimistina

väidab

ka inimkonda

ignoreerida

paratamatult idiootsustega

muutunud endastmõistetavaks,
akadeemik

et

Georg

ootava üleüldise

ees

inimkond
Hendrik

on

von

taandarengu

võimalust. Inseneridel lasub kohus seda vältida.

ehituses

Tipptehnoloogia

TTÜ akadeemilise meeskooriga Prantsusmaal Cattenomi tuumajaama 162

kõrges jahutusgradiiris

lauldes

seost rahvusvahelise

tajusime

m

energeetika ja seda

tagavate rajatiste vahel. Sild-tunnel Malmö ja Kopenhaageni vahel loob Skandinaavias rahvusvahelise kiirühenduse. Tallinna teletorn

tagab

314 m)

sajandi

informatsiooni

leviku laial Soome

100

kõrgusega

lahega külgneval

sadamakeskkonna loomine Tallinna mereväravas nõuab

7

(s.o

alal. 21.
erialade

paljude

inseneride edukat koostööd.
Ehitusinseneri
arhitekti

ja

selles ettevõtmises

lipukiri

olgu

leiduri Marcus Vitruviuse käsulaualt:

kuulsa Rooma

inseneri,

“Vastupidavus, otstarbekus,

lilu.”
Suureavalised

ripp- ja

konstruktsioonid

on

telkkonstruktsioonid

ehituses

tipptehnoloogia.

konstruktsiooni loomine nõuab
sidumist

eksperimendiga,

materjalide

omaduste

ja

suurte

insenerialadel

paljudel

misega,

siis ehituses

välja kõige

tõsisema

ehitusinsener

peab

on

alati

tipptehnoloogilise

loomist

tegemist
Olen

see on

vaid

uue

toimub

Ehitustudengist
Tegelemine
nende

et

me

aga

juba

loodud

seadmete

Ehitis

loomisega.

peab

kasuta-

kannatama

juba aastaid tudengitele sisendanud, et hea

suutma lahendada

põhiülesannete, teades,

õppimine

teooria

insenerkonnale riski küsimus.

arhitektide

poolt püstitatud

ülesandeid. Selleks kasvatan nendes ühte abivahendit
lihtsate

ruum-

ehitus-

ja kasutamist, ehitus-

väga põhjalikku tundmist. Kas

piirkonnas,

tegeletakse

ajaproovi.

õhukeseseinalised

parameetrite arvessevõtmist,

andmepankade

käitumise

töötame selles uute võimaluste

Kui

suure arvu

ning
Uue

mõistlikke

insenerivaistu. Seda läbi

arvutiprogrammide üksikasjalik õpetamine ja

tegelikus tööprotsessis ning tegelikul

töökohal.

ehitusinseneriks

ruumkonstruktsioonide

sarnasusest

inimese füüsilise

mitmekesisusega
ja

vaimse

Ruumiliselt töötava konstruktsiooni

puhul

tekitab

assotsiatsioone

ülesehitusega.
ei too

mingi

sideme katkemine

või eemaldamine kaasa kohest avariid. Võib tekkida uus, kandevõimet
tagav
tööolukord. Ka

põhjaliku ettevalmistusega

inseneril

on

töökaotuse korral uusi

võimalusi.
Kes

on

“üliõpilane

see
on

ruumiline

isik, kes

objekt
on

üliõpilane? Ülikooliseadusest loeme,

immatrikuleeritud

et

ülikooli statsionaarsesse või
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või

kaugõppe õppevormi diplomi-, bakalaureuse-, magistri-

doktoriõppesse,

arstiõppesse, loomaarstiõppesse, proviisoriõppesse, hambaarstiõppesse
hitekt-inseneri õppesse,
tuuri või

diplomi-

või

de

üliõpilaste õppe

on

kuus aastat)

või

arstiõppele

bakalaureuseõppele järgnevasse õpetajakoolitusse”.

nominaalkestuseks

ning õppe

on

läbimine annab

viis

aastat

3

Aastad
de-

aastat) väga lihtne

ja piirdekonstruktsioone.

Need

Nen-

nominaalkestus

(arstiõppe

õppeskeemis

bakalaureusele

lihttala kahel

kandekonstruktsioon

õppimist ja enesetäiendamist

ar-

õiguse jätkata õpinguid doktoriõppes.

Ehitusinseneride määratluses vastaks tänases

(õppeajaga

või

hambaarstiõppele järgnevasse residen-

toel.

lisandaksid täiendavaid keerukamaid kan-

hoopis erinevate omaduste, funktsioonide

on

ja väljanägemisega.
Tudengid
dustega.
miseks

on

Neil

ruumkonstruktsioonidki erineva

nagu

on

võime erinevatest suundadest

mõjutuste

teatud funktsioonide täitmiseks. Seda üksnes

ning

selleks ette valmistatud

dengist

konfiguratsiooni ja oma-

tulevate

ja

kasvatatud või konstrueeritud

kasvatatava ehitusinseneri suutlikkus

rulise konstruktsiooni kandevõimega
ga võrreldav 200—300 meetrise

ja

juhul,

nad

on

ehitatud. Ehitustu-

(kandevõime)

(suutlikkusega).

vastuvõt-

kui

võrreldav kee-

on

Doktorinsener oleks

kandeavaga väga komplitseeritud

see-

ruumkonst-

ruktsiooniga.
Kes

on

tänane

TTÜ lõpetaja?

Kas

insener

lad

(pr ingenieur,

ingenium

=

vaimuanne, leidlikkus), kõrgharidusega tehnikatundja, kes kavandab, arendab,
konstrueerib või kontrollib tarindeid

jekteerib
jakorraldab
Kahjuks

võtab inseneriks saamine

tublisti aega

ning

vaeva.

tööjõudu

massilist

Tööruumi

parameetrid

on

Hoone ammendumine

ÜRO ekspertide
umbes

pooled

aastat.

See viimane

õppijate

arv.

on

minna

õige

kõrgtehnoloogilisele,

looks

paiknevad

sellest

tingituna

sellest!

tegelikult

vähest

masinatöö. See

ka ülikoolid,

on

kasutatavad

kõrgkoolid ja
paiknevad

materjalid

ja ekspluatatsiooni käigus

eri-

täiesti

muudetav.

võrreldav surmaga.

arvates

ületab

inimeste

vanusega alla 25 aasta.

ongi

Kaugel

niši leidmine veel

erinevates töökeskkondades. Ehitised

erineval tasemel
on

süsteeme, pro-

erialast kvalifikatsiooni.

piirkondades ning

erinevad, viimistlus

selle

jaoks

pensioniraha

ruumilised konstruktsioonid, nii

õppivad üliõpilased

nevates

220

tuleb

juurdevoolu,

töötajalt kõrget

neis

juhib

ning

nende tööd?

pensionäride arv arekogu elanikkonnast, siis selleks, et Eestis vältida

nõudvale tootmisele. Et

nõuab aga

Nagu

ja

enda

seadmeid

Kuna aastaks 2020 moodustab

nenud riikides umbkaudu 30%

võõrtööjõu

ja tehnilisi

nende valmistamist või

1

arv

miljard

maksimaalselt võimalik

Maal

6

inimest

miljardit.
on

Nendest

vanusega 15—24

kõrgkoolides ja

kolledžites

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Eestis

elanike

on

viimase

arv

vähem

veelgi

12 269. 1999. aastal

71% eestlasi,

kusjuures

arvata

mõjutab õppimise
ainult

on

Kui

1988. aastal

last. 1998. aastal oli sünde

juba kasvas

12 545

lapseni (neist

eestlasi 65,3%).

jõuab gümnaasiumisse. Kõrgkoolide jaoks

veel andekuse kadu, noorte

suremuse

tahtmist või võimalikkust.

Seega

oodata

kõrgkoolidesse

13 700

sündivus

Eesti rahvastikust

Kaks kolmandikku lastest
sellest maha

vähenenud.

kümnendiga

sündis Eestis 25 060 last, siis 1995. aastal

kontingenti,

ühel aastal, vaid praeguste

mis

on tänasest

prognooside

on

poole

kadu

ja

aasta

kõik

tuleb

muu,

mis

15 pärast Eesti

väiksem. Ja seda mitte

kohaselt vähemalt

7—B aastat

järjest.
1999

õppis avalik-õiguslikes

kõrgkoolides
Aastal

purit.

asutustes

2000

ülikoolides 24 740, eraülikoolides 4305,

kõrgkoolides 3616, kutseõppeasutustes

6173, riiklikes

vene

keeles 5674

Eesti elanike elatustase

era-

õp-

ülikoolides, rakenduskõrgkoolides, kutseõppe-

omandab

akadeemilist haridust, kraadi

49 574 noort, neist

1787

on

eelõppeharidust

ja inglise

keeles

või

1233

kutsekõrgharidust

õppurit.

kolm korda madalam arenenud riikide elanike

ÜRO andmetel elab meist 38% allpool vaesuspiiri ja 22% vaesuspiiril.

omast.

1998. aasta SKP
dollarit.

Seega

Ka Eestis

IV kvartalis 6054 krooni
eestlasi

reeglina

kuulub

linnaosas. Selleks
veerimine

ja

5000

dollarit
ja USAs

31 000

brutopalgad

erinevad: kui Tallinnas oli

1999.

aasta

kuus, siis Võrumaal 3288 krooni. Täna saab 40%

alla 2500 krooni kuus.

palka

Tallinna Tehnikaülikool
laskond

ligikaudu

erinevus 6-kordne.

keskmised

on

oli Eestis

(per capita)

on

on

paikneb

Tallinnas Mustamäel. Kuna tehniline harit-

keskklassi, siis

vajalik

ta

peab õppima ja

elama keskklassi

Mustamäe (kas Eesti teine ülikoolilinn?)

reno-

korraliku infrastruktuuri loomine. Mustamäel kasvavad korterite

hinnad kiiremini kui teistes Tallinna linnaosades
renoveerimisel
Linnaehituse

aitavad

meid

Otaniemi

Akadeemia. TTÜs

on

see

on

hea!

ülikoolid

Paneelmajade
ka

Berliini

kraadieelõppes elamumajanduse

inseneri

ja

Lundi

ning

eriala.

Milline
Eesti

Tallinna Tehnikaülikool 21.

on

kõrgkoolide

koolid.

õppima.
või ei,

konkurentideks

Hea maine

on

Kas välismaal

see

peab

Kõrgkooli
õpetamine.

kõik hea

põhiline tegur,

ruumis?

mainega

millest

tingituna

lääne

(ja

ka ida)

kõrg-

minnakse välismaale

õppinud ja lõpetanud üliõpilane pöördub Eestisse tagasi

olema Eesti

kui

on

sajandi

hariduse

riigi

mureküsimus.

müüja eesmärgiks

Kasuta kodumaist

see

peab

on

kõigi

olema ka meie

võimalike

üliõpilaste

kõrgkoolide

reklaam-

lause.

221

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Eesti

Venemaa

ja

oli Tallinna Tehnikaülikoolil

jaoks

olemas. Täna lööb meid eriti valusalt Eesti infrastruktuur
lääne

tudengi jaoks väga

jaoks

liialt

kõrge.

Idast

madal

tulijad

ning
on

oma

kvaliteedimärk

ja elukvaliteet.

idast tulevate võimalike

See

on

haridustaotlejate

meie ülikoolide seisukohast vaadatuna

aga

vaesed.
Ja kas

nad ka siis tuleksid, kui neil raha oleks? Kas

heliselt nii tuntud-teatud, et

see

Eesti ülikoolide tänast olukorda võib

mele. Samas süstemaatiliselt võimaldada
Meie firmad

bamiseks täna veel
Väidan

parandada

vaid kiire kõrgtehnoloogi-

arvutid, laboriseadmed ja kõik muu tuleb viia maailmatase-

line revolutsioon

täiendada.

oleme rahvusva-

me

hea reklaamina toimiks?

ja

teadlastel-õppejõududel

teaduse

tööstus on

ja

ülikoolide

nõrgad.

veel kord,

TTÜ ei olnud uuele õppesüsteemile üleminekuks

et

valmis. Meie ekstremaalsetes oludes oli üleminek

liiga

kiire ega

majanduslikke ja demograafilisi tingimusi. Tegemata jäi palju
on

seotud

üliõpilasteadusega

tingituna

kadunud

on

lemiseks nii

huvi
kui

üliõpilastel

organisatsioonide ja ühingute

ja

või tuleb

moraalne stiimul
Eestis

diplomeeritud

on

arvestanud

eeltöid. Lõhutud
tegevus. Sellest

üliõpilasteadusega

tege-

loomata institutsioonid, mis

inseneri kvalifikatsiooni.

liigume?

me

Kas TTÜ

ka

õppejõududel.

võimaldaksid omandada tõelist

Kuhu

end välismaal

põhjast väljatõm-

on

osaleja

piirduda

ülikoolide

unelma täitumine lähitulevikus
kiratsevas

majanduses.

eriti loota ei

(Riigikogu
lõpetanuid
mendiliige,

saa.

Seda

Sellises

ja

EPA

talitaksin

Meile rahade

kus

on

õpetatakse

tudengitega?

paljalt

tagasihoidlikus

suurus

situatsioonis

Tartu Ülikooli

Tehnikaülikooli

lõpetanuid 14). Kui
täpselt

rahvusvahelist seltskonda
Minu arvates

unistuseks. Peamine

jagab parlamendi

IX koosseisus
57

peres,

ainuüksi omamaiste

jääb

esimese

põhjus peitub Eesti
TTÜ riigi rahadele

tagapõhjaga

lõpetanuid

liikmeskond

15, Tartu Ülikooli

mina oleksin TÜ

koolitusega parla-

samuti.

oleneb meie

loodavast

poolt tehtavast, toodetavast,

mele

toodangu (inseneride) müügivõimest. Kuidas me suudame firmadelt raha
küsida, see ongi TTÜ rektori ja tema meeskonna tähtsamaid ülesandeid. Tallinna
Tehnikaülikooli tuleb käsitleda konkreetse

Arvan,
luua

et mele tänane

põhiülesanne

on

eeltingimused edaspidiseks arenguks.

reetne

ja

täitmiseks reaalne

duslik taust,

parlamendi

arengukava.

ajamomendi

kontekstis.

säilitada Tallinna Tehnikaülikool

ja

Tuleb luua TTÜ Eesti keskne konk-

Selle eeldusteks

on

Eesti

taust, valitsuse taust, rahvusliku tehnilise

riigi majanintelligentsi

taust.

TTÜ tegevuses ja
arengus
*
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diplomeeritud

*

insener

tehnikamagister,

=

rakenduskõrgkool.

*

Kas

me

valime

ülikoolihariduses või

Kõigi

püüame

paikneva väikeriigi

tee tehnilises

oma

rabeleda erinevate suurriikide

(üksnes neile

sobi-

vahel?

vate) ettepanekute
Professor

ääremaal

Euroopa

ja üliõpilane

võimalike

musele, mis

-variantide

arenguteede ja
ülikoolile

on

obligatoorne?

alati

puhul peab

Need

vastama küsi-

professorid (õppejõud) ja

on

üliõpilased.
tuleb

Kõigepealt

tagada nüüdisaegse tasemega õppejõudude-teadlaste kaa-

der. Veel kümmekond aastat
kuhu

pumbati kõrghariduse ja

vajalikke

olime

tagasi

tulemusi. Sellest tulenevalt

vanusega üle 60

aasta

ja

inseneride

ja

arvu

on

see

Puudu

tõenäoliselt 2—3 aastat

on

professoritest,

võivad vastavalt

vajadusele

kes

oma

lgapäevases õppetöös hoopis
kõrgtasemega spetsialistid,
lastega ja

on

värskemaga

oma

väike arenenud ääremaa,

ning pumpaja

sai vastu temale

meil kvalifitseeritud

vahepealne

õppejõudusid

elatustaseme

Tingituna

õppejõudude

langusest ja

vanuserühm peaaegu

puudub.

vanus

58 aastat,

TÜs

45 aastat.

kõrgem.

oleksid omal kitsal erialal
ainet

teisi

õpetada

ka väga

professorid

kes omavad koostöösidemeid

ja

uue

kuid

tipptasemel,

täita

episoodiliselt ning

Need

õppeülesandeid.

isiklike sidemete

kirjanduse

oleksid

teiste riikide tead-

kaudu

seotud

kõige

omal erialal.

Nad osalevad teatud kitsa eriala
vad

riigi

vähenemine.

1995. aastal oli TTÜs keskmine
Täna

on

alla 40 aasta.

hariduse osatähtsuse vähendamisest
Jätkub teadlaste

suure

teaduse rahasid

vajalikud

lektorid kas

parimaid õppekavasid ning

koduon

strateegiliste suundade määratlemisel,
või välismaal,

kursis vastava ala

tunnevad

teiste

leia-

ülikoolide

asjatundjate vajadusega

meie

Tllgis.
Milliste erialade

vajab

professoreid

Eesti riik

2000. aastal sillakonstruktsioonide

professorit,

ruumkonstruktsioonide

veonduslogistika professorit
Eesmärgiks peaks

saama

Näiteks ehituserialadel? TTÜ

professorit,

veekvaliteedi

ja

veekaitse

professorit, teedemajanduse professorit,

see on

ühine

vajab?

vaid

osa

konkursi kohtadest.

tööjaotus Eesti,

Balti-

ja Põhjamaade

üli-

koolidega.
Olen kindel,

et

erialad. Ka Eestis
on

peagi kujunevad

on

eri maades

välja tipptasemel õpetatavad

need olemas. Edu saavutamiseks

mingi

eriala

õpetamisel

vaja traditsioone, piisava ajumahuga teadlasi-õppejõude, vähemalt

päeva sisustusega laboreid, homsesse suunatud

õppematerjale ja

mis

tänase

kõige
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tähtsam

kes sooviksid

üliõpilasi,

kvaliteedis
Kui

objektiivselt

lähiümbrusest.

õppimisvõimalusi

täita ei saa,

õpetamise eeltingimusi

hinnates teatud eriala

Helsingi, Stockholm, Lund,

Kopenhaagen, Hamburg, Berliin, Riia, Kaunas, Vilnius,
lähivööndiks. Meie võiksime kuuluda kas

Peterburi võiksid olla

põhjaregiooni (Stockholm,

või Balti

Uppsala, Helsingi, Otaniemi, Tallinn, Tartu)
Kaunas

ja

õppida.

siis tuleb otsida

välisõppe

mahus

pikemas ajavahemikus piisavas

regiooni (Riia, Vilnius,

ja mele).

Arvan,

et

kasvatajaks

TTÜ

Eesti

on

olnud,

on

ja jääb konkurentsitult

Eestile haritlaskonnakasvatamine

ja toimub

tehnilise haritlaskonna

Vabariigis.
ning kasvamine

on

loomulikult toimunud

ka rahvusvahelistes keskkondades. Meile ilmselt toimivad Venemaa,

Soome, Rootsi ja Kesk-Euroopa mõjud. Vähem mõjutab meid Ameerika
sealne keskkond

on

koolides

toimub tegevus rahvusvahelises keskkonnas

õppides

esindavas

tuure

olnud

seltskonnas.

tulemuslik, tuleb omada

ja

ja jääb

mele

Mõju

teavet

on

võõraks. Välisüli-

jaoks kaugeks ning
kahepoolne.

erinevate riikide

ja erinevaid

Et tegevus

kul-

oleks tõesti

ja ülikoolide õppeprogrammide

akadeemiliste kraadide kohta.
Samuti

meil

on

mõistetavad

ning

gister ja doktor,

vaja tagada,

millises mahus

kokkulepe

õppeprogrammid ja
on

Rootsis aga bac., mag., lic. eng.

sertifikaadilt (kus

omavaheline seos? Rootsi

selgub,

meie

et

arusaadavad välismaal. Meil

on

õpitud,

ja

doc. eng. Milline

teiseks keeleks

mida antud kraad

4. detsembrist 1998 sätestab, et

magistrikraadiga,

on

teaduste kandidaat

aga

kraadid oleksid

kraadideks bakalaureus,

ma-

nende

inglise keel)

tähendab.

nõukogude tavadiplom

on

Eesti-Vene
on

võrreldav

ülikoolidoktoriga. Arvan, et meil võiks

olla ka Eesti Vabariigi teadusdoktor.
Suure algustähega Inseneri nimetuse taga

ning

dotsendi-

ja professorikutsega

peitub magistri- ja doktorikraadiga

arukas tehnikainimene.

Tänane päev nõuab insenerilt, rääkimata tehnikateadlasest

Kõrgkool peab

olema koht, kus kasvatatakse

temast isiksus. Looduse

arendada

ja

lihvida.

poolt

kaasa

kõigepealt

antud

omadusi

inimest
tuleb

laia

silmaringi.

ning

vormitakse

võimaluste

Kõrgkoolid peavad kujundama intelligendile

tumis-

ja tegutsemisharjumused.

(frakk,

tume

Siia kuuluvad

piires

omased käi-

lauakombed, oskus riietuda

ülikond, smoking), käituda, vestelda, tantsida, öelda komplimente,

osata vaielda

ja

oma

tilist etiketti. Peab

erialaseid

omama

ning poliitilisi

oskust olla

poliitik

vaateid esitada, tunda

kogu

elu

on

diplomaa-

tegelikult poliitika.

Eesti haritlasena tuleb osata olla akadeemiline härrasmees või daam ka siis, kui
ollakse

vaene.

Arvan,
on

et

haritlaskond

on

vennaskond, mille liikmed

seotud loova tegevusega. Eestlastel kui
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eurooplastel

terve
on

eluaja õpivad ja

suhteliselt lai sil-
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maring ja omad
kaldal. Soome
Samas

tavad. Siin

ja

tõdeda,

et

olema tänulikud meie asukohale Läänemere
TV suutsid ära hoida 50-aastase infosulu.

ning

vähemalt fundamentaalteadustes meid aidanud

on

Kõik teised

tase.

peame

Rootsi raadio

riigid

teaduse

kõrge

seda tunnistavad, meie aga kiivalt häbeneme.

Tuleb

intelligents (mõtlemisja analüüsivõimeline)

valitsevate

seda oli

režiimidega opositsioonis

Tulevasele

insenerile tuleb

luua

keeli, psühholoogiat, ajalugu (vähemalt

oma

on

ka

ja on

võimalused

vene

peaaegu

intelligents.

vene

õppida

rohkesti

ainevaldkonna

alati olnud

piires).

lisaaineid:
Kohe tekib

küsimus, milline peab olema suhe reaal-(tehnika-) ja humanitaarteaduste vahel.
Tuleb
teha

jõuda selgusele,
inseneride

selgeks

koolkonnad

ja

nende

tulemuslikkuse

kes

kes

kas või

lähemas ümbruses. Tuleb

oma

põhitõed ja -printsiibid, insenerieetika, tehnikaajalugu,
ka

rajajad,

loomingu

kõrgkooli õppejõudude

on

inseneripõlvkonnad ja

väärtuse

kriitiline

Loodusteaduste tundmist

ja

traditsioonid. Selle töö

ja kestvuse, järelkasvu kvaliteedi

ilutunnet

vaja Igasuguses ehituses, olgu

on

hooned, masinad, laevad või lennukid. Inseneri looming
sioon

on

ilus, kui

loodusteadlase
“Elu

on

ja

(tegelikult haritus)

Selle väärtus tekib

Tehnikaülikool

on

ja

puhul

kõrgkoole.

hinna

tema
see

Teine

Ka

peaaegu

Peaaegu

Loomulikult

noored lähevad

kvaliteedi

(otstarbekuse)

määraja.

monopoolses
tähendab

seisundis. See

meie kõrvale tek-

konkurents

üldise

olukorra

on see

on

sfäär meile

tantsu, muusikat, teatrit,

hõrgutised. Ütleme,

isegi vajalikum kui

tuntuse

maailmas

kuju-

et see

on

tootmissfäär.

ja sellega

koos

välisinvesteeringud.

osa

hakkab

tegelema majandusega (pangandus,
on

juba

hulgaliselt noori,

kes

näevad

sellised nagu nad
noore

Majandus ja pangandus

oma

on

arendamist
ja

kond. Mõlemad keskkonnad

ost, müük,

planee-

praegu tekkinud käärid, mis toovad kaasa

massiliseks ümberõppeks.

Andeka

on

õppima

ajakirjandus ja kirjandus

rimine). Selles sfääris

plaanid just

ja

siiski ainukene

sfäär, mis toob endaga kaasa Eesti

võimalikud

jaduse

kreeka

kasulik.

mittetootmissfäär. Võib-olla
on

ei ole

tehnikavaldkonnas

Kunstikalduvustega
tavat kunsti.

See

parafraseerida

lühike, kunst pikk” lisaga

kaup

teenindav valdkond.

rakenduslikke

mõjutamiseks

on

tavajuhtudel

suhe. Hariduse

tootmist loov

kinud

on

müüja (õppeasutus, kool) ja ostja (õpilane, üliõpilane) kaudu.

nõudluse määrab

optimaalne

on

Hippokratese

otstarbekas. Võib

ütlust “Elu

need

insenerikonstrukt-

lühike, kuid teadus- ja tehnikaloomingu tulemus pikk”.

Haridus

Kauba

optimaalne ja

ta on

arsti

otsustab

mass.

tulevikku

on

tõmmanud

väga roosilisena. Olgu

ja annaks jumal,

et

nende

nii need ka realiseeruksid.

lihvimist mõjutavad füüsiline

vajavad regulaarset

va-

juurde

remonti

ja

vaimne kesk-

ja uuendamist. Millist?
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Meil tuleb filosoofiliselt mõtestada lahti tehnika
alusel ka

õpetamise

Mark Twaini sõnu:
elus

tulevik.

Optimismi

püüavad

saada mõne

aja

kindlale erialale

kõrgkooli

noore

pärast väga head

tulevik

selle

usku saavutada

kõigutada

teis

ning

kasulik meeles hoida

palka?

ka vähema raha eest? Summa

(majanduslik olukord)
keskkoolinoor
veerand

suudab

enda

Või teha tööd

oma

väljakujunenud hobiga

leiab endale

on

kogu riigi

tada,

rahast

õige valiku. Tavaliselt umbes
hiljem õige koha, mis on ju tore.
oskuste

ja

haaratav

kogumit.

hoopis kaugemal paiknev

tööstuse

et

eesti

kõrghariduse

ja majanduse

Siin ei

pruugi

valdkond.

maine säilitamine

ja

ülesanne. Või kui seda ei soovita

või ei suudeta teha, siis tuleb minna teele, mille

vajalik

palk

erialal

meelepärasel

võivad olla ka sellele lähedased valdkonnad või

Me peame endale teadvustama,
tõstmine

on

teha kohe

jaoks

erialaga,

lootus

on

mis tihti otsustab valiku. Vaevalt, et verisulis

omada avarat teadmiste

aga

kitsalt

Kas selleks

meelepärasest tööst (rahuldus) ja saadavast

see,

kõrgkoolilõpetanutest

Selleks tuleb

piirduda

on

õppima?

60 000—70 000 krooni kuus

Euroopa kõrgkoolide professoritel.

praegu

puhul kogu

Eesti

majandusele

kaader valmistatakse ette välismaal. Siis tuleks maailmale ka teadvus-

et

meie

majandusjuhtidena tegutsevad

välismaal ettevalmistatud

nendepoolne
või

on

midagi silmapaistvat.”
Mis toob

siis

kes

“Vältige neid,

ja tehnoloogia

säilitamiseks

huvitatus

kaugemas

tulevikus

Mida võiksid
otsustanud

on

arvata

minna

mis

tahes välisfirma

nende huvisid esindavad

ja seega

rahadega

asjatundjad.

Selline

loomulik. Kas suuremal või vähemal määral, lähemas

püütakse

tänasest

ja peaksid

õppima

toetustegevusest saada kasu.

arvama oma

välismaale?

tulevikust eesti noored, kes

Kolme-nelja õppeaasta jooksul,

on

mis

tavaliseltkulub akadeemilise kraadi saamiseks, kaovad neil sidemed kodumaise

tööandjaga. Seega
levaste

on

tööandjatega.

Kust tuleks võimalik lisaraha
lutused 2% SKPst
nisteeriumi
omavahel

väga

eriregistrit ja eelkokkuleppeid

seoses

ja lisaeriala?

tihedalt seotud.

vahel.

tu-

ja kõrgkoolid ning riigiasutused.

Seoses

vajadusega tõsta kaitseku-

NATOsse tuleks need

astumisega

haridusministeeriumi

ja

kohta

vaja tudengite

Nendeks võiksid olla üli-

Tsiviil-

jagada

ja sõjaväeline

kaitsemieriala

on

Ehitajad tegelesid kunagi sapööriasjandusega

sillad, teed, kaitseehitised, lõhketööd, samuti elukeskkonna tagamine. Kõrg-

tehnoloogia ajastul

on

sõjaväele vaja

aga ei erine oluliselt tsiviilerialade

kvalifitseeritud

arvutioperaatoreid. Need
spetsialistidest. Paljud TTÜ tudengid on

arvamusel, et õppimise kõrval täiendava sõjalise eriala omandamine oleks neile
täiesti vastuvõetav. Ka kodanikukaitse
Eesti ohvitser
koolitus

peab

inimestega.
tides.

226

Aga

peab

saama

võimaldama

peab

intelligentsi

kuuluma

kõrghariduse juurde.

lahutamatuks osaks

võrdlust tsiviilstruktuurides

Ohvitsere koolitatakse

miks mitte ka tavalistes

ja sõjaväeline

õppivate ja

töötavate

peamiselt sõjakoolides ja sõjaväeinstituu-

kõrgkoolides

võib-olla saavutatakse mak-
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simaalne tulemus minimaalsete

vahenditega

tsiviil-

ettevalmistuse

ja sõjalise

koostööna?

Ainet mõtlemiseks

*

Kuidas

suhtume tehnilise

me

intelligentsi

kasvatamise erinevatesse

tee-

desse?
*

Kellega

*

Kuidas

*

Kuidas

me

tahame koostööd teha, kas

peaksime

me

suhtuda

lääs või ida?

see on

kasutama välismaa ülikoolide teenuseid?

tehnikaülikoolide kolmnurka:

HTK

KTH

Helsingi,

Stockholm, TTÜ?
*

Kuidas

*

Kuidas tuleks vältida

*

me

Kas Eestis

suhtume ohtu muutuda Ameerika vaimseks asumaaks?

peaks

reaalteadusi

ning

ajude väljavoolu

Tallinna Tehnikaülikoolist?

olema kaks ülikooli

Tartus 80% humanitaar-

Tallinnas 80% reaal-

ja

*

Kuidas

me

suhtume Tallinna ülikooli loomisesse

*

Kuidas

me

suhtume Mustamäele Tallinna

*

Kas

TTÜs peaks tegema

ja 20%

20% humanitaarteadusi?

TTÜ põhjal?

üliõpilaslinnaku

vahet loovinseneri

loomisesse?

ja müügi(hooldus)inseneri

vahel?
*

Kuidas

“Ettevõtted

me

suhtume üle-eestilisse TTÜ kolledžite süsteemi?

peaksid

romaanikirjanik
turundussuunda.

oma

loob

tulevikku

oma

Need

on

enesekaitse, turvalise ning

kujundama

romaani.

samasuguse

Unelmate

ühiskonnas

hoolega
on

nagu hea

kuus

peamist

seikluste, osalustunde, hoolimise ja hoolitsemise,
enese

vajalikuna

tundmise

vajadused.”

Rolf Jenseni uurimusraamatust “Unistuste ühiskond” (Dream

Society, 1999,

USA).
Ka

see mõte on

seotav

ruumkonstruktsiooniga.

Avalik

loeng

26. mail 2000

TTÜs

227

Jüri

Laving

EESTI TRANSPORDISÜSTEEM JA
SELLE ARENG

Eesti
torume

peamised transpordiliigid
ja linnatransport.

ja trolle.

Kõik

on:

transpordiliigid (v.a torutransport,

riumi haldusalas) asuvad teedeEestit iseloomustab

maanteevõrgustik,
omaga.
koridor

maantee-, raudtee-, mere-, sisevee-, õhu-,

ühistranspordis kasutatakse põhiliselt busse,

Linna

ulatuselt

oma

ja

tiheduselt

üle-euroopalisse võrgustikku

1, mille põhitrassideks Eestis

nr

on

on

väljaarenenud
on

võrreldav

kuuluv

raudtee-

sama

koridori

transpordi-

Tartu-Petseri raudtee

ning

(Via

kulgevad

maanteed. Koridori

ja Valga-Jõhvi

ja

Põhjamaade

Kreeta

vaadeldav ida-lääne suund, milles kulgevad Tallinna-Narva

linna-Tapa-Narva raudtee,
ja

majandusministee-

Ikla-Pärnu-Tallinna maantee

Baltica) ja Valga-Tartu-Tapa-Tallinna raudtee. Piki
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa

on

tram-

sideministeeriumi haldusalas.

kvantitatiivselt suhteliselt

mis

Eestit läbib

ja

mis

nr

ka

1 haruna

maantee ja Tal-

Tallinna-Paldiski raudtee

maantee.

omab Eestis suurimat tähtsust autotransport (üle 70%

Reisljateveol

Kaubaveol

mahust).

tonnkilomeetrites
meretransport

Seisuga
väljastanud

1.

veetud tonnide

on

tänu

aga

suurtele

(64%).
september

1999 oli teede-

17-le ettevõttele

või raudteeveoteenuste

tegevusloa

peamisteks tegevusaladeks

põhjal ja

vahendite
aastatel
eelarve

jaanuaril

halvenenud.

1997

on

paljude

Olukorra

investeeringute ning

Tapa-Narva

selle

raudteelõikude

parandamiseks
välislaenude

ja

arvel

riigi-

raudteeliini Tallinn-

raudteesõlmedega (Narva pliriTapa-Tartu-Petseri raudteeliini

Kavandatakse ka

omandama Paldiski

ehitamist. Kuna üha suuremat

sadam, siis

on

kavas tulevikus ehitada

raudteelõik, mis võimaldab takistusteta raudteevedu Paldiski

ja magistraalraudtee
ühistranspordiga

3%, reistjakilomeetrites
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kaubavedu. Seoses rahaliste

tehniline seisukord viimastel

-abi

rekonstrueerimist
ja piirijaama

Eestis

samuti

Edelaraudtee

rekonstrueeritakse praegu

üksikute lõikude

sadamate

mõlemad 100%-lise

Eesti Raudtee eraldatud struk-

reisijate- ja

tähtsust hakkab
Saue-Männiku

on

lähipiirkonna reisijatevedu.

70 km ulatuses koos seal asuvate

jaam ja Tapa sorteerimisjaam).

suuremateks raudteeveo

erastamisele. AS Eesti Raudtee

riigiettevõttest

ta teeb siseriiklikku

nappusega

lähiajal

raudteeamet

majandamiseks

eksport-, import- ja transiitkaubavedu,

ja
ning Tallinna

AS moodustati 7.
tuuride

on

on

ja Edelaraudtee AS, mis

ettevõtted, kuid kuuluvad

rahvusvaheline

ja sideministeerium ning
raudtee infrastruktuuri

osutamiseks. Veomahult

ettevõteteks AS Eesti Raudtee

osalusega

veo-

poolest esikohal raudteetransport (67%),
veokaugustele rahvusvahelistel vedudel

on

vahel.

veetavatest reisijatest veetakse raudteel ainult umbes

raudteevedude osakaal

ligi

8%. Võrreldes 90.

aastate

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

algusega

on

raudteevedude

kaasa aidanud

kasv. Alates 1998. aastast
Kaubaveos
osakaal

on

siiski märgatav

on

kui ka autostumise kiire

nõrgenemine Venemaaga

on

omab raudtee

mõningane

mahu kasv.

Eestile suurt tähtsust. Raudteekaubaveo

mahu

1999. aasta tasulise maismaakaubaveo üldmahust 75,4%.

moodustas

Seejuures

maht reisijate veol oluliselt vähenenud. Sellele

nii sidemete

suurem

millest omakorda

vedudest rahvusvahelised,

osa

moo-

dustasid 1999. aasta transiitveod 84%.
1999 veeti raudteel 98,0% maismaa transiitveostest, 10,5%

eksportveostest

ja 57,6% importveostest. Transiitvedu toimub peamiselt ida-lääne transpordikoridoris, sellest ligikaudsel hinnangul 61% läbi Narva, 34% läbi Orava
(Petseri suunal) ja 5%

läbi

Raudteel veetud

Valga.

eksportkaupadest läbis Valga

92,2%, Narva 4,8% ja Orava 3,0%. Importkaupadest saabus

Narva kaudu

66,4%, Orava kaudu 25,2% ja Valga kaudu 8,4%. Veomahud ongi kasvanud
viimastel

aastatel

põhiliselt

transiitvedude arvel, millest

dustavad naftasaadused. Eesti-sisesel veol

on suurema

peamise

vedu, transiidis aga naftasaaduste vedu. Imporditakse raudteega
naftasaadusi, metalle, eksporditakse aga

enam

osa

moo-

osatähtsusega põlevkivi
enam

põlevkivi,

väetisi, metsamaterjale, kee-

miakaupu.
Autode

arv on

Eestis kasvanud kiiresti, eriti sõiduautode

—1998 keskmiselt üle 7%

languse tõttu aeglasem:
lõpuks

autode

arv

oli Eestis kokku 545 926

kasvas 1,5%, sh sõiduautode
autot, sh 458 700

sõiduautot 1000 elaniku kohta. Sõiduautode
tatud autode
osatähtsus
oli

see

Eestisse

toomise arvel.

esmaregistreeritud

autode

arv

on

1,7%. 1999

arv

sõiduautot, mis teeb 319
kasvanud

Viimastel aastatel

hulgas

1991

majandusliku

on

peamiselt
aga

tunduvalt kasvanud.

uute

kasu-

autode

1999. aastal

30,7%, sh sõiduautodel 28,3%.

Bussisõltjate

arv

näitab

pidurdunud. Aeglaselt
baveol

aastatel

arv:

1999. aastal oli kasv ilmselt

aastas.

on

langusjoont, kuigi

kasvab

reisijate

siseriiklike vedude

arv

viimastel

aastatel

on

langus

rahvusvahelistel liinidel. Autokau-

maht stabiliseerunud, kasvab rahvusvaheliste

vedude maht:.
Maanteede

peamiseks puuduseks on ebapiisav kapitaalsus ja nüüdisaegsete

kiirteede väike osatähtsus.
on

tekitanud tõsise

vajadusega

võrreldes. Autode

ka Tallinna
kudes

ja

teiste

ammendunud.

liikluse korraldus,
1999—2003

projekte

1990. aastatel süvenenud hoiutööde alarahastamine

mahajäämuse

on

Kreeta

(Tallinn-Narva,
välislaenude

ja

teede hooldus-

arvu

suuremate

ja

remonditöödel normatiivse

kiire kasvu tõttu

on

nii

põhimaanteede
paljudes

linnade tänavate läbilaskevõime

täiustamist

Tehnoloogilist ja organisatsioonilist

eelkõige

liiklusohutuse kindlustamise seisukohalt.

kavandatud ellu viia

transpordikoridoris

nr

põhimaanteede
I

ehituse

ja

(Ikla-Pärnu-Tallinn) ja

Tallinn-Tartu- Võru-Luhamaa),

rahastades

kui
lõi-

vajab

Aastatel

renoveerimise

ida-lääne suunal

töid

riigieelarvest,

-abi arvel.
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Eesti

vedajate reisijatevedu

| —|19% [1991 |1992|1993 |1994 |1995 1996 1997|1998 199 _
|Autotransport [406,8]359,1| 344,8|281,6|212,8] 191|187,7|193,0|173,7|170,4

оя_
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|

) 1а 169] e]sel67l 56l6

_

231

19,3|

Meretransport

16,7

15,8|

11,6|

8,‚8|

6,7|

5,6|

68

6,7

[Овштапроп |_0,5| 0,5|0]0] 0,2|0,2| 0,2| 03] 03/03|
Eesti vedajate kaubavedu

199[1991 1992 |1993 1994 |1995 9901957 1998 1999|

—
е

—аанга эа э эуз
30,2|

28,4|

27,2|

24,2|

22,6|

23,7|

24,9|

др

_ 29,3

32|

_ 37,4

6,0|_6,0|_5,7|
|_
6,8| 5,7|3 4,4|4,4] 5,2] 45

Мегеггапероп

Suurem
Eesti

laevareisijatest

osa

rahvusvahelisest

vedajate

Tallinn-Helsingi

*

veetakse rahvusvahelistel liinidel. Põhiline

reisijateveost

osa

toimus 1999 kahel laevaliinil:

tuh

reisijat (48,6%

liinil sõitnud

reisijate

üld-

436 tuh

reisijat (97,1%

liinil sõitnud

reisijate

üld-

2 671

arvust);
Tallinn-Stockholm

*

arvust).

Üldse kasutas

1999. aastal Eesti

tulnud või Eestist
Mandri
aastal

1

välja

lipu

all sõitvaid laevu 51,2%

reisijat. Üle 69% kogu

tuh

üleveomahust

langes

kõigist Eestisse

laevareisijatest.

Lääne-Eesti saarte vahelises

ja

271

sõitnud

Saaremaa

parvlaevaliikluses

saarte

ja

teenindati 1999.

mandri vahelisest

reisijate

(Virtsu-Kuivastu) liinile, 26% Hiiumaa (Ro-

huküla-Heltermaa) liinile ja 5% kõigile teistele liinidele. Saaremaa
jaHiiumaa
vahelisel

Triigi-Sõru parvlaevaliinil

tuh sõidukit. Parvlaeva-

ning

teenindati

ja laevaühendust

13,9 tuh reisijat ja veeti üle 4,2

Kihnu saarega kasutas 28,0 tuh inimest

sellel liinil veeti 7,8 tuh veost.

Jõetransport

omab Eestis kohalikku tähtsust. Laevatatavaid siseveeteid

Eestis vähe (kokku 520 km)

(põhiliselt Peipsi järvel,

ja

Narva

need ei ole ühenduses merega.

jõel ja Emajõel)

kasutas

on

Jõetransporti

1999. aastal 20,9 tuh

inimest.
Kaubaveol

laevadega

millest omakorda

on

moodustavad

suurema

Erilist tähtsust Eestile omavad sadamad. Eestis
mat. Neist 31

sadamas

kaubasadamad

on

jatekäibe poolest)
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osa

rahvusvahelised

veod,

suuremamahulised veod välissadamate vahel.

on

võimalik teostada kauba-

on

registreeritud

ja reisijatevedu.

avatud välisriikide laevadele. Suuremad

on

101 sadaKõik Eesti

(kauba- ja

AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad Vanasadam,

reisi-

Muuga

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Suurem

ja transiitvedudest toimub
on

viimastel aastatel kiiresti kasvanud, eriti transiidi

tavad

peamise

rohkem

juba käib
Muuga

uue

osa

naftasaadused, mis

konteinerites. Seda

kaupu

on

on

aga

osas.

Transiidis moodus-

ohtlik. Maailmas veetakse üha

Muugal.

Paldiski Lõunasadam areneb edasi Eesti

ka transiitvedude teenindamiseks. Lääne-Eesti
selle

põhiliselt

Eestis laiendab

oma

piirkonna,

ning

praegu

Peale Eesti tähtsaima sadama

sadam
areng ka teistes sadamates. Vanalinna

põhiliselt reisijaid,

eksport-, import-

arvestanud ka Tallinna sadam

konteinerterminaali ehitus

toimub

teenindades

osa

Eesti sadamate kaudu. Vedude mahud läbi sadamate

jääb

teenindama

ekspordi-impordi ja

tähtsaim sadam Pärnu

laieneb,

aga ka Lõuna-Eesti ettevõtteid.

Põhja-

tegevust ka Kunda sadam.

Tõenäoliselt hakkab

kaup

parandada kaubavoogude

konteinerites liikuma rohkem läänest Itta, aidates

vahekorda, mis praegu

on

tugevalt

ida-läänesuu-

naline.
Kaubavedu sadamate kaudu, 1993—1999 (tuh tonni)

Aasta

Кокка

1996

—|

|

—земвшнав

—

— 17688,0|_ 4168,0| _ 22450|_ 9296,0| _ 1979,0|

Allikas: Statistikaamet

Eesti

tähtsaimaks

rekonstrueeriti
kuni

lennuliikluse keskuseks

lennujaama reisljateterminaal,

1,4 mln reisijat

Tartu-Ülenurmes

on

aastas.

Lennujaamad

kasutuses

on

Tallinna

lennujaam.

Kuressaares,

Kärdlas, Pärnus ja

peamiselt Eesti-sisesteks, piiratud ulatuses ka

rahvusvahelisteks lendudeks. Rahvusvahelises lennuliikluses teenindati
aastal 325,9 tuh

Igal transpordiliigil
jääb ka edaspidi
kasvab

1999.

reisijat (96,9% kogu reisijate arvust) ja kohalikus lennuliikluses

10,3 tuh reisijat (3,1%). Reisijate

kaubaveol

1999

mis võimaldab nüüd teenindada

on

arv

lennukitega

transpordisüsteemis

näitab kasvujoont.

oma

koht. Eesti-sisestel vedudel

ilmselt valitsema autotransport, rahvusvahelistel

reisijate- ja

meretransport. Pikkadel rahvusvahelistel reisijateveo marsruutidel

edaspidi õhutranspordi

vedude maht.

Avalik loeng 1.

juunil

2000 TTÜs
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JÕGEDE

VEE KVALITEET JA KAITSE

Tallinna Tehnikaülikoolil

duse

on

ja -kaitseliste rakendusuuringute

Eeloleval

võime

keskuseks Eestis.

on

arendatud rahvusvahelist koostööd Soome lahe

TTÜ egiidi all. Uuringute põhitähelepanu oli eelkõige olnud

vete kaitse alal

suunatud

siseveekogude

kvaliteedi

vee

kujunemise protsesside ja isepuhastusrakendamisele. Tehtu

selgitamisele ning reoveepuhastustehnoloogiate

leidnud

rahvusvahelist tunnustust eeskätt Läänemere

ventsiooni

(Heleom)

professuuri

raames.

Pikaajalise

teadustöö

leevendamiseks

mõjutavaid protsesse,

loogiliseks jätkuks

reostuse

peab
mõju

senisest
vee

ja

kaitse. See eeldab süvendatud

siplinaarsel tasandil, integreerides

erinevate erialade

loodusteadlaste vahelist koostööd

lekssel hindamisel

pinnavete

eelnimetatud

konnaseisundi ühtsed hindamise

uuringutele,

kriteeriumid,

vee-

nende

ning

veeressurs-

alusuuringuid

interdist-

inseneride, tehnoloogide

ökosüsteemide seisundi
korralduse

ja jätkusuutelise veemajanduse

jatöötamist. Tuginedes
ja

on vas-

tundma

paremini

ökosüsteemidele

taluvusvõimet, tagamaks sotsiaalmajanduslikke aspekte arvestades
side säästlik kasutus

ja

on

Keskkonnakaitse Kon-

loomine.

Inimtegevuse mõju
kvaliteeti

tavad veevarude ots-

kujunenud juhtivaks veemajan-

on

aastal täitub neli aastakümmet veekaitsealaste teaduslike uurin-

gute alustamisest. 35 aastat

tava

pikaajalised kogemused ja

ja kaitse vallas. Ülikool

tarbeka kasutamise

Loigu

on

loodud

komp-

strateegilate

veekogude

väl-

kesk-

tänu millele on kasutusele võetud

kavandatud tulemuslikke veekaitse meetmeid.
Keskkonnakaitse aluste

teadustöötajate
aastas,

misasutuste

kooli,

arvust

haarates

sealjuures teadusprojektidesse

Ülikooli,

Jäneda Nõuande-

Saku

on

Liidu

viiendas

Põllumajandusüli-

Instituudiga,
ja

on

Norra Mulla-

teiste

Phare

konnategevuskava
tides
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kaasaegsete

ja

KeskkonOsale-

välispartneritega.

raamprogrammis, projekt

Mantra-East (Inte-

Peipsi järve

partnerlusprogrammis Femp (Põllumajandustootja
Eesti karstialadel)

ning

mitmetes rahvusvahelistes

keskkonnakaitse meetmete

ja

arendatud Rootsi

oreeritud veemajanduskavade väljatöötamine piiriveekogudele
vesikond) ja

ja

eest

uuri-

Mehhaniseerimise Instituudi

Tõhusat koostööd

Kalmari Ülikooli

mln krooni

erinevate teadusalade

ühistööd tehtud Eesti

Põllumajanduse

Keskkonnatehnika

nauuringute Instituudiga,
Euroopa

Edukalt

ja Koolituskeskusega.

Põllumajandus- ja
takse

tehakse hoolimata suhteliselt väikesest

rakendusökoloogilisi uuringuid 1,2—1,5

asjatundjaid.

Tartu

õppetoolis

väljatöötamisel ja

kesk-

projek-

rakendamisel,

ETTEKANDED. KÕNED, SÕNAVÕTUD

et

märgatavalt

vähendada

reostuskoormust

jõgede

ning parandada

sani-

vee

taarset olukorda.

Erinevate

gemisel

on

keskkonnatehnoloogiate

vaja objektiivselt

datavate meetmete
Sellest

johtuvalt

doloogiliste

mõju

on

aluste

hinnata

tõhusaks rakendamiseks

keskkonnale nii lähemas kui ka

oluliseks uurimissuunaks

ja

väärse

ja

Veeseire

standardidele,

vees

eesmärgiks

objektiivse,

on

meto-

ning

toimuvaid muutusi

kohta. Selleks et

tagada

Liidus

Euroopa

ja

vasvee-

jõelävendit,

analüüsitavate

on

näitajate

on

juurutatud
standar-

osaletakse ka rahvusvahelistel

ning

laboratooriumide vahelistel analüüsimeetodite interkalibreerimistel. TTÜ
keemia labor

Helceom-i

ning

Eesti

on

pinnavee

programmi

teeritud keskkonnalaborite

kõrge

kvaliteedi

Pidevalt

puudub

ja

interkalibreerimise

referentslaboratoorium. Akredi-

ja proovivõtusüsteem

inimmõju,

kvaliteedi

arendatud

on

välja

valt

vee

selt

jõelävendit
*

tagada kogutud

andmete

seisundit

nii

taustjaamades,

on

et

hinnata

kus

inim-

keskkonnatehnika Instituudi

automaatseirejaaamadel põhinevat väikejõgede seiret põlluma-

jandusliku hajureostuse mõju
Rägina)

aitab

peamistes jõelävendites,

kui ka

tegevuse keskkonnamõjusid. Viimastel aastatel

poolt

vee-

vastutaja ja läbivilja

eest

usaldusväärsuse.

jälgitakse pinnavee

otsene

pinnavee

raames

mis

keskmiselt üks seire-

tagamise kontrollprogramm ja

diseeritud laboratoorse analüüsi meetodid

usaldus-

rakendatud

veeseire andmete kvaliteet,

veekeemia laboratooriumis kvaliteedi

koordi-

kvaliteedi

vee

nende tõhusust. Riiklik seire hõlmab 59

rahvusvahelistele nõuetele.

jaam 270 km*

tulevikus.

jõgede riikliku seire

vaatlusjaamade tiheduse, proovivõtu sageduse ja

igati

osas

juhendaja.

on

võrreldava informatsiooni saamine, hindamaks

kaitse meetmeid
vastab

kaugemas

väljatöötamine.

metoodiline

tavust kehtestatud

te-

otsuste

kujunenud pinnaveeseire

Tehnikaülikooli keskkonnatehnika instituut
naator

ja

praegust keskkonna seisundit ning kavan-

ehitatud

hindamiseks.

Kolmele

veeseire-automaatjaamad,

jõele (Räpu, Tõnga ja

kus

registreeritakse pide-

äravool, kogutakse meteoandmeid ja proovivõtt toimub proportsionaalläbinud

usaldusväärsete

veehulgaga.

Seire

eesmärgiks

võrreldavate andmete

ja

on

kogumine

toitainete kadude

hindamiseks,
*

andmete

*

pikaajaliste

toitainete äravoolu

kogumine

vaatlusandmete

kogumine

mõjutavate protsesside kohta,
muutustest maakasutuses

ja toot-

mistegevuses,
*

veekaitse meetmete
konnasõbraliku

Seirega
dele

kaasneva

ja kogu valgala

väljatöötamine ja

nende tõhususe hindamine; kesk-

põllumajanduse näidistegevuse

näidistegevuse
kohta,

keskkonnariske. Senised

et

raames

arendamine.

koostatakse toltainete bilansid talu-

hinnata taimetoitainete kadusid

uuringud

on

näidanud,

ja

võimalikke

et toitainete ärakanne

põllu-
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majanduslikelt seirevalgaladelt

on

3-5 korda madalam kui sarnastes

tingimustes

teistes Läänemeremaades. Väikest ärakannet võib seletada kasutatavate väetiste
väikese

rohumaade

kogusega,

denitrifikatsiooni

puhastusprotsesse,

on

Keskkonnakaitse

teadusuuringud

Väikevesikonnad

Pilootaladel
muvate

on

on

suureks takistuseks tead-

sageli

Selleks tuleb

tõhustada koolitust

kompleksuuringud

füüsikalis-keemiliste ja

tõhusust.

annavad

bioloogiliste protsesside
prognoosidel.

jõgedes

toi-

põhinevad

erine-

Modelleeritakse

mis

toitai-

reostusainete

ja isepuhastuse protsesse ning

aluse

modelleerimiseks. Mu-

hinnatakse erinevaid stsenaariume,

veekaitse meetmete rakendamise

nete ärakande

ja teabeselgitatakse

ka näidisalaks, kus

on

läbiviidavad

delite kasutamisel

toimuvaid ise-

instituudi üheks uurimissuunaks.

samaaegselt
keskkonnatehnolooglate ja veekaitse meetmete

erinevate

aga samuti soodsate

põhjalikult veekogudes

nõuete rakendamisel

ja kogemuste puudumine.

vahetust.

vatel

Tundes

võimalik neid kasutada veekaitse meetmete rakenda-

misel. Vastavasisulised

miste

ülekaaluga maakasutuses,

tingimustega.

transformeerumist

jJõesüsteemides.
Suurt rõhku

ning Euroopa
Eesti olude

on

pandud

veekvaliteedi standardite

liteedi

vastavust

probleemid,

feerumine

ja

veekogud

veekogude

tema kasutusviisile

nõuete

väljatöötamisele

pinnaveekogude

ja

kaitse

eripärale.

midakvaliteediklassi indikaatorid

orgaaniline

Euroopa Liidu

reostus

kirjeldavad,

punktreostusallikatest ja

veeraamdirektiivile

peavad aastaks

on vee eutro-

fosfori

ohtlikud ained.

2015 kuuluma kõik

heasse (II) veekvaliteedi klassi. II ehk hea kvaliteediklass tähendab,

hindamiseks

on

kehtestatud

ja vee-elustik e 1 ole ohustatud. Jõgede
jõgede veekvaliteedi klassifikatsioon.

seisundi

veekvaliteedi klassifikatsioon

küllastustase

%

>70

70—-60

|

halb

kesine

'

l

|

|

Lahustunud
hapniku

|

60—-50

väga halb

|

l

i

i

|

hea

|

vägahea
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ja

Põhilised veekva-

et vesi ei sisalda ohtlikke aineid

Jõgede

klassifit-

kõrvalekallet looduslikust seisundist

punkt- ja hajureostusallikatest jõgedesse ja järvedesse sattuva

lämmastiku tõttu;

Vastavalt

On loodud

ja keskkonnatingimustega.

seerimise alused, hindamaks

veekogu

ja

Liidu veealastest direktiividest tulenevate nõuete ühtlustamisele

5040

<40

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Esimese klassi aluseks
klassi

puhul

on

tuid muutusi

ökosüsteemis

veekogu

mistõenäosus ehk 90

ei

vees

ning peab
aluseks

jaotuvad

10

lange

olema

tagatud

on

vee

kasutatavus.
esine-

määratud aine sisaldus
kvantiilide leidmisel

hapniku

seadusele. 0, 1 -kvan-

normaaljaotuse

millest lahustunud

hapniku

ehk 90%-]

protsendil juhtudest madalamale,

Teise

näitajad.

põhjustada pöörduma-

näitaja 90-protsendine

on

proovidest

vastavalt

hapniku küllastusprotsenti (g),

ei tohi

see

Lahustunud

piirarvuga.

väärtused

et

kuid

kõikidest

protsendil

vastavuses klassi

eeldatakse,
tiil näitab

inimmõju,

veekvaliteedi hindamise

Jõgede

vees

looduslikele vetele iseloomulikud

on

lubatud teatud

sisaldus

juhtudest

on

hapnikusisaldus kõrgem.
Keskväärtust (m)

ja

standardhälvet (s) teades avaldub kvantill
g=

Erinevalt
leidmisel
mise

ja

hapnikust

lähtutakse

ülejäänud

veekvaliteedi

väärtuste asemel

tegelike

näitajate

kvantiilide

Selleks kasutatakse aritmeetilise kesk-

logaritmilisnormaaljaotusest.

standardhälve

järgmiselt:

1 23165.

m

nende

logaritme (M ja S) ja

momentide meetodit:
M
90% tagatus

=

ln [m /

(O)

N(1

avaldub

+

SY/mY]

ja

S=

N [ln (1

+

s*/m9].

järgmiselt:
O AU

Jõgede

hinnangu (ÜS)

veekvaliteedile üldise

andmiseks

on

välja

töötatud

hinnanguline valem, milles erinevate ingredientide sisalduse võrdlemiseks kasutatakse subindekseid (ST)
Subindeksid leitakse

ning kvaliteedinäitajate

graafikult iga ingrediendi

100; II kvaliteediklass

75—100; 111 kvaliteediklass

5—40; V kvaliteediklass

05

halva

on

4

kui

leitud indeks

D
üld

ühtse hindamiskriteeriumi alusel

kvaliteediga,

indekseeritud.

40—75; IV kvaliteediklass

lea ) +Sg ) luSsix

Jõevesi

on

I—s.

7

väga

osatähtsus

kohta eraldi: I kvaliteediklass

üld

väga hea, hea, kesise,

(ÜS)

on

vastavalt

halva või

piires: 90—100;

75—90; 55—75; 35—-55; 0—35.
Sisevetekaitse

kõrge

põhiküsimus

toitainete, eeskätt fosfori

seoses

oluliste muutustega

jepidevat paranemist.

Nii

on

oluliselt vähenenud, mis
reovee

puhastusmeetmete

on

ja

jätkuv antropogeenne

lämmastiku sisaldus

majanduses,

vees.

võib täheldada

tingitud

nii

ja

Viimastel aastatel,

jõgede

jõgedesse suunatava reovee hulk

on

eutrofeerumine

seisundi

jär-

ja reostuskoormus

tootmise kahanemisest kui ka

uute

rakendamisest.
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Reostuskoormus

pinnavette

—| 1992

tonni aastas

| 1994| 1996| 1997| 1998 | 1999|2000|

|
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Vastavaltriikliku seire andmetele

paranenud.

2000.

aastal

enamiku Eesti

on

üldhinnangu

alusel kuulub

jõgede seisund jätkuvalt

71% seirejõgede

lävendite

vesi hea või väga hea kvaliteedi klassi.
aine (BHT7) sisalduse

Orgaanilise

võib

põhjal

lugeda enamiku jõgedest

või väga hea veekvaliteedi klassi kuuluvaiks. Loodusliku

hapnikutarve
täheldada
väärtus

mille

üle 5

mgO»/l

sisaldus ei ole

tingitud

Võrtsjärv

reostusest.

rohkesti
fosfori

ning

viitab ilmsele

on

võib

Hapnikutarbe

mistõttu biokeemiline

BHT

Emajões

suhteliselt

on

tagajärjel

toodetakse

hapnikutarve ja orgaanilise
Seetõttu ei ole

kõrge.

mis

täheldatakse

üldfosfori

on

üldine

jõgede

veekvaliteet

0,1

Keila

jõgedes,

üks

jões,

probleeme

mis viitab

põhjustava

fosforisisaldust

mgP/l. Väga kõrget

veekaitse

veeproovidest

sisaldust alla eutrofeerumist

Pühajões, Seljajões ja

tööstusreoveest. Eesti

Soome lahe vesikonna

jooksul

Kui 1994. aastal kuulus vähemalt II klassi 47% ehk

2000. aastal 64% lävenditest. Kõikidest

juhtudest

kriitilise taseme,
reostatust

hapnikutarvet

soodel.

linimmõjule. Emajõe kõrgenenud

viimase kuue aasta

paranenud.

99%

osatähtsus

tingitud kõrge hapnikutarve otsese orgaanilise reostuse näitaja.

poole lävenditest, siis

täheldati

Suuremat

mgO»/l.

suur

toitaineterikas. Eutrofeerumise

on

lämmastiku sisaldus

osas

on

hea

biokeemiline

mitte niivõrd otsesest inimmõjust, kuivõrd sekundaarsest

Seireandmete järgi
üldfosfori

ja

valgalal

orgaanilist ainet,

eutrofeerumisest

alla

väiksem kui 2

üldjuhul

on

jõgedes,

jõevee

on

vajadusele

mis

ja tugevat

tingitud

on

fosfori

kõrge

rakendada

olme-

üldtase

reoveepuhas-

tites fosforlärastust.
Lämmastiku üldine tase jõgedes
varasematel aastatel
toitained

ja

nende

kõrge

ringe

vee

valgalades.

2000.

aastal

on

Loodusliku

väga
vee

heitvee

lämmastikusisaldus

seda

on

inimtegevuse mõjule. Jõgede

regionaalseid

Iseärasusi. Suhteliselt

megeN/L. Kõrgem
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seda eriti Vääna

vastuvõtjateks,
väga

põhjuseks

võib olla

Kõrge

kui ka

on

läm-

põllumajan-

hea veekvaliteet 66% seire-

eelkõige

reeglina

tused viitavad

on

Selle

12% kasvanud nende lävendite arv, kus

on

heale kvaliteedile,

vesikonna jõgedes,

kõrge.

tingimustes jõesüsteemi kuhjunud

hea või

on

lävendites. Võrreldes 1994. aastaga
vesi vastab

endiselt

ökosüsteemis (muda, veetaimed).

mastikusisaldus nii jõgedes, mis
duslikes

on

reostuskoormuse

kõrge

II kvaliteediklassi arvel.

alla 3

mgN/l],

suuremad väär-

lämmastikusisalduses võib eristada
on

lämmastikusisaldus Soome lahe

jões, Seljajões ja Pühajões,

lämmastikusisaldus ka

Põhja-Eesti

ulatudes üle 6

karstiallikatest

põh-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

javeest toituvatest Oostriku, Preedi, Kunda jõe Lavi

allikate ja

Valgejõe

Porkuni

lävendis.

Reostusnäitajate

esinemistõenäosus 55 seirelävendis 2000. aastal

ühik

arv

|väärtus

РНТ _|теО2/| 512 | 148|0,8-64,0 |61|9.5|13,0| 19.0|252|
NOs |meNA[512| 1,33|0.04-6,72 | 016| 049 [1,08|19 |29|
|

Raskmetallide

sisaldus enamikus Eesti

jõgedes

analüütise määramise täpsuse ja jõed kuuluvad
siooni

Järgi puhaste

vete

Naftasüsivesinikega
gevad Euroopas
jões ja Purtses
põlevkiviõli

klassi (hea
on

on

madal, reeglina alla

Euroopas kasutatava klassifikat-

kvaliteediga veed).

reostunud Purtse

kasutatavate normide

järgi

jõgi ja Pühajõgi.
hea

kvaliteediga

esineb ka fenoolset reostust. Purtse reostustase

tootmismahtude

suurenemisega

Teised

on

ASis Viru Keemia

Avalik loeng 2.

jõed

lan-

vete klassi. Püha-

tõusnud

seoses

Grupp.

juunil

2000 TTÜs
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PÕLEVKIVI TÖÖTLEMISE TEHNOLOOGILISI
LAHENDUSI SÄÄS TVA-ARENGU-SEISÜKOHÄILET

Maailma XIII energeetikakonverentsi
varade varud

materjalide põhjal
suuremad

jaotunud järgmiselt: kõige

on

energeetiliste

on

maa-

kivisöe varud -—5140 -

10°

ttk, sellele järgnevad põlevkivi varud, mis moodustavad ümberarvutatuna põlevkiviõlile 550
noositud
veel

- 10°

ttk. Nafta varud

on

umbes

190

energiaressursside tarbimise juures jätkub
jätkuks,

kui arvestada

nafta tarbimise tasemel, veel

21.

pool

hakkavad

tagavarad

edaspidi tõepoolest

tuste, sh

põlevkivi

Eesti

jaoks

hineb 80 aasta
Põlevkivi
kadusid

on

ja

on

kasutamise

põlevkivi

jooksul

meil 20.

aastal toodeti

põlevkivist

müüaks

kasutatakse

põlevkivi

ja

tonni

selleks

tingib

töötlemise

koguseks

kaubapõlevkivi.

elektrijaamadele,

tänaseks kasutatud
see

ja

et

viitab edasisele

kasvava huvi tahkete kü-

käigus

energlavajadusest põlevkiviga.

tatud

põlevkiviressurss

ligikaudu

saadud

põ-

kogemustel.

üle 920 mln tonni. Arvestades
vähemalt 1,6 mld tonni. 1999.
Umbes

85%

kaevandatavast

ülejäänud õlitehastele, vähesel määral

ka tsemendi tootmisel. Eesti katab

oma

km*

praegu

tähtsamaid loodusvarasid, mille kasutamine

varu, on

on

et

vastu.

uurimuste

11,2 mln

on

vähenema. Kõik

sajandi jooksul kaevandatud

mahakantud

kohta näitab,

uusi leiukohti avastatakse.

maailmas leiduvast naftast

nafta hinna kasvu tendentsile, mis omakorda

leiduvat

prognoositava

Rahvusvaheliste

Strateegiliste ja

sajandi energeetika

tarbitakse maailmas naftat neli korda rohkem kui
Samas arvatakse, et

põlevkivides

tarbimist 2005. aastaks

aastaks.

sajaks

Keskuse prognoos

Uuringute

tema

ttk. Aastase prog-

fossiilseid tahkeid kütuseid

1600 aastaks, naftat aga vaid 40 aastaks. Maailma

õliressurssi

3000

- 10°

Eesti Maavarade

tänapäeval

Komisjoni poolt

5 mld tonni. Põlevkivi lelukohad

suurusel maa-alal. Aktiivne

varu

on

üle 70%

käesoleval

ajal (26

kinni-

paiknevad
kaeve-

ja

uuringuväljal kokku) hinnangute järgi 1,5 mld tonni, sellest tarbevaru 1,2 mld
tonni. Passiivsest varust paikneb 1,5 mld tonni looduskaitsealaliste

piirangutega

alal.
Kui võtta aluseks AS Eesti Põlevkivi

põlevkivi
sama

tootmise maht, siis

põlevkivi

poolt pikemaks perioodiks kavandatud
aktilvsest tarbevarust

1997. aastal Tallinna Tehnikaülikooli mäeinsituudi
levkivivaru

majanduslike

teeriumiks tootsa kihindi
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peaks jätkuma

tarbimise korral veel kuni 100 aastaks.

kriteeriumite kohaselt

energiatootlus

on

(GJ/mZ).

poolt väljatöötatud põ-

põlevkivi

kui

maavara

Varu hinnatakse

kri-

majandus-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

puhul aktiivseks, kui

likult altkaevandamise

plokis

vähemalt 35

Eesti leiukoha
sisaldus

on

põlevkivi,

67%. Samas

kukersiit

tuharikas kütus

energiatootlus

on

on

võrreldes

kukersiidile

Põlevkivi

omane

üks

aga

orgaanilise aine,

kõrge hapniku- ja

dukas väävlisisaldus. Kukersiidi mineraalosa koosneb

aine

anorgaanilise

põlevkividega

sisaldusega põlevkivi.

elementaarkoostises

kerogeeni

on

kukersiit teiste

on

aine

orgaanilise

suurema

kihindi keskmine

GI/m*.

mõõ-

põhiliselt lubjakivist ja

alumosilikaatidest.

Säästva arengu seadus
Säästva arengu seadus, mis võeti vastu Riigikogus 22. veebruaril 1995, sätestab
looduskeskkonna

ja

loodusvarade säästliku kasutamise alused. Seaduse II

$2 määratleb loodusvarade ja looduskeskkonna säästliku kasutamise
inimesi rahuldava elukeskkonna

gina
sursi

tagamise

kesisust säilitades. Seaduse

põlevkivi,

ja majanduse

kasutamise

$6

jaoks vajaliku

arengu

looduskeskkonda oluliselt kahjustamata

ning

põhitingimused.

*

teadaolevate varude

jätkumine

*

taastuva loodusvara

toodanguga

res-

looduslikku mitme-

määrab taastumatu loodusvara, milleks
Nendeks

osa

eesmär-

on

ka

on:

võimalikult

pikaks ajaks,

või ammendamatu

energiaallikaga asen-

damine,

jäätmete

*

Olemasolevad

või teise toormega asendamine.

põlevkivi

töötlemise

tehnoloogiad

säästva arengu

seisukohalt
Kasutatavad

põlevkivi põletamise ja

tevalmistatud

päeval

sõelutud

kasutusel kahte

raatorid

võimsusega

ja

tüüpi

kuni

1000 t

võimsusi

suurusega

pöörlev

25—250

utteseade

madalam
tataval

rajaneb

t

mm

tehnoloogilist

kasutab

tehnoloogilise

tahke

soojuskandjaga

põlevkivi ööpäevas. Enamus

kivi. Tahke

toorainena

vajavad

kivi kütteväärtusest

ja on

sama

õlitöös-

rikastatud, tüki-

soojuskandjaga

peenpõlevkivi,

täna-

on

põikvoolu uttegene-

horisontaalne

mille kütteväärtus
kui

energeetikas

on

kasu-

põlevkivil.

1995

väljatavate

keal/kg. Rikastamisprotsessis

teväärtuseks 2518
Aidu

vertikaalsed

põlevkivi ööpäevas ja
3000

eriliselt et-

Eesti õlitööstuses

vertikaalsetel utteretortidel, mis

Põlevkivi kaevandamisel
on

tehnoloogiad vajavad

põlevkivi.

utteseadmed:

pöörlevad retordid võimsusega kuni
tuse

utmise

rikastatud

karjääri

kihtide A-F1
saadakse

keal/kg ja tehnoloogilise

näite varal.

protsenti.

kütteväärtus

kivi kütteväärtuseks 3285

Tehnoloogilise põlevkivi

kivist aherainena kaduma 40

summaarne

energeetilise põlevkivi
tootmisel läheb

Altkaevandamisel

jääb lisaks

küt-

keal/kg

väljatavast
nimetatud
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kadudele

tänapäeval

kasutusel oleva kambriviisilise kaevandamise korral

maa

alla tervikutena kuni 25% ressursist.

Tolmpõletuskatelagregaatide
kasutegur

vaid 28

vaid

potentsiaalsest energlast

kasutamisel elektri tootmisel

Elektri

protsenti.

13

protsenti,

energeetiline

on

saab maapõus olevast

lõpptarbija

arvestades

põlevkivi

kõiki kadusid

alates

retortides kui ka

tahke

kaevandamisest kuni ülekandevõrkudeni.
Põlevkivi

utteretordi
levkiviõli
on

tegur

vertikaalsetes

utteprotsessis
seadmel

soojuskandja

protsessi

on

heitproduktis

poolkoksis

utteretordis selle
Tahke

põlevkiviga.

põhitoodangu

põkasu-

utteretordist

on

seadme

geetiline kasutegur veelgi
tuse

AS

protsenti.

tulemusena saadavate
Põlevkivitööstus

miljoneid

Erinevate
maadele

on

on

peaaegu

suur.

aasta

Kamberkaevandamisel

tõttu kuni 20%

et muudab selle

ja

on

omadused

on

tekitatav

põllumaaks

suunati

puhul

kahju põllumajanduslikele

on

boniteedi

reostanud Purtse

aastatel keskkonnameetmeid

tahkestunud

rajatud põlevkivi
aladega.

tööstuspiirkonda

jõgede

jäätmetega

lasundi

Kaevandused

orud

kaetud.

Erra

ei raken-

ja jõesängid
Vajalik

on

on

kogu

kava.

põhjapiirile. Seepärast piirneb

alandavad

dreenib otseselt

jõe valgalal.

praktiliselt

jõe valgala keskkonnaseisundi uuring ja renoveerimise

tootmisjäägid,

misõttu

Purtse

jõe harujõgesid

Purtse
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küll väik-

kaalutlustel mõttetuks.

piirkonniti põlevkiviõli

lõunast kaevandatud

langus

rekultiveerimise hind sedavõrd kallis,

ja jõgedesse

on

kadu tekkivate

10—55% sõltuvalt katendikihi

datud

konnas. Kiviõli

sadu

maapinnal

põllupinna

senini

ta

protsesside

erinevad.

ladustanud

jooksul

ja boniteedi langus

aegade jooksul

jõge. Sõjajärgsetel

Tööstuspiirkond

ener-

maksimaalse koormatuse

tööstuspiirkonnad paiknevad

Kiviõli

Põlevkiviõli tootmine

on

sesoonselt

ja

termilise töötlemise

võib olla

kaevandamise

majanduslikel

Kohtla-Järve

mittevastava

aheraine näol.

väljatud

kuni 5%, kuid maade

Kohtla

põlevkivi

saja

protsessile tahkete

tervikuna

jäätmeid elekrijaamade tuha, õlitööstuse poolkoksi ja

paksusest. Karjääriviisilise

ja

utteseadmete

kaevandamistehnoloogiatega

langetuslehtrite

sem

on

Erinevate

vähendab

tootmise tõttu. Näiteks Viru Õlitöös-

produktide koostis ja

tonne tahkeid

kaevandustest

turuvajadusele

soojus- ja elektrienergia

energeetiline kasutegur

korral vaid 52

omatarve

soo-

utetava peen-

energeetilist kasutegurit

suurem

madalam

väljuva

kasutamine kuuma tuhana kui tahke

elektrienergia
materjalide pneumotranspordiks. Õlitööstuse ettevõtetes
tasakaalustamata

utteseadme eeli-

soojuskandjaga

tagasisuunamisega ja segamisega

soojuskandjaga

aga oluliselt kuni kaks korda

70—72%. Vertikaalse

protsessi energeetiline

põikvoolu utteretortidega,

poolkoksi põletamine ja jääkenergia
juskandjana

mistõttu

umbes 70%. Tahke

seks, võrreldes vertikaalsete

kasutegur

sisaldub kuni 1/3

energeetilisest potentsiaalist,

samuti madal

põikvoolu

keemiline

vana

põhjavee

taset

piir-

kaevandus. Kohtla-Järve
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tööstuspiirkond

asub kohalikul

alaga. Põhjavee

tase

langeb

põhjavee

lahkmel

on

tegu

(kaevanduse

siit nii lõuna

kohaliku

dreeniv

liigniiske

mõju) kui

ka

mere

suunas.

Ühtlustamist vajab
prügilad
aga
on

on

ohtlike

suhtumine

Tegutsevad poolkoksi

jäätmete ladestuspaigad. Tegevuse lõpetanud ladestuspaiku

nõuetekohaselt suletud ei ole.

antud

ohtlikusse.

poolkoksi

Tegevuse lõpetanud

Kiviõli

munitsipaalmaaks
väljaehitamist

valmistatakse

poolkoksist mullaparandusainete katsepartiisid,

on

vaatepunktile,
OÜ poolt

ka alustatud. Kiviõli Keemiatööstuse

mille vastavat

takse

poolkoksimägi

siia juhatavad sildid kui huvitavale

mida reklaami-

tõstvate vahenditena.

mullaviljakust

Poolkoksimägedel

asuvad basseinid

lades-

põlevkivi pigijäätmete (fuusside)

tamiseks, millele lisanduvad mitmesugused muud toomisjäätmed. Kohla-Järvel
on

ladestatud ka arseeni sisaldavat väävlit.
Poolkoksi ohtlikkuse määratlemist raskendab tahkete

osaline

segunemine.

ainete sisalduse

gusel kujul

põlevkivitööstuse jäätmemäed kõige

on

jäätmete

leidub

kiire

aine sisaldus, mis

ülalnimetatute

peale

toimuvad

poolkoksi

on

Tugevalt

vedelate

jäätmete

orgaaniliste

määratlemine

on

jäätmete

suuremat

keskkonnamõju

lahustuvaid sulfiide, fenoole

jääkväärtus

terve

nii

tema

muid

ja

põlevate

kütteväärtus 2,5-4

kom-

MJ/kg

seni vähe kasutust leidnud. Poolkoksis

on

rida

ja

on

lisandeid.

kahjulikke

Aegade jooksul

koostises muutused nagu veeslahustuvate osiste suhteliselt
ladustamise

väljapesemine

koostises

vees

sisaldus 7—12% arvutatuna kuivainele

anorgaanilise

ja

sisalduvate

ladestuskohad. Poolkoksis sisaldub 1,9—2,7% väävlit

ühendeid. Poolkoksi

orgaanilisi

ponentide
kui ka

temas

otsustamisel väga oluline. Prae-

edaspidiste käitlemisplaanide

(arvutatuna kuivainele), sealhulgas
toksilisi

ja

ning hajumis- ja lagunemistingimuste

ladestuskohtade

evivad ohtlike

Poolkoksi ohtlikkuse

algperioodil.

Hilisemad

muutused

poolkoksi

vähem määratavad.
reostunud

on

tööstusterritooriumi

ümbritseva ala

ja jäätmevälja

väärib

alune

reostumine

ning

neid

toksiliste

põhjavesi. Tähelepanu
põhjavee
ainetega benseeni, naftaleeni, arseeni, fenoolide ja naftaproduktidega. Reostus
fenoolidega
kogu

ulatub

ulatuses

seniajani ajuti

Purtse

jõe suudmeni.

praktiliselt aastaringselt fenoolidega

tel aastatel fenoolide sisaldus

pinnavees

Kohtla

vähenenud. Viimane

nii tootmise vähenemisest, tootmisseisakutest

jõgi

reostunud. Samas

ning

vedelate

asjaolu

on

endiselt

on

viimas-

on

tingitud

jäätmete koguste

vähendamisest.

Tööstusprügilaid

on

osaliselt

haljastatud.

Ilma

haljastuseta tööstusprügilad

tolmavad, reostades ümbruskonna õhku. Kohtla-Järve jäätmemägi põleb kohati.
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Järeldused:
*

Olemasolevad

töötlemise

*

Säästva arengu nõuetest lähtuvalt tuleks arendada

põlevkivi

tehnoloogiaid nii,

et

kompleksis

ne-energeetika oleks tagatud kogu
ja

keemilise

potentslaali

täielik

Selleks tuleb rakendada töötlemise
*

olemasolevate

tehnoloogiate

levkivi töötlemise

põlevkivi

töötlemise

kaevandamine-vedelkütuse
kaevandatava

ja säästlik

mille

puhul:

kõrval

täiustamise
kus

tootmi-

põlevkivi energeetilise

kasutamine.

tehnoloogiaid,

tehnoloogiaid,

ei ole säästvad.

tehnoloogiad

toormena

arendatakse

uusi

põ-

kasutatakse rikastamata

peenpõlevkivi;
*

rakendatakse

ressurssi säästvamaid kaevandamise

tehnoloogiaid

vas-

tavalt muutuvale töötlemise nõudlusele;
*

kasutatakse

kompleksselt põlevkivi kaevandamisega

kaasnevaid loodus-

varasid (turvas, paas, kaevandusvesi);
*

kasutatakse täielikumalt ära

energia

kombineeeritud

tööstusettevõtete
*

ja

soojus- ja elektrienergia

linnade

tootmiseks kohalike

vajadusteks;

tekkivad mineraalsed heitsaadused kasutatakse laialdasemalt
tööstuse toorainena

ehitusmaterjalide
dude

kasutatakse

tootmises tekkinud

varem

tuhk,

ladustatud

ja

kodumaise kütteõli

tootmiseks kasutatakse

arendatakse taastuvate

ja

ammendumatute

Nimetatud abinõude rakendamine

olemasoleva tööstuse konkurentsivõime

*

töökohtade säilitamise,

*

reglooni

*

ettevõtluse arengu

*

uute töökohtade

*

keskkonnatingimuste paranemise.

varustamise kvalileetse kohaliku

peamine

rakendama uusi

ja investeeringud

põlevkivi

kõrval teisi toor-

jäägid;

energlaallikate

kasutamist.

paranemise,

energiaga,

uutesse

tehnoloogiatesse,

loomise,

riiklik abinõu

tehnoloogiaid

datav saastetasu tõus võib viia
Erinevatele heitsaadustele

on

on

tiivustamaks

põlevkivitööstuse

keskkonnatasude

põlevkiviõli

järsk

tootmise

kehtestatud erinevad

maa suuremate ettevõtete keskkonnatasude
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tootmisjäätmeid

tagab:

*

Senine

põl-

rikastusjäägid);

meid nagu fuussid, vanad autokummid, nafta rasked
*

näiteks

ja põllumajanduses

lupjamiseks;

(poolkoks,
*

töötlemisel tekkiv sekundaarne

elteki või tekib minimaalselt keskkonda saastavaid heitsaadusi; tootmis-

protsessis

*

põlevkivi

lõpetamisele

saastetasu

prognoos

ettevõtteid

suurendamine. Kavanlähiaastatel.

määrad. Ida-Viru-

näitab nende

järsku kasvu

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Viru Keemia

lähiaastatel.

ladustamise eest aastate
nisteeriumi

poolt

kaupa

kuni

puhul

2002. aastast või väga aktlivselt

kahjulikkuse vähendamisega,
uusi

Mõningaid

põlevkivi

on ettevõte

tegelema

uues saastetasu

seaduse eelnõus,

sunnitud tootmise peatama alates

ladustatavate saasteainete

termilise töötlemise

koguse ja

arenguks

on

tehnoloogiaid

vaja

lahendada

kui ka õlitootmise madalast tõhususest

energeetika

poolkoksi

prognoos

2005, arvestades keskkonnami-

tehnoloogiliste täiustustega.

s.o

Põlevkivitöötlemise säästvaks

tulenevad

keskkonnatasude

aastani

esitatud saastetasu määrasid

et selliste summade

näitab,

AS

Grupp

nii kaevandamise,

keskkonnaohtlikkusest

ja

probleemid.

Vaatleme

mõningaid

uusi lahendusi

põlevkivi

mille rakendamine võiks oluliselt kaasa aidata
rentsivõime tõstmisele

termilise töötlemise vallast,

kogu põlevkivitööstuse

keskkonna-

ning parandada

ja

sotslaalseid

konku-

tingimusi

põlevkivitööstuse piirkonnas.
Põlevkivi termilise
levkivi kvaliteet

ja

tehnoloogiast

ressursi kasutamise aste.

kogu põlevkivi

Seega

ka

sõltub selleks

hinnata

1,6 korda suuremaks kui seda

maldavad. Rikastamata
kokkuhoidu.

Põlevkivi

vajaliku põ-

kaevandustehnoloogia ning
põlevkivi

Mäemassi kasutamine õlitootmisel võimaldaks

suurus.

jaamas

töötlemise

sellest omakorda rakendatav

aktiivse tarbevaru
aktiivset

põlevkivi

täna kasutusel

olevad

tootmine annaks kaevanduskulude

põlevkivi

utmisel tekkiva

ja

suurendaks

või-

tunduvat

kombielektri-

poolkoksi põletamine

vähendaks aga keskkonnaohtlikkust

varu

meetodid

põlevkivitöötlemise

energeetilist kasutegurit.
Eesti
olnud

põlevkivide

suunatud

termilise töötlemise teaduslikud

vertikaalsete

võimsuse suurendamisele.

soojuskandjaga

TTÜ

utteretordid

Põlevkivi Instituudis

Grupp

teoreetilise
on

õlisaagisega

18—-22%

uurimistööd suunatud

damisele utteretordis kaudse
vähendamaks

kasutegurit ja

utmiseks

Peenpõlevkivi

on

kogemus

Insenerimõtte
tulemusena

tahke

ööpäevas,

mis

on

edukalt
on

on

lahjema,

asen-

tõstmaks

protsessi energeetilist

osiste sisaldust

väljuvas poolkoksis.

töötatud

keevkihiga ja tahke soojuskandjaga
OÜs ning omandatud pikaajaline töös-

soojuskandjaga pilootseadmel
remontide

öö-

töötlemise võimalikkus. Viimasel

kuumutamisega,

välja

välja

utteretort

1500 t. Viimase eeliseks

kahjulike

ja

põikvooluga

poolkoksi gaasisaamisele ja otsepõletamise

edasiarendusena

seadme

tõhususe

loodud

ASs. Selle edasiarendusena

põlevkivi

utteseadmed Kiviõli Keemiatööstuse
tuslik

on

on enamuses

nende

ja projekteeritud ringikujulise ristlõikega uttekambriga

päevas põlevkivi-läbilaskevõimsusega
ajal

kuni 1000 t

võimsusega

rakendamist leidnud Viru Keemia
töötatud

uuringud

utteretortide täiustamisele,

on

lahendatud rida

vaheline

Narva

Elektrijaamad

ASs.

tehnilisi küsimusi, mille

tööaeg kasvas kuni

80%-ni

aastas,
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osatakse toime tulla raskeõli
salduse

vähendamisega

Maailmas

on

ülejäägi ja

fenoolvee utiliseerimise

välja

töötatud

ja

katsetatud

arvukalt

protsesse ja seadmeid, mis suuremal või vähemal määral

aegade jooksul

rakendatud

Tükikivi

tuhasi-

töötlemise

põlevkivi
on

võrreldavad Eestis

utteprotsessidega.

Põhimõtteliselt võib need

peenpõlevkivi (alla

ning

õlis.

liigitada

6 või 12 mm)

tükikivi (6—75 mm)

utteprotsessideks ja

utteprotsessideks.

utteprotsessid jagunevad

omakorda

otsesoojendusega ja

kaudse

i

soojendusega protsessideks.
Otsesoojendusega
ja ringrestretort.
siks

protsesse esindavad USAs

Esimeses

vajalik soojus

liigub põlevkivi

saadakse

osa

väljatöötatud

ülalt alla

põlevkivi põletamise

samisega, osaliselt põletatud põlevkivi jahutatakse külma
Ringrestretordis

töödeldakse

läbi vööndite, kus toimub

tamise teel. Osaliselt

uus

soojus

saadakse osaliselt utetud

soojus

soojendusega
kujulises

kuumutades

põlevkivi.

Paraho

otsepõletamise protsessist selle poolest,

ettekuumutatud

auru-gaasisegu

sisseviimiseks

aga

alt.

Töödeldud

Uus Paraho

põlevkivi

protsess erineb

et seal kasutatakse

utteprotses-

asemel kaudselt

põlevkivi otsepõletamise

utteretortidest võiks nimetada Tosco, Lurgi
kasutatakse

protsessis

raamilisi kerasid. Utmine

peenpõlevkivi

viiakse läbi

kaldu

ja LLNL

Trumlist

väljumisel

retorte.

utmiseks ettekuumutatud ke-

asetatud silindrilises

pöörlevas

retordis, kus kerade soojuse arvel toimub põlevkivi kuumutamine

temperatuurini.

alt üles

retsirkulatsloonigaasi.

Peenpõlevkivi
Tosco

gaasiga.

soojendatud retsirkulatsioonigaasiga

ülesliikuvat

väljub

vajaliku soojus

liigub

põlevkivi põle-

tsirkuleeriva

protsessis liigub põlevkivi

retordi ülaosast,

siks

mis

retordis kolvitaolise seadme abil. Protsessi

viiakse retorti ülevalt kaudselt ette

ja liigub allapoole,

li-

gaasiga.

tükikivi utteretorte esindavad Unacol B

Paraho protsess. Unacol B
koonuse

tsirkuleeriva

ringikujulisel restil,

põletatud põlevkivi jahutatakse

USAs loodud kaudse

ümberpööratud

liikuval

Protses-

teel retordis õhu

põlevkivi soojenemine, utmine, põletamine ja jääk-

Protsessi

produkti jahutamine.

protsess ja

põlevkivi

Paraho protsess

raskusjõu mõjul.

keraamilised kerad

vajaliku

separeeritakse

õliau-

rudest, gaasist ja poolkoksist ning suunatakse pärast täiendavat kuumutamist
retordi

algusesse.

Lurgi protsessis peenpõlevkivi
datakse

utteprotsessis

Seejärel

suunatakse

tamisel saadud

tekkinud

kus

eelsoojendi,
saadud

ta

soojen-

suitsugaasidega.

peenpõlevkivi tigureaktorisse, kus seguneb poolkoksi põlekontakti tulemusena toimub

vajaliku temperatuurini. Seejärel

koos kaasakandunud

tuhaosakesega separaatorisse,

datakse tuhast viimase
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esmalt

poolkoksi põletmisel

tuhaga. Lühiajalise

mutamine utmiseks

läbib

väljasettimise

teel. Samas

põlevkivi

kuu-

suunatakse uttesaadused

kus

auru-gaasi

toimub

segu eral-

pikema kontaktaja

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

tõttu suuremate

koks

ja

põlevkiviosakeste järelutmine. Utmisprotsessil

tuhk suunatakse

tatakse. Kuum tuhk suunatakse osaliselt
tatakse

ja

toimub

protsessis

Kuum tuhk saadakse

soojuskandjaga

Austraalias. Viimane
töödelda ballastaine
on

põlevkivi

horisontaalset
eriti

on

põle-

osaliselt

jahu-

pöörlevat

mis

tingimustes,
oma

põlevkivikihindiga A-H,

enda kui ka

ja

Hiinas

ning

tööstuslikku katseretorti Taciuk

Eesti

huvipakkuv

poolest rikast põlevkivi,

võrreldav meie

utteprotsessi

segamine ja kuumu-

staatilises kihis teises sead-

utteseadmetest võib nimetada Petrosix

oluliseks erinevuseks, võrreldes teiste tahke
nii

kuuma tuha

ning järelpürolüüs

vertikaalseid utteretorte Venemaal

uttetehnoloogiat Brasiilias,

on

pool-

aine

poolkoksi põletamisel põlemiskambris.

Maailmas tegutsevatest

poolest

tagasi tigureaktorisse,

peenpõlevkivi ja

tamine keevkihis ühes seadmes

tahke

tekkinud

poolkoksi orgaaniline

suunatakse tuhahoidlasse.

LLNL

mes.

kus

gaasliftpõletisse,

kuna võimaldab

orgaanilise

s.o

aine sisalduse

mäemassiga.

Protsessi

soojuskandjaga utteprotsessidega,

poolkoksi põletamine

pöörlevas

samas

uttere-

tordis.

Üheks huvipakkuvaks tehnoloogiliseks
milise

ja energeetilise potentsiaali,

ärakasutamine

lahenduseks

orgaanilise

tema kooskrakkimisel raskete

gaaniliste jääkidega.
termilisel

nii

Protsessi tulemuslikkus

lagundamisel ja

vedeldamisel

erineva

mineraalaines sisalduvate alumosilikaatide

ja rauasoolade

Protsess võimaldab

tänapäeval vähest

kaste naftade

ning

masuutide) ja

teiste raskete

levkivi

oluliselt

on

poolt välja

põlevkivi

segu

tingimused

vahekorras 3
on

400—500

toimega

ja väävliri-

(gudroonide,

bensliini

ja

Protsessi

diiselkütuse

kasutatakse täielikult ära nii põ-

samas
osa.

näitena võib

tuua

töötatud termokatalüütilise konversiooni prot-

saada väärtuslikke madalalt keevaid kütusefrakt-

võib olla

eeldatavalt võimalik ka

takse

kergete

vedelsaaduste

kui ka anorgaaniline

sessi Hom-Tow, mis lubab
Eesti

kasutust leidvate raskete

ja raskete naftajääkide kooskrakkimise protsessi

lisraeli firma AFSK

sioone.

katalüütilise

siduda utmisel tekkivat H2S teiselt

orgaaniliste jääksaaduste kasutuselevõttu.

saagis naftatöötlemisel,

orgaaniline

Põlevkivi

molekulmassiga

poolt ja põlevkivi

traditsiooniliste naftade raskete fraktsioonide

tulemusena kasvab
fraktsioonide

ühelt

orosa

:

poolt.

võimega

osa

vedelate

põhineb põlevkivi orgaanilise

tekkivate

omadustega

nafaproduktide

anorgaanilise

nafta või muude

ühendite
ja radikaalide vesinikudoonorlike
krakkimisel ja CaO

kee-

põlevkivi kogu

on

kui ka

parimaks

toormeks antud

põlevkivi poolkoksi
osa

°C ja

põlevkivi ja

1

5 at. Tekkinud

protsessile.

Samuti

kasutamine. Toormena kasuta-

osa

rasket

naftajääki.

Protsessi

poolkoks põletatakse katelagre-

gaadis.
Teiseks näiteks võiks olla Vene Nafta Teadusliku Uurimise Instituudis
töötatud

protsess, kus kasutatakse raskete

naftajääkide

krakkimiseks

välja

põlev-
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kivilisandit kuni 15% toorainest. Protsessi
on

tingimused

võimalik läbi viia normaalrõhul. Saadakse

saagis

võrreldes raske

liseks eeliseks
sioonil

on

jäägi

termilise

heitsaaduste

on

400—450

kõrge kergete

°C, protsessi

kütuse fraktsioonide

töötlemisega Visbreaking protsessis.

puudumine

eraldatud raske fraktsioon koos

tehnoloogilises protsessis
põlevkivi anorgaanilise

Olu-

destillatkasu-

osaga

tatakse kvaliteetse teekatte bituumeni valmistamiseks.

Kokkuvõtteks

*

Eesti

põlevkivitööstuses

rakendatud

tehnoloogiad

on

vähetõhusad,

saas-

tavad keskkonda.
*

Eestis

ja mujal

on

tehtud

sihipärane jätkamine ja
arengu antud
*

põlevkivialaseid

Põlevkivialane teadus-

tagada

mille

säästva

ja arendustegevus

on

pidurdunud tingituna

langusest ja põlevkivitöötlemisettevõtete

kompleksne ja

nafta

erasta-

madalseisust.

misjärgsest majanduslikust
Puudub

ja arendustöid,

lubab

majandusharus.

maailmaturu hindade

*

uurimis-

tulemuste rakendamine

süsteemne olukorra

analüüs kavandamaks

põ-

levkivikompleksi arengut.
*

Tulenevalt Eesti
tada riiklik

ning
*

On

Vabariigi

arengu seaduse nõuetest tuleb koos-

arengukava põlevkivitööstuse

arengu

suunamiseks

vaja

luua

põlevkivialase

Tuleb soodustada
teadlaste

uurimis-

teadus-

ja vajalik

ja katsetöödega tegelevate

asutuste

katsebaas teadustulemuste rakendamiseks.

põlevkivialast kraadiõpet

kindlustamaks

noorte eri-

järelkasvu majandusharus.

Avalik loeng 2.
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ja

arendustööde rahastamiseks.

vahel tõhus koostöö
*

säästva

juunil

2000

TTÜSs

Boris Tamm

TÜRANNIA MUDELID

Sissejuhatus
Maailma

tippteadlased

on

matutest edusammudest

loodusest

juhtinud tähelepanu asjaolule,

vajaliku kiirusega

me

ikka

veel

kuigi sügavalt, täpselt

protsesse, mis toimuvad suurtes

analüüsida

ühiskondades, mitmesugustes inimesi ja masinaid haaravates
lustes.

ennenäge-

elektroonikas, arvutivõimsuste kasvus, meie teadmistes

ühiskonnast ei suuda

ja

et hoolimata

ikka veel

Kahjuks puuduvad

vajalikud

mudelid

koos-

suurtes

vahendid

ning

ega

süsteemides:

nende

koosluste tõhusaks käsitlemiseks.
Raske

meie kvantitatiivsesse ettekujutusse üle kanda mõisteid

on

filosoofiast, eetikast

ja psühholoogiast,

abil nii, et tulemused oleksid

aparaadi

gooriates. Enamgi

veel:

keegi

teisendada neid

mingi

ja ühikuid

formaliseeritud

sotsiaalsetes kate-

väljendatavad jälle

ei oska tõhusalt kokku panna

tehno-

ärireegleid

loogiliste protsesside juhtimise reeglitega, kuigi tootmine, kaubandus, logistika
ja

teenindus
Siiski

on muutumas

üheks tervikuks.

viimase triennaali

on

süsteemide küberneetilises

jooksul

saavutatud märkimisväärseid tulemusi
nii kosmose

juhtimises

mastaabis kui

meetrilises ruumis nanosekundilise täpsusega toimuvate
liidse matemaatilise

haridusega juhtimisteadlasi

hakanud huvitama sotsiaalsete
maks muutuvate

murdunud,
teemadest
ma

on

on

põgusalt

viimasel

protsesside uurimine,

tehissüsteemidega. Kuigi,

üht-teist

on

nagu

nano-

nende

põnevat juba silmapiiril. Üheks
on

käsitlengi, jäädes seejuures kirjeldava

Igasugusest matemaatilis-loogilisest notatsioonist,

So-

ajal järjest rohkem
seos

järjest

olulise-

juba mainitud, pole jääsiin

võimumudelid, mille üheks alaliigiks

siin

ka

protsesside puhul.

veel

nendest huvitavatest

türanniamudelid, mida
stiili

juurde,

seda enam, et

see

hoidudes

pole

kau-

geltki välja kujunenud.
Piisav

tingimus

türannia olemasoluks

Üks olulisi tulemusi viimaste
mustes on

kõik

tõdemus,

aastate suurte süsteemide küberneetilistes

leitud üks

vajalikud tingimused selleks,

hoida haridustase
On

igal

et on

ju

piisavalt

üldiselt teada, et

nad ei

ainult üks

piisav tingimus,

et säilitada või sisse seada

uuri-

mis katab ka

türanniat,

see on:

madalal.

igasuguse

hetkel olema täidetud teatud

palju ja

ja

pea kõik olema

süsteemi stabiilseks toimimiseks

vajalikud tingimused. Tingimusi
alati täiel

peavad

võib olla

määral täidetud, küll aga

peavad
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vajalikul
teemide
takse

määral olemas

puhul ja

vältel

inimene ise: ta võib olla

on

joomata ning
täitmine

tingimuse

Samal

tingimusi.

puudumisel

lühikese

üsna

tagamiseks,

ajal

Võimu
kellest

esimesest kolmest

ja tehissüsteemide
kindlustamisel

igaühele

pikema aja
vältel

aja

milleks

võib neid teisi

e 1 piisa

mitte auahneid inimesi, ei
asemel mõtlevad nad ise

on

soonid

mis

fundamentaalse

on

On

tuleb

oma

saa te

aga teatud

ja

välja asju,

keerulised

oma

ja

mis teie

rollis teist nii suurde

uues

ja mis

veel hullem,

määral

seejuures

manipuleerida.
kokku ei

ambitsioonidega

sobivam kaaslane ta teile

kogu

suu-

on

ambit-

on

türanni

on.

võim riigis

dünastiate türanniaid, kus võim, mida antakse edasi

piirkonna ja rahvastikuga.

seotud

täpselt riikliku struktuuriga,

Türannia võib

tugineda

olla alamsüsteemiks, mis omakorda toimib

süsteemis. Türanlikud võimusüsteemid

riigivõimu.

Selle

pruugi

demokraatlikud. Endastmõistetavalt: mida

mitut liiki. On riiklik türannia, kus

perekondlike

need ei taotle

suurte

abilisteks, alluvateks valida inimesed,

nendega vajalikul

perekonnapea järgluse põhimõttel, pole
tuurile

tähtsusega

küberneetikas.

haridustasemega võrreldes, seda
on

ühe

Niipalju tingi-

ambitsioonikuse suhe haridustasemesse, s.t mida suuremad

Türanniat

muid

mitmesuguseid

sellise koha, ameti või rolli saamine ihaldusväärseks edu-

on

liiga

Nende kolme

neist elu kindlustamiseks.

tamiseks, kuid samal ajal peavad nad jääma

on

lisaks

vaja

on

sõltuvusse kui võimalik. Kui määrate sinna tarku

langeda,

vältel söömata, lühema

hingamata.

vajalikke tingimusi olla kui palju tahes,

piisavusest ja vajalikkusest,

muste

sotslaalsete

käes.

Neid nimeta-

puhul.

elu elementaarseks kindlustamiseks, kuid mitte

piisav

on

veel kvaliteetse elu

rem

süsteemi elu elussüs-

piisavateks tingimusteks.

Lihtne näide

aja

olema need, mis kindlustavad

ladusa funktsioneerimise tehissüsteemide

Türanniaid

on

on

kindlasti

suuremas

diktaatorlikus

igasugused maffiad, kuigi

teisigi, püüan siin põguselt

türanniate ühisomadusi kui modelleerimiselemente
haridustaseme hoidmise kui türannia olemasoluks

küll

militaarsele struk-

ning

eritleda vaid

eriti rõhutan

piisava tingimuse

madala

tähtsust.

Riiklik türannia

Üks kõige
kus

vanemaid

koguriigivõim

liku

julmusega.

ja

on

Selle

inimeste käes, kes

tuntumaid türanniaid

erijuhuks

alguses

mule jälle türann. Hunta

Riiklikku türanniat
tehakse seda
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on

Euroopas
on

on

riiklik türannia. See

hunta, kus võim

moodustavad

peagi vaenlasteks, klaarivad
viimaseid näiteid

on

on

ning

üldiselt väga labiilne

muutuvad

võimuvorm (üks

1970. aastate

võimalik kehtestada mitmel viisil,

riigipöörde abil,

kuid

selle tulemusena saab või-

ja lühiajaline

olid Kreeka kolonelid

despoot-

väga väikese grupi

mingi sõpruskonna,

omavahel arved

olukord,

on

koondunud ühe diktaatori kätte, kes teostab seda

algul).

kõige sagedamini

kuid samuti konstitutsioonilise

monarhia ahis-
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vate

juhtudel
tuse

toel. Viimane võtab

konstitutsiooniparanduste
sihile. Kõiki

ikkagi

viib

nimetatud

tulnud hoolitseda,

on

suhe oleks võimalikult

Peaaegu
kaaslaste
seetõttu

kõik suured

abiga,

kellest

kuigi kaugele ajalukku,
keerukamaid
olnud tarkade

seks. Ta

määratud

eriti

küllaga ja

on

Stalin

juba

türanniate

Noor Aleksander Suur
kes

tema

ja

kus

puhul,

päästis

kes oli küll

Roomariigi

kõikide

sellesama üldise

juhtimisalgoritmi järgi ja
olid

diktaatorid, kuid mitte kõik

inime-

salajane nõuandja

töötas

ja

ning

marurahvus-

vaagides

ka võrdlemisi sarnaste

ajal

protseduu-

valitsejad

käis

truualamliku kuulekuse

võib

võimustrukuur

niisugune

türannid. Juba sel

polnud

oli ker-

tark, kuid jäägitult andunud

omad Iseärasused. Kõik Rooma

vahel

poliitikute ja asjatundjate

ka
on

surmasuust noore,

diktaatorite tegevust

puhul

ridega. Muidugi

igaühel

on

tegemist

sirgus väljapaistvalt targaks

Kardinal Richelieu lähim

et eranditult

kergesti märgata,

minna

Hitler. Kuid

lähimaks mentoriks, kuid tema staatus oli

jõukas krahv,

isand ellu viis.

liiga targad,

Polegi vaja

Prantsuse monarhiale, katoliikluse reaktsioonilisemale tiivale
lusele, mida

kõikidel

võimule saanud

on

võimukad või

liiga

varsti kõrvaldatud.

püsivamate

eluaegseks

orja seisundiga.

teada

olnud türannid, nad

on

juudisoost orja Abruti,

endine

kõige

ajaloost

alati olnud kas

markantsed näited

türannidega.

jusmunk Joseph,

on

osa-

suur.

ja toetajad õige

Aleksandrile

jäi

juhte

ja

rohkem aega, kuid

võimu lähedal olevate inimeste kuulekuse/hari-

vallutajad

juhtumeid,

andekana näiva

et

osa on

need sõbrad

on

muutmise teel

järkjärgulise demagoogilise

tamise või valimissüsteemi

ja

peen

olid

võitlus

võimusuhete

innovaatorluse vahel.

Antiikaja valitsejate pikk
et

mida rumalam

olnud

vaja

on

rida annab võimaluse kinnitada tähtsat

olnud türann

ja

tema

õukond, seda

riikliku türannia stabiilsuse hoidmiseks.

teid, kus türanni abiliseks

on

võimekas inimene, kuid siis

valitud

on

just

suuremat

järeldust,

julmust

on

teab rohkesti näi-

Ajalugu

erakordselt tark või mõnes mõttes

olnud mõni teine vääramatu

tingimus,

mis

on

kindlustanud tema sõltuvuse türannist. Kui aga siiski mõne erakordselt keeruka
ülesande täitmiseks oli
nad

pärast

vaja

kasutada

kõrgesti haritud, võimekaid inimesi, tapeti

ülesande täitmist lihtsalt maha. Näiteid võib tuua

püramiidide

ehi-

tuselt, paljude kindluste ja türanni isiklike hoonete rajamiselt. Ka Andrei Tu-

polev istus

Siberis ja

Nõukogude

Liidu

pääses

vastu

suri varsti, muidu oleks

sealt üksnes seepärast, et

välja
ta

tema lennukite

tagasi

Willy

analoogid.

Messerschmitt laskis
Tema õnneks

türann

saadetud. Kõikides maffiasüsteemides, mis

türannia alaliike, kehtib mainitud

reegel

muutmatult tänaseni

ja jääb kehtima

on

ka

edaspidi.
Riikliku türannia sisseseadmiseks, tema alalhoidmiseks
on

sageli vaja

välist

Põhja-Korea suhtes,

jõudu.
teise

Selleks võib olla teineriiklik

riigi

mitteametlikud

ja

ka kukutamiseks

jõud,

näiteks NSVL

jõustruktuurid (Che

Guevara
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või finantssurve koos mõne teise

tegutsemine Ladina-Ameerikas)
Frankistliku diktatuuri

hendiga.
raatlike

jõudude

saabus

lõpp Hispaanias

arenemise tulemusena, ent

peamiselt

mõjutusva-

oma

demok-

Aafrika türanniate vaheldumine

rea

lõppeval sajandil on toimunud märksa suuremate väliste jõuduÜldse on väliste tegurite mõju omaette keeruline teema, mida ma

või muutumine
de osavõtul.

ei käsitle.

pikemalt

siin

Militaarne türannia
Türannia

alaliike

üks eredamaid

on

unitaarse survevõimu teostamiseks,
dest

on

militaarsete üksuste määrustikes, seda

täpselt kuulekuse/harituse

suhte

markantseid

jälle palju, väga

kaasajastki ja geograafiliselt
suslike riikide

tööriist ja

puhul

on

Militaarsel türannial

riigikordade

on

palju

organisatsiooni

on

sisse-

fikseeritud kõikide
arenenud

on

järjestada

hierarhiasse

kord kindel. Neid näiteid võib leida
sõduri

Švejki lugudest,

kuid

lähemalt. Militaarne türannia võib olla

renessanslajast,

kuid

ta

see on

olnud

ja

demokraa-

Üksnes

et

selle laitmatu

nendele

usaldatud

julge-

olekuülesandeid (kaitse, rünnak vms). Käsuliini kasutamine

kõrgemate

ohvit-

toimimise

suudavad

puhul

seride, kindralite poolt

väljuda põhiseaduse
suurte sisemiste

on

väga

aga

raamidest

või

polliitiliste pingete

delikaatne ülesanne, mis võib
eetika

parlamentaarse

korral.

seejärel diktaatorlikuks,

autoritaarseks,

täita

kujul

tingitud asjaolust,

on

käsuliin.

militaarsüsteemid

isevalit-

riigis.

omadus imbuda ka mittediktaatorlike

militaarstruktuuridesse. See
seesama

rea

võib olla ka ehedal

olnud mitmes Ladina-Ameerika

on

sobiv

selle suhte väärtus, seda

suurem on

vahva

muidugi

meile

peaprintsiip ongi

toimimise

sõjaväe

mida

olla sellele allutatud, nagu

alates

riiklik-militaarne, nagu

tialähedaste

järgi:

eriti

on

mida rohkem

täpsemini,

olema tema omanik. Siis

riikliku türannia

kord, mis

tuleb võimu kindlustamiseks alluvad

kirjaoskus. Seega
kõrgemal peab

olnud

tugisambaks

vääramatu alluvussuhete

See

et juba iidsetest aega-

eelkõige sellepärast,

militaarse türannia toimimise

ehitatud käsuliin

türannia.

militaarne

Sõjavägi

edasi

piiridest,

kergesti
eriti

riigi

võib muutuda märkamatult

püüab

ta võtta

võimu, ja kui

see

õnnestub, kehtestada türannia. Seda laadi protsesse, mis küll kõik pole lõppenud

võimuhaaramisega,
muidu

Ega

juhtmõte,
kaitset

et

on

poleks

iga

riik

omaenese

toimunud

lõppeval sajandil

viimastel kümnenditel

vajab

sõjaväe

oma

sõjaväe kaitset,

eest. Selles lauses

raatlik tsiviilkontrolli probleem

oma

nii Euroopas kui

kuid

iga

peitubki kogu

praegu

tõelist edu
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on

mitmed

rahvas

riigid kaasajastada

oma

vajab

ka

keeruline demok-

iseloomult mittedemokraatliku

Kas sellel saabki olla n-ö statsionaarset lahendit? Sellest

püüavad

mujal.

muutunud äärmiselt aktuaalseks

sõjaväe

juhtmõttest

üle.

lähtudes

ohvitseride koolitussüsteeme,

minu arvates saavutanud Ameerika

Ühendriigid.
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Maffia
Türannia üks avaldusvorme, mis erineb riiklikust või militaarsest türanniast
neist

on

palju

noorem,

maffia. See

on

varanduslikke eesmärke saavutada ähvarduste,

püüavad

oma

terrori

isiklike sidemete abil. Maffia

ja

seotud

vahel

USAsse

kõigepealt

kondliku üksuse
on

mõju,

tolleaegsed

täitmise kord

sotsialistliku süsteemi

internatsionaliseerumisega

kampade osatähtsus, mis

on

äärmiselt karm

on

tegevusvaldkonnad

ka meil tuttavad

mille juhtumeid

alati

on

ja

on sarnane

grupi juht ja

seotud

omaga, kuid

sõjaväe
on

surmanuhtlus

peamiselt raha
relva-

ja

abil

ja

konkreetselt nende

ahelas teab ainult üht
selle üle annab,
on

organisatsioon. Isegi

on

kõik

operatsiooni,

ja ongi

kõik.

Sageli

on

suur

tingimuse
nende

on

on

kogu

tema

jandusest

üle mandrite, viib

selle

operatsiooni

väga lühiajaliselt

tehingu jaoks

lokaliseeritud.

tarvis
lüli

Iga

see

miski

Seetõttu

on.

väga raske midagi tuvastada võimsas

See

on nn

jaotatud struktuuriga

propagandal,

kas või

süsteem.

demagoo-

karistatav vääramatu surmaotsusega.

süsteemi talitlus

põhineb

erakordseltkarmil

haridustaseme kui

hoidmine iseenesestmõistetav. Et
tegevus
füüsilist osavust, kindlaid

mitte Intellektuaalseid teadmisi. Neid
on

üksnes

ei teata isegi seda, mis

liikmete madala

teostajatel vaja küll

jne, kuid

seetõttu on tal

tähtsus, valitseb maffias vaikimisnõue. Sellest üleastumine

tingimustel

Maffia puhul, kus

reeglistikul,

ja

näiteks: kust või kellelt ta mida saab, kellele

tootja-hankija-ülevedaja-turg.

ükskõik mis

võimu

operatsioonid täpselt

Erinevalt muudest türannia vormidest, kus

gilisel,

aga suuri

praegu, kus näiteks narkoäri

grupeeringutega sidemetes

ka sissekukkumise korral võimudel

ahelas

poliitilist

operatsioonide sooritamiseks, mida

heas salaluures,

Nagu

seetõttu

alkoholikauban-

küll.

globaalset kommunikatsiooni

läbi üks
olles teiste
grupp,

on.

ja

taotlenud ulatuslikku

tsentraalne

nõuavad

ja

tema otsused vaidlustamisele

narkoäriga,

Eestistki teada küll

pole kunagi

puudunud

tehingud

(Permi,

aladega. Ära ei põlata ka lihtsat massilist väljapressimist,

andvate

Maffia

pere-

Capone aegadel,

dusega, valuutaäriga (rahapesu), prostitutsiooni ja muude illegaalsete,
kasumeid

ja püsib

maad

käsu korral täide viima kõik liikmed ükskõik kelle

määrab kohaliku

Eesmärgid

maffia

maailmasõja

vähenenud

on

lihtne. Tavaline karistus

ei kuulu. Oma mitteametlikku võimu säilitatakse
on

sajandil ja oli

jt grupeeringud).

peavad vajaduse ja

suhtes.

19.

levis kahe

maailma. Pärast Teist maail-

kogu

Maffias toimib kindel hierarhia, käsuliin

seda

väljapressimiste,

juba

mis oli valitsev veel 1930. aastatel, Al

suurenenud etniliste

Linnuvabriku

sealt varsti üle

Seoses

meilgi tänapäevani.
ja

ja

vallutas maffia ka

masõda

Sitsiilias

kujunes

perekondliku struktuuriga, kuid

esialgu tugevasti

ja

isikute või rühmade ühendus, kes

on

teada

juhtumeid,

kus

käsutäitja

on

on

ja lihtsal

türanniaks

piisava

jaotatud lõikudeks,

on

petmis- ja vägivallavõtteid
tarvis üksnes

on oma

juhtidel.

peaga mõtlema

Kir-

püüdnud
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hakata, kuid

juhtudel

on

see

talle

on

kiiresti

lõppenud

ikka

ja

kurvalt.

üksikutel

Väga

siiski viinud võimu muutuseni. Erand kinnitab

see

reeglit.

Põhimõtteliselt ebastabiilsete süsteemide stabiilsus

Üldiselt
liku

on

meie ümber toimuvad

ajavahemiku jooksul

sesüsteem

protsessid stabiilsed,

vähemalt teatud mõist-

väga pika aja jooksul,

ühiskondlikud formatsioonid

inimkond küllaltki

ja riigid,

olemasolu. Kõik

toimub

see

nii nagu inimese

tänu küberneetika

tähtsale

valmistatud

poolt

õigustavad

et

printsiibile

mis püüavad teda stabiilsusest

pidevalt häiringuid,

alusel

tagasi-

ja töötab
välja viia,

välja meetmed, et seda häiringut kõrvaldada ja hoida süsteemi

Seda nimetavad

tasakaaluasendist

välja

mukese võrra sihi

liikuda, viib inimene

selles suunas, kuhu

stabiilsust uuesti

et

süs-

selle

stabiilsena.

täppisteadlased negatiivseks (häiringut vähendavaks) tagasi-

sideks. Näiteks selleks, et edasi

maha,

te-

oma

sidele, mis kindlustab süsteemi talitlusvõime. Nimelt mõõdab iga suletud
teem

Ka

pika aja jooksul jne.

ja masinadki, toimivad sedavõrd stabiilselt,

hissüsteemid

aja jooksul, päike-

universum filosoofiliselt lõpmatu

poole.

ta

oma

keha

tahab liikuda, kuid

stabiillsest

panebkohe jala

saavutada, mitte kukkuda ja ühtlasi liikuda

Selle keerulise

tagasisidesüsteemi

sam-

katkemise korral

muutub inimese liikumine ebastabiilseks kuni liikumisvõime kaotamiseni.
Nii

Aga

on

lood stabiilsete süsteemide

nagu ikka looduses, nii ka siin

süsteeme

ja protsesse,

mida

teatud

me

mis

on

tingimustel

puhul ja

kohta. Nimelt

on

selle hoidmine

on

see

see
on

tähendab, hoida neid dünaa-

jalgratas,

üks keerulisemaid

küberneetiline omadus käib ka sotsiaalsete süsteemide

demokraatlik
keerukas

riigivalitsemise

ja kulukas,

tema

vorm

üldiselt stabiilne,

pole päris selged (mõelgem

näiteks

türannia struktuurselt ebastabiilne

peale).

vorm,

ajal

on

mille elushoidmiseks ei

Euroopa

kuigi

määrang ja muutmispiirkonnad

sessi

Samal

ongi stabiilsed.
On ka selliseid

põhimõtteliselt (struktuurselt) ebastabiilsed, kuid

oskame kasutada,

miliselt stabiilsetena. Üks lihtsamaid näiteid
reaktiivlennuk. Kuid

enamik süsteeme

exceptio probat regulam.

Liidu

piisa tavalistest,

kujunemis- ja laienemisprotRooma

riigivalitsemis-

õigusest

lähtuvatest

seadustest, ühiskonnas valitsevatest üldtunnustatud eetilistest normidest ja teistest

stabiilse süsteemi

mõõta

hoopis

poolt

mõõdetavatest

tagasisidesignaalidest.

Siin

vaja

on

isevärki suurusi, neid siis kas võimendades või maha surudes,

just

nii, nagu neild vajab türannia (ühe isiku või väikese võimugrupi oleku stabiilsus),
aga mitte sotsliaalne süsteem, mida türannia

alljärgnevalt põgusalt juttu.
nukiga,

millel

puuduvad

Nii

õhus

on

ka

püüab

valitseda. Sellest tuleb ka

helist kiiremini tormava reaktiivlen-

planeerimise

aerostaatilised omadused

nagu

linnul, purilennukil või aerostaadil
ja mis võib õhus püsida üksnes väga piiratud

aja jooksul ja
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Nii türannia kui ka reaktiivlennuki lennu
ei

jätku

põhimõtteliselt

kütust, mis seda

lühiajalisuse tingib lõpuks

ebastabiilset süsteemi

peab

see, et

stabiilsena

hoidma.

Türannia stabiilsusest
Suurte dünaamiliste süsteemide
võivad
Eriti

tundlikud

eruppide
mida

vahelised

tusi mõõta, kuid

püüavad

see on

kas võimu

Mõlemad

põhjused

kindlakstegemist,
silist sekkumist.

keeruline,

nevad ka mele

või enda

Iga

mahasurumist

ja

kui

kogu

õigustatakse
press

ajakirjanikud).
on

laialdase

demagoogiale
Valdav

osa

türannia

on

piisavale

puhul

surve-

Selleks

meetoditega (neid

tun-

elanikkonnast, kelle haridustase

ükskõikne, väiksem, keskmise haridusega

suurel määra indiferentne või

ei alta, füü-

kasutatakse

jõhkra demagoogiaga.

sobivate

panna.

ja otsustavat

see

ilming

jälle

muu-

inimesed, kes

madalale haridustasemele. Riikliku diktatuuri

madal, usub seda või

lihtsalt kartlikult vait.

ollakse ettevaatlikum, kuid võimaliku

kodanikega

on

süüdlase kiiret

Siin toetutakse

tugevdamiseks.

oskama neid

jaoks mõistlikumalt toimima

ja nõuavad

professionaalset

peavad

põhjustajaks

sest muutuste

ühtviisi ohtlikud

ei salata, vaid

poliitikat

väliskeskkonnaga, keskkonnaga,

türanniat ohustanud ebastabiilsuse

kindlasti ära võimu

rakendatakse tööle

nende suhted

ümberjaotada
on

ebastabiilsed

üksikute indiviidide või

muutuma

Autoritaarse režiimi bossid

nende

olelustingimusele

puhul kipuvad

mõjusuhted,

ekspluateeritakse.

muutuda.

mõjuvad häiringud aja jooksul

ülalkirjeldatud, põhimõtteliselt

selles suhtes

on

süsteemid. Näiteks türannia

ja tehissüsteemid,

nagu inimkooslused

puhul,
neile

stabiilsustingimused ja

osa on

on

samuti

Kõrgema intelligentsiga
tõttu neid

vajaduse

hiljem

kasutada tekitatakse neis motivatsiooni edasiseks truualamlikkuseks.
Traagiline

kogemus

on

meil näiteks EK(b)P 1950. aasta VIII

Samasuguse
leida ka

struktuuri

loodusest.

elusorganismid

sageli väga

raviks.

Niisuguste

mitte teha

Piirdugem

selles

hakkavad teatud

tikehi,

suurtes

nimelt

on

peab

aga

sest siin on

kui alluvad
mata

an-

mööda
et

protsessi juhtimisel

mitte.
olukord. Rõhutan

otsustav
just juhtimise jakommunikatsiooni

tõrgub töötamast,
on

välja

vajadust

alati olema ettevaatlik,

looduse eesmärk

nimelt olukorda, mis hakkab käärima: teie
ka käsuliin

raske

et näiteks

mainimisega,

ilmnemisel töötama

Võib tekkida veel keerulisem küberneetiline

tilisust,

näol.

mida nad siis kasutavad

võrdluste kasutamisel

sageli

vaid

kirjutises

haigusohtude

kogustes,

põhimõttelist viga,

alati aus, inimesel

pleenumi

ja funktsionaalsusega juhtimisprotsesse pole

kuid te ei

ettevaatlikud, kartlikud või

teie käsutuses olevale

võimuga

saa

täpselt

puudub

kübernee-

ühtsus. Mõtlen

ei olda rahul. Hierarhia või
aru, milles asi.

See

on

siis,

neil markantne liider. Vaata-

informatsioonile, ei suuda

lammastest. Siis tuleb minna provokatsioonile. Tuleb

te

eraldada

välja

sikkusid

mõelda mõned
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luulud

või

peab

teha

ja

siis

teil selleks olema

Süsteemiteooria

sidega

elevant, esitada

sääsest

reaktsiooni

hoolega

nende

tegutseda otsustavalt

oma

julgeoleku- ja
hulka.

protsesside

süüdistus, analüüsida

eelmiselgi juhul. Muidugi

karistussüsteem nagu

seisukohast kuuluvad

süsteemisiseste

alusel

nagu

viimased

näited

igal

türannil.

negatiivse tagasi-

Negatiivse tagasisidega juhtimine

on

selline, kus juhtimisorgan (siin türann) suurendab süsteemi stabiilsust häiringute
vähendamise teel.
dab

Igapäevaelus

võib seda võrrelda koka

tegevusega, kes vähen-

vältimaks prae kõrbemaminekut.

ahju temperatuuri

kuni 50 korda sekundis

ABS-pidurid, reageerides

ratta

Sama

teevad

blokeerimisele

damisel, kindlustamaks stabiilset kiiruse vähendamist olenevalt
iseloomust. Esimene näide

mist, kolmas

on

lülitatud inimese

pidur-

libeduse

tee

inimene-Inimene-, teine inimene-masin-süstee-

on

tehissüsteem (kui

puhas

auto

jätta

arvestamata, et

pidur

on

sisse

poolt).

Türannia instrumendid
Oma võimu saavutamiseks

ja

hoidmiseks kasutab

tööriista: raha

ja

kunagi midagi

muutub. Kõikide

lendiks
võimu

on

informatsiooni.

Nii

ning

on

ditega,

nagu

sajandeid ja

kahte

vaevalt siin

väärtuste universaalseks ekviva-

raha. Selle omamine

sioonide allutamist, mida riiklik türannia ei
see on

peamiselt

on

alati tähendanud

ka türannia üks eesmärke koondada enda kätte raha, nii

kui võimalik. See omakorda tähendab

palju

türannia

olnud

see

maapealsete

juba iidsetest aegadest olnud
seetõttu

on

majandusringkondade võtmepositläbi viia nii lokaalsete

saa

võimalik näiteks maffial. Siin võetakse abiks

meeto-

kõiksugused

poliitilised struktuurid, sealhulgas parteid ja religioonid.
Religioon,
giks

laiemas mõttes

omaette, küll

ajamisel.

aga

on

ideoloogia, pole kunagi

ta

Türanniale kasulik

mõnigi

kord

religiooni

olnud

omadus

inimhulkadele
ja kui religioon juba kord toimib,
selle nimel

on

aga

kõige

mugavam sisse seada

koorida nii rikkaid kui ka vaeseid.
maksusüsteemid kehtivad
on

palju ja kuigi igaühe

teine

aga

väga

suur,

dussüsteemid meil
tunud

isegi

matsiooni

ja

tänapäevani. Eriti

ikkagi

soliidne

praegu.

seisab selle

siis

arv.

on

tulus

ajendiks). Isegi niisugune

on vaeste

Nii

korjavad
on

ja

mõned

ja

koorimine, sest neid
on

raha ka mõned

väike,

teenin-

seda laadi röövimine õnnes-

(indulgentside müümine,
täiesti

raames ja

maksusüsteeme

sellistest näidetest

korrutis, mille üks tegur

Paljudel juhtudel

vabatahtlikkuse sildi all

pikka

suurtele

mõjus

aega. Usu

igasuguseid

Ajalugu kubiseb

käest saab vähe,

olnud türanniale eesmär-

vahendiks rikkuste kokku-

religioosseks

mis sai refor-

värvitud terroristlik

türannia, nagu seda oli inkvisitsioon, mis toimis mitme sajandi vältel, oli tihtigi
vahend rikastumiseks inkvisiitoritele.

Üks kuulsamaid timukaid, suurinkvisiitor

Tomäs

sajandil,

Torguemada,

jooksul,
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tuhandet ohvrit

siooni

piinates ja
olid

istungid

heakskiidul:

avalikud

uusaja alguse

tudes börsindusse,

mis

rahapesu,
põhjusel. Ühest küljest
ja

tarbimine

muidugi

türanlike

ja muutumas
selt

ja

kus raha

hägust päritolu

hõlbus

on

plahvatuslikult

varandusi.

ja mujale,

varjata.

vajalikuks

Teisest küljest
mille

toot-

töötava tsükli valdamine

hiigelkasumiga

Mõlemad

See

kahel

kasvanud narkootiliste ainete

paljudes regioonides,

haarata tohutuid

ula-

mõistagi tänapäevased,

on

on

selle

täielikul

juba kord selline.

viimasel kümnendil muutunud eriti

organite privileeg.

maailma

rahva

organisatsioon tegutses

see

on

ning kogu

jätta, et inkvisit-

kindlustusse, kinnisvara haldusse

pangandusse,

tähendab

lisamata

saa

vaimsus katoliiklikel maadel oli

suuri rahasid

liigutatakse

mine

ja

(Isabel ja Fernando) ja

krooni

türannia rahahankimismeetodid

Kaasaegse
kus

Hispaania

tappes.

varandused aina kasvasid. Ei

pühakodade

mitmete

on

on

omandisuhted muutunud

käigus

on

operatsioonid

võimalik

vägivald-

nõuavad

hilisemat

rahapesu.
Riikliku türannia rikastumise üks hoobasid
See

teidega.

kampaania ning

türannia

kahepoolne

on

kui

partei

on

ka mäng

on

maksab kinni

võimul, peab

ta türanniat

pidama. Niisugune korruptiivne tegevusskeem pole
tistlikule korrale, vaid

see

poliitiliste

majanduslikult
omane

aga

par-

valimiseelse

parteide

üleval

üksnes absolu-

toimib teatavasti ka nendes ühiskondades, mis pre-

tendeerivad demokraatiale.
Niisama tähtis kui raha

võimule alati olnud informatsioon.

on

samate teadete kiireks edasiandmiseks kasutati

nevaid

edasi anda teatud

primitiivset koodi,

teateid sadade kilomeetrite
kodeerimine

ja

hangitaks

vajalik

on

varem

piisava
ja

väga keeruline. Kui selgub,

on

väär, peate

kõigepealt

moondunud

tahtlik või

tuvastama, kas

juhuslik. Sageli

edaspidi vältida, tuleb

osata

missuguse tõenäosusega ja
sageli

inimelusid.

sõnumit. Nii saadeti

alguse

ka informatsiooni

see

ja

Seetõttu

et see

rikkuse

on

puhul

ja

et teile saabunud informatsioon on olnud

ebaõige

on

on

juhul

olnud

juba alginfo

peate hindama, kas

tegemist

hinnata, missugune

mitme

või

põhjusega.

moonutuse

on ta

moonutus

Et

põhjustest

viga

esineb

kas muuta allikat või ülekandesüsteemi, inimest või

lihtsustatud

ja
Aeganõudva

et seda

alati kindlustada, teine

osutub nii keeruliseks, et rikkad türanniad

karmide

tarvis,

oleks tõepärane. Esimene

ka kindlaid ülekandesüsteeme, mille ta-

ülekandesüsteemis. Viimasel

tehnikat. Kõik

maastikul

või muude vahendie abil

vajalikku

Juba siis sai

tegemiseks.

otsuste

kiiresti, konkurentidest

nõuab usaldusväärseid infoallikaid

olnud

mis sisaldas

kaugusele.

nõuab head tehnikat, mida saab

gamine

lipukeste

täht-

dekodeerimine.

Informatsioon

sevad

Kõige

inimestest koos-

sideliine juba Makedoonia suurriigi ajal. Sidepidajad paigutati

silmside kaugusele üksteisest nii, et nad said

on

primitiivseid

reeglite järgi,

ja

maffiad tegut-

mis nõuavad

palju

raha

ja

tulemusi võib-olla mittekindlustava selekteerimise
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asemel vahetatakse
kubiseb

nendest

salateenistuse

toel

püsivate

Otsustav vahe

puudusi
kes

ka inimesed. Salakuulamise
usaldusväärse

on

infotehnoloogiat
oma

tõepärase

režiimide küsimus,

on

on

kaup,

raske hinnata

ajalugu

saamine

ja

edastamise

probleem

vaid eksisteerib samuti

jälle selles,

üks

finantsluures

suurtele intellektuaalsetele

jõududele,

eest

lihtsate

ja

kui

ajal

mis nõuavad

puudumist) ja
kaup,

on

kor-

vägivallasüsteemid

meetoditega,

mida ostetakse raha eest. Ta
seetõttu on ta suurte

ja

nimetatud

edasi arendavad, samal

infot robustsete

üksnes

demok-

et demokraatlikud süsteemid

madalat haridustaset (intellektuaalsete huvide
sioon

side

tehnoloogilises, konjunktuuri-,

kõrvaldades maksavad selle

rigeerivad

ja

informatsiooni kiire ja

raatlikus ühiskonnas, firmade

mujal.

tehnika

Õieti öelda

põhiülesandeid.

Muidugi pole
vägivalla

välja kogu

näidetest.

üksnes

raha. Informat-

mille väärtust

sageli

on

spekulatsioonide objektiks.

Lõpetuseks
Nagu

ülaltoodud lühikesest analüüsist

vähe, kas või juba sellepärast,

ja

tema

püsivusaeg

üldiselt lühike. Sel

mudelid võrdlemisi mitmekesised,

öeldud,

on

selgub,

on

kaasajal päris ehedat

et see on süsteemina

põhjusel

põhimõtteliselt
on

ka türannia konkreetsed

jahägusad.
muutlikud

türannia elemendid tuvastatavad

paljudes

türanniat

ebastabiilne

Samal

ajal,

nagu

juba

teistes võimustruktuurides,

mistõttu nende

täpsem uurimine muutub eriti aktuaalseks.
Seepärast polegi üllatav, et haridus pole soositud kõikjal ja alati.

patustavad
ainult

nii väikesed asutused kui ka suuremad

mujal,

vaid ka meil. Vahel

põhjuseks

nende

mõningate

elementide

enda madal

mõju

on

võimul olevate

haridustase. See

avaldub

Selle vastu

organisatsioonid ja
patustajate
ka

on

sellise

asjaolu,

aeg-ajalt meil, olgu

see

mitte

teguviisi

miks türannia
siis

poliitilistes

eelarvedebattides, varanduste jagamisel omandivormi muutudes või ilsegi per-

sonalipoliitikas.
erasekorit,

on

Kuivõrd nähtus

puudutab kõiki,

türannia seda väärt, et talle

Loeng
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nii riiklikku, avalikku kui ka

suuremat

22.

tähelepanu pöörata.

juunil

2000 Küberneetika

Majas
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TAGASIVAATEID HUGO RAUDSEPA

ELUTÖÖLE KEEMIKUNA

Lugupeetav
17.

pr

septembril

Raudsepp!

Hugo Raudsepa
töörohke

elu

kaalukam
H.

sünnist.

kujunes

Sel

paljusid tahke,

osa on

puhul
siiski

sobib

julgen väita,

ajaga tugeva

temast silmapaistev teadlane

ja õppejõud,

füsikokeemilise

objektorienteeritud

põlevkivikeemiaks.
kaitstud
Sama

Püüdes

analüüsi

meetodites

keemiateaduse

osa

ja selle

kompetentne orgaanilise

ja võimalustes,

puhul ja

oli

rakendas

mis käsitles kloori

sellega alusepanijaid

aastal Tartu Ülikoolis

1926.

toimet

põlevkivikerogeenisse.

Raudsepa

teadlastee

dünaamikat tema

Tegelikult

osales

ta

1961.

aastal valiti

ta

150

ligikaudu

tuleb märkida, et

lugupeetud

viiekümnendatel eluaastatel
teadustöös

aastal, niipalju kui halvenev tervis võimaldas.
Eesti

1956.

Teaduste

elu

oma

saab vaadelda mitut alateemat. Esimene neist

jate hinnangute järgi
tavate

on

selles vallas H.

makromolekuli lõhustamine

lagunemisproduktide

on

aastal anti talle

Akadeemia

kerogeeni

liikmeks

analüüsi alusel

loogiliselt

tuletatud

olulisem rõhutada, et H.

memõõtmeline

all

Asjatundtööks

Autor ise nimetab

struktuurielemente elementaarosakesteks. Jättes nimetatud

hoopis

siseehitus.

Raudsepal kõige originaalsemaks
vesinikjodiidiga.

ja

lõpupäevini

orgaanilise keemia alal.
Üldteema Hugo Raudsepp ja kukersiitse põlevkivi tundmaõppimine

kerogeeni

ta

valdkonnale, mida tihti nimetatakse

professori teadustegevuse kõrgaktiivsus algas
1976.

kellel oli oluline panus Eesti

Olles väga

personaalbibliograafia alusel,

kestis mitu aastakümmet.

professori kutse,

pani

nostrifitseeriti 1946. aastal kandidaadikraadiks.

hinnata H.

nimetust sisaldava

kõige

aastatel

Sõjajärgsetel

Raudsepp põlevkivi orgaanilise

Esimene märk sellel teel oli

magistriväitekiri,

magistrikraad

elutöö

ja juhendamisel.

edukalt neid meetodeid ühe fossiilse kütuse
ühele

Raudsepa

et H.

Tehnikaülikooliga.

termolüüsiproduktide tundmaõppimisel.
ja

suurkuju professor

lugupeetud professori

meenutada

sellesse entusiastlikku meeskonda, kes 1936. aastal

Oma teadusliku teema leidis H.

keemia

härrad!

aluse TTÜ keemiateaduskonnale.

keemikute koolitamisel

noorte

ja

olnud seotud Tallinna

Raudsepp kuulus

lühikese

Mu daamid

möödub 100 aastat Eesti keemiateaduse ühe

vas-

lähtekerogeeni

seiga kõrvale,

on

Raudsepa poolt pakuti välja kerogeeni

aga

kol-

struktuurimudel, milles olulisemateks struktuurielementideks

olid aromaatsed

tuumad

alküülkülgahelatega ja fenooleeter-põiksidemetega.

Selle mudeli kasuks rääkivaid uurimusi

on

tehtud

hiljemgi.
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Teine ulatuslik alateema
mata esimene

on

fenoolide koostisest. Eriti kehtib
kaitstud

fenoolid. H.

põlevkiviõli

oli kahtle-

Raudsepp

teadlane, kes andis anmendava ülevaate põlevkiviõlis leiduvate
see

väide, silmas pidades

doktoriväitekirja “Põlevkivifenoolide

põhjapanevad

tööd

ajal,

1955. aastal

tema

uurimine”. H.

Raudsepp tegi

mil keemikute käsutuses ei olnud veel võimsaid

lüütilisi vahendeid. Seda hinnatavamad

Kipper jpt)

on tema

ja

ta kaastööliste

(V. Mihkel-

tulemused fenoolide koostise, eraldamisvõima-

son, A.

Köstner, H.

luste

omaduste uurimise valdkonnas. Eraldi väärib märkimist H.

ja

uurimisrühma
med

on

eksperimentaalse

ja identifitseerimise

Raudsepale

kuulub mitme

kujul

kohta.

põhjapaneva

Kahealuseliste fenoolide
tõestamine

*

Raudsepa

tase, tänu millele ka avaldatud and-

kõrge

11 (neist esmakordselt 6) individuaalse fenooli kristallilisel

tusmaterjali

*

töö

väga usaldusväärsed. Oma doktoriväitekirjas H. Raudsepp esitab tões-

eraldamise
H.

oma
ana-

seisukoha

väljaütlemine,

resortsiini derivaatide

näiteks:

olulise sisaldumise

ja puhta 2,5-dimetüülresortsiini eraldamine.

Heterotsükliliste ühendite olulise sisaldumise tõestamine

põlevkiviõlis ja

oksikumarooni eraldamine.
*

Defenoleerimisprotsessi
tõi sisse

Raudsepp
mis võtab

Fenoolide

mõiste õli

konkreetse fenooli kui

fenolaatfaasi

edasiarendusi
*

tegeliku jaotusteguri

arvesse

nitegurit ja

teoreetiliste aluste sõnastamine,

prof L.

hindamine

ja

kusjuures

nõrga happe

dissotsiatsioo-

väärtust. Antud käsitlus on leidnud

pH

H.

fenolaatfaasi vahel,

hiljem

Mölderi töödes.
hüdroksüülrühma määramise kaudu, mitte kasu-

tades klassikalist fenoolide määramise meetodit.
*

Hüdrotroopianähtuse (konjugeeritud lahustuvuse)
viõli defenoleerimisel
fenoolide

kaasalahustumist

dest. Loomulikult võime
saavutuse

segu?

40%

õnnestus eraldada 90%

Uurijatel

praktiline

et

leelise

põlevki-

fenolaadis.

põlevkiviõli potentsiaalsetest

kasutatavus? Mis

ajalist

põlevkivitööstuselt

saadud

lahusega

tänapäeval küsida

Kuid ärgem unustagem

tõsiasja,

avastamine

nähtuse, mis sisuliselt tähendab mittelahustuvate

milline

kvaliteediga

fenooli-

on

selle vaieldamatu

on

saadav fenoolide

tausta, milles need tööd tehti, samuti

loodeti sel

ajal

odavat tooret keemilise

sünteesi tarbeks.
*

Alkoholide vesilahuste

misel,

Üheaegselt

analüütiliste

valdkonnas saadud

uurimustega

formaldehüüdiga,

probleeme,

mida

on

Maidrega

et saada lakke

ja

kasutamiseks.

töö, kus kondenseeriti
liime. Autorid

põlevkivi-

märgivad tüüpilisi

suuremal või vähemal määral kohanud kõik teadurid, kes

samasuunalisi uurimusi
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toimusid ka ulatuslikud tööd sünteesi

fenoolisegude praktiliseks

1962. aastal avaldas ta koos A.
fenoole

metanooli) kasutamine defenoleeri-

(eelkõige

et saada kätte kahealuselisi fenoole.

on

teinud

need

on

produktide

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

*

lühike

*

ebameeldiv lõhn,

*

ebapiisav atmosfäärikindlus,

elulga,

£

LUE VÄIV.

H.

Raudsepal ja tema kaastöölistel

saab kahealuseliste fenoolide
liseerida

kuni neli kuud.

elueaga

abil

komplekside

ja

on

tüüpi

vaike

ja

puhul

on

tegemist

võimalusega.

prof

sõltumatult teinud

Christjanson jt, ja nagu teada, on
korduvalt

ühe

võimalusi sünteesida

oli molekulaar-

Sellesuunalisi

A. Aarna, dr K. Kiisler ja

saadud olulisi teoreetilisi

liimvaikude vallas. Prof H.

stabi-

kondensatsiooniprodukte

Ei ole kahtlust, et

protsessi juhtimise

mahukaid uurimusi

DFK

õnnestus tõestada, et etanooli keskkonnas

formaldehüüdi

Raudsepp

oma

saadud

põlevkiviõlist

ja praktilisi

väga

prof P.

tulemusi

kaastöötajatega

uuris

fenoolisegudest

liim-

kokku võttes olid nad sunnitud tunnistama, et ühealuseliste fenoolide
see

üritus praktiliselt lootusetu, kahealuseliste

tulemused saavutatavad, kas

puhul

aga

kindlat vineeri, samuti osutus võimalikuks sünteesida rahuldava

epoksüliime. Tolleaegseid
On täiesti loomulik,
võimalusi

kvaliteedinõudeid

et

H.

Raudsepp

määratletud

hägusalt

täitsid ka sünteetilised

fenoolisegude vääristamiseks,

parkained.
otsima

asus

näiteks kata-

Karikuga).

lülitada ka

tinglikult

vee-

kvaliteediga

erudeeritud keemikuna

lüütilise krakkimise teel veeauruga (koos H.
Sellesse tsüklisse võib

positiivsed

on

või näiteks sünteesides liimi, et valmistada

atsetüleeni

keskkonnas

läbi

viidud riskirikkad katsed saada fenool-formaldehüüdvaikude eetreid (koos A.
kohatud teoreetilised

Suurthaliga). Uurijate
maldanud alustatud
tusega, kui tulla

pingutusi jätkata,

kuid

tagasi põlevkivifenoolide

Omaette tsükkel töid tehti

on

tehtud tööd

jääva

kasutusvõimaluste hindamise

põlevkivifenoolide

väär-

juurde.

kasutamisel sünteesi lähteainena:

*

polüestrite süntees fosforkloororgaaniliste

*

epoksüvalgud (E. Räämet),

tööd

ei või-

ja praktilised probleemid
samas

jätkusid

ühendite alusel (E.

Piiroja),

Põlevkivi Instituudis (E. Raid-

ma),

polükarbonaadid (E. Järv).

*

Tunnetades

segude
sepp

arvatavasti

summaarsete

60ndate

aastate

teliselt uue teema

teatavat

algul

saab

saigi

H.

Uibopuu,

jõuda

Raudsepa pika ja viljaka

Raud-

TTÜ jaoks põhimõtfaasis. Nendes

gaasi

I. Einborn, M. Siirak

oksüdatsioon selektiivselt

keerukate

algatas prof H.

alkaanide katalüütiline oksüdeerimine

tingimustes kulgeb

See temaatika

milleni

fenoolide uurimuste kõrval

töödes osalesid M. Mikkal, H.
teatud

rajajoont,

keemiliste reaktsioonide uurimisel,

jt. Tõestati,

etaanhappe

tekke

teadlasetee viimasel

et

suunas.

ajajärgul

valdavaks.

Pedagoogina
eruditsiooniga

ta

esindas

prof

H.

lihtsalt lummas

Raudsepp parimat

akadeemilist kooli. Oma

üliõpilasi ja kolleege.

Kui

me

tänapäeval
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vaevaliste

tuste

üle

ülikoolis

sanmudega püüame
siis H.

õppetegevuse kvaliteedi,
küsiks

ja

kas

õpetamine ja õppimine?
orgaanilise keemia

on

ainete

et

Tehes endale

prof H. Raudsepa loengute

klassikalise käsitluse, omandasid

käsitleda
sellele

tugineda

prof H. Raudsepa juures õppinull
Inimesi

nomenklatuuriga.
aja teljel.

Prof H.

süsteemi, mis tagaks

aidata

arvatavasti imestaks nende

pingu-

siis ülikoolis üldse võimalik madalatasemeline

tilised teadmised, millele oli võimalik

rõhutada,

jalule

Raudsepp

ja

nende

tema

alusel

üliõpilased

kutsetöös. Ja kindlasti tasub

ei ole olnud raskusi

poolt

selgeks

süstemaa-

lahendatavaid

orgaaniliste

probleeme

tuleb

Raudsepa pedagoogitegevus langes põhiliselt ajatelje

lõigule, kus kõrgharidus Eestis ja mujal

maailmas ei olnud veel muutunud

massihariduseks.
Ta

juhendas enam kui paarikümmet kandidaadiväitekirja, kirjutas

leidnud

orgaanilise

Eesti Keemia Seltsi

liige.

Prof

õpiku ja

oli hinnatud teaduse

kauaaegne juhatuse

esimees

ja

tunnustust

Soome Keemia Seltsi välis-

vene-eesti sõnaraamatu ettevalmistamisel

ja

Ta oli

popularisaator.

olid suured teened emakeelse keemiaalase termi-

Hugo Raudsepal

korrastamisel

noloogia

vastava

esimehena.

komisjoni

Prof Hugo
kondade

keemia

Raudsepp

persoonina saanud

on

jaoks legendiks.

Tema

nooremate,

põhjapanevad

fenoolidest ei ole vananenud, kuigi

on

lisandunud

tuleb siinkohal rääkida Tartu Toomkiriku

pealekasvanud põlv-

tööd kukersiitse

hulgaliselt

õli

põlevkivi

uut teavet. Siiski

sündroomist. Nimelt

on

jutt

nähtusest, millest jutustas üks kolleeg Tartu Ülikoolist ja mis lühidalt

on

kirjeldatav
hooga

aasta

kohta kerkib esile entusiast, kes asub

uurima Tartu Toomkiriku varemeid,

midagi
jahtub,

nii. Umbes kord 50

varemete

suurt

sest

ja olulist,

Raudsepa

põlevkivi

Teadlase

ja paigutada sinna

raamatukogu. Üsna pea

alati nii, et

kui

midagi

fenoolidega,

ja pedagoogina
ja

kunagi

see

innukus

ei uurita

eelkäijate

poole
tehtud

tõsisemat kavandatakse ette võtta Eesti

tasub alati

on

akadeemik

hoolega

läbi

lugeda prof

H.

professor Hugo Raudsepal jääv koht

Tallinna Tehnikaülikooli

tähelepanu

Akadeemiline

ajaloos.

eest!

loeng professor Hugo Raudsepa
pühendatud
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hoone taastada

tööd.

keemiateaduses
Tänan

õli

et

varemete kehv ehituslik seisund. Umbes

asi kordub, aga

Seetõttu soovitus

kukersiitse

või ülikooli

järjekordselt selgub

sajandi pärast
Järeldusi.

kas

suure

100.

aktusel 14.

sünniaastapäevale

septembril

2000 TTÜs

Jaak Leimann

ÜLIKOOL TURUMAJANDUSES JA
TURUMAJANDUS ÜLIKOOLIS

austatud daamid

Lugupeetud rektor,
Kasutades mulle

õnnitlen kõiki

tapäeva pidulikul istungil,
ülikooli

sünnipäeva puhul. Parimad

oma

kordumatud seosed

Tahaksin sellest

ja

inimestele.

suhted meie

sissejuhatuseks

aas-

kohalviibijaid, kogu ülikooliperet

õnnesoovid edastan tänasel

ja esiletõstmist väärinud lugupeetud
on

ja härrad.

võimalust esineda tänasel Tehnikaülikooli 82.

pakutud

nii

Nagu neil,

ülikooliga.

lühidalt rääkida,

et

autasusid

päeval

kõigil siinviibijall

Loomulikult ka minul.
mind ehk

te

paremini

mõistaksite.
Astusin Tallinna Polütehnilisse Instituuti 1959. aastal ehk 41 aastat
See tähendab, et olen ülikooli senise
kas siis

poolteist
juhina.

aastat tehases

Kui

hea

päris

või

üliõpilasena, õppejõuna

ma

seejärel

praktika

Pärast

statsionaarsesse

Julgen

töötasin

ametist 1979. aastal, lubades

et

lüües kaasa

oli mul kaasa võtta

70ndate

aastate

lõpus

sai aga õpe-

hakkan ennast kordama. Loobusin
tulevikus kooli siiski

alates möödunud aastast, seega 20-aastase

jõud. Vahepealsetel
poolt,

aspirantuuri astusin,

õpingute ajal

aastat tootmis-

seda väita.

kunagi

aastatel

tagasi.

enam-vähem kursis

vilistlasena. Töötasin

õppejõuna.

tamisest ühtäkki isu täis, tundsin,

juhtus:

juba

poolega

töölisena, peale lõpetamist ligemale neli

tunnetus.

aspirantuuri

teise

ajaloo

jälgisin

tagasi

vaheaja järel,

tehnikaülikooli

töid

õppejõu

tulla. Nõnda ka
olen taas

õppe-

ja tegemisi väljast-

kaitsmiskomisjonides, majandusteaduskonna nõukogus ja

mujal.
Ühte-teist õppisin ka ise vahepeal juurde. 80ndatel konsultatsioonifirmas
“Mainor” teadusdirektorina töötades mõistsin, mida tähendab teabe-

ja teenin-

dusorganisatsiooni juhtimine, kuidas luua ja aktiivselt müüa teenuseid. Seejärel,
juba

Eesti

Majandusjuhtide

tärkavale turule

valitsuse koosseisus, said

ja

milles iseendale,

mas

ning

tunnetust,

Instituudi direktorina, tuli viia

ning tagada selle

erinevate

oma

selgemaks

need

kolleegidele.

piirid,

millises

on

strateegilist mõtlemist, turumajanduse

Kõigele

sellele

toetudes

ja

osas

tuleb

vabariigi

lootariigile,

õpetanud

turu

avaramat

mõistmist.

ja

konkurentsi

meie aastapäeva meeleolusid arvestades,

arutleda. Kui mõni

siis vabandan ette, üheks

koolitusasutus

Töö rahvusvahelises konsultatsioonifir-

äriühingute nõukogudes

haksingi alljärgnevalt

suur

isetasuvus. 90ndatel, töötades kolmes

põhjuseks

mu

ta-

seisukoht mõnele teist tundub väär,

võib olla minu ehk mitte

kõige tüüpilisem

suhe meie ülikooli. Ma ei rõhuta täna niivõrd hariduse tähtsust, ei

räägi

tea-
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dusest, insenerist, ülepea õpetamisest. Pean neid teemasid tähtsaiks, aga tunnistagem, neist

on

juba palju räägitud.

sõnaga

tulud

plaanilised

sõnadega,

ökonoomikast, tema

on

seni olnud

tagaplaanil.

tehnikaülikooli ökonoomiast

Tallinna Tehnikaülikoolis töötab praegu
deelarve

täna ülikooli

ärifirmadelt. Need teemad

ja vajadusest õppida
Mõne

räägin

Ma

üliõpilaste teenindamisest, meie eelarvest, võimalustest

orienteeritusest turule,

oleme

me

õpetada ligemale

on

aastal 305

sel aastal 305

valmis teenima

9000

1700

ligemale

käesoleval

töötajat. Ülikooli
krooni.

miljonit

et selle

miiljonit,

ka teadust, hooldama

üliõpilast, tegema

ja

koonTeiste

rahaga

uuendama

ülikooli varasid.

Muide, Tehnikaülikoolil
hektarit maad,
hoonetes

on

tuses olevat

staadioni

on

nimetamisväärselt

varasid. Meil

palju

kokku rohkem kui 14 hektarit katusealust, seega
seda

pinda,

jagu.

on

77

Tallinnas, seega vägagi väärtuslikku. Meile kuuluvates

enamuses

piltlikult

on

öeldes

enam

Hoonete kindlustusväärtust

on

kui 14

hinnatud

praktilises

kasu-

normaalmõõtmetega
1,3 miljardi kroonini.

Ainuüksi vile ülikooli asutuse, endiste Teaduste Akadeemia instituutide hoonete

kogupindala
on

pinda

seadmeild

33,7 tuhat ruutmeetrit. See

on

meie

vanas

on

peahoones Koplis. Ülikoolil

ja arvuteid, muud riistvara. Meil

tarkvara, eelkõige selle

on

sõna laiemas tähenduses:

Julgen väita,

Seda

on

et esitatud

kuu keskmine

ilmselt

miljoni

tõttu ei

suuda

akadeemiline

me

ka

personaliga,

väitega,

siis

aasta

lõpul

poole personalist

et

personal.

hooneid

oma

kaasaegsemaks

Kui nõustute minu

Samal

tegutsema mõlemas

suunas.

saavutamiseks tuleb meie

Turule orienteeritusest

pakun

Tallinna Tehnikaülikooli
dada teadusi
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vähendada.

moodustab

vajalikus tempos

kõrge

ehk siis väheste
korda teha

ega

lahenduseks kaks võimalust. Esiteks,

juba tuleval

Nähtavasti

aastal ülikooli

jätku, tuleb

peab

personali ja

eelolevatel

aastatel

Eelistan ilse siiski esimest võimalust ja usun, et selle

helged pead

ja

meie ühiselt

Seetõttu oli ka

muuta.

tänaseid varasid arvestades tuleb

varasid mõnevõrra

on

vaid 5652 krooni.

põhjusel

tulusid oluliselt suurendada. Teisalt, kui selleks ideid ei
eeskätt

sellest on raske

liiga tagasihoidlik.

möödunud

ametipalk

vähe, kui pealegi arvestada,

laboratoorset baasi

tänase

Paljut

inim-, ainelist ja tarkvara arvestades

veidi üle 300

kutsekvalifikatsiooniga
tulude

teadmisi, kogemusi, mitme-

nii edasi.

ja rahaliselt hinnata.

teenitav tulu

TTÜ töötaja

muid varasid, ohtralt

palju

on

kasutada nimetamisväärses mahus

suguseid süsteeme, metoodikaid, programmid ja
arvele võtta

viis korda rohkem, kui

peaaegu

senisest sihikindlamalt tööle panna.

meie teenustest

põhikirjas

on

kõigis tegevussuundades,

öeldud, et ülikooli eesmärgiks
anda teadus-

ja

on

eden-

akadeemilisel kutsete-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

astmetel

gevusel põhinevat kõrgkoolitust kõigil
olukorras, kui nende järele
või luua

uus

teenus,

on

ja sellega

ning

Üldjuhul

teenuseid.

arendustegevusel põhinevaid

osutada teadus-,

nõudlust. Kui nõudlust ei ole, tuleb

meid ümbritseb karm

teadus-

turumajandus. Kõigi

ja arendustegevuse

tekitada

see

turule tulla.

Tahtmata alahinnata õilsa akadeemilise tegevuse tähtsust, rõhutan
et

õppe- ja

saab teenuseid osutada vaid

meie

üha tihenevas kohalikus

osaleme

teenustega

ühtaegu,

poolt pakutavate õppe-,
ja

rahvusvahelises konkurentsis. Peame olema senisest otsustavamalt orienteeritud
kiiresti muutuvale turule, aga miks mitte ka seda turgu looma
Teisiti öeldes, ainult niiviisi
asemel

teenida juba 400 miljonit, seejärel

Toon

võtuga.

tegutsedes

suudame ehk

mõne näite. Aastaid

Käesoleva

peagi

ja
miljonit

võib-olla 500

meie

hiilgas

majandusteaduskond

kohaselt aga vähendati

riigitellimuse

aasta

ja

vastuvõttu majandusteaduskonda mulluselt 150lt

arendama.

tänase 300

miljoni

nii edasi.

suure

vastu-

riigleelarvelist

bakalaureuseõppe üliõpilaselt

vaid 70ni. Tuleb tunnistada, et endiselt oli konkurss neile kohtadele

suur

vastavad kohad täideti. Lootsime korvata väiksemat riigitelllimust, võttes
130

niisugust väljendit kasutada, vaid

—531 e. Langus
nähtavasti

kuigi

küll selle

veidi

enam

kui kolmandikule loodetuist

nimetamisväärne. Järelikult, turg

on

tõenäoliselt vähenenud,

me

ka

tasulistele kohtadele. Paraku, suutsime seda teenust müüa, kui

üliõpilast

lubate

ja

vastu

tõsiselt

raames

turundusega,

ei

muutunud, nõudlus

Pealegi

positstoneerinud

kuid seda

õpetada,

on

aga suurenenud.

pakkumine

oma

teenusena veel

ei

tegelnud

on
me

teenuseid. Oska-

mitte

ise luua

ega

arendada.
On ka üks hea ja oluline uudis. Käesoleval aastal astus

magistrantuuri
eest

170

puhul tegelesime

misega,

selle

sel suvel

bakalaureuseõppesse,
ette

Kõigepealt
riigitellimust

ei vähendata? Kust

on

on

edasi

õppida,

Ehk

on

raha

sihikindlalt teenuse arenda-

üliõpilasi

Kokkuvõttes võeti

üliõpilasi magist-

tasulistele kohtadele kui

sellest võime teha?

tegelda.

mujalt

oleme

oma

niisiis soodne. Selle

turundusega.

Kes

tagab,

et mõne tehnika-ala

saaks valitsus raha ühe

nii väga tahtnud?

Sel

üliõpilaskoha

juhul

ei

piisa

vaid

iseenesest: selleks tuleb ka tööd teha.

majandusteaduskonna magistrantide

teistele teaduskondadele?

vaja

märksa rohkem

turuga tuleb kindlasti

me

on

esmakordselt märksa rohkem

et säilitame vastuvõtu taseme

Võib-olla

ka

nägi. Missugused järeldused

hinna tõstmiseks, mida

lootusest,

õppeaastal

positsioneerimisega, põgusalt

majandusteaduskonda

riigitellimus

et

möödunud

majandusteaduskonna

155 nii-öelda

riigitellimuse-väliste üliõpilastena. Konjunktuur

teenuse

ri- kui

Valdav enamik neist,

magistranti.

rohkus endeks tulevikust ka

bakalaureusediplomi

omanikud

inseneriteadmised omandada,

ja

aru

saamas,

valmistuvad nüüd

selleks kas isiklikke või firma vahendeid kulutades. Kui nii, siis sellise teenuse

pakkumiseks peab

valmis olema

ja seda

ka müüma.
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Informaatikateaduskond võttis tänavu bakalaureusetu 490

neist tasulisse

üliõpilast,

oleme selle

valdkonna

infotehnoloogia

õppesse

ülikool, tegelikult palju olulisem kui

oluline

kolledž. Seda infot

piisa. Vaja

on

meie

tegeleb

allüksust. See

on

endiselt

üha suuremal määral instituutide

ja

tähtsaim töökohustus. Neid tuleb aga kindlasti aidata

aga

ja kindlustavat

tase. Turunduseks ei ole aga

turundust, küllap siis tõuseb ka vastuvõetavate
uut

ühtlasi

õppeteenuste müügiga,

müüki ettevalmistavat

aastaringset

vas-

vastne

peab jõuliselt levitama, et kujundada

homset turgu. Ülikooli vastuvõtutalitus
sellest üksi ei

ja diplomiõppesse

190. Peame endale teadvustama, et

vaja

direktorite

korraldades

ja õpetada,

vastavaid kursusi, muutes kinnistunud hoiakuid.
Suurem

orienteeritus turule
kohaselt

Mõningate uuringute
ja

on

oluline ka

akadeemiline

on

teadus-

ja arendustegevusele.

uurimistegevus USA,

Suurbritannia ülikoolides muutunud üha sarnasemaks

deemilised

uurimisgrupid

Püüavad kasvada suuremaks, anda

enam

Olen kindel, et teadus-

äritegevuses.

ettevõtetes

sagedamini

ülikooli seinte vahele. Teema

Ülikool
Kui

kui

Ma ei

on

vastu

räägi

mis minu arvates
raiskav. Ma

ja

on

et

ning kutsugem tippjuhte

seda

ja

võetud, tuleb neid ka hästi teenindada. Nad

õpetamise

täna

kvaliteedist ega

üldisest teenindusorientatsioonist.

On

et meie kitsad

negatiivselt mõjuma. Õnneks
probleemi

ressursse

detaile,

mis

Majandusjuhtide

see

tähendas kliente

hakkavad meie ärile

mõningatest

tööajal igal

on, et

kavadest

selle

dekanaatide, instituutide ja õppetoolide telefonid

momendil. Kui

vastaja puudub

telefoni

ühendus lülituma teisele numbrile.

Vajalikud

kui värske info internetis,

aga teenindusvalmidus

eelkõige

imestanud näiteks selle üle,
ümber

meie

lahendamiseks.

Elementaarne nõue
vastaksid

parkimisplatsid

olnud kuulda

on

nappe

palju

mida saaks hea tahte korral muuta. Töötades

Seepärast kardan,

on

õppetöö intensiivsusest,

Instituudis, rõõmustasin, kui parkimisplats oli autosid täis,
tulu.

oma

jätkuvalt käsitleda.

põhjendamatult tagasihoidlik ning sellega

räägin

riivavad silma

ja

muuski

rahastamine kasvab

välismaiste tellimuste arvel. Käi-

ning

ka välismaal

seda väärt,

Igasuguses

nagu

Aka-

omavahel.

teenindusorganisatsioon

üliõpilased

kliendid.

on

produktsiooni

ja arendustegevuse

lähiaastatel kiiremini eeskätt erasektori
gem siis

äritegevusega.

orienteerunud turule, konkureerivad

on

Kanada

kirjutama,

seistes

et

tudengid peavad

on

juurest, peaks

nii informatiivsed uksesildid

semestri

samasuguste tunniplaanide

ja

korrektsus. Olen

algul tunniplaane käsitsi

ees täna

nagu ka 25 aastat

tagasi.
Enamik meist osaleb vahetult

üliõpilastele vajalikke
teenindusasutustega,
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teadmisi

aga kas

ja

me

teenindusprotsessis,
oskusi

jagavad.

kannatame

nii ka

õppejõud,

kui nad

Meid võrreldakse täna teiste

võrdluse

välja?
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Muidugi

on

ülikool eeskätt

teabeorganisatsioon.

dusorganisatsioon. Teenindusorganisatsioonil
peame üha

kas äriettevõttelt võib

äriühingul

heaks kiidetud.

on

tuleva

Tegutsedes

aasta

Kas

näha ette

eelarve tänaseks

ja

juba koostatud ja nõukogus
muutuval turul, suudetakse

ja kulude eelarve, põhjendada vajalikke

või siis ressursside arvestamisest

ja

tamisest või turule orienteeritusest või teenindusvalmidusest

tamatult

õppida!? Arvan,

turumajanduses,

haavamata

mida

seejuures

inves-

rahavoogude kulgemist.

kõigest sellest,

tevõtetelt

spetsiifika,

oma

õppida?

konkurentsirohkel

varakult koostada detailne tulude

teeringuid,

Ent kindlasti ka teenin-

aga

enam arvestama.

Lõpetuseks
Mõnel

on

et on võimalik

aga

ülikooli

ja

turumajandus

ka PEAB.

otstarbekast kasuon

võimalik äriet-

Ülikool

on

täna para-

tuleb tuua ka ülikooli, loomulikult

põhiolemust.

Kõne Tallinna Tehnikaiülikooli 82.

pidulikul nõukogu istungil

15.

aastapiäievale piihendatud

septembril

2000 TTÜ aulas
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MÕTTEID HEINRICH LAULUST

Heinrich Laul

(1910—1991),
Eestis

kõige silmapaistvam
kõige suurem asjatundja
Mees, kes

tunnetas

20. sajandi teise poole
tegutsenud ehitusinsener ja

ehitustehnika kui terviku alal.

raudbetooni sisemist ilu

ja loogikat

nii nagu vaid väga vähesed.
Heinrich Laul oli nii reaal- kui ka humanitaarmaailmas

mekülgne isiksus,
sena

samas

paljud

nagu

teisedki

puhul jäävad

küllalt vastuoluline. Tavalise inimese

haritud mit-

sügavalt

silmapaistvad

isikud oli

ta

inime-

need vastuolud tähele-

panuta. Mitte aga inimese puhul, kes tegutseb paljude silme all, kellest paljud
vähemal või rohkemal määral sõltuvad, keda
Püüan

nägid

tagasihoidlikult

seda

iseloomustada

minu silmad tema elu

kõrvale tema inseneri-

paljud peavad endale eeskujuks.

professorLaulu

viimase

nelja

kui inimest nii, nagu

aastakümne

ja teadustegevust põhiliselt kujundanu,

jooksul.

tema

nii ehitustehnikas kui tehnikas üldse, samuti temaga lahutamatult seotud

ja humanitaarhuvid, sealhulgas erilise kiindumuse
Mainimata ei tahaks aga

kuidagi jätta

Jätan

erudeerituse

spordi-

muusikasse.

tema Intuitsioonivõimet. Leksikon

teadvustamata

läbitöötamisel

ütleb

intultsioon

põhinev

arutelu ennetav tõe tabamine. Selline võime tabada tõde saatis, aga tihti

ka

juhtis

teda nii raudbetooni

probleemide
konna

varasemate

on

kogemuste

hingeelu tunnetamisel, komplekssete

lahendamisel, aga ka

oma

kaastööliste valikul, kateedri

inseneri-

ja teadus-

kujundamisel.

Professor Laul oli harukordne

juhatamata.

Sellest hoolimata

mida talt oodatakse

ja

Mai Kaska

Remmel.

ja Hilja

juht.

sujus

Ta oskas kateedrit

töö kateedris

mida tal teha tuleb,

juhtida,

suurepäraselt. Igaüks teadis,

ülejäänu tegid

ära kateedri

ja

daamid

Laulu aegne kateeder oli ühtne kollektiiv, mis

vaidlustamata tunnistas Laulu autoriteeti. Kateedri koosolekutel
arutati tölseid

seda näiliselt

ja

seminaridel

muidki küsimusi. Jutt oli avameelne. Kartust, et räägitu ulatub

sinna, kuhu pole vaja (nii iseloomulik tollele ajale), ei olnud. Ühisedarutelud ja

nõupidamised,
suvised

aga

veelgi rohkem

vast

Iga-aastased jaanipäevad Valingul,

mised sidusid mitte ainult kateedri liikmeid

Vajaduse korral
kohustuslikud

vaid ka nende

peresid.

oskas Laul ennetada tekkida võivaid vastasseise. Kui

neljakuulised

sinna esimesena (muide
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ja aspirante,

täienduskursused Moskvas

ja Peterburis,

Laulu

ettevõt-

sünnipäevad Lohusalus, sügisesed matkad ja muud töövälised

algasid

läks Laul

matemaatikat kuulama). Pärast seda ei tihanud

keegi

ETTEKANDED. KÕNED, SÕNAVÕTUD

kursustest kõrvale hoida. Mulle meenub vaid üks
ees

kaotas enesevalitsuse
Laul

oli

soovinud
arvates

tunnistada

enne,

kui hakkas temaga

artiklis esinevaid näpu- või
esimese

kriitikat enda kohta

Kaotus

lauatennises

oma tööst rääkima,

või kaks kaotada. Kui ettevaatamatu

partii

males

silme

kõigi

hiljem.

ei kannatanud

allajäämist.

oma

kus Laul

ega

oli tema

kui vastaseks oli omaaegne Eesti meister Valter Raidna),

juhus (ka siis,

aspirant pidas

mõni

ja

tugevasti enesekeskne,

kunagi

juhtum,

tõstis häält, kuid sellest

sügise aspirandile,

aspirant juhtus

trükivigu, lõppes jutt ruttu ja

oli tõeliseks

talle

õigemaks

mainima tema

üsna külmalt.

Minule,

vapustuseks juhtum Elvas: olles

bussiga

ekskursioonil, ööbis kateeder sealses võõrastemajas, mõnisada meetrit raudtee-

jaamast.

ja

Laul

rongiga

varase

tulles märkas
tormas

nooremat

paar

meest veetsid öö

Elvasse. Laul oli

maja

suurepärases

ja

saabusid hommikul

sisse, tegi peapesu dotsent Leonid Allikasele, pööras

jaamajärele

buss käima

pandi ja jaama tagasi

Mõtlesin

kui
saata. Läks hulk
aega, enne

kuhu seltskonda

marssinud

küll

ma

kähku ära tulla. Kaunis ruttu aga

ja

tegelikult

et

otsa

ringi ja käskis

bussijuht jalule

saadi,
toodi.

professor võõrastemajja

olen sattunud

selgus,

jaamast

hoovil seisvat bussi. Ta

väljudes võõrastemaja

nurga tagant

enesele buss

ja

Tartus

meeleolus hetkeni, mil ta

kas

poleks targem

sealt

olin sattunud väga heasse

meeldivasse seltskonda.
Hilisemad aastad näitasid, et

ehkki

ta

seda

muretsedes
Samas võis

harva

helistas, olles kuulnud
ta

olla ka

lapselikult

Allan Sumbakul pärast rasket

asja

niikuinii saa”) või kui

Nõmme turult

mu

avameelne

ta

Kummaski

mulle ühel

kadumisest

ja rohmakas, kui

oma

ta andis Mai

lihtsalt arvas, et nii

ta

oli Laul väga südamlik inimene,

väikepoja

operatsiooni

naistepäevalilli.

ega üleolevat,

tavat

tegelikult

näitas. Mäletan, kui

välja

ta näiteks soovitas

jalg lasta amputeerida (”ega

Kaskale

õige ja

sest

10 rubla, toomaks endale

ettepanekus

on

hilisel õhtul
linnaliikluses.

ei olnud kübetki halvus-

ütles selle

puhtsüdamlikult

välja.
Laul ei

püüdnud kunagi

siirast heameelt

kolleegide ja

põlvkonnakaaslasi,
tilistel
tilist

Laul kui
Viimane

välja

kellele

tal endal

juhendaja

visati vette

õpilaste

ei

ju

ning

tundis

edusammudest. Tean mitmeid
või selle

kõrgkooli sissepääs

polii-

teame, et

polii-

lõpetamine

seejuures

oma

oleks

ei olnud.

püüdnud probleemi juhendatavale

ja pidi

ronima. See võte

takistada teiste arengut

kuidagi

oma

unistuseks ilma Laulu abita,

põhjustel jäänud

seljatagust

ega

sealt mõnede

polegi

vist

rohkem kui veerandsada, tõsi

põhimõtteliste näpunäidete

väga paha,

mitmel

jäi

valmis nämmutada.

tema

töö ka

aspirante

kaitses

toel ise

väitekirja

lõpetamata.

Laulu huumorimeel oli omapärane. Teinekord oli raske mõista, kas ta teeb

nalja,
ainult

naerab sinu üle või
1960—70ndate

räägib

aastate

ilmtõsist

juttu.

Selle koha

Nikolai Alumäe. Näiteks:

pealt

ületas teda vast

komandeeringus

olles
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küsib Laul noorelt

kolleegilt: “Palju

telie

uus

rubla, mõtleb veidi ja ütleb, et niisugust

mantel ka maksis?” Kuulnud, et 70

tema küll

ei

selga

paneks. Kolleegil

kõhe, jääb üle vaid ujedalt naeratada. Hulk aega hiljem mainib Lau]

muu

on

jutu

mantel maksnud peaaegu 75 rubla. Ole lahke! Vahel võisid ta naljad
seas, et tema
olla ka õelavõitu, mis rüütatuna

läbipaistvasse

nõukogus juhtkonda, kuid

ülikooli

Laulu

ja

ülikooli

juhtkonna

võltslihtsameelsusesse ärritasid

kindlustasid

suhted

populaarsuse allpool.

1970—80ndail

aastail

ei olnud

kõige

sõbralikumad, seda kajastasid ka vihjed pensioniealise (tänases mõttes veel
küllalt noore)

professori

Avalikku vastasseisu
Laul

ja pollitiline

vangistust, poleks

tagasiastumisekskateedrijuhataja

soovitatavaks

võim. Arvestades

olnud loomuvastane

võimule. Seda aga ei

tema
tema

päritolu ja saksaaegset
parteile ja nõukogude

olid ta suhted

Klausoniga Isegi

head.

lojaalsed,

kommunaalmajanduses. Fosforiidisõjas
osalenud

ja

parteisse

omaaegse

Viimasega

olid nad

asus

tema ausus

kuulumata. Valitsus-

ministrite

enne

nõukogu

(eriti

Laul meie

poolel,

kuid ise selles ei

ja Nikolai

Alumäe suhted. Arvan,

Alumäe

poolt Laulule)

öeldud iroonilisi

et

neist talunud

repliike.

Nad mõle-

respekteerisid teineteist, ja antagu mulle andeks, kui eksin, tundsid ka

väikest kadedust

teise suhtes.

Laul,

mõistes Alumäe

Alumäe aga, tunnetades Laulu kui inseneri töö

Lõpetuseks
kusagil
olnud

tahaksin veidi muudetud

praktilist

teoreetilist üleolekut,
tähtsust.

kujul korrata seda,

mida olen

varemgi

öelnud:

minule ja minu põlvkonna ehitusinseneridele on professor Laul
ja jäänud suureks eeskujuks, omamoodi ideaaliks sümboliks, kusjuures

tegelikkuses ei pruugi
Aga

esimehe

sõda koos töötanud linna

nad olid küllalt lähedased sõbrad, muidu ei oleks vist kumbki

mad

lävi

võitu ei uskunud.

Omaette huvitavad olid Heinrich Laulu

teineteisele

ja kõrge

oli andeka inimese akadeemiline

üks valdkondi, kus võis edasi liikuda ka

ringkondadega
Valter

sotsiaalset
lähenemine

sai takistuseks

juhtunud. Küllap

ideoloogiliste kompromisside suhtes, pealegi
karjäär

kohalt.

ei olnud.

muidugi

meie

usume

see

ideaal

ollagi

nii

suur ja nii puhas,

nagu

me seda usume.

seda siiski.

Sõnavõtt akadeemik Heinrich Laulu mälestusseminaril
20.
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Öpik

PÕLEVKIVIENERGEETIKA JA SELLE
ALTERNATIIVID EESTIS

Põlevkivi ebaefektiivne kasutamine
Kadusid arvestades müüakse elektri
kaevise

lõpptarbijale maapinnale

toodud

põlevkivi-

energiast kõigest
0535 40303 —0 2ehk:2o%;

kus 0,85

väljendab põlevkivi rikastamise, 0,3 energia

muundamise

ja 0,8

üle-

kande keskmist kadu.
Talvisel
kui suvisel

IV kvartal)

+

111 kvartal)

vajatakse

60% rohkem

põlevkivielektrit

ning detsembris-jaanuaris kaks

korda rohkem

juulis-augustis.
MW

1600

1200

[A

|

ы

i
с
`h
„Р,
\_

800

0

щ
Suvine poolaasta,

lühiajalised tipud
.

kui

poolaastal (I

poolel (TII +

Talvine poolaasta,

kuni

lühiajalised tipud kuni

1200 MW

1850 MW

Narva

elektrijaamade aastaringne
toodang (1998.a analoog)

PÜSIKOORMUS

pind A joone

-

a-a

all, toodab

koormus

ja

aastas 41% ehk

-3,3 TWh/a;
MUUTUV KOORMUS

-

pind B+C,

toodab aastas 59% ehk -4,7

TWh/a, kus B (-3,1 TWh/a)
b-b
С

on

pind joonte

a-a

ja

ning

(-4,6

ТУМЫ/

а)

оп

pool pinda b-b ja

c-c vahelt.
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Nii töötavadki

põlevkivikaevandused allpool projekteeritud

susi, millest tingituna

puudutab
nende

hind

põlevkivi

sulgemist

Ebaefektiivsuse
Suur

varude ammendumist

enne

tagajärjeks, jättes

tõusnud. suhteliselt

kaevandusi.

alakoormus allmaatootmist

peetakse

Eriti

Viimaste alakoormust
väära

ja

keskkonnapoliitika

kui kaevanduste

puhul.

põhjused:

kadu

põlevkivi rikastamisel,

rikastamise

põlevkivi kerogeenist.
*

tootmisvõim-

kõrgeks.

võrdeliselt maksustamata põlevkivikarjääride suuremad kesk-

konnakahjustused

*

on

kaob

jäägiga

15—20%

ž

Põlevkivi vedamise kulukus naftasaaduste

transiidiga

koormatud

raud-

teel.
*

Vananenud

põhiseadmete,

kide väga madal,
Ebaefektiivse

tuhaga,

kasutamisega

väävli ja lämmastiku

Tulemuseks
vaid

kõigest

hääli

on

turvas) ja

kaasneb keskkonna saastamine

kasutamise kui

ebaefektiivse

maagaas

aga ka meilt Eestist kostnud või kost-

likvideerimiseks.

ja kiireks põlevkivi aseaineks
import-tuumaenergia.

(puit, põlluvõsa, märgala-biomass,

soojus ja päikesekiirgus) energilaallikate
sellest, kas

rikastusjäägi ja

keskkonnasaastaja ning energeetiliselt ja

energiamajanduse

ainult maagaas või

taastuvate

võimsusega kondensatsiooniplok-

netokasutegur.

oksiidiga ning süsihappegaasiga.

Sellest seisukohast reaalseks

janduses saaks olla

MW

peamiselt Brüsselist,

põlevkivi

majanduslikult

200

27—30%

osa

Eesti

energiama-

Kohalike

tuule-

(fossiilne

ja veejõud,

maa-

nähtavas tulevikus ei olene oluliselt

suurte keskuste kontsentreeritud

energiatarvet

katab

põlevkivi

või

(või import-tuumaenergia).

Kohaliku, põlevkivile alternatiivse taastuvenergia-majanduse
arendamisest
Probleem

on

ülepolitiseeritud ja Eesti

natiivsetest kohalikest

rahvas

muinasjuttudega põlevkivile

energiaallikatest, isegi

kui Eesti Nokiast, eksiteele

alter-

juhi-

tud.
On ülim aeg
*

tühistada ebamäärane
säte

Energiaseaduses,

ja energlaturgu
mis kohustab

heitsoojuse energiat selle müüjalt
süsteem

ajas

1980ndate teisel

eksitav

peaaegu

poolel

(poliitiline!) hiljem

võrguettevõtet

ostma

lisatud

taastuv-

ja

lõpptarbija hinnaga; niisugune

sassi California

energiaturu ja

lik-

videeriti 1989. aastal;
*

stimuleerida
tuse ressursi
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taastuvenergia
ja

tootmist

saastemaksude arvelt.

läbipaistvalt ja

ainult fossiilse kü-
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Viimase kohta
Eesti

majanduse

saastemakse üle

Euroopa

Taastuvatest
metsatööstuse

olgu märgitud,

et oleks

põhjendamata kergemeelsus loota, et
välja energiamajanduse

konkurentsivõime tervikuna kannataks
Liidu alammäärade.

energiaallikatest

jääk.

on

Eestis kõige

Eesti kohalikud kütused

perspektiivikam puitkütus kui
põlevkivi

fossiilsed maavarad

on

turvas ning taastuv biomass: küttepuidu kõik liigid (küttepuu, hakkepuit,
puidujäätmed ja -brikett), kütuseks kasvatatav võsa ja roog, põhk. Ka turvast

ja

kui

noorimat

gitatud

ja

ainult

biokütuste

sarja,

aastatuhandetega
kuid turba

kompenseerimata emissiooniga)

põletamisel

maavara

on

Maa atmosfääri

mõnikord lii-

saastajana (CO

ta sinna ei sobi.

Kohalike kütuste
kütuse

taastuvat

ja maagaasi

ja energiamajanduse

osakaal

riikliku

arengukava primaarenergia

pikaajalise

bilansis %

EEARERDIAaabodsd»lõtkg1) jiiaslssmaigid1
. jo koosgbud
energiaallikad

II

OLJEESENRII LDN
1997. aastal

liku

arengukava

riigikogu
kohaselt

5

läbinud kütuse-

peab

turba

ja

14

= = 45

ja energiamajanduse pikaajalise

taastuva biokütuse

kogutoodang

riik-

Eestis

oluliselt kasvama.
Primaarkütuse

(arvud

1928
1990
1970

on

toodang Eestis

1922—1999 TJ

ümardatud +5%

piirides)

—|

100 | 2400 [ 5700 /
р
13700 [
—| 24700 [°
stat
|
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Tabeli andmetest (ESA

turbaenergia
kolmekordne
toodetud

osa

väike

Primaarkütuse

tõus.

põlevkivi

2000) ilmneb põlevkivienergla

absoluutne kahanemine

51%

bilansis

(koos impordiga

Biokütuse

moodustasid

maha

1999.

ja

aastal

Eestis

turvas + bio-

ning

arengukava

suur

kasutamise

suundumusi.

kohaliku tarbimise kiire tõus, mida võis täheldada

toodangu ja

ajavahemikus 1990—1997,
edasisest kasvust. Alates

väga

ning puitkütuse

Venemaalt 56%)

kütus kokku 13%, mis täielikult rahuldab riikliku

osa

lakanud, hoolimata metsaraie ja puldutööstuse

on

1998 hakkas

metsaraiest oluliselt

puitkütuse saagis

jääma.

:

Metsarale tihumeetri õhkkuiva biokütuse maksimaalne
läheks kütusena,

on

keskmiselt 7 GI (Soome andmetel

humeetri raie kohta saadi Eestis kütuse

primaarenergiat

saagis,

kui

kogu raie

6,4—7,6 GJ). Ühe ti2—3 korda rohkem kui

Soomes, 1997. aastal 4,7 GJ (1310 kWh) ja 1999. aastal 3,17 GJ (881 kWh).
Kuidas seda nihet seletada
Kui

1999.

aasta

ja hinnata, jäägu

metsa-

ja puidutöösturite selgitada.

olnuks üle-eelmise tasemel, võinuks saada

kolmandiku võrra

põlevkivienergia

puiduenergiat ligi

suhtes.

Metsaraie 1922—1999

Aasta

Põletatud

puidu

ekvivalentne

metsarale

tihumeetrit

%
1922

120
°|

1928

0,8

1960

—
|
НПИ

1970
1971

1980
1989

о
| 098
—

|зл

1990

AAt
11

38

11

52

1991
1992

39

2,1

1993

50

1994

50

1995
1996

53

34

86

1997

68

1998

52

1999

31
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Biokütuse

1998. aastal saab seletada

toodangu tagasilööki
kuid

masuudi) ajutise,

väga sügava hinnalangusega.

Ainult kütteks, tootmata elektrit, võib

praktiliselt

tõusta

puidu aastane kasutamine Eestis

veidi üle 30 PJ praeguse 22—27 PJ/a asemel

võrreldes üle kolmandiku

kuluga

maaõli (nafta-

energiast.

ja

moodustada

põlevkivi

Biokütuse massiivsem lülitamine

Eesti kütusebilanssi tähendaks aga biokütuse lülitamist elektritootmisse.
Eeltoodust tuleneb

akadeemiline

prioriteetseim

alane

taastuvenergia

TTÜ magistrantidele-doktorantidele ja Eesti Teadusfondile

anne

tamiseks tõhusate

grantidega:

eriti

puidu,

uurida

üles-

selle

toe-

hakkepuidu ja puidubriketi

(terade) kasutamise eeldusi ja väljavaateid Eestis, seejuures metsatöötlemise
arvestades.

arenguvariante

rakendamise

Hakkepuidu

laienemine

loob ühtlasi tehnilisi eeldusi

mistab ette biokütuse kasutamise latendamise
Biokütuse kasutamist elektri tootmiseks

põllu- ja märgalakultuuridega.

propageerivad

artiklis “Ökoloogiline

reklaamihõngulise pealkirjaga
ehitame riiki 128 uut

Eestis

Marek

Strandberg,

üle

jõujaama üksikvõimsusega

tuhandetel hektaritel roogu

maa

128

mille

seas

arvutatud

on

suurim

kapitali

ülemaalise

hooaja,

nädala

ja hundinuia.

Selle

elektri koostootmise

soojuse ja

uut

128 Eesti

elektrivõimsusega jõujaama kohta.

loodetav (allahinnatud!)

moo-

I—-17 MW.

Konkreetsemalt: esitatakse kava
15 MW

Eesti

majandusime

Biokütuseks soovitatakse kasvatada

elektrijaama”.

tootmismärgalade sadadel

põletamiseks hajutatakse

uue

val-

Mauring ja professor Ülo Mander ajalehe “Postimees” 2. juunil 2000

Tõnu

di

ja

koguhind 13,4

märgalade

perifeerial paikneva,

Nende

koguvõimsus

mld krooni. Muude

kohandamiseks ettenähtav

on

keskmiselt
420 MW

ja

kuludega kokku,
14 mld krooni,

on

kulu kokku 29,4 mld krooni. Puuduvad aga suured kulutused

elektrivõrgu rajamiseks,

mis

“korjaks

ja ööpäeva võimsuse ülejäägid ja

või tehaste kolmes või kaheski

vahetuses

kokku” nende

jaamade

suunaks need suurte keskuste

nädalaringselt

ühtlase

jõuvajaduse

katteks.
Vastasel korral ei ole reaalne artiklis kavandatud uute
nine

aastaringne

juneks

loodetud

täiskoormus

ning

2,2 TWh asemel

süsteemi aastase
ainult

1—1,5

TWh. Mida

kalkuleeritud hinnale 1,5 krooni/ kWh tähendaks, ei

lepime sellega,
2000”,

et praegu hindadest

Biokütuse
samm

nagu väitis härra M.

ja sealt

on

põllukultuuride
on

Strandberg

jõujaamade

elektrimüügi
vaja

see

5300-tun-

mahuks kuaga

elektri

kommentaare. Kuid

seminaril “Keskkonnakaitse

veel mõttetu rääkida.
arendamine

veel tükk maad

on

järjekorras puitkütuse järgmine

tootmismärgaladeni.

Siit järgneb ülesanne leida

lubatavate saastemaksude laekumist arvestades võimalus
rajada katseline võsa-,
roo-

või

hundinuiaküttega elektrijaam mingi perifeerse valla piirides.
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Biokütusele
damiseks

s.o

rida taastuvaid

pikk

soovitakse

saastemaksude abil

energiaallikaid,

mille

omavaheliseks klaarimiseks

peaks keegi

ette võtma.

midagi

Kohalikus keskkonnakaitses ei tohi olla, kas või Eesti Nokia nimel,
katoliiklane kui paavst ise

ja tõsta Eestis fossiilsete kütuste

suurem

turba

põlevkivi,

seotud saastemaksud määrani, mis halvab Eesti

maagaasi põletamisega

aren-

toetust. Käesolev referaat ei hakka neid

riigi

kuid küsimuse

pingeritta seadma,
ikkagi riigi,

veel

järgneb

vajatakse või

ja

majan-

duse.
Arvutused näitavad, et ääremaadele

hajutatud ja

elektrit

mitte alla

hinnaga

1,5 kr/ kWh tootev, roogu ja hundinuia põletav väikeste elektrijaamade

e 1 ole

konkurentsivõimeline

suurema

Euroopa

moodsa

põlevkivielektrijaamaga

süsinikoksiidi maksu korral, võrreldes
Liidus nähtava tuleviku

kohta. Kohalik

jaoks

saastemaks kui

suurem

oluliselt Eesti konkurentsivõimet

mida

sellega,

4—lo dollari (1995)

Euroopa Liidus

peaaegu

kõikides

vusvahelise ühenduse liikmena. Näiteks M.

on

prognoositud
tonni CO

piires

salvaks

ja

halvaks

aga

selle rah-

majandusharudes

Strandbergi

krooni tonni CO kohta suurendaks Eesti kulutusi

süsteem

ka kaks korda

soovitatud maks 500

elektrile 4 mld krooni

eest

aastas.

Biokütusena Eesti oludes

tuleb eeskätt ratsionaalselt kasutada metsa-

ja

puidutööstuse kõrvalsaadusi, mis muidu mädanedes saastavad atmosfääri samal
määral kui

põledes ja

muud biokütused.
kvaliteet
asuda

aastaringselt paremini

suur

ja kättesaadavus,

Biokütuse

järele

kohale

kasutamine

võiks

ülespumpamise

selle ressursi

vaja selgeks

kättesaadavad kui
praegu

saada

mis tahes

veel kasutamata

osa,

ja seejärel otsustada, kuidas

kasutamisele biokütuse tootmiseks.

taastuvenergia probleemide pingereas

hüdroelektri.

põlevkivi

on

on

märgalade ja põldude

teisele

sete

on

Kui

Kõne

asemel

all

ei

ole

koormustippude

mitte

pisi-HEJ-d,

silumiseks. Uurida

võimalust Narva veehoidlasse Eesti kaldale

turbiingeneraatoritega ja

otsida sobivat

Eestis seada
vaid
on

rajatavate

veejõu

vaja

vee

reversiiv-

merelahte kalda-HAEJ

püstita-

miseks.

Tuulejõu

ulatuslikule rakendamisele

siooniprobleemide
Mis maksab

lahendamise

aasta

likvideerimine

jooksul, isegi

2000 MW
koos

tasemel

intressidega

on

ja asendamine

praeguse elektrikasutuse

saastemakse nii

alternatiivsete

ligikaudu

6

vahenditega

TWh

aastas

ja

väga kallis ettevõtmine, milleks tuleb kulutada kapitali

umbes 60—100 mld krooni selle praeguses väärtuses.

Põlevkivitööstuse mahasurumiseks
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alles hüdroakumulat-

põlevkivienergeetika suretamine?

Põlevkivienergeetika
20

asuda

saame

järel.

palju,

et

ettevõtjatel

on

väga lihtne

kaoks huvi

tee

tõsta ressursi-

ja

investeeringuteks põlevkiviet-
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tevõtetesse. Näiteks soovitas härra M.

Euroopa

ühe raadiosaate

dispuudis iga

400—500 krooni. Kas aga Eesti
enam

kui küsitav, kui

pidada

Strandberg keskkonnaeksperdina

tonni

gaasilise

kannatab

majandus

silmas

CO

pealt kasseerida

välja

sellise

1995. aastal kaalutud

Vaba

riigile

pressingu,

on

maksumäära 2010.

aastaks: 4—lo dollarit tonni CO kohta.
Kui

peab

arvestama ka

säästlikumalt

Narva

asjaolu,

et

saab

põlevkivi

ja tulebki

senisest märksa

ja keskkonnasõbralikumalt kasutada!

elektrijaamade

Sõlmküsimused

uuendamine

peituvad

Narva

elektrijaamades,

mis ei tööta ühesugustes ääre-

tingimustes:
*

Balti

Elektrijaamal

võimaldab
—49%

ja

on

uute katelde

Eesti
veo

Elektrijaama

ja tuha

Balti

ja

200

ja soojuskoormus 0,8 TWh/a,

MWei-ga

annab kolmandiku võrra kütuse

reldes samasuguste
*

Narva kütte-

koostootmise

mis
48—

kasuteguri

saastemaksude säästu, võr-

ja

kateldega kondensatsiooniplokiga.

eeliseks

on

peaaegu

sama suur

rahaline sääst kütuse

mahapaneku kolm korda madalama taksi arvel kui linna
Kuid

Elektrijaamas.

see sääst

ei

ligidal

kompenseeri gaasiheltmete saaste-

maksude vähemkulu Narvas.
Viimane

asjaolu

taustal Balti

säästnud möödunud aastakümne madalate saastemaksude

on

Elektrijaama

olulist vahet mõlema

jadesse ja lugedes
arvestada
*

200 MW
200 MW

kõikide

plokkide

nimivõimsuseks 200

Elektrijaama

Elektrijaama plokile
Suurema

nr.

üksikasvõime

20 MW,

koos turbiini
ühele

on

suurusjärgu

uuendustega

seadistamise tasuvus turbiinide

on

pri-

Eesti

ja

muude

6—4

ploki

aastatoodanguga,

tõhusaid vahendeid, mille hind

võrra madalam kui variant

kombel tasub uuendada 4—6

Ülejäänud

muude

struktuuride vananemise tõttu on küsitav
ja renoveerimiseks

tuleb kasutada odavamaid, kuid vähem

ploki kohta

ja

koostootmisega kütteplokile ja

6, kus puudub katel.

uute katelde

arvu

elektrijaama

kasutamine

on

tippude katmiseks,

et uuenduste asemel tuleb lihtsalt

teteguri ja jooksvate

Keskkonnamaksude

uute

kateldega.

Sel

plokki.

remonttööde tõttu

suure

Märgin allpool põhimõttelisi probleeme uuringuteks
*

+

Vanade katelde asendamine uute atmosfääri rõhul töötavate tsirkuleeriv-

oriteetne Balti

*

Selle tõttu ei ole

plokkide ajaressursil. Laskumata

järgmist:

keevkihtkateldega (ACFB),

*

kondensatsiooniplokke.

jaama

s.o

leppida

mahuga
Narva

nii vähese

madala

saas-

kWh kohta.

elektrijaamade

(tuhk, gaasid) kriitika ja prognooside

osas:

arvestamine.
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*

Soojuse (vesi ja

aur)

omahind

sõltumatu

poliitiline,

on

tehnoloogiast

elektrijaamas.
*

Investeeringu eluiga
kas antud
tamise

puhul,

ka

vahet laenuintressi
Kõikide

I

gaasiga,

20 aastat, kui samal

*

on

kapitalimahutus
ajal

võetud

etapil

seda suudab
on

rahvusvahelistes

juhistes

põle-

ploki eluiga

vahel.

maksumus näib olevat

investeeringute

ülerõhu all
uue

atmosfäärirõhul võetakse 25 aastat. Ei tehta ka

ja kapitaliintressi

natud, näiteks, võrreldes NRG 1998.
antide

pealiskaudselt, kalkuleerimata,

tagada. Näiteks,

võrdlusarvutustes

see

aasta

mingil

määral alla hin-

äriplaaniga.

Mil määral vari-

tähtsust omab,

asjaolu

uuringus

on

mää-

ratlemata.
*

Ei mainita tariife tuha

mahapaneku

tustega, kes neid määravad.

paneku

eest või

Näiteks

arvestatav tariif 33,6 krooni

on

erikokkuleppeid

Balti

Elektrijaamas

tonni kohta, Eesti

valitsusasutuha maha-

Elektrijaamas

aga

kolm korda madalam.
*

Kui

suur on

kaupa,

ei

kulu lendtuha, SO2»

selgu uuringust.

ja NOx

Ometi

on

arvel kokku kui ka

komponentide

variantidel need kulud

just

erineval

määral olemas.
*

Maagaasi

hind 1100 kr/1000 m?

on

tipu ja reservi

katmise

puhul

kahtlaselt

madal, eriti soojuskoormuse tipu ajal mitte ainult Narvat silmas pidades.
*

Nõrdluse alt

on

välja jäänud huvitav

minireserviks: kütteelektri ost Eesti
muse

variant Narva küttetipu katmiseks

Elektrijaamast ööpäeva

ja

elektrikoor-

silumise arvel.

Hoolduskulude võrdlustabel Balti

Elektrijaamas,

senti

müüdud kWh kohta

variandid

Ostutööd

Кокка
Kõikide
tamiskadude

[

—9,9-142

kokkuhotuabinõudega,
vähendamine,

sh

kasuteguri

ALa S ua
tõstmine

vajaksime põlevkivielektri

ja põlevkivi

tatud 10 mln tonni asemel ainult 7—B mln tonni keskmise
kvaliteediga
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rikas-

tootmiseks seni kulu-

põlevkivi.

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

elektrijaamade
MW

koormuse katmine 200+20
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|
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33
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|

36
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60

49

42

49

63

70

57

selle, põlevkivielektri

mõjutada,

41

|

eest

4 USD

võivad

|
30

j

|

s.o

ja puiduhakke

pidurdada

vajadust ja sellega

küttel. Kuid

ikkagi põlevkiviküttega

ka

põlevkivi toodangut

või vähendada kohalikud

200 MW

kombijaamad gaasi,

aastaringse põhikoormuse kandjaks jäävad
kondensatsiooniplokid

Narvas. Viimaste

osa-
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tähtsust võib suurendada

tuumaelektrijaamade

koondamine

Leedus

ja

naaber-

maades.
Uue

rikastuse

kasuteguriga 34%, põlevkivi

vähenemisega

tõuseb

põlevkivi

kasutamise

piiramisega ja võrgukadude

kasutegur

0951034 - 085

20%-lt tasemele

0275

ehk tervelt kolmandiku võrra.

Kas

üllatab?

põlevkiviõli

Põlevkiviõlitööstus

on

Eestis

ühtejärge

vastu

mitu kriitilist olukorda. Raskeimaks, mis

tidega
tav

õlivabriku

sulgemise,

toornafta hind

Masuudi hind, mis

ning

on

põhjustas

76 aastat

mitme

ja

on

läbinud

Kiviter-tüüpi

retor-

oli 1998 viimane kvartal, kui Rotterdamis noteeri-

langes allapoole

kolme korra kallim

pidanud

tõusnud

põlevkiviõli

10 dollarit barreli eest.
on

ka

Praegu

on

nafta üle

dollari väärtus mele krooni suhtes.

hinna mõõduks,

on

1998. aasta

lõpu

tasemelt

45—50 dollarit tonnist tänaseks tõusnud tasemele 150—160 dollarit ehk 2700
—3OOO krooni

tonni

pealt.

See

on

üle kahe

korra rohkem kui

põlevkiviõli

omahind.
Akadeemiline

loeng

14. detsembril 2000

soojustehnika
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Leo

Mõtus

EESTI VAJAB INSENERE

riigitellimuse abil toimub Eestis praegu loovinseneride
väljasuretamine insenere valmistatakse ette seitse korda vähem

Koolituse

me

kohe

oma

ei

hariduspoliitikat

muuda, saab

ettevalmistuse
kui tarvis. Kui

majanduse arenguvõimaluste

arutamisest tühine unistus.

Ajakirjanduses

tekkinud arutelu

on

dade üle. Ainsa kiiret

ekspordi

kõrgtehnoloogilist (teadusmahukat)
toetavad

gusuunda
keiser

on

ju

perspektiivsete majandusarengu

kasvu võimaldava alana
tootmist. Ja endiselt

kõrgetasemelised

on taas

suun-

esile tõstetud

puuduvad

otsused. On vist viimane aeg

sellist aren-

välja

ütelda:

alasti!

Kaks taset
Teadusmahukas tootmine eeldab häid teadlasi
tikas kasutatakse tootmises kahe
kvalifikatsiooni

vajavate

ja loomingulist

lähenemist

arendus)

akadeemilise

tööde

tasemega

tegemiseks

vajavate

haridusega

ja

häid insenere. Maailma

insenere

prak-

rutiinsete, kuid kõrget

valmistatakse ette rakendusinsenere

ülesannete

lahendamiseks (uute toodete

insenere. Eesti Inseneride Liidu osalemisel

ettevalmistatud Eesti kutseseaduse eelnõu eeldab loovinsenerilt, lähtudes maail-

mapraktikast, magistritasemega koolitust.
Eesti statistika aastaraamatus (1999) toodud andmetel väheneb tehnika-

ja

tehnoloogiaalal magistrite riigitellimus pidevalt. Praegune tehnikaspetsialistide
riigitellimuse tase e 1 garanteeri isegi inseneride taastootmist, rääkimata uute
toodete arendamiseks

vajalike kaasaegse haridusega spetsialistide pealekasvust.

Bakalaureuseõpet lõpetavad üliõpilased
ohtu

on

Kriitiline
Eesti

poolelijääva

hariduse pärast,

projektid.

piir

majanduse

arengusuuna

Loovinseneride ettevalmistus
aastad

on mures

sattunud mitmed Eestile olulised

tühja

rääkimist

väga pikaks ajaks
nimetatakse

ja

lõplikuks paikapanemiseks
on

juba langenud

on jäänud vähe aega.
alla kriitilise piiri. Veel mõned

otsustamise edasilükkamist

madala

garanteerib,

kvalifikatsiooniga tööjõuga

arengumaadeks.

See ei ole

ju

et Eesti

jääb

maaks. Selliseid maid

ometi meie eesmärk?

Postimees, 29. veebruar 2000
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Vello Reedik

EESTI KÕRGHARIDUSPOLIITIKA ON
KUJUNDAMATA

valitsus otsustas

Kuigi

vaibu diskussioon

juseks

on

jagatigi
naga,

kõrghariduse

maagiline

rahulikum

loeti

jätta ülikoolides õppemaksu

ei

kindlasti. Põhasi oli

polnud ja

õiglaselt

kõrgkoole

ülikoolivahelise

piirdus

krigi-

pannud.

Kas koolitustellimus ikka

et

lähiajal

üliõpilaspead kokku, pandi neile hinnalipikud külge ja nii

koolitusraha ülikoolide vahel ära. Asi

seisukohaga,

sügisel kehtestamata,

sõnaühend “riiklik tellimus”. Varem seda

mida keegi tähele ei

rimise küsimused

sel

finantseerimise ümber

on

see

lahendab?
Eestis

on

imeravim, mis kõrghariduse finantseeTuleb nõustuda

liiga palju,

levinud

ajakirjanduses

et toetama

peaks

vaid

tugevaid

ülikoole. Riiklik koolitustellimus tundub olevat tõesti ainuke radikaalne vahend
Eesti anarhiliselt

paisunud kõrgharidussüsteemi

targalt ja professionaalselt
üpris

lõpetamise
tutel

näol.

piirata ja

Ega

Eesti

Esialgsete

korrastamiseks, kuid seda tuleb
kavade kohaselt sal suurima

Põllumajandusülikool nelja

Tallinna

ja

eriala finantseerimise
seletama-

Tehnikaülikoolgi jäänud puutumata

valiti ohvriks mehaanikainseneri haridus, mida tahetakse oluliselt

põhjustel

ja keegi
asi

löögi

ootamatu

kasutada.

tasuliseks muuta. Mükse jagus ka teistele. Kuid

ei tea, milliseid erialasid tabab ministeeriumi

päevselge: ülepolitiseeritud

emotsionaalses

haridusministeeriumil võimalik selleks

ja

see on

alles

asja algus

järgmine piksenool. Üks

kiirustamise õhkkonnas

jäänud paari

kuu

jooksul

teha

pole

mingeid

mõistlikke otsuseid.

Seepärast
maha

ja

teha

on

praeguses olukorras ainult üks mõistlik lahendus

aastapäevad pingsat

tegelikult õieti polegi. Väga

tööd Eesti

meeldiv oli

võtta aeg

euroopaliku kõrghariduspoliitika põhisuunad.

Selle kõrval tundub

ajakirjanduses toimunud hästiorganiseeritud kampaania

õppemaksu

poliitikuile peab ikka ja jälle selgeks tegema tõdesid,
toimima

inimese

inimese

võimetest lähtuv

õppimisvõimalused

kehtestada reaalsed sotsiaalsed

on

garantiid,

ilma kõrvalise abita toime tulla, ei

vaja

et riigi

mitu

ülikoolides üldise

konkurentsivõime

pidevalt selgitama,

hariduslik

määrab ära andekus

sugune varandusliku tsensuse seadmine
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vajaliku

juba

kehtestamiseks lausa imelik. Kerkib küsimus, miks mele haridus-

sõltub kodanike haridustasemest? Miks peab

peab

ju

lugeda Üliõpilaskondade Liidu juhatuse

esimehe Leif Kalevi artiklit, kus ta suutis lühidalt formuleerida Eestile

kuud

mida

kõrghariduspoliitika kallal,

et

edukas

turumajandus,

et

riigis
noore

ja õppimistahe ning

et

siin täiesti kohatu? Et selleks

on

mis

peavad

võimaldama

igavaja

üliõpilasel

vist kommentaare. Kas tõesti

on

meie

INSENER JA INSENERIHARIDUS

valitsusel

ja hariduspoliitikutel

ununenud

aastal ratifitseeritud

1991.

majan-

duslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, kus Eesti riik
võttis endale kohustused
suguse sotsiaalse

hariduspoliitika

valitsevad parem- ega ka
oma

demokraatliku

kipu Euroopa

vasakpoolsed poliitikud,

hariduspoliitikast kaugeneda?
On

selge,

et

peab tagama

kõrghariduse

finantseerimise

eurointegratsiooni protsessi

teiste

laste kaadri, mis

sest mõlemad on huvitatud

Paraku määravad meie

tulevikule,

peal
sest

ja

kiiresti

Liidu

ei

oota

võrdse tea-

koostamisel jälgida

liikmesriikide haridusstatistikat

arenevatel riikidel.

Sellel

on

määrav

ja

tähtsus Eesti

Liitu viletsa haridustaseme

ju keegi Euroopa

peame

humanitaarharit-

garanteeriks riigile vajaliku tööstuspotentsiaali ja

turumajandusega Euroopa

hoida silm

pigem

riigi kõrghariduspoliitika

dus- ning kultuurialase suhtluse. Siin tuleb koolitustellimuse
stabiilse

ära

kavandamisel

poliitika

haaratud

võrdväärse inseneride

partnerriikidega

euroopalikust

hariduspoliitika

taotlused.

mitmesuguste huvigruppide omakasupüüdlikud
arvestama, et

Nii-

riikides vahelduvalt

tõstmisest. Miks Eesti tahab siis

konkurentsivõime

maa

hariduspoliitika kujundamiseks?

kallale ei

konku-

ja

rentsivõimetu tööstusega, ainult abi manguvat riiki.
Postimees, 20. märts 2000

Raimund Übar

KIHILINE KÕRGHARIDUS

Kui küsimuse all

kõrgkooli finantseerimine,

on

dada: oleme vaesed, ei

ja

muld

on

olemas, vaid külva, väeta

kohustustest viia

jagub
on

3%. Neis arvudes

maamehe aruga teadis Andres

on

aladele.

Haridus

ja

ja
nii

samal

ajal

kõrgkool,

kui arenenud

Millele siis

maades

ikkagi rajame

saanud teadmised, raud

ka

Vargamäel,

täpselt,

kus

on

eriala ei ole samad

otsimegi sihipära.

aga

jutt

asjad.

ning

oma

lihased aga

kui Indrek ülikooli saadeti.

prioriteedid.

jälgida dispuuti kõrghariduse

püüdvad pealkirjad räägivad haridusest,
ratsionaalselt

vaimuvara. Seemned

ometi poeme kõrvale

suhe, kuidas hoolib rootslane või sakslane

peenrahaks? Raha polnud

On olnud huvitav

on tema

väetis. Teadusele, millest toitub

teeb seda eestlane.

maailmas, kus väärtuseks

muutunud

ja

oleks vastutustundetu vaban-

lõika... Kuid

koguproduktist,

väljendub

vaimuvarast
ja kuidas

saatuse

Aga

igal sügisel põllule

vaid 0,4% rahvuslikust

see

oma

jätku

raha. Eesti varandus

rahastamise teemal:

pilku-

käib koolitustellimustest eriTurumaailm sunnib mõtlema

Vundament

aga

ei

ole siht,

maja

on
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eesmärk. Ja ka haridus

pole siht, hoopis eriala

vajalikuks tööandjale.

Haridus ei ole turuväärtus, mida saaks müüa.

ei

peaks riik,

ei

saa

ettevõtlust.

Ülikoolist

lõpetanu

Seepärast

saadavad erialateadmised

mida müüa või millele ettevõte rajada.

just kaup,

mis teeb ülikooli

kes orienteerub rahva vaimuvarale, maksustama haridust. Samas

spondeerida

riik

on see,

maksaks kinni eraettevõtte ressursi,

olgu

Seega

oleks

jah

selleks siis elekter,

on

aga

imelik, kui riik
või know-

soojus

how.

:

Kahekihiline ülikool
Alma mater'i seinte vahel toimuv koosneb kahest kihist

kujunemisest ja
se

mõtlemise oskust. Alma

saama.

See

mõtleb. Ja
maksma

on

mater

ei

ole kool,

kuhu

ja abstrakt-

tullakse ainult teadmisi

koht, kuhu tudeng tuleb õppima professori käest, kuidas professor

see

ja

hariduse vundamendi

erialaks valmistumisest. Vundament tähendab loova

on

koht, kus ka professor õpib tudengi(!) käest. Kes siis peaks

mille eest? Kas

üliõpilane professorile?

Või

hoopis professor

üli-

õpilasele?
akadeemilises uurimistöös,

Kõrgharidus kujuneb
vabadusega ja

kulutused selleks

peaks

abil kaevandatakse eesti vaimuvara.

on

seotud

akadeemilise

enda kanda võtma riik. Nende kulutuste
aga nõuab konkreetseid oskusi

Tööturg

ja

teadmisi.

Ärimees

Luukas

pakub retsepti: “Erakapital ja haridussüsteem peaksid

tis koostööd tegema, kuid
tarvis

kõrgkoolid peaksid

spetsialiste” (Arter, 12.02.2000).

ment, siis

erakapital peaks

osalema

Kui

tõhusamalt koolitama

majanduse

riigitoetuse objektiks olgu

tudengite

“viimistlemisel”

Ees-

vunda-

asjatundjateks

konkreetsetel erialadel. Kiiresti muutuvate “kuumade” erialateadmiste vahendamiseks

peaks

tööstusest

ja majandusest, külalisprofessoreid

vähem kiiresti

muutuv

ülikool

haarama

sellel

kaasa

kõigel

on

asjatundjaid

aga

turu

poolt

määratud hind.
Kuid

hariduse

samas,

(erlalateadmistel)

on

ka

“ajalisel”

selgesti

ehk

hetkele

orienteeritud

komponendil

määratletav turuväärtus, mida pärast

oman-

damist saab kaubaks teha.

Maksulised kursused
Ei

peaks küsima:

Eristades

kas kehtestada

õppemaksu?

hariduses turuväärtuslikku

hariduse finantseerimise

sihipära

nii

ja

Küsima

peaks:

üldväärtuslikku

riigi,

mida maksustada?

ning

konkretiseerides

eraettevõtluse kui ka hariduse

saaja

seisukohtadest, muutuksid probleemidki selgemaks ja otsused loogilisemaks.

Ühelt poolt,

kui tahame,

et

rahvas oleks haritud

ja

üllatusteks, mida tehnika ja ühiskonna tormakas ning
päevast päeva serveerib, peaks aluskõrgharidus olema
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hästi ette valmistatud
ettevaatamatu

tasuta.

Väga suurele

areng
osale
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meie rahva
alaoskuste

kes seda soovivad. Küll

hulgast, kõigile,

ja

Sihipärastatud õppemaks
jundada

oma

maksu näol ei

rajatud,
näidata

ja

tudengile

ka unikaalse võimaluse ise ku-

on

olnud

paksusele.

piisavalt

võimalusi

oma annet

peaks olemariigi

on

hinna valemisse

“Tingtudengi”

enesepettus ja poliitiku

algandmete põhjendatus

küsitav,

on

on

Poliitilised otsused ei

peaks kõrgharidust

veel vähem

tükeldama tasuliseks

tasuliseks, määratlemata, millistel erialadel ja kui

suur

peaks

me

vajame professoreid.

poolt

dikteeritavaks

Erialade koolitustellimus

Riigi- ja eraülikoolide
Kuidas saaks ellu viia

väsinud

on?

ära

Tuleks teha

olemasolevat

juba

neid

mater'id võtma
oma

Ja ega saakski
Kes

poleks

sellega,

mis

nõus
on

andmisel

enese

oma

peale

õppekavadesse (see
tudengitelt

tasu
enam

era-

Samas aga

parematele külgedele.
õppimaks
veelgi

tundma elu,

töötajatele,

oma

Eestis

vaja.

Siis

samade kursuste koordineerimise,

olekski koostöö

riigiülikoolist

teadmiste eest raha

tasuta. Erinevus

ja reformideta,

ettevõtlusega) ja,

mis

sääraste uute valikkursuste eest.

kritiseerida Eesti

“kuumade”

taotledes lisatoetust

elu

tudengi

akadeemilist ressurssi.

saadikud ekskursioonidele üle Eestimaa,

parata, nõudma ka

jääma

nii, nagu astusid ellu

milliseid lektoreid kutsutakse, millist kmow-how'd oleks

lülitama

haridus, kui

aga

õppeaastatel.

uurimaks, milliseid kursusi korraldavad firmad ja ettevõtted
alma

on

peaks

“kahe kihi ideed” ilma šoki

kõrghariduse

kõrgkoolidki, kasutades vaid
Ülikoolid pühendugu hariduse

peaksid

mitte-

vahe kaob

millest haridusmaailm

oma

ja

“tellimusele”

ja operatiivne reageerimine

enda mureks kursuste valimisel viimastel

läkitagu

põh-

olema koolitustel-

limus. Tuleks lähtuda üldrahvalikust konsensusest, kui kallis

enese

panek

lükkamine

vastutuse

nende kasutamine valemites.

jendatud

palju

on

ja õppeedukust sponsoritele

toetus ehk riiklikkoolitustellimus haridusele? Seda

jagamiseks

numbrite kanda. Kui

õppe-

vundament

põhjendada.

ei oska keegi öelda, veel vähem arvutada.
ülikoolidele raha

ja mittemaksuliste

See tähendaks ka, et rahamured

kohe ülikooli astudes, vaid alles siis, kui

algaks

toetuse saamist

Milline

annaks

“haridustee marsruuti” ülikoolis läbi maksuliste

kursuste vastavalt rahakoti

kui

tasuma eri-

peaks

aga

-teadmiste eest.

riigi- ja

kulutama, peaks leppima

eraülikoolide vahel aga kaoks, sest

eespool

kir-

Valitud haridusvaldkondades tuleks luua maailma standarditele vastav

õp-

riigilt,

soovivad

saadava hariduse taset.

ju

erakoolidki

jeldatud süsteemi, alustades ainult teisest

pebaas, laborid, rakendada külalisprofessoreid.
guid kõrgtehnolooglat

teenivasse teadusse

tõusuga investeeringute

kasutamisel

—,

just

sedasama

otsast.

Tuleks

järsult tõsta investeerin-

ja kõrgharidusse

sest seal

on

peidus

koos

Eesti

vastutuse

majandusliku
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iseseisvuse

ja

arengu

koordineerida
ülikoolis

professorite energiat,
rahva

ressursside kasutamist,

vaja optimeerida

et nad ei

peaks ühtaegu õpetama kuues

“era”

ja pendeldama loengult loengule

1,5-miljonilise

on

Oleks

garantii.

ning “riigi”

ülikooli? Kas

jaoks vaja paarikümmet

eri

vahel. Kas tõesti
on

üldse

see

võimalik?
Imesid ei sünni. Kui Eesti
siis ei

saa

rohkem kui 20% sellest, mis
Miks

professori palk

on

kaitsevägi

gud

õpetamise ja

kõigepealt

haridus

pealesunnitud

geograafilistelt

ning

alles

professori

omast,

teaduse tase) olla

i
ülikooliga,
2%

ja kõrgharidusse? Riigi kaitsepotentslaali

märkamatult kanduvad

samuti

20% Lääne

peaks.

konfrontatsioonis

reeruda? Miks ei võiks NATO
teadusse

on

ka Eesti ülikooli tulemuslikkus (loe:

sees

seejärel

olla ka

et

koope-

investeeringud

tänases maailmas, kus lahin-

tandritelt
raud

selle asemel,

ja

majanduslikele,

määrab

lihased.
2000

Luup 7,

Jakob

Kübarsepp

TEHNIKAERIALADE LANGUS

Tänasel

kõrgharidusmaastikul

mumas

on

arvestama

Need

on

rahvuste

ja

riikide

kõrghariduse võrgustumisprotsess,
kogu regioonis

tingimused

toimivate

piirid jäänud

kitsaks

mis sunnib ülikoole üha

toienam

tendentsidega.

kehtivad ka Eesti

ülikoolide

soovitakse säilitada konkurentsivõimelisust

ja

ja kõrgkoolide jaoks,

identiteeti

Euroopa

kui

ühtlustuvas

kõrgharidusruumis.

Õppe- ja teadustegevuse
seks

ja

on

selgelt

konkurentsivõimelise arengu

määratletud riiklikud

tingimatuks

eeldu-

prioriteedid hariduspoliitika kujundamisel

elluviimisel.

Riiklik tellimus

Sageli

seonduvad

tikaga. Üheks
hendiks võib

hariduspoliitilised

pidada

lõpetanute järele

majandus- ja regionaalpolii-

kõghariduspoliitika

teostamise

va-

riiklikku koolitustellimust.

Riikliku koolitustellimuse
alustest: erialade
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vahendid

selliseks, ehk olulisimakski

kujundamisel

on

võimalik lähtuda kolme

liiki

atraktiivsus, tulemuslikkus ja vajadus ühe või teise eriala
ühiskonnas.
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kättesaadav.

Informatsioon erialade atraktiivsuse kohta

on

Näiteks statistikaameti haridust käsitlevast

aastakogumikust selgub,

lik-õiguslike ja eraõiguslike
alad

on

pärit

tusteadused

(eelkõige keeled),

et ava-

eri-

ning kõrgkoolide populaarseimad

ülikoolide

selliste koolitusalade

kergelt

koolitus

hulgast,

kaubandus

ja

kasva-

nagu õpetajate
ja ärindus, sotsiaal- ja käitumis- ning

humanitaarteadused.
Väheatraktiivsete erialade hulka kuulub enamik tehnika

ja tehnoloogiaga

seotud erialasid.

Üldjuhul
muslikkus

on

atraktiivsematel erialadel

ja/või

koolitusvaldkondadel ka tule-

kõrgem.

Statistikaameti

“Haridus 1999/2000* andmeil moodustasid

kogumiku

sotsiaal-

tajakoolituse ja kasvatusteaduste, kaubanduse ja ärinduse ning
tumisteaduste bakalaureuse-

ja diplomiõppes õppima

ja 3,1 % kõikidest õppima asunuist,
24,2
alade

kõikidest

prorektori

Suurema efektiivsuse

Vastuvõtt
1999/2000.

lõpetanud

ja/või

Suhteliselt

kasu-

ise tasuvaid

ja diplomiõppesse

16,9%, samal

ajal

kui

tehnikaaladel

moodustas

1998/99.

eelneva,

kõrgkooli

vastava

õppeaasta

astme

lõpe-

suurema

et

riiklikkoolitustellimus

kasuteguriga

efektiivsusega töötavate

suur

peaks

töötavatel erialadel

suurenema

praegu mõne-

tehnikaalade arvelt.

väljalangevus (kuni 30%) ja õpingute

venimine

on

prob-

ka näiteks Soomes ja Rootsis.

tehnikaaladel

Kolmandaks

põhimõtteks riigitellimuse kujundamisel

lõpetanute järele.

tööjõuturul nõutud,
Kahest

Toetada tuleks

eelnimetatud

leiagi asjakohast

hetkeolukorrale

õppeaastati) ning

eelkõige

on

vajadus

ühe või teise

neid erialasid, mille

lõpetajad

sh ühiskondlikku rikkust tootvatel erialadel.

näitajast (atraktiivsus, tulemuslikkus)
ametlikku infot

Kõiki koolitusvaldkondi
vaid

omase

eest

11,5%.

võrra väiksema

leemiks ju

parafraseerides TÜ

tagab seegi, et enamik õpingute

Esitatud näited ei tähenda seda,

aegu ei

12,0, 31,3 ja 6,1%

vanale aurumasinale

moodustasid kõikidest ülikooli või

atraktiivsetel

on

moodustasid nende

vastavalt

eelnimetatud erialadel.

bakalaureuse-

õppeaastal

tanuist vaid

eriala

käi-

10,5,

õppeaastal

mitte kõik erialad ei tööta

kaugeltki

Volli Kalmu sõnu (EPL 22.10.)

üliõpilasi õpib just

Langus

vastavalt

lõpetanutest.

See tähendab, et

teguriga.

1998/99.

ja diplomiõppe lõpetanud

bakalaureuse-

asunud

õpe-

ja

spetsialistide vajalikkuse

haarava analüüsi

haridusturul

erinevalt pea-

puudumise

kohta Eestis.

tõttu saab

tugineda

(sisseastujate, üliõpilaste ja lõpetanute

võrrelda seda vastavate

näitajatega Põhjamaades

või

arv

Euroopas

tervikuna.
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Üliõpilaste

arvu

analüüs koolitusalade

laste suhtelise

arvu

langust

tasemel. Samuti äratab

bakalaureuse-

järgi

näitab tehnikaerialade

üliõpi-

ja diplomiõppe ning magistriõppe
suhteliselt väike

tähelepanu magistri- ja doktoriõppe

osa

üliõpilaste koguarvus.
Ühe võimaliku põhjusena võiks nimetada riigieelarve välistel õppekohtadel

õppivate üliõpilaste
tehnoloogiaga

kiiret kasvu

arvu

tehnika

ja

märgatav ka vastuvõtuarve analüüsides. Erandiks

on

eelkõige atraktiivsematel,

mitteseotud erialadel.

Vähenemistendents

infotehnoloogiaga

on

seotud erialade atraktiivsuse jätkuv kasv.

Eestis moodustasid tehnikaerialade

lõpetanud

1998/99 vastavalt 9,7, 11,9 ja 11,5% kõikidest
see

arv

üldjuhul

17,0 ja

Taanis

Soomes keskmiselt 25,

hariduspoliitika peaks koolitustellimuse

majanduse ja

kaudu

eelkõige püüdma kujunmis teeniksid Eesti

ühiskonna arengu huve.

Tulemusnäitajate,

samuti kvaliteedi

erinevad

ning

arvestamine

on

õigustatud eelkõige

efektiivsuse saavutamise võimalused vald-

on

seetõttu võib

see

näitaja

olla oluline konkreetse riikliku

koolitustellimuse esitamisel, kuid mitte selle üldiste mahtude
Tehnikaerialade
on

üliõpilaste

tähtis roll

Soome

ja

riiklike

investeeringutega

Riigi

Rootsi

tellimuse

veelgi

maailmas näitab

edusammud

tehnika-

kujundamine

ku viimist vabaturule.

üliõpilaste

arv

kujundamisel.

vastupidiselt

selgetel hariduspoliitilistel prioriteetidel.

majanduse

leemidega. Kõrghariduse
vate

Saksamaal 19,7,

Belgias 22,

optimaalsed proportsioonid,

koolitusalade siseselt. Järelikult

kasvu, selles

ja
on

14,3%.

dada koolitusalade vahelised

konniti

lõpetanutest. Euroopa

1997/98
maades

vahekord

Optimaalne
Riiklik

suurem:

Rootsis

aastatel 1996/97,

on

Eestile

selget

Lähinaabrite

suuresti seotud märkimisväärsete

ja tehnoloogiaharidusse.
on

tihedalt

seotud

tasulise

hariduse

prob-

tasuliseks muutumine ei tohiks tähendada selle täielik-

Sel juhul

suhtarvud

deformeeruksid erinevatel koolitusaladel

riigi

huvidele

mittevastavates suundades

õppi-

senisest

enam.

Tasulise hariduse

kehtestamisega peaks

kaasnema

õppetegevuseks suuri investeeringuid nõudvatel, kuid
kahjumisse jäävatel

erialadel

rentseerimine võrreldes

õppijatele õppetoetuste

riigile esmavajalikel,

vähese

või

populaarsuse tõttu

õppemaksu selge

dife-

teistega.
Postimees, 6. november 2000
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ÖELDUD,

KUNAGI

KUNAGI KIRJUTATUD

Karl

Ipsberg

TEHNILINE HARIDUS VAESLAPSENA
OMA KODUS
Vanad

jutud

senud

Euroopa ja

kõnelevad

mingist

kuuendast

maailmajaost, Atlantisest, mis

aset-

Ameerika vahel, mida aga nüüd katvat Atlandi ookean. Ei

olevat võimatu, et

see

kadunud, ilus maailmaosa jällegi kord merevoogudest

tõuseb, ametlikud geoloogid e 1 eita säärast võimalust.
Need

kõrgema
vaatliku

jutud meenuvad,

vanad

kui

võetakse kõnele

tehnilise hariduse korraldamine, millest

pildi

oma

k.a 2.

ja

hiljuti

mele

tehnilise,

eriti

“Päevaleht” andis üle-

4. novembri numbreis. Mõnikord

on

see

küsimus

võetud käsile kaunis elavalt, nagu möödunud aasta detsembrikuus, pärast seda,
kui

Tehnilise Hariduse Edendamise

see

feraadiõhtul

Tallinna

vaidlus, mis

äratas

varemgi ja näis,

meremadudestki.

täpselt

keerutas

veepinnale

avalikul

re-

tekkis

suus

kõnelevad

Ja kui meie tehnilise hariduse

lõunapoolsete

terased silmad arvasid

rohelisi latvu.

koguni juba palmipuude

meremeeste

kuskilt

oma

korraldatud

üldist huvi selle küsimuse vastu. Sääraseild momente oli

vees

lsegi uuema-aja

poolt

päevakorda. Ajakirjanduses

nagu tõuseks Atlantis tõesti

nägevat sügavas

ikka

Seltsi

võeti

raekojasaalis

Aga muinasjutud

meresügavuses elutsevaist

Atlantis näis kerkivat, ilmus

merede sügavusest mõni

meremadu,

suur

koleda, mitmeharulise sabaga muda üles, sülitas seda

oma suure

laiali ja ilus pilt Atlantisest kadus
silmapiirilt pikemaks ajaks.
suuga
Vist ei ole tarvis pikemalt seletada, et meil
kõrgemat tehnilist õppeasutust
on

tarvis, eriti nüüd, kus

välismail

umbes 300

üliõpilast,

selle

suudab viia. Ei või aga

lõpule

haridusministeeriumis

kõrgemat

kellest ainult väike

arv

tehnilist

haridust

meie rahakursi

jätta nimetamata

seda vaenulikkust, mis meie
andmise

võimaluste

loomisel kodumaal: likvideeriti Tallinna tehnikum, mille asutamine

algas Saksa

on

valitsenud tehnilise

omandamas

langemise puhul

okupatsiooni ajal (1918) ja
tehnilise
remate

mis

aja jooksul tegelikult võttis endale kõrgema
ja neid täitis, ja nagu asjatundjad, meie suuettevõtete ja asutuste juhid, tõendavad, seda
tegi otstarbekalt.

õppeasutuse

tehniliste

hariduse

ülesandeid

Sest need noored insenerid, Tallinna tehnikumist võrsunud, meie oludele koha-

nenud,

on

osutunud

ja õppeasutus

kõigiti

väärseiks töömeesteks. Kuid meremadu

kulusid suurendamata, et tast luua

kõrgem

tehniline

õppeasutus

Selle asemel asutati,
nagu endise pilkeks uus Tallinna
kavaga, kuid küllalt kulukas “ersats” tehnikum.

Mispärast

liigutas

määrati likvideerimisele, ehkki oli tarvis vaid väikest

säärane

otsus

ja õigelt

kodanik. Vastus sellele küsimusele

saba

sammu

politehnikum.

tehnikum, keskkooli

teelt kõrvalekaldumine?

küsib

harilik

olgu näpunäiteks praegusel ajal.
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Neile, kes meie tehnilise hariduse küsimust
on

selge,

on

olnud

et

viga

tuleb otsida

sarnaste isikute

on

jälginud selle tekkimise ajast,

et meie tehnilise hariduse korraldamine

asjaolust,

otsustada, kellele endile tehniline haridus niisama

võõras ja tundmatu kui noorele insenerile hiina keel. Ei ole
kasutada

sääraste küsimuste

küsimus valele

seal

valge

tehnilise

kõrgema

oma

Unustati

on

asutus,

ja

koda. Ei ole tarvis
Eestis tehnilise

kogu

sisu, unustati ühelt poolt

haridusega ja

õppejõud

vilieteistkümneaastaste
et Tallinn

juures kallihinnalised

pikemalt selgitada,

õppeasutuse jaoks

võimalused soodsaimad

ja

laboratooriumid

ja

kogemeie

on

tehniliste asutuste keskus, kus asuvad kaitseväe tehniline

tehnikumi

vana

põhjusil

vundamendiks: tehnilised

mustega, nende alatine kontakt tööstusega ja tehnikaga,
tööstuslike

endid

viidi

kas Tallinn või Tartu? Hie Welf, hie

roos!

ka kõik, mis tehnilisele asutusele

Tallinnas

Säärasell

mindi kõrvale sisulisist kaalutlemisist, hakati vaidlema

Siin punane,

Waibling!

arvatud heaks

kunagi

imelikul kombel

peavad

kompetentsemaiks otsustajaiks.

pinnale,

tehnilise hariduse asukoha üle

kõrgema
sellega

arstid

asjatundjate abi, pastorid ja

õppe-

riiklik katse-

rohkem kui ükski teine linn

et Tallinn

kohane, kus tehnilise hariduse andmise

on

riiklikust seisukohast vaadates

kõigiti õigustatud ja

kui vähim kulukad.
Statistika keskbüroo
Tartus

riigile

liigutab

meremadu

võhikute

oma

vaidluse

üliõpilasi

aabitsameestele üldse
aga

on

5.

tarvis

professori

jämedat ülekohut, tulgu
nad varsti aabitsast

tehnilist õhku, mida Eestis ainult Tallinn võib
Uus

haridusminister N. Kann

arusaamisega

asunud

jälle

R.

aabit-

poolt Isegi

k.a)! Küsin sellelt härralt professorilt, kas

kõrgemat tehnilist haridust?

siin vabanevad

politehnikumi,

tehakse suuri sõnu, keedetakse

ülikooli

sama
nov.

arvatavasti

kuulajaile

iga üliõpilane
Aga el, jällegi

hiilitakse peaküsimusist kõrvale, tembeldatakse Tartu

ägeduses

(”Päevaleht”

et

läinud maksma kui Tallinnas.

on

sabaga musta muda,

poolt surrogaati,

sameesteks

oma

väljaanne (”Eesti arvudes”) tõendab,

rohkem aastas

on

Härra

professor teeb

nad tulevasse Tallinna

Adam Riesest,

ja

hingates

pakkuda.

nähtavasti

käsitletud küsimuse

õige pilguga ja sügavama
lahendamisele, ei lase end siduda

kõrvalistest, kolkapatriotismist ja parteipoliitikast dikteeritud asjaoludest, vaid
otsustab kõik

asjalikult,

iseseisev Tallinna

otstarbekalt

politehnikum

ja

riiklikult. Sarnase

oleks haridusministrile

otsuse

tulemus

monumentum

aere

perennius.
mis keegi
kirjutas: “Loodan,

Lõpetan sõnadega,
küsimuse kohta

nurja ajada

1932.
et

aaasta

1.

haridusminister

dets. “Vaba
oma

head

Maas”

algatust

selle

ei lase

tehnilisest haridusest mittehuvitatud isikuist, vaid otsib nõu sealt,

kust seda tõesti

asjatundjailt

lahendamine nõuab

õige

võib saada.

Siis

selgub,

et kõik selle küsimuse

vähe kulusid, mida heatahtlikult otsides leidub, eriti

üldharidusalal tehtud latutamise kokkutõmbel
tusel.” Loodan, et tehniline haridus ei jää

enam

ja

võib-olla ka

vaeslapseks

eraalgatuse

oma

toe-

kodus.

Päevaleht, 8. november 1933
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IN MEMORIAM

VERNER KIKAS
8.12.1916—7.03.2000

Verner Kikas sündis 8. detsembril
1935

õpetaja perekonnas.
teenis

ta

Tallinna

kooli-

Viljandimaal

Reaalgümnaasiumi, sundaega

sidepataljonis.

Alustades
Tallinna
aastat

inseneristuudiumi, sidus Verner Kikas end kogu

1937

varem

sai

temast

pika

abijõud tugevuse,

ehitusmaterjalide

kasutuselevõtmise

ehitusmehaanika

eluks

1944. Juba kaks
-konstruktsi-

ja

oli akadeemik O. Maddison. Ta käis

juhatajaks

tee tehnikadoktori kraadi

teadlaseks

diplomini jõudis ta

Ehitusinseneri

Tehnikaülikooliga.

oonide laboratooriumis, mille
läbi

1916 Rutikvere vallas

lõpetas

ja professori kutseni,

tootmise vallas, olles

tõustes Eesti

juhtivaks

seejuures põlevkivituhkade

algataja ja portlandpõlevkivitsementide loojaid.

Vanas toimikus säilib akadeemik O. Maddisoni käsitsi kirjutatud iseloomustus: “Tallinna Polütehnilise Instituudi
tuse

selguse,

ebatavalise

ga...”. Ajamärgina
tamiseks

seoses

leidub

diplomitöö

raudteeliinil”

väljastamise
1951

samas

vene

võimu

ja

tehnikaülikooli

uurimistöö

nõukogu

põlevkivituhkade

maõppimiseks ja

põlevkivituhkade

6.

omaduste

aprillil

diplomi

alal,

Tartu-

taaskordse

mis sai

aluseks

kraadi omistamisest

langetas

On teada, et esimene riiklik rahas-

aastapäevad hiljem.

uurimisrühma loomisel

ja

sisseseade muretsemisel

tuhaeraldusseadmete

õppetöö,

V. Kikase
tund-

põlevkivituha

paigaldamise

ja

rasketel läbirääkimistel

nimel.

Kõige

ener-

selle kõrval käis

dotsendikutse anti talle detsembris 1956.

1958—1960 valmis

ehitusmaterjalide
ning

uurimiseks. Laboratooriumis

väitekirjad.

laboratooriumi hoone, milles leidusid

sisseseade tsemendi
töötas

Üldse koostati

ja ehitusmaterjalide

teisiti seotud

1955.

uurimiseks saadi alles

kõik tarvisminevad ruumid

keemia

juunikuust

jõele

tööstuslikuks kasutamiseks, rahastamise korraldamisel, labo-

ratooriumile hoone

esimesed

ümberarves-

1949

“Põlevkivituha füüsikalis-mehaanilised omadused”

ettevõtlikkus leidis rakendamist

ja

poolt ja

ehitusinseneri

koostamisel. Otsuse tehnikateaduste kandidaadi

geetikutega

kohusetruuduse-

kohta.

algas

katkematu

ja

palvega diplomi

“Koostada raudteesilla kavand Oru

eduka kaitsemise

kandidaadidissertatsiooni

tamine

Verner Kikas eristub mõis-

käitumise

leht 1948. aastast

diplomite tühistamisega

käskkiri V. Kikase
Petseri

vanemõpetaja

püsivuse, eeskujuliku

alast

põlevkivi põletamisel

poolsada

V. Kikase

ja

betooni katsetamiseks

inimest. Valmisid

juhendamisel

kandidaadiväitekirja,

ja

kaitsti

18 silikaatide

mis kõik olid

nii või

tekkiva tuha või sellest saadavate mörtide

ja
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koostise

betoonide

omaduste

ja

ning püsivuse tundmaõppimisega. Tegeldi

katsemetoodikate

loomisega,

nide

ja jahvatamise mõju

kustutamise

sideainete

tuhkade

tuhafraktsioo-

separatsioonimeetoditega,
uurimise

kivistatavate

ja aurutusega

väljatöötamisega.

Kahel korral

1965

ja

1972

sai V. Kikas

põlevkivituhkbetoonide ja põ-

levkivituhktsementide uurimisel ja kasutamisel saavutatud tulemuste eest Eesti
riikliku

preemia.

V. Kikase

doktoritöö “Põlevkivituhktsementide uurimine

ja

kasutamine”

(1974) koondas aastakümneid väldanud uuringute teoreetilised põhitõed põlev-

põletamisel

kivi

saadavate tuhkade omadustest

ja põhjendas portlandpõlevkivi-

tsementide kvalitatilvseid eriomadusi.

Ehitusmaterjalide
Kikasele
kateedri

1977

juhataja

kateedri loomiseni
Eesti teenelise

ning

ametikohal töötas

Põlevkivituha fraktsioonide,

1975. Professorikutse omistati V.

jõuti

teadlase nimetus

professor

1979.

Ehitusmaterjalide

V. Kikas kuni 1990.
omaduste

portlandpõlevkivitsementide

ka-

ja

sutamise tutvustamiseks viidi V. Kikase eestvõttel läbi rida teaduskonverentse,
millest teadusinimeste kõrval võtsid

kivienergeetikud ja -kaevandajad.
Teadusabi
nena

vad

ka tsemenditööstuse

osa

Ta lõi sidemed Saksa

kasutamise kohta

põlevkivituhkade

anti Hiinale. Saksamaal

ja

Soomes

toorai-

mis käsitle-

betoonide uurimusi Eestis. V. Kikase

kasutati Mustamäe,

Sellest kui

titati Tallinna teletorn

ja

Iru

Õismäe ja Lasnamäe

kõrgendatud sulfaadikindlusega
juba

aastakümneid oli tootnud

olles ühtlasi vastavasisuliste uurimistööde

taasiseseisvunud Eestis

elamu-

tsemendist püs-

soojuselektri jaama korsten.

Kunda tsemenditehas, mis

portlandtsementi,

teadlastega.

ehitusmaterjalitööstuse

ületab 280. Talle anti 8 autoritunnistust.

Portlandpõlevkivitsementi
rajoonide rajamisel.

esindajad, põlev-

Soome

nägid trükivalgust artiklid,

põlevkivituha, portlandtsemendi ja

kirjatööde koguarv

ja

põlevkivituhktellijaks, jäi

sponsoriks portlandpõlevkivitsementide

ka

edasisel uuri-

misel.

Ehitusmaterjalide

laboratoorium akrediteeriti tsementide, betoonide

tusmaterjalide katsetamiseks,

sealne

tegevus korraldati

toorium lülitati tehnikaülikoolis taasloodud
1990—1999
vaid

uuringuid.

juhendas prof V.

Kikas

katsekoja

ümber

ning

ja

ehi-

labora-

koosseisu.

ehitusmaterjalide

laboratooriumis tehta-

1997 ta emeriteerus.

1998. aastal omistas Eesti President, arvestades Verner Kikase elutöö tule-

musi, talle Eesti Riigivapi 111 klassi ordeni.

Raugematuks
muste

tootmisse

õpilastel,

ideede

andjaks, korraldajaks,

viijaks jäi

tuleb nüüd

jätkata

Verner Kikas
oma

õpetaja

sidemete

loojaks ja

surmatunnini.

teadustule-

Mahajääjatel,

tema

tööd.
Lembi Raado
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MÄRTSON

IVAR

29.10.1931—11.04.2000

Hüvastijätt Ivar Märtsoniga

16.

aprillil

leinarüüs aula-auditooriumis tuli ülekoh-

tuselt enneaegu. Võib-olla vaid habrastes viiulihelides
tust, mis meid teda ära

seda

tajuti

tõi, ja seda tabamatut, mida

saatma

manalateele kaasa anda soovisime. Omaksed, kes Ivarit kõige

hingepuudu-

mõtetes Ivarile

oma

paremini tundsid,

olid valinud selleks sooviks Seneca mõttetera: “Elu kestab nii kaua, kui ta
täiuslik. Mõõtkem teda siis
Ivar Märtson sündis
Taaralinnas

lõpetas

poisipõlv,

I. Märtson

Tallinna-Tartu vahet tuli sõita.
missaatis teda

Valter Märtsoni

juristi
ja

noorus-

1950

on

ajaga”'.
kooliaastad.

hõbemedaliga.

perekonnas.

Hugo

Tartu oli

Treffneri

põhikoduks

ta

siis, kui juba tehnikaülikooli teenistuses olles aastaid autoga

ka

hiljemgi

Tartus nimeka

möödus tema

Gümnaasiumi

mitte

tegudega,

kogu

Küllap

oli

Emajõe

elu. Pikka aega kuulus ta TPI

“Kapas”.

Sealtsamast lapsepõlvest oli ka

aastaselt

1940

koos õega

sügisel

luhtadelt

pärit

ka

muusikalembus, jäi

tema

spordipisik,

spordiklubi juhtkonda, mängis

klaveriõpetajast

ema

ta ju üheksa-

kasvatada kodus, kus

eluraskusi aitas kanda muusika.
1950—1955

olid I. Märtsoni ülikooliaastad. Ta

haanikateaduskonnas masinaehitust,
Esimene

sügisel

töö insener-konstruktorina “Voltas” kestis

viidi ta üle Tartusse tehasesse

juhatajaks.

1958

Märtsonist sai

õppimise
mine

tegi sporti,

õppis

teenis

korraldati

tehase

peakonstruktor.

aeg. Esimeseks sammuks

osahõivega

assistendina Eesti

rakendusmehaanika

See

kateedris.

Tartu

oli

Põllumajanduse

1960

teel sai

uuris vähejäikade masinaosade mitme teraga
nikakandidaadi

väitekirja

Podporkin, oponeeris

I. Märtsoni töömehetee

I. Märtson

ja kestis ühtekokku 35 aastat:
1965—1967

vanemõpetaja,

hiljem peenmehaanika

tehnoloogia

üheaegse

professor

TTÜs algas

kateedri

aeg, ka
tööta-

mõnd

ja

aega

ja läks siis sihtas-

kateedri

juurde.

Ta

treimise küsimusi. Teh-

juhendas prof

V.G.

V. S. Korsakov.

1965 kohe

aspirantuuri lõpetamise järel

algul masinaehitustehnoloogia

alates

Ivar

Akadeemia teoreetilise

kaitses ta Peterburis 1965. Tööd

väga nimekas

osakonna

1956—1959

uurimisrühma Elektrotehnika Teadusliku Uurimise Instituudis

pirantuuri

1955

juba

Aparaaditehaseks ja

sügisel juhatas

Peterburi tehnikaülikooli metallide

aega:

tehnilise

põnev ja teguderohke

edasiõppimise

me-

välja diplomi kiitusega.

lühikest

“Termoautomaat”

ümber

ettevõte

tehnikaülikooli

kateedri assistent,

1967 masinatööstuse automatiseerimise

dotsent. 1977—1982

juhatas

ta

ja

peenmehaanika

kateedrit, 1992—1997 aseprofessorina konstruktsiooniõpetuse õppetooli aparaadiehituse instituudis. Pensioniea saabudes
teaduri
sid

ja

dotsendina. Tema nii

õppe-

kui ka

jätkas

töötamist

samas

erakorralise

teadustegevuse huvikeskmed püsi-

konstruktorikogemustest johtuvalt aparaadiehituse

valdkonnas. Ivar Märt-
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sonilt

on

jäänud

meile mitu mõõtmestamist ja tolereerimist käsitlevat

ja konstruktsiooniala terminoloogia kogumikku.
ta

tähelepanuväärse

rakendustes. Hea
konsultandiks

alastest

ajamõõturite

DIN.

raames

kavatses

kirjutada

pidanuks

saama

koos mitme

lükatud

ja

teoreetilis-metodoloogi-

Leonardo

da Vinci

programmi

Liidu tehnikaülikoolidele, mille ta

välisautoriga.

veerema

üldistav

ja

unifitseerimise

aktsepteerimist

ingliskeelne õpik Euroopa

ja õpik

ning parameetrite

ka rahvusvahelistes Institutsioonides ISO

kavaks. Kuid vanker oli
Töö edeneb

konstruktsiooni

alati asendumatuks

1972 alanud tehniliste

kujunes

Selle töö krooniks

koostatav

kolleegidele

lahendamisel.

tegi

ja terminoloogia

uurimistöödest

lepingulistest

line suund, mis leidis

ja

inimesena oli

keelevaistuga

terminoloogiaküsimuste

üldotstarbeliste

ISO standarditest lähtudes

mõõteahelate arvutamise teoorias

sammu

raamatut

Paraku

jäi

see

tema

tuleb. Kurb paratamatus, et Ivar Märtsoni nimi

ainult

jaoks

nüüd veavad seda tema

kolleegid.

kirjutatakse

seal leinaraami.
Tavaliselt
neid I.
et

Märtsoniga õlg

Ivarist

leidis

ta oma

ulatusid
hindas

pere

rajamine
taha.

isegi polaarjoone
ka

olnuks raske leida: nii

ja kolme lapse jaoks

tallu suvekodu

nalja ja
ta

ikka kirjeldama manalamehe töömeheteed. Aastaküm-

õla kõrval seda teed sammunud

eeskujulikumat pereisa

Sepa-Järve

oskas

kipub sulg

Ta oli

mis seal salata

suurepäraselt

teha.

olgu

või

kolleegidena

selle kinnituseks kas või Oravale

Iga-aastased perematkad,
alati

mille

rajad

heatujuline seltskonnakaaslane,

igasuguseid

Vajadusel

aga teame,

palju tähelepanu ja aega

oma

kulinaarseid

hõrgutisi ja

neid

seisukohti kaitsta, oli ta alati

valmis väitlema.
Ka oli ta alati tegus: tõttas

oma

märtsonlikult kiirel sammul

piki

ülikooli-

koridore, paber näpus, küll komisjoni, küll nõukogusse või muidu arutelule. Ta
tõi teaduskonda

Tempuse projekti ja ka ülalnimetatud Leonardo oli tema etÜheksakümnendad olid talle viljakad publitseerimisaas-

tevalmistava töö tulem.

tad: ridamisi ilmus artikleid USA

kirjades.

Ivar Märtsonit kui

augustil Helsingis Euroopa
Meeting

ja Euroopa

silmapaistvat

nimekates standardimise

Standardimisakadeemia aastakonverentsil “EURAS

2000”. Paraku katkes kõik.

Paratamatusega jääb

üle vaid

leppida.

Maido
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TÜMANOK

ALEKSEI

22.10.1928—25.08.2000

1928 Tallinnas

Aleksei Tümanok sündis 22. oktoobril
1947

lõpetas

ta

Tallinna Reaalkooli

Keskkoolis, seejärel

Vändra

algklasside

Instituudi

googilise

—1957 läbi

teenistujate perekonnas.
Ülikooli

mehaanika alal Tartu

Järgnes pedagoogitöö: 1952—1954 matemaa1954—1957 õppejõud Tallinna Peda-

matemaatika-loodusteaduskonna.

tikaõpetaja

1952

ja

metoodika kateedris. Põhitöö kõrval

Tallinna Tehnikaülikoolis, täites samal

aspirantuuri

ajal

tegi

1954

veel

õppe-

ülesandeid teoreetilise mehaanika kateedris. Alates 1957 sidus ta end
43 siin möödunud tööaastast 22 seisis

tehnikaülikooliga.

riumi ees, viimased 21 aastat

tegi

suure

süvenemisega

õppejõuna

lõplikult
auditoo-

teadust.

Teoreetilise mehaanika kateedrile oli ta tõeline raudvara: 1957—1959 assistent,

1959—1966
sai

üliõpilastele

1966—1977

vanemõpetaja,

Sellesse aega mahuvad ka nende

õpilasena. Eelkõige

on

meelde

juures lõppes pool

eksam tema

jäänud

dünaamikat

mälestused mehaanikaüli-

A. Tümanoka nõudlikkus

üks öösel. Tema

seotud TA Küberneetika Instituudi
koorikute

õpetamisel peamisi õppejõude.

kirjutaja

ridade

Mehaanikateaduskonna

dotsent.

teoreetilise mehaanika

temast

mis

töödega,

põhiosas

ja

rangus,

kateedris oli

uurimistegevus

hõlmasid teatavasti

mille eesotsas seisis akadeemik Nikolai Alumäe.

ning

Silindrilises koorikus toimuva deformatsiooni lainenähtusi käsitlev väitekiri sa

professor

Arnold

Humala

juhendamisel kaitsmisküpseks

1966

nokale omistati füüsika-matemaatikakandidaadi kraad. Alates
seotud

uuringud

A. Tüma-

teemaga “Pideva ja diskreetse keskkonna mehaanika küsi-

musl”. Side teoreetilise
tema

ja

1976 olid tema

jäiA.
mehaanikaga

Tümanokal

siirdumist 1977 matemaatika kateedrisse. Veel

reetilise mehaanika

tüüpülesannete kogu”,

püsima aga ka pärast
1987 ilmus temalt “Teo-

sisukas raamat, mis märksa rikastas

ülesannete valikut.

Järgnevate aastate ametipostide
matemaatika

kateedri

temaatika kateedri
mehaanika

geerimise

juures,

kateedri

loetelu

kujunes üsnagi rahutuks:

1977—1979

dotsent, 1979—1986 uurimissektori vanemteadur

juures,

laboratooriumi

ma-

1986—1988 teadusosakonna vanemteadur teoreetilise
1988—1992

juhtteadur ja

teadusosakonna

edasi 1992—2000

kulumise

ja disper-

materjalitehnika

insti-

tuudi vanemteadur.

Materjalitehnika

insituudis oli tema tähtsamaks ettevõtmiseks

torite laboratooriumi
otse-,

separatsioon-,

töötamine
sellest

ja

väljaarendamine Koplis ning
selektiiv-

tuntuks

arendamise

ideed

teatakse

üle

materjalide löökjahvatamise

ja löökjahvatusseadmete
ja

Koplist

Mustamäele

on

arvestatav teaduslik üksus mehaanikateaduskonnas.

Kuigi desintegraatori
eelkõige

ja separatiiv-selektiivjahvatusseadmete välja-

valmisehitamine. Peale labori ülekolimist

kujunenud

desintegraa-

eriotstarbeliste

terve rea

aasta, tõusis

A. Tümanok

teoreetilisete aluste

100

väljatöötajana

desinegraatorite loojana. Desintegraatorite

ning materjalide jahvatustehnoloogiatega

on

loomise

Eestis, eelkõige
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TTÜs tegeldud

juhendamisel enam kui veerand sajandit. On loodud
desintegraatorite konstruktsiooni teoreetilised
materjalide jahvatusseadmete
alused, jahvatussaaduse modelleerimiseks modifitseeritud jaotusseadus ja võttema

jahvatussaaduse granulomeetria ja morfoloogia kirjeldamiseks. Lähtudes
teoreetilistest alustest on välja töötatud terve desinte-

ted

desintegraatorjahvatuse

alates laboratoorsetest

graatorite perekond,
mõni

kuni

kg/h

tööstuslike

desintegraatoritest tootlikkusega

desintegraatoriteni tootlikkusega kuni

15 t/h. Siia

materjalide eelpeenestusseadmed, laboratoorsed desintegraatorid, ülipeenjahvatusdesintegraator, autorehvide peenpurusti, tööstuslikud
desintegraatorid Eestile ja Hispaaniale põllumajandusjäätmete jahvatamiseks,

kuuluvad

metalsete

selektiiv-separatsioon-jahvatusdesintegraator Dnepropetrovskisse magneesiuJakuutia teemantide

mijäätmete töötlemiseks, desintegraatorid
Desintegraatorid ja
15

patendi ja 4

nende sõlmed

Eesti

Vabariigi

Ainete nimekiri, mille

on

kasuliku mudeli

jahvatatavust

oli lai: loodus-

proovis ja katsetas,

töötlemiseks.

kaitstud rohkem kui 40 autoritunnistuse,

ja

tunnistusega.

A. Tümanok koos

kaastöötajatega

oma

tehisteemantidest dolomiidini,

jordaania

põlevkivist eesti turbani, klaasplastist autorehvideni, jäätmekõvasulamist vaseja alumiiniumilaastuni, puldujäätmetest päevalilleseemnete koorteni ning teRaske

raviljast pipra-nelgini.
sadakond

nimetust.

jahvatamise
dud

leida

materjali,

poolt

koostatud

on

A. Tümanoka enda

jahvatatud.

mida

desintegraatoris poleks
loetelu sisaldab

materjalide

Tehnomaterjalide jäätmete töötlemisega desintegraator-

teel saadi arvestatavaid tulemusi eeskätt viimasel kümnendil. Loo-

desintegraatorite põhjal

on

välja

töötatud

roostevaba

terase

laastu

te-

raspulbriks ja hapra malmlaastu jahvatamise tehnoloogia, kõvasulami eelpeenendamise ja desintegraatorjahvatamise tehnoloogia, meetodid pulbrite
granulomeetria

ja morfoloogia kirjeldamiseks ning

klassifitseerimiseks. Lisaks

kasutatud autorehvide

metallipulbrite tehnoloogiale pakuti välja
jäme- ja peenjahvatustehnoloogia ning keraamika ülipeenjahvatustehnoloogia.
A. Tümanok oli

ja

kirglik

rinnumees. Seda kinnitasid rohked märkmed, fotod

mälestusesemed. Need olid ikka

Jalgratas

oli tema

Igapäevane

tateni. Talle meeldis

viisiga

nakatas

ujuda.

Oma

Seda kõike

teisigi.

A. Tümanokal oli väga

palju

mitmes valdkonnas hinnatud
arvutustel. Samas oli ta

oma

ja jälle jututeemaks

sõiduriist teel tööle

optimistliku
püüdis

ideid

ekspert,

meie kokkusaamistel.

ja koju

kuni

ellusuhtumise

ja

mõttes

ajajärk

tema

ellu

kelle

jõudis

neist samuti

teaduspublikatsiooni.

mahub

Võib-olla oli

suurem
see

ka

patentis

Ta oli

täpsetel

oma

ideid,

publitseerida.

instituudis oli selles

jagu, ligi paarkümmend
peamine põhjus,

tuumakat

miks vaatamata A.

Tümanoka käe alt läbi käinud sadadele mehaanikainseneridele
häbematult vähe tema ideede

palju.
alati

järeldused põhinesid

ideede levitamisel aher, ta küll

teadustegevuses materjalitehnika

erandlik, sellesse

aas-

ta sisendada ka oma lastele.

ning

seisis hea nende realiseerimise eest, kuid ei armastanud tulemusi
Viimane

viimaste

askeetliku elu-

jäi

temast maha

edasiviljaid.
Priit Kulu
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JOHANNES AARE
28.03.1915—23.12.2000

professorkonna hulgast

Tallinna Tehnikaülikooli

TTÜ kauaaegne õppejõud
Kalitsa külas

talupidajate

Ühisgümnaasiumi,

Lõpetanud kevadel
sügisel õppima Tartu Ülikooli

on ta

väärtustava külakoolmeistrist vanaisa

vahepeal

detsembril 2000

peres 28. märtsil 1915.

asus ta sama aasta

tehnikaharus. Oma mälestustes

oli

lahkus 23.

tehnikadoktor Johannes Aare. Ta sündis Järvamaal,

töötanud Tallinnas

põhjendanud

seda valikut
isa

ja talupidajast

katelsepana,

1934 Paide
vastavatud

oma

haridust

mõjutustega;

viimane

kus tal tekkis suur austus inseneri-

ameti vastu.
Võideldes

majandusraskustegaja

napivõitu

saadud

täiendades

oma

teadmisi matemaatikas, oli ta

Tallinnas tehnikaülikoolis. J. Aare sõnul

õpinguid

humanitaargümnaasiumis

1936. aastaks
muutus

küps jätkama
eriti huvi-

õppetöö

tavaks aga siis, kui asuti käsitlema konstruktsiooniaineid, kus tähtsat
koostamisel

kursuseprojektide

töö

teadmiste

peamiseks

põhjalikku

pidas

ta

Johannes Aare

lõpetas

juba õpingute ajal

lühemat

diväitekirja

kaitsmist

1953

loengute pidamine.

koostööst Saksa võimudega

1950.

siirduma

duste Akadeemiasse, sai Johannes Aare
terassildade

asus ta

sõja-aastatel

põhiülesandeks
parteitu

Oma teadustöö

teraskonstruktsioonide
esitatud süüdistused

J. Aare osavalt

ja

põhiküsimuseks

-koorikute

pärastkriitilise

pareerida

valis ta õhukeseseinaliste terastalade,
töö

rajatingimusi.

Lahendanud

üldistas J. Aare

muse.

koormatud
1972. aastal

dokoriväitekirjas põikjõu, paindemomendi ja pikijõu koosmõju

Samal aastal valiti J. Aare

Õppe- ja teadustöö

professori

kõrval oli Johannes Aare tunnustatud

montaažimastide

loomisele. Siin

damisega. Ühtlasi paistis

seotud ka

ekspert ja

projekteerimisel,

seisundi hindamisel. Toimekas tegevus selles valdkonnas

konstruktorivõimed, mis olid

küsi-

ametikohale.

vastutusrikaste metallikonstruktsioonide

võimega

oma

reaal-

arvesse

kandidaadiväitekirjas põikjõuga

paneeli pingeoleku kirjeldamise ülesande,
kaitstud

-raa-

uurimise, mis nõudis keerukate mit-

telineaarsete diferentsiaalvõrrandite süsteemi lahendamist, võttes

tant

pidi

TPlst tööle Eesti Tea-

punajuhtide

suutis

kandidaa-

aastal, kui O. Maddison

tolleaegsest

Temale

Töö-

vaimukate repliikidega.

mide

seid

ja

O. Maddisoni kutsel tööle

vanemõpetajaks ning pärast

dotsendiks.

nõukoguliku puhastustöö käigus

oma

täitis

Ottomar Maddisoni täpset

TTÜ ehitusteaduskonna kiitusega.

aega ehituses,

ülikooli assistendina. Varsti edutati ta

ja

joonestussaalides.

professor

osa

Oma inseneri-

lähenemist konstruktsioonide loomise ülesandele.

1943. aastal
tanud

allikaks

ülikooli

avaldusid

viis

J. Aare

konsul-

ehitamisel
ta suure

ja

tõste-

mitmekülgsed

masinaehituslike küsimuste

lahen-

ta silma mitme modelleerimisküsimuse vaimuka la-
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hendajana.

Selle valdkonna tööde eest

pälvis

ta

autoritunnistusi, aga ka mitu

riiklikku autasu.
J. Aare
vatooriumi
Tallinna

inseneritegevuse vilju
kuplid,

Kadrioru

olümpiaehitiste

Käesoleva

kirjutise

koostööks Johannes

jana ühiste

on

mitu silda Eesti

mitmed konstruktsioonid

nii

inseneriküsimuste lahendamisel. Sellest

ja Tartus,

aga ka

suure

servpainutusseadmed ning

muud.

pikaajaliseks

üliõpilasena ja kolleegi-õppejõuna

sed eestikeelsed metallkonstruktsioonide
mel

ning palju

autoril oli hindamatu võimalus

Aarega

Tõravere obser-

jõgedel,

tennishalli õhukeseseinalised konstruktsioonid,

õpikud,

ühisest

samuti

massiivsete reaktorite

tööst sündisid esime-

jalakäijate

tõstevõimega montaažimastid,

lähedaseks

kui ka osale-

sillad Nõm-

suurte reservuaaride

montaažisõlmede

uued tei-

sendid, rääkimata ühistest teaduspublikatsioonidest.
Eesti tänase metallkonstruktsioonide koolkonna

paljude

Tallinna Tehnikaülikooli

tusse mitte ainult tunnustatud

ka laheda

huumoriga

Tema elutööd

paistvad

ehitised.

jäävad

sügavalt

Johannes Aare

rajaja

tema arvukate

õpilaste

jääb

mäles-

õppejõu, teadlase, konstruktori ja eksperdina, vaid

maamehelikult

mesena.

Kummardudes

töötajate ning

optimistliku ja

meenutama rohked

terve

ellusuhtumisega

kirjatööd ja

Johannes Aare mälestuseks,

oma

ini-

mitmed silma-

kolleegide ja

enda

nimel
Valdek Kulbach
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Raamatud

Department
2000. 44 p.

of Environmental Engineering : activity report
(Reports of Tallinn Technical University ; F7).

Engelbrecht,
206 Ik.

(Eesti

Engelbrecht,

J.

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat

(toim.).

Tallinn

: TTÜ,

1999. Tallinn, 2000.

32).

Teaduste Akadeemia aastaraamat ;
J.

1999.

(toim.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2000. Tallinn, 2000. 61

lk.

(Eesti Vabariigi teaduspreemiad).
J. (ed.). Estonian Academy of Sciences year book
126, [l] p. (Estonian Academy of Sciences year book ; 32).

1999.

Engelbrecht,

Engelbrecht, J., Ergma,
mia,

E.

Tallinn, 2000.

(toim.). Noored teaduses. Tallinn : Eesti Teaduste Akadee-

2000. 109 lk.

Hääll Ks

- Karke To

oKaäis; A,

sAalberess M.

Jyrkkäranta, J.

. Aro: I.

(koost):

Nõukogudeaegsete korrusmajade rekonstrueerimise andmepank ja seisukorra väljaselgitamine : raport. [Tallinn, 2000]. 59 lk.
Hääl, K., Laur, T., Mänd, U., Otsmaa, V., Soonurm, E., Suurkask, V., Koppel, M.,
Oiger,

K.

(koost.). Opingud ehitusteaduskonnas

2001.

[Tallinn],

2000. 27,

[l] Ik.

Hääl, K., Laur, T., Sasi, L., Vares, V. (koost.). Eluaseme energiasäästlik hooldamine.
Tallinn, 2000. 47 lk.

Just, E.-J. (tlk.). Puitkonstruktsioonid. Liimpuit.

Tugevusklassid ja

normväärtuste

määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2000. 15 lk. (Eesti Standard ; EVS-EN

1194:2000).
Kauge, A., Lepp, E.,

ja

katsemeetodid.

Asfaldiliit,

2000. 3 Ik.

Kauge A.,

Uustalu, R., Mespak, V. (koost.). Asfaltsegude
Asfaltsegust proovikehade veepüsivus. Tallinn : Eesti

-katete

(Eesti Asfaldiliidu standard ; ALt.AI4:2OOO).
Eepp, E..

Üustalu R..

katsemeetodid. Kaudne

Mespak,

tõmbetugevus.

V.

Tallinn

:

(koost.).

Asfaltsegude ja

-katete

Eesti Asfaldiliit, 2000. 4 lk. (Eesti

Asfaldiliidu standard ; ALt.AI3:2OOO).

Kauge, A.,

Lepp, E.,

Uustalu, R.,

Mespak,

katsemeetodid. Mahumassi määramine.
Asfaldiliidu standard ;

Kauge, A.,

Lepp, E.,

(koost.).

Asfaltsegude ja

-katete

ALt.AO9:2OOO).
Uustalu, R.,

Mespak,

katsemeetodid. Näiva erimassi määramine.

(Eesti Asfaldiliidu

V.

Tallinn : Eesti Asfaldiliit, 2000. 6 lk. (Eesti

standard ;

V.

(koost.).

Tallinn

: Eesti

Asfaltsegude

ja

-katete

Asfaldiliit, 2000.

6 lk.

ALt.A10:2000).
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Kauge, A.,

Uustalu, R., Mespak, V. (koost.). Asfaltsegude ja -katete
Poorsusnäitajate määramine. Tallinn : Eesti Asfaldiliit, 2000. 3 lk.

Lepp, E.,

katsemeetodid.

Asfaldiliidu standard
;

(Eesti

Kauge, A.,

Lepp, E.,

katsemeetodid.

ALt.A11:2000).

Uustalu, R.,

Proovide

Mespak,

võtmine.

Tallinn

V.

:

(koost.).

Eesti

-katete

Asfaltsegude ja

Asfaldiliit, 2000.

7

lk. (Eesti

Asfaldiliidu standard ; ALt.U01:2000).

Kauge, A.,

Uustalu, R.,

Lepp, E.,

Mespak,

V.

(koost.).

katsemeetodid. Proovikehade mõõtmete määramine.
2 lk.

(Eesti Asfaldiliidu standard

Kauge, A.,

Lepp, E.,

katsemeetodid.

Asfaldiliit, 2000.
Kauge, A.,

4 Ik.

Mespak,

valmistamine

V.

Uustalu, R.,

Mespak,

(koost.).

Marshalli

(Eesti Asfaldiliidu standard

Lepp, E.,

Eesti Asfaldiliit, 2000.

ALt.AO6:2OOO).

;

Uustalu, R.,

Proovikehade

-katete

Asfaltsegude ja

Tallinn :

V.

;

-katete

Asfaltsegude ja
Tallinn

haamriga.

Eesti

:

ALt.AO2:2OOO).

(koost.).

Asfaltsegude ja

-katete

katsemeetodid. Sideaine sisalduse määramine. Tallinn : Eesti Asfaldiliit, 2000. 5 Ik.

(Eesti Asfaldiliidu standard
Kauge, A.,

katsemeetodid.
2000. 8 Ik.

ALt.A08:2000).

;

Uustalu, R.,

Lepp, E.,

Mespak,

(Eesti Asfaldiliidu standard

Kauge, A.,

V.

(koost.).

Stabiilsus ja voolavus Marshalli katsel.

Uustalu, R.,

Lepp, E.,

;

Asfaltsegude
Tallinn

Eesti

:

ja

-katete

Asfaldiliit,

ALt.AI2:2OOO).

Mespak,

V.

(koost.).

Asfaltsegude

ja

-katete

katsemeetodid. Teraskoostise määramine. Tallinn : Eesti Asfaldiliit, 2000. 4 lk. (Eesti
Asfaldiliidu standard ; ALt.AO7:2OOO).

Laur, T. (koost.). Ehituslubi. Osa 1, Määratlused, spetsifikaadid, vastavuskriteeriumid
ja vastavushindamine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus,
EVS

2000. 24 lk.

(Eesti standard

;

763-1:2000).

Laur, T. (koost.). Ehituslubi. Osa 2, Katsemeetodid. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus,
2000. 35 Ik.

Laur, T.

(Eesti

(koost.).

standard

EVS

;

763-2:2000).

Hüdrauliline teesideaine

: koostis, spetsifikaadid ja vastavuskritee-

riumid. [Tallinn] : Eesti Standardiamet, 2000. 11 Ik. (Eesti standard
Laur, T., Mänd, U.,
Tärno,

Ü., Õiger,

Liias, R.,

K.

Mölder,

H.,

Otsmaa, V.,

;

Soonurm, E., Suurkask, V.,

(koost.). Õpingud ehitusteaduskonnas. [Tallinn],

Kröönström, J. (koost.).

EVS 766:2000).

Eesti Kinnisvara Haldajate

Sürje, P.,

2000. 32 lk.

ja Hooldajate

kutseprofessionaalsuse tagamise ja arendamise süsteemi alused. Tallinn,

Liidu

2000. 27,

BSEIK:
Loorits, K. (tlk.). Kuumvaltsitud legeerimata konstruktsiooniterasest tooted. Tehnilised

tarnetingimused. [Tallinn] :

EVS-EN

Metsaveer, J., Raukas,
TTÜ kirjastus, [2ooo].
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Standardikeskus,

2000. 43 Ik.

(Eesti

Standard

;

U.

Jõusüsteemi

(Eesti Standard

taandamine

ja tasakaal. Juurdetr. [Tallinn] :

81 Ik.

Mõisnik, K. (koost.). Betooni
37 lk.

Eesti

10025:2000).

; EVS

täitematerjalid. [Tallinn] :

797:2000).

Eesti

Standardikeskus,

2000.

PUBLIKATSIOONID

Mõisnik,

omaduste

(tlk.). Täitematerjalide füüsikaliste ja mehaaniliste

K.

mine. Osa 3, Puistetiheduse ja tühiklikkuse määramine. [Tallinn]
amet, 2000.

; EVS-EN

15 Ik. (Eesti standard

Mõisnik, K.

(tlk.)

Eesti

:

katseta-

Standardi-

1097-3:2000).
omaduste

Täitematerjalide geomeetriliste

katsetamine.

Osa

1,

Terastikulise koostise määramine. Sõelanalüüs. [Tallinn] : Eesti Standardiamet, 2000.
14 lk.

(Eesti standard
K.

Mõisnik,

EVS-EN

;

933-1:2000).

2000. 6 Ik.

Standardiamet,
K.

Mõisnik,
mine.
15 lk.

1, Külmakindluse

(Eesti Standard

Mõisnik, K.

; EVS-EN

; EVS-EN

Sutt, J., Liias,

R.

omaduste

1367-1:2000).
üldiste

katsetamine. Osa 2, Labora-

omaduste

vähendamise meetodid. [Tallinn]

EVS-EN

(Eesti standard;

933-2:2000).

ja ilmastikukindluse katseta[Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2000.

määramine.

(tlk.). Täitematerjalide

proovide

:

Eesti Standardiamet, 2000. 17 lk.

932-2:2000).

(koost.). Ehituse tellija ja ehitusprojekti juhi käsiraamat. Tallinn :

[ET-INFOkeskus],
Tärno, Ü.

(Eesti standard

(tlk.). Täitematerjalide soojuslike

Osa

toorsete

katsetamine. Osa 2,
Katsesõelad, avade nimemõõtmed. [Tallinn] : Eesti

(tlk.). Täitematerjalide geomeetriliste omaduste

Terastikulise koostise määramine.

2000. 77 Ik.

ja koorikumehaanika

Plaadi-

: loengukonspekt.

Tallinn

: TTÜ kirjastus,

2000. 137 lk.

Ušebnik operatora oõistnyh sooruženij stoöšnyh vod / Tallinnskij tehnišeskij universitet, institut ohrany okružajušõej sredy. Tallinn, 2000. 267, [l] Ik.

Artiklid

R.

Allen, J., Liias,

Üürielamust elanike omandusse

House näitel // Elamu

(2000) 3/4,

Ik. 28-30 ;

:

muudatuste juhtimine Alexandra

5, Ik. 22-24

;

6, lk. 12-14.

Baillard, A.,

Conoir, J.-M., Decultot,D., Maze, G.. Klauson, A.,
Metsaveer, J.
scattering from fluid-loaded stiffened cylindrical shell : analysis using

Acoustic

elasticity theory // The

Journal of the Acoustical

Society of America.

107

(2000) 6,

p.

3208-3216.

Blinova, I. Comparison of the
evaluation

of

various

sensitivity

environmental

Toxicity Screening and Biomonitoring.

of

toxicity

tests test

samples // New
New York

:

species for toxicity

Microbiotests for

Routine

Kluwer Academic, 2000. p. 217-

220:

Blinova,

I.

monitoring
guality.

15

The

perspective

of

(2000) 5, p.

application

for

Estonia //

4*°

International

Gediminas Technical

the

surface

water

toxicology and

water

385-389.

Blonskaja, V., Mölder, H., Vaba,
in

microbiotests

and effluents control in Estonia // Environmental

R. Results of wastewater treatment

Conference

"Environmental

University, 25—26 May, 2000

:

plant upgrading

Engineering"

:

Vilnius

abstracts. p. 124.
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Engelbrecht, J., Salupere, A., Sillat,
// International

Workshop

on

T. Nonlinear

Nonlinear

waves

Waves

in microstructured materials

in Solids :

June

B—ll, 2000, City

2000. p. 6.

University of Hong Kong. Hong Kong,

J. Akadeemia tegevusest
1998. aastal ja tulevikumõtted :
[ettekanne
üldkogu aastakoosolekul] // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 1999. Tallinn,

Engelbrecht,

2000. Ik. 40-46.

Engelbrecht,

J. Avasõna // Teadus

ühiskonnale : 3.12.1999 : Eesti Teaduste Akadee-

mia seminari materjalid. Tallinn : [Eesti Teaduste Akadeemia], 2000. Ik. 3.

Engelbrecht,

J.

ideoloogia ja

Avasõna // Teadus

14.04.2000. Tallinn

Engelbrecht,

ühiskonnale. Humanitaarteadused

Eesti

tehnoloogia :

Teaduste

Akadeemia

: Eesti Teaduste Akadeemia,

J. Editorial // Trames

ühiskonnale

seminari

materjalid

:

2000. lk. 3.

(2000) 1, lk. 3.

Engelbrecht, J. Saateks // Teaduse uued suunad
Eesti Teaduste Akadeemia seminari

informaatika

:

perspektiivsed

29.11.2000. Tallinn

materjalid :

:

suunad

:

Eesti Teaduste

Akadeemia, 2000. lk. 3.

Engelbrecht, J. Science

in

Estonia towards

a new

century // Estonia

membership in the European Union : international
[Tallinn] : Euroinformer, [2ooo]. p. 162-167.
Engelbrecht, J.

Sõnavõtt

kandidaadina

presidendi

presidendi valimistel] // Eesti Teaduste Akadeemia

candidate for

:

business handbook

2000/2001.

Teaduste

[Eesti

aastaraamat

1999.

Akadeemia

Tallinn,

2000.

Ik. 57-61.

Engelbrecht,

J.

Teadus // Eesti

uue

aastatuhande lävel

:

väikerahva võimalused ja

valikud. Tallinn : TEA, 2000. Ik. 228-235.

Engelbrecht,
Hääl,

K.

J. Teadusest uue

sajandi künnisel // Akadeemia (2000) 6, Ik.

Energy consumption

and renovation

Estonia // Construction in Russia

of soviet

Today : symposium

1204-1222.

in

design panel dwellings

report. Helsinki

:

Association of

Finnish Civil Engineers RIL, 2000. p. 234-239.

Hääl, K.

Paneelelamute

ettekanne konverentsil

soojus- ja veekulud ning energiasäästlik renoveerimine

:

"Paneelmajade renoveerimine ja moderniseerimine" 18. mail

1999 Saksamaa ehitusministeeriumis Berliinis // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat
1999. Tallinn

: TTÜ kirjastus,

2000. Ik. 226-229.

Hääl, M.-L., Sürje, P. Impact of Estonian road network
International Baltic Road Conference
p.

: Riga,

21—23

on

the environment // The

August,

2000

24°

: proceedings, [ll]

[CD-ROM].

Jaaniso, V., 011, K., Pello, J. Dependence of friction between

displacement

//

Baltic

Geotechnics

IX

2000

:

proceedings

soil and
of the

concrete
Ninth

on

Baltic

Geotechnical Conference. Tallinn : Estonian Geotechnical Society, 2000. p. 269-273.

Jaaniso, V., Pello, J.
2000

: proceedings

The

bearing capacity of

Geotechnical Society, 2000. p. 319-322.
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piles // Baltic Geotechnics

of the Ninth Baltic Geotechnical Conference. Tallinn

:

IX

Estonian
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Jaaniso, V., Soonurm, E., 011, K.
Eesti

projekteerimisnormid,

ET-1.

[S. I.],

2000. ET-1

(koost.).

EPN

7.2

Geotehnilise

laboriteimid

projekteerimise

// ET-kartoteek

: (eelnõu)

:

:

Eesti ehitusteave.

0113-0332, 27 lk.
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Kiili,

J.

Kaugkoolituse võimalikust arengust Eestis //

Haridus

(2000) 2, Ik.
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humanitaar-

ja

'99

// Halduskultuur

:

instituut,

sotsiaalteaduste

:

2000 [K 36253

Laanemäe, A. Peeter

materjalid. Tallinn

La.ido : n memoriam // Halduskultuur '99 : teaduskonverentsi
: TTÜ humanitaarja sotsiaalteaduste instituut, 2000. Ik. 108-109.

Laido, P. Kõne haldusjuhtidele // Halduskultuur '99 : teaduskonverentsi materjalid.
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Mäeltsemees,

:

muukeelsetes
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ja koolituskonverentsi

juuni—l. juuli 2000).

Tallinn

: Mattimar,

ette-

2000.

Ik. 241°247:
V.
Inseneriühingud jõumajanduse
Tehnikaajaloo Komitee 26. sümpoosionil

Mägi,

arengus
20.

:

ettekanne
1999

augustil

Tehnoloogiaülikoolis Prantsusmaal // Tallinna Tehnikaülikooli
Tallinn : TTÜ kirjastus, 2000. Ik. 235-240.
Mägi,
Mägi,

V.

[Järelsõna] // Jaik,

V.

Eesti

J. Tiroliaana.

energeetikasüsteemi

[Tallinn

Rahvusvahelise

Belfort-Montbeliardi
aastaraamat

1999.

: TTÜ, 1999]. Tagakaanel.

ratsionaliseerimine

1920.—1930. aastail

:

ideed,

tegevussuunad, insenerkonna valmisolek // Halduskultuur '99 : teaduskonverentsi
ja sotsiaalteaduste instituut, 2000. lk. 78-92.
materjalid. Tallinn : TTÜ humanitaarMägi,

V. Estonia ehitamise

Mägi,

V.

Mägi,

V. Karl

Haridusjuht

Ipsberg

(2000) 1, lk. 28-34.

316

lugu

//

Ehitaja (2000) 5,

Enn Nurmiste // Tallinna
130 aastat

Ik. 69-72.

Ülikoolid (2000) 1, lk.

TTÜ esimese rektori

41.

sünnist // Kultuur

ja

Elu

PUBLIKATSIOONID

V. Narva kose

Mägi,

veejõuseadmed

// Narva

jõgi ja
Tartu

giast, keskkonnaseisundist ja veemajandusest.
CTC,

2000. Ik. 91-97.

Mägi,

V.

Rööptekst

veehoidla

:

:

artikleid hüdroloo-

Piiriülese

Koostöö

Keskus

vene k.

Otstroitelja Zabaikal'skoj železnoj dorogi do osnovatelja školy inženerov

Estonii : [Karl Ipsberg] // Stroitel* (2000) 2, Ik. 50-55.
Eesti insenerikooli

V. Taga-Baikali raudtee ehitajast
Ehitaja (2000) 4, Ik. 82-87.

Mägi,

Mägi, V.

Tehnika

matu

Eesti arengus

osa

ja tehnikaraamat Eestis

:

6.-7.

aprillil

rajajaks : [Karl Ipsberg] //

// Eesti Raamatu Aasta avakonverents Raa-

2000 Tartu

Ülikooli Raamatukogu konverentsi-

saalis : ettekannete kokkuvõtteid. Tartu, 2000. 1. 28.

Mägi,

V. The activities of Estonian Institute of Engineers in the

// Halduskultuur

'99

: teaduskonverentsi materjalid.

Tallinn

field of electrification
:

TTU

humanitaar-

ja

sotsiaalteaduste instituut, 2000. p. 93-96.
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