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Vaateid ja visandeid

Rein Vaikmäe

EESTI TEADUS SAJANDIVAHETUSE

TÕMBETUULTES
Väikeriik seisab
ainelised

ja

otsingul ja

pidevalt

silmitsi

inimressursid ei luba

eestlase

teha

vajadusega

tarku valikuid. Piiratud

palju eksperimenteerida
ütles

talupojatarkus

juba

arenguteede

oma

rohkem kui sada aastat

tagasi,

et

kui meil ei ole võimalusi suureks saada võimult, siis tuleb edendada

vaimu.

Moodsa

aktsep-

terminoloogia kohaselt väljendab

mõtetka Eestis laiemalt

sama

teeritud eesmärk luua teadmistekeskne ühiskond.

räägitakse
fordi

valdavalt

majanduskasvust kui

et heaoluühiskond

saadud,

Ülikooli professori

teooria

põhineb

Paul Romeri

(new growth theory) tõestab,

tavapäraselt
P. Romer

on

majandusmudelite

juurde

on

toonud ka

edu

teadmistel

ja

Kuigi riigi arengukavades

allikast,

kogu

maailmas

ja ajakohasel tehnoloogial.

aru

Stan-

tema töörühma arendatud uue kasvu

majanduskasvu

et

osaks

on

alus

on

teadmised. Kui

kapital, tehnoloogia ja tööjõud,

siis

teadmised, mis juhivad kapitali kasutamist,

tehnoloogia arengut ja tööjõu kvaliteeti.
Teadmistekeskse ühiskonna aluseks

ja arendustegevuse (TAT)
süsteemiga.

On

ju

tegevusel põhinev
tusel

ja

millised

ühiskonna

akadeemiline

hästi tegutsev

sellega

määratluse

järgi

teadus-

teel teadmistekeskse heaolu-

on

olnud

ja kõrghariduse

suurte

muudatuste

süsteemis

seisu tulebki vaadelda seniste

hinnangute ja

tekstis. Teaduskorralduse reformi idee

võttis reaalse

tegemise

infosüsteemi

teostatud reformide kon-

kuju

80. aastate

Järgnevalt

lõpul ja

restruktu-

1990 Eesti Teadusfond

(teaduse rahastamine),

(arendustegevuserahastamine) ja Informaatikafond (riikliku

väljaarendamine).

Lisaks loodi Eesti

ülesandeks oli valitsuse nõustamine

ja Arendusnõukoguks (TAN).
ning

Teadusnõukogu (ETN), kelle

ja strateegiliste otsuste langetamine

vallas. 1993 korraldati ETN ümber

ralduse seaduse

kogu

mehhanism ning viidi läbi institutsionaalne reform. TAT

süsteemi rahastamiseks loodi
Innovatsioonifond

nii

aeg

Eesti TAT süsteemi

ning

alustati teaduse rahastamise ümberkorraldamisest.

reeriti otsuste

dus-

kõrgharidus-

Eesti TAT süsteem aastatuhande vahe-

on

olema suundumused

Viimased kümmekond aastat

seda

tulemuslik teadus-

poole?

ühiskonnas kui ka teaduse

praegust

ja

tihedalt seotud

kõrgharidus juba

haridus. Milline

peaksid

on

süsteem koos

peaministri

eesistumisel

1994 võttis

Riigikogu

1997 selle täiustatud versioonina

teaduse

tegutsevaks

Tea-

vastu Teaduskor-

Teadus-

ja

arendus-

7
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tegevuse korralduse seaduse, mis määras teadus- ja arendussüsteemi

uue

struk-

tuuri, korralduse ja rahastamise alused ning riikliku järelevalve.
TAT reform

on

tuginenud

kahe evalvatsiooni

tulemustele. 1991—1992 viidi ETNi

ja

Teaduste Akadeemia koordineerimisel

eesmärgiks
vatsiooni

ja mitmete ekspertanalüüside

ETFi tellimusel

ning

Rootsi

oli teaduse asendi hindamine rahvusvahelise taseme suhtes. Eval-

põhijäreldus oli,

tehniline tase

on

et Eesti teadus-

ja arendusasutuste

et mõõduka

piisav selleks,

reform annaks tulemusi

intellektuaalne

juba lähitulevikus. Intellektuaalse potentsiaali paremaks
ülikoolidega

tähelepanu pööramist kraadiharidusele.

suurema

1994 korraldas TAN siseriikliku teadusevalvatsiooni, mille ühe
dusena tõdeti, et olemasolev TAT süsteem ei ole
võimalusi arvestades,

ning
Üheks

ümberkorraldamise.
dusasutuste

taotlusega

1997. aastal AS-ilt

*

põhijärel-

kujundatud riigi vajadusi ja

selle tulemusena käivitas TAN süsteemi sisulise
olulisemaks struktuurimuudatuste sihiks seati tea-

integreerimine ülikoolidega.

Seoses Eesti

kohta. Selle

ja

tempoga läbi viidud TAT süsteemi

kasutamiseks soovitati Eesti TA instituutide järkjärgulist liitumist

ning

Kuningliku

läbi Eesti teaduse evalvatsioon, mille

Coopers

uuringu

ühineda
€

Euroopa Liiduga

Lybrand hinnangu

kokkuvõttes leiti, et Eesti] oleks

pöörata tähelepanu teaduskompetentsi
sades olemasolevatele veel

tellis

Euroopa Komisjon

Eesti TAT süsteemi olukorra

vaja:

keskuste edasisele

arengule,

li-

majanduse ja sotsiaalarengu probleemidega

tegelevad keskused;
*

*

*

*

suurendada arendustööde

maksupoliitikat

muuta

teadus-

ja arendustegevuse stimuleerimiseks;

luuarahvuslik innovatsioonisüsteem;

tagada
tamine

lähemas

perspektiivis

Aastatel

teadus-

1996—1998

Euroopa

integreeriti

aga

viia teadus-

ja

aren-

Liidu keskmisele tasemele.

enamik endisi Teaduste Akadeemia insti-

ülikoolidega. Ümberkorralduste käigus vähenes oluliselt (võrreldes 1990.

aastaga rohkem kui 40%) teadustöötajate
Erinevates teadus-

töötajat ja inseneri,
näitaja poolest
taandada

arv, seda

eelkõige

arendusasutustes töötab praegu

ja

s.o

ligikaudu

57

teadustöötajat

teadusinstituutides.

ligikaudu

10 000

4000 teadus-

töötaja

kohta. Selle

kuulub Eesti arenenud riikide keskmisesse rühma. Kui

täistööajaga

töötavatele

2750-ni. Samas ei ole

spetsialistidele,

teadustöötajate

rentsivõime arendamise

8

2%-line rahas-

ja arendustegevuse

riigieelarvest, kaugemas perspektiivis

dustegevuse rahastamine

tuute

rahastamist;

siis langeb

koosseis vastavuses

ülesandega. Teadustööjate hulgas

see

majanduse
on

see

arv

1998 andmetel
konku-

suhteliselt vähe

VAATEID JA VISANDEID

toodete

uute

ja

arendamisega

teenuste

seotud tehnikateadlasi, sh infotehno-

loogia asjatundjaid.
Akadeemilise teaduse
taseme tõstmiseks

märgatav,

samas

all,

on

ülikoolide

peab tõdema,

ole veel realiseeritud.
katuse

ja

sisulise

täielik sulandamine

Kuigi

et

kaugeltki kõiki

teadusinstituudid

teaduse

järeldoktorite

silmas

kraadiõppe keskusteks,

Viimastel aastatel

on

üha

Eesti
nappus. Ka

peamiseks

rohkem

ressursse

ja

kuulda

sh

on

kurtmist selle

üle,

saanud kvalifitseeritud

on

arengutasemest. 6- kuni

(ligikaudu

72

protsenti) jääb

saavutatud oluliselt

kõrgem

kutsekõrghariduse arendamisele. Liiga

kvalifikatsiooniga tööjõud

kujutab niigi

arengukava kohaselt

peaks kõrgtaseme õpe

(19

aastat

osakaal vanuserühmas

Selleks et saavutada

peaks

peaksime

mistama 150—160 uut

40%

peaks kujunema

oma

hõlmama enamikku vastava

ja vanemad). Kõrgharidust

19—24 aastat

suhe

tehnoloogia

tööstuse

doktorit,

noo-

ei toeta Eesti konkurent-

väikese inimressursi raiskamist. Hariduse

Magistriõppes peaks õpinguid jätkama

reldav tase,

siin annavad meie

välisinvestorite silmis sõltub

hõivatuse tasemelt

kõrghariduse,

sama

ettevõtjate

infrastruktuuri

sivõime tõusu, vaid

üliõpilastest,

Eeskuju

et ka Eestil tuleb oma konkurentsivõime tõstmiseks suunata

relt tööle siirduv madala

serühma inimestest

ilmselt mõistlik.

tasuks mõelda nende

tippkeskuste loomisel.

konkurentsipositsioon

koolitusega

tähendab,

Endiste TA instituutide

pidades

takistuseks

Eesti üleminekumaade keskmiste hulka. EL-s
tase. See

juba

võimalusi ei

võimaldades ühtlasi intensiivistada

teaduse

sagedamini

kvaliteedist

tööjõu

23-aastaste noorte

pakutud

of excellence) loomisele, mis võiksid olla

mobiilsust rahvusvahelises ulatuses.

et Eesti elu edenemise üheks

suuresti meie

kõrghariduse
tulemus

on

asuvad formaalselt ülikoolide

pikk tee käia.

vajadust

põhjanaabrite pikaajalised kogemused

tööjõu

reformi

kõrget teaduspotentsiaali,

tippkeskuste (centres

valdkondades

Mõneti

ülikoolide teaduskondadesse ei ole TAT institutsionaalse

Arvestades mitmete Instituutide

oma

veel

integratsioonini

süsteemi tegusa funktsioneerimise

põhjal

lõi eeldused

integratsioon

teadlaskaadri noorendamiseks.

ja

aastaks 2010

suurenema

bakalaureuseõppesse

ka

arengus

60%-ni.

vastu võetud

magistri- ja doktoriõppe
muu

tehnoloogiliseks

vanu-

omandavate inimeste

maailmaga,

sh

vahel.

ELga

võr-

arendamiseks aastas ette val-

millele lisanduks ülikoolide

ja

teadusasutuste

vajadus.
Eesti TAT suurim
kaameti andmetel oli

valuprobleem

kogu

ehk natuke rohkem kui

on

krooniline alafinantseerimine. Statisti-

TAT rahastamise maht 1998. aastal 376 mln krooni

0,5% SKP-st. See näitaja

on

neli korda väiksem EL

liikmesriikide keskmisest. Teine oluline erinevus võrreldes EL
on see, et

Eestis moodustab

kogu

liikmesriikidega

TAT rahastamise mahust üle 75%

riigipoolne

rahastamine, erasektori ning välisinvesteeringute osakaal jääb alla 25%. EL

9
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liikmesriikides rahastab avalik sektor 3840%

arendustegevusest.
vastavalt 533%

Võrdluseks tasub
47%.

ja

märkida,

ja

erasektor 62—60% teadus-

et Lätis olid vastavad arvud

tuleb küll möönda,

Siinjuures

erasektori osakaalu kohta TAT rahastamisel ei ole
ainult nende ettevõtete andmed, mille
Statistika alusel

ja tehnoloogilise arendustegevuse
pidada majanduse

ja kõrghariduse

teaduse

järsk

nataseme

säilitada

mis

üleminekuajal,

aastateks 2000—2002

suurenemine

ja

tõsta

väikeriigi tingi-

Hiljaaegu

on ette

nähtud TAT rahastamise

1,2%-ni SKP-st aastaks 2002. See teeks 1998 hin1 mld krooni, millest

puhul ligikaudu

umbes 80%.
aruandes

aidanud

on

võib

peab tõdema, et just

eriti oluline.

on

Riigi arengukavas
mahu

arvesse

suhtes 4:3:1, mida

mitterahuldavaks. Samas

taset keerulisel

statistika

võttes

alusuuringute, rakendusuuringute

ligikaudu

toetamine riiklikest vahenditest

alusuuringute
mustes

arengu

vajadusi

1997

vahel

ametlik

TAT.

põhitegevuseks on

vahendid

jaotusid

et

kuigi täpne,

ja

1997

riigieelarve

osa

peaks

olema

läbi viidud Eesti innovatsioonisüsteemi evalvatsiooni

(H. Hernesniemi,

Evaluation of Estonian Innovation

2000, No ES 9620.01.01.) märgitakse,

et

eesmärgiks peaks

System, Phare,

olema suurendada

TAT rahastamise mahtu aastaks 2010 2,2%-ni SKP-st, mis vastaks arenenud EL
liikmesriikide TAT rahastamise tasemele 1995. aastal.
rahastamise mahu
aastas.

Ühtlasi

järsku

tõusu lähiaastatel

väheneks siis ka avaliku sektori

suureneks vastavalt erasektori
aastal 2010

peaks

välismaiste

ning

Seejuures

nähakse ette

ja seejärel tõusu aeglustumist

moodustama vastavalt 40%

ja

10%-ni

TAT rahastamisel

osa

ning
mis

investeeringute osakaal,
60%

kogu

valdkonna rahas-

tamisest.

Muutunud

olukorras

on

ilmselt

süsteemi võimalused tulemuslikuks
korraldamist TAN. Seda
vatsiooni

pidevalt

aruandes ka

töötavat

ministeeriumi
nisteeriumi

H.

TANi

Teaduse

arenduse

ja

põhikoosseis

strateegilisi ja

võiks olla seotud

koostööprogrammides

kurentsivõime hindamisel.

jektikonkurssidel oli

10

on

moodustada

ja hariduse komisjon

innovatsiooni

TANIi

on

kaks

töötaks haridus-

komisjon majandusmi-

finantsküsimusi. Kolmas TANi

osa

ümber-

tuleks kokku kahel korral aastas

üritusega.

TAT korraldamisel

läbi ministeeriumi nime muutmise haridusTAT oluliseks komponendiks

juhtimis-

TAT senise

mõne avalikkusele suunatud

suurendada haridusministeeriumi

vahelistes

ka

viidatud innovatsioonisüsteemi eval-

Hernesniemi. Kavas

juures ning

tamaks olulisemaid

istung

märgib eespool

alamkomisjoni.

juures.

ammendunud

tegutsemiseks ning eelkõige vajab

ja

aru-

iga-aastane
Kavas

on

rõhutada seda ka

ja teadusministeeriumiks.

rahvusvaheline koostöö. Osalemist rahvus-

kasutatakse ühe indikaatorina

Euroopa

Liidu TAT 3.

Eesti edukas nii Kesk- ja

ja

4.

riigi

TAT kon-

raamprogrammi

Ida-Euroopale suunatud

pro-

program-

VAATEID JA VISANDEID

mide Peco/
Edukas
Kesk5.

Inco/Copernicus

(per capita)

kui ka TAT

ja Ida-Euroopa riikidest

raamprogrammiga ning

konkurssidel

olnud

on

põhiprogrammi Activity

osalemine EL TAT 4.
esimesena 1.

raamprogrammis

excellence) konkursil,

daatriikidele mõeldud

projektikonkurss.

kides 34
Eestisse

Selle

mest. Osalemine EL TAT

raamprogrammides

võimaluse rahvusvaheliste

dusuuringuid,
EL TAT

on

toetatakse kandidaatriikoolituse

raamprogrammide

Euroopa

alast tegevust.

enam

kui 24 mln

hindamistabeli 60 parema

ees

annab Eesti teadlastele ainulaadse

projektikonsortsiumide koosseisus

mida muidu vaid suured

riigid

oluliseks

suunitlus

gud, kuid programmide
sihiks

jõudsid

kompetent-

mahukam kandi-

tunnistus meie teaduse rahvusvahelisest konkurentsivõi-

selge

on

ringi projekti-

edukus

kõige

raames

ja

on

sellelt konkursilt tulemas toetus kahele keskusele

krooni ulatuses. Veel kahe keskuse taotlused

hulka, mis

mis oli

teaduskeskuse koostöö

kõrgetasemelise
on

esimese

Heaks näiteks selle kohta

sikeskuste (centres of

raames.

1999 assotsieeruda EL TAT

juunil

meie teadlaste osalemine

mõjus.

1

võimaldas Eestil

komponendiks

on

väga pragmaatiline ja

on

teha selliseid tea-

endale lubada saavad.

seisvate teravate sotsiaalsete

küll teadusuurinnende

peamiseks

ja majanduslike probleemide

lahendamine, sh majanduse konkurentsivõime tõstmine maailmaturul, elu kvaliteedi

parandamine ja

aktuaalsed ka Eesti

keskkonna säilitamine.

jaoks, siis on

meie teadlaste

Kuna

raames

tehtav uurimistöö otseselt suunatud ka Eesti

Veelgi

olulisemaks tuleb aga

pidada asjaolu,

samad

probleemid

on

ja inseneride poolt programmide
probleemide lahendamisele.

et raamprogrammide struktuuri ja

prioriteetide tundmaõppimine projektides osalemise kaudu annab meile võimaluse valmistada Eesti TAT süsteemi paremini ette Eesti liitumiseks ELga.
Selles vallas

EK

poolt

18.

on

tähelepanuväärne

mõttevahetus

üleeuroopaline

ärakasutamiseks

eesmärgiks

vajaliku

Komisjon pakkus välja

>

*

tõelise

*

Mida

on

Euroopa

ja

Seejuures

tasemel teadus-

peaksid tegema

on

Kas

investeeringuid

kogenud probleeme,

lähtuti

European

väljatöötamine.

järgmised:

enesesse
on

sulgunud, puudub
Euroopal vajadus

ja arendustegevuse poliitika järele?

avaliku võimu

Kas olete

liialt

teie arvates

a

tegeliku potentsiaali

meetmete

viis küsimust, mis lühidalt oleksid

ja integreeritus.

Euroopa

on

osas.

uurimistöö

infrastruktuuri loomine

tevõtluse

lised

Euroopa Komisjoni poolt algatatud

TAT uute aluste

EL liikmesriikide TAT süsteemid
kooskõlalisus

*

ka

2000 heaks kiidetud dokumendist “Towards

jaanuaril

research area”, mille

Euroopa

esindajad

stimuleerimaks' eraet-

TAT-sse?

teadlaste mobiilsuse

liikudes teadlasena

põhilised

Euroopas ringi?

Mil-

takistused?

11
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*

Kuidas mõõta TAT edukust

ja

millised

on

eduka TAT

poliitika

indikaa-

torid?
*

Kas avaliku sektori TAT rahalisi vahendeid tuleks rohkem keskendada

valdkondadesse, mida erasektor ei kata, nagu näiteks alusuuringud, või
tuleks avaliku sektori TAT vahendeid

kasutada

konkreetsete tulemuste

saamiseks?
Nagu näha,

on

:
küsimused

mine kõnealuses arutelus

suures osas

peaks

päevakohased meiegi jaoks ja osale-

aitama vastuste leidmisel neile

probleemidele

ka Eesti kontekstis.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et vaatamata pikale

järgule ning
tanud

oma

ikka veel

elujõulisust. Optimismi
et riikide asend

tasapisi mõistma,
eelkõige

jätkuvatele

reformidele
sisendab

ja

on

asjaolu,

instituudist

on

välja

Ülikoolist ja

arendanud

uudse

potentsiaal

et ka

konkurentsivõime

nende innovatsioonivõimest. USA tuntud

sorid M. E. Porter Harvardi

ja keerukale üleminekuaja-

Eesti TAT

meil

tões-

hakatakse

maailmaturul sõltub

majandusteadlased profes-

S. Stern Massachusettsi

metodoloogia

Tehnoloogia-

riikide innovatsiooni-

süsteemide tugevust ja edukust määrava innovatsiooniindeksi leidmiseks. Selle
kohaselt sõltub

indeks

TAT-s hõlmatud

*

TAT-le suunatud

*

kõrgharidusele

*

riiklikust

Kas

12

see

*

peamiselt neljast kriitilisest tegurist:

tööjõu mahust,
investeeringute mahust,

suunatud ressurssidest,

majanduspoliitikast,

täpsemaid

suuniseid

uue

mis soodustab

investeeringuid

sajandi alguseks ongi

veel

vaja?

TAT-sse.

Jakob Kübarsepp

KOOSTÖÖ TÖÖSTUSEGA
MEHAANIKATEADUSKONNA OLULISEMAID
ARENGUSTRATEEGIAID 21. SAJANDI KÜNNISEL

Koostöövaldkonnad
Mehaanikateaduskonna
konkurentsivõimeline

missiooniks

õppe-,

teadus-

ja

on

olla rahvuslik

rahvusvaheliselt

ja

arenduskeskus masina-

ja aparaadiehi-

materjalitehnika (metall-, pulber-, komposiit- ja pooljuhtmaterjalid) ning

tuse,

transporditehnika valdkondades, tegutseda Eesti Vabariigi huvides,
koostööks Eestis
dud

viie

ja rahvusvaheliselt.

üksteisega

laiendada koostööd
akrediteeritud

päevane
kohta

tihedalt seotud

tööstusega ja

baas,

on

olulisemaid

seda soodustav keskkond

kaader, täna-

teave teaduskonna

võimaluste

teadus-, katsetus-, ekspertiisi-, sertifitseerimis- ja nõustamistegevuseks,

selle

roonika

jätkukoolituseks.
tööstusliitudega, eelkõige Eesti Masinatööstuse

alaliitudega (Eesti Tööriistatootjate
ja Aparaaditööstuse Ettevõtete

Tööstuse

Keskliiduga peab

ekspordipotentsiaali
talli-

välja

tööstusele kättesaadav

Koostöö tööstusega
ja

ja

arengustrateegia hulgast

arendada

olles avatud

arengukavas too-

katselaboratooriumid, kõrge kvalifikatsiooniga

aineline

samuti inseneride

ja

Mehaanikateaduskonna

põhiekspordis
Eesti

kasvab

jätkuvalt,

Liidu

ESTA, Elekt-

ELA), ning Eesti Tööandjate

edasisele suurendamisele. Käesoleval

ekspordi

Olulisteks

Ühendus

kaasa aitama Eesti tööstuse

ja aparaaditööstus kandvamaks

jandiku

Assotsiatsioon

võistlusvõime

ajal

on

ja

masina-, me-

tööstusharuks Eestis. Selle osatähtsus
riigi

moodustades viimastel aastatel

ligikaudu

nel-

kogumahust.l

tegevusvaldkondadeks koostöö

edendamisel tööstusega

X

inseneride

jätkuõpe (edasi- ja täiendõpe),

*

tööstusele

huvipakkuv

*

teenuste osutamine

teadus-

on:

ja arendustegevus,

ning nõustamistegevus.

:

Eesti Masinatööstuse Liidu infoleht,

nr

101, november 1999.
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Inseneride

jätkuõpe

Eesmärgid
Elame üha kiiremini muutuvas maailmas. Muutuste
on

vallas.

loogiate

ettevõtjad,

juhivad

ka

uusi

ja

loovad

sotsiaalset arengut

hulga plahvatuslik

struktureerida

nõnda,

nii

pikemat

on

tänapäeval

juhtida,

on

võimalik

aega tegut-

ühiskonna nõuetele vastata,

Kuid

prognoosida.

veel vähem ette näha.

Põhjuseks

kasv. Kuidas sellises olukorras inseneriharidust

vaid

on

seni käsitletud

ei ole enam võimalik

et koolitus vastaks tulevikuühiskonna

puudub. Selge

arvamus

ka

(uutel tehnoloogiatel

teadmiste omandamist

nurgakivi

laiemalt võtab maad veendumus, et

teadmiste

ja insenerid,

kõrgharidusega ettevõtjate poolt

eeldusel, et sotsiaalset ja tehnoloogilist arengut

tehnoloogilist ja

ja

mootoriks

uute tehno-

ž

(technical entrepreneurs).

järjest

uusi

tööstusettevõtteid

asutatud tehnilise

on

Insenerihariduse

viivad edasi teadlased

olemasolevaid

ettevõtteid. Enamik

põhinevaid)
senuid kui

Tehnoloogilist pööret

kes

peamiseks

kiire teisenemine rakendusteaduste

tehnoloogiline pööre

üks

pidevalt

inseneriharidus

ise

nõuetele?

peab,

Ühtne

selleks et

uuenema.

Insenerihariduse poliitika peab tagama kolme põhieesmärgi saavutamise:
*

kindlustama

*

kindlustama tulevastele inseneridele tööstusettevõtteid rahuldavad osku-

üliõpilastele piisavalt sügavad ja

laiad teadmised;

sed;
*

looma

jätkukoolituse süsteemi

võimaldamaks teadmiste täiendamist ko-

gu töötamise kestel.
Teadmiste
vem

on

inseneri

andmisega

olukord

on

oskustega,

õppekavadelt

ülikoolid seni küllalt hästi hakkama saanud. Hal-

eriti

inseneriõppe

tumatult

õppekavade pikkusest ja järelikult

tasemest

lõpetamise

renemas

kolmanda

Ülikoolis
sellest,

on

üleminekul S-aastastelt

bakalaureuse 4-aastastele

hetkel

on

eesmärgi

õppekavadele

inseneride

kiirenevalt muutuvas

jätkukoolituse

ja

teadmiste

maailmas,

ka

suu-

osatähtsus.

vajab kogu tööaja (ligikaudu

teadmised kahekordistuvad

oskuste

Eestis,

võimalik omandada teadmisi vaid umbes kuuendiku

mida insener

diplomi-

alates 1995. Sõl-

40

peaaegu kolmel korral

aasta) jooksul.

ulatuses

Selle

ajaga

(praeguseid arengukiirusi

*

G. Vasilca, Personal View: Engineers for

a New

Int. J. Engng, Education, 10 (5), 1994, 394—400.
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Age

How Should We Train

Them,
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ekstrapoleerides). Mõnedes valdkondades
muutused

veelgi

mised 15-20

võimsamad: 40-aastase

kordselt.”

teadmistega insenere,

Seda

vaid

mõistes ei

loovisikuid,

toime tulema. Toimetulekuvõimalusi
kukoolituses. Osavõtt sellest
tulevikus aina
Inseneride

suurema

oma

juhul

ülikoolidelt

inseneridelt,

seondub

insenerialade

enam

lõplike
jät-

samuti ülikoolidelt

ajast.
valikuid inseneril

jätkamisel

on

kaks:

(individuaalsed valikud),

inseneri individuaalseid vali-

edasiõpe (magistri- ja doktoriõpe)

Mõlemad valikud võivad olla tehtud koostöös

magistritöö (doktoritöö)

rakendusuuringutega.

on

neile osalemine inseneride

pakubki
võtab

ja õigusteadustes

kestel suurenevad tead-

võimelised tormavas maailmas

on

ja ülikoolidel. Kõrgharidusega

haridustee

täiendõpe.

oodatagi

kes

protsessist

jätkuõppes tuleb teha

tööstusettevõtetel
kuid

osa

meditsiinis

tööperioodi

tööstusega.

temaatika tööstusele

või

Esimesel

huvipakkuvate

Sel kombel valmib tööstuslikult arenenud maades enamik

magistri- ja

doktoritöid. Teisel

juhul

tellib tööstusettevõte täien-

duskoolituse ülikoolidelt või teistelt täiendkoolitusteenust

pakkuvatelt institut-

sioonidelt.
Tööstuse valikuteks inseneride

protsessis

jätkuõppes

osalevaid insenere või jätta

see

Arenenud tööstusriikides toetavad firmad
mad

on

Ameerika

Sealsed

ülikoolis.” Praegu

kehtib

kohta,

tööstuse

kuharidusele suuri

Ülikooli

rema

osa

seid

see

sum-

10 aastat

õppurid

ise

tagasi
põhi-

tendents üksnes süveneb. Sama

kus konkurentsivõime

jätkuhariduses

ülikoolides

sissetulekutest

tagamiseks

tehakse

jät-

on

on

samuti kaks: osalemine või mitteosale-

praegu üldiseks suundumuseks see, et üha

(teadustegevuse kõrval)

saadakse

suu-

jätkuharidusteenu-

pakkudes.

Millised oleksid
motiivid? Insenerile

:

asjaks.

panuseid.

valikuid

Euroopa

juba

kui kulutasid riik ja

hariduse omandamiseks

mine.

enda

jätkuharidust tugevalt. Vastavad

tööstusettevõtted andsid

jätkuhariduseks rohkem raha,

Euroopa

kas rahaliselt toetada selles

Ühendriikides näiteks samas suurusjärgus kulutustega teadus-

ja arendustegevusse.
inseneride

on

iga jätkuhariduse taotleja

jätkuhariduses osalejate
pakub

inseneride, tööstuse, kõrgkoolide

osalemine isiksuse

H. A. Barnes, Personal View: Some

Thoughts

on

potentsiaali

suurenemise kaudu

Graduate Education for Engineers,

Int. J. Engng. Education, 10 (4), 1994, 314—315.
k

G. Perre, Engineering Education in Europe: New Challenges and New Perspectives,
Effective Engineering Education, Helsinki University of Technology, 1988.
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paremaid karjäärivõimalusi.

Tööstusettevõtte motivatsiooniks

siire.

Ülikoolile

nevat

avaneb võimalus koolitada tööstuses töötamise

veel

asjatundjaid

kontingenti.

Samuti lubab

see

kaader)

ülikoolil

kasutada

vahelised

eluaegse õppimise

vajalik. Tuginedes
kõige

suuremad

erinevused)

potentsiaali (infra-

ja majanduslikku seisu ning

osa on

tehno-

valdkondi,

Tehni-

uurimistegevus. Helsingi

instituut viis läbi täiendkoolituse

vajaduse

uurin-

kus inseneride täiendav koolitus

ja ülikoolipoolse paarisaja eksperdi

tööstuse

arvamusele, vaadeldi ülikoolilõpetanute

Selgus,

oma

täiendõpe

gu, selleks et määratleda teadmiste
oleks eriti

kogemustega

:

Mehaanikainseneride

et

paremini

edendada.

Inseneride täienduskoolituse oluline
kaülikooli

konkurent-

võrreldes üsna eri-

puuduvate kogemustega üliõpilastega

struktuur, kvalifitseeritud

loogiasiiret

on

(insenerid), samuti õppega kaasnev tehnoloogia-

sivõimet tõstev haritud tööjõud

taseme

ja

oskusteabe defektid

tööstuse ootuste

(lõpetanute

erinevust.”
ja

taseme

ootuste

esinesid sellistes valdkondades nagu:

*

võime rakendada teooriat

*

keelteoskus,

*

ideede

*

võime sõltumatult, kriitilise analüüsi abil

praktikasse,

genereerimisvõime ja innovatilivsus,

Tulemusi kasutati

probleeme

lahendada.

hiljem pikemaajaliste (3—B nädalat) täiendõppekursuste

kavandamisel, ehkki insenerid ise eelistavad tavaliselt mõnepäevaseid lühikursusi asemel.

TTÜ mehaanikateaduskond
osalemise kasuks

asjatundjate,

sh

juba

aastaid

langetas
tagasi.

oma

otsuse

Masina-

inseneride

täiendõppes

ja aparaadiehituses vajalike

inseneride teadmiste taseme, samuti

temaatika

täiendõppe

määramiseks tehti aastatel 1994—1995 Eesti Innovatsioonifondi toetusel

“Eriharidusega

masina-

ja aparaadiehitusspetsialistide vajadus

rentsivõime tõstmiseks”. Analüüsiti olemasolevaid
võttes tööstusele

huvipakkuvaid

valdkondade nimestik. Keskmisest suuremat huvi

:

õppekavu ning

teadmiste valdkondi

uuring

tööstuse konku-

koostati

arvesse

täiendõppe

pakkusid keevitamine,

ma-

M. Markkula, The Role and Possibilities of the Universities in the Field of Continuing

Engineering Education.
Technology, 1998.
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kvaliteedi

terjalitehnika, tööpingid ja pingisüsteemid,

ning

tootlikkuse

juh-

timine.
Kuni 1998 toimus inseneride
või teise instituudi
koostati

1998/1999.

(õppetooli)
täiendõppe terviklikum, kogu teaduskonna

“Mehaanikainseneride
miseks,

täiendõpekoordineerimatult,
eestvedamisel.

1999/2000.

teaduskonna

temaatika

täiendõppe

koostati

õppeaastaks

poolt pakutavatele

konna omad. Nimetatud kahel

vastavat

1998/1999

õppeaastast

õppetegevust liitev
lisaks mehaanika-

kursustele sisaldusid veel

õppeaastal

alates

õppeaastaks”. Järg-

kus

õppekava,

teaduskonna ühe

majandusteadus-

saadeti teaduskonnas koostatud bro-

šüür 150 ettevõttesse.
Kursused

(teemad) pikkusega paarist tunnist paari õppepäevani

on

jagatud

üheksasse valdkonda:
*

integreeritud

*

masinate

ja aparaatide projekteerimine,

*

masinate

automatiseerimine,

*

jntegreeritud

tootearendus

mõõte-

ja kvaliteedisüsteemid,

*

materjalid

*

tootmistehnika,

*

mehaaniliste seadmete

*

*

masina-

ja tootmine,

ja aparaadiehituses,

ekspluatatsioon ja diagnostika,

autotehnika,
keevitamine

(täiendõppekava

Eesti volitatud keevitusinseneri kutse taot-

lemiseks).
Eelnimetatud valdkonnad (v.a

viimane)

vikuna kohustuslikud, vaid soovitusliku
*

validasobiva valdkonna

*

koostada individuaalse
nevatest

*

ei ole

ja täita selle programmi

täiendõppekava,

ter-

võib

osaliselt või täies mahus;

valides kursuseid

(teemasid)

eri-

valdkondadest;

valida üksikuid teemasid individuaalset

Soovi korral

huvipakkuvaid

täiendõppes osalejatele

iseloomuga. Täiendõppes osaleja

võimalus tellida ka teisi,

on

teemasid

või muuta

õppekava koostamata.

õppekavas

õppekavas

mitte sisalduvaid,

toodud

samas

teemade mahtu. Kur-

suslastele annab ülikool osalemist tõendava tunnistuse.
Tööstust

*

enam

huvitanud

täiendõppe

valdkondadeks

on

seni olnud:

keevitamine,
jintegreeritud

tootearendus

ja tootmine,

;

*
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*

integreeritud

*

masinate

Raske

mõõte-

ja kvaliteedisüsteemid,

ja aparaatide

öelda, kas

automatiseerimine.

tänu mehaanikainseneride

või sellest hoolimata

inseneride

on

täiendõppe

täiendõppe kavade

olemasolule

teenuste osutamine aasta-aastalt

kasvanud, ulatudes 1999 rahaliselt ligikaudu 800 tuhande kroonini, mis
dustab

7,2%

peaaegu

11

Toodud arvud näitavad, et

Täiendõppekursustele
tagamiseks

on

miljonilisest riigieelarvevälisest
arenguruumi

selles tähtsas valdkonnas veel

keskendumisest ilmselt ei

moo-

finantseerimisest.

jätkub.

piisa. Edaspidise

arengu

kavas:

*

täienduskoolituse

*

üleminek täienduskoolituse

pikemaajalisele plaanimisele;

*

täienduskoolituse

sõlmimine

*

täienduskoolituse valdkondade

plaanimiseks vajaliku uurimistegevuse jätkamine;

lepingute

ja

tööstusettevõtetega;

kursuste

interdistsiplinaarsuse

suuren-

damine, haarates kaasa teiste teaduskondade potentsiaali;
*

jinseneride

Teadus-

täiendõppe

internatsionaliseerimine.

ja arendustegevus, teenused,

nõustamine

Tulud
Mehaanikateaduskond
võimet teadus-

loeb

oma

tugevaks küljeks

ja arendustegevuse riigieelarveliste

muti arvestatavat katsetus-,

arvestatavat

vahendite

võistlus-

taotlemisel,

sa-

ekspertiisi- ja nõustamistegevuse potentsiaali ja

kohta Eestis.
Pärast

langust

lõpuaastaid

üheksakümnendate esimesel

teadus-

riigieelarveline

riigieelarvest TTÜIe

Teaduse

ja arendustegevuse

rahastamine

f—

kasvas aastatel

eraldatud vahendite

riigieelarveline

Hüppeline

kr

1995—1997

peaaegu

võrdeliselt

kasvuga.

k

1995 |

1996

1420

1

|

kasv aastal 1998, kui toimus üleminek

näitas teaduskonna

iseloomustas kümnendi

alusrahastamine aastatel 1995—1999

;

Rahasta *

poolel

märkimisväärne elavnemine. Teaduse

1997
1746

1999

3941

578

|

'

projektiti rahastamisele,

teadustegevuse konkurentsivõimelisust.

Edukas oli samuti

1999, mil rahastamine kasvas tervelt kolmandiku võrra. Teadustegevuse rii-

gieelarvelise
ei ole.
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Eesti

Teadusfondi

toimunud

kaudu

(ETF) grantide

koos

projektiti

nende

rahastamine

on

eelprojektide ekspertiisiga,

toimunud enam-vähem korrelatsioonis

Teadustegevuse rahastamine

on

eraldistega ETFile.

riigieelarveliste

Eesti Teadusfondi

algusest peale

mistõttu kasv

grantidena

aastatel

1995—1999
,

=

|

1US| 199
)

Rahastamine tuhkr

7

1997
LD

I0

L

199 195
| 1992
179

t

Teaduse

riigieelarvelise

nemist peaks
teadus-

rahastamise stabiliseerumist või võimalikku vähe-

tasakaalustama

riigieelarvevälise

rahastamise kasv. Teaduskonna

ja arendustegevuse lepingute (projektide)

(EIF) projektide

arv

ja

maht kasvasid

kuuekordseks, mis näitab ettevõtete
vuse vastu

teadus-

Teadus

ja

ja arendustegevuse

sh. Eesti Innovatsioonifondi

ajavahemikus

1997—1999

kui

enam

ülikoolide huvi suurenemist

koostege-

valdkonnas.

EIFi

ja arendustegevuse lepingute (sh

projektide)

maht

aastatel 1995—1999

(tuh.kr)

L — aiamsdeed sA9US jd]

Kuna

lepingute

tamine, mis

on

tevõtete panus

jäänud

üldsummast moodustab umbes

vaadeldav
teadus-

suhteliselt

1996 1197|1999W
—

poole EIF-poolne

ja arendustegevusse,

hoolimata

üldisest kasvust,

tagasihoidlikuks. Arenguruumi jätkub

välislepingutes ja -programmides,

mis

on

kaasrahas-

toetusena, siis et-

arendustegevuse riigieelarvelise

mõeldav üksnes

samuti

on

osalemises

teadustegevuse

rah-

vusvahelise konkurentsivõimelisuse tingimusel.

Areng, kuigi ebapiisav, on toimunud ka osutatavate teenuste ja tasuliste
konsultatsioonide osas. 1999 osutati neid ligikaudu 300 tuh krooni eest, ületades tunduvalt 1997
võimalused
tuse

on

nõudlus

teenustelt

ja

1998 mahte, mis oli 100 tuh. krooni. Teenuste osutamis-

kasvanud märksa kiiremini. Aastast aastasse

ja rahastamisvõimalused,

mistõttu võib

ja konsultatsioonidelt laekuvate

on

kasvanud töös-

prognoosida edaspidigi

tulude suurenemist teaduskonna eel-

arves.

Teaduskonna

areng näeb teadus-

ja arendustegevuse ning mitmesuguste

teenuste osutamise valdkonnas ette:
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*

teadustegevuse
neerimist

*

ning

temaatika

tööstuse

jätkuvat kontsentreerimist, paremat

rahvusvahelise koostöö laiendamist

osalemist

programmides, projek-

tides, lepingulistes töödes,

teenuste

*

teadus-

alase koostöö laiendamist Eesti

*

tööstuse

ja arendustegevuse

teadus-

teadustegevuse
(tarkvara)
tööstusele

keskkonna

tööstuses

arendamist, eelistades originaalseadmete
mis soodustaks

väljatöötamist,

programmidesse ja/või

integreerumist rah-

võimaldaks osutada teenuseid

(Eestis, välismaal);

*

kompetentsikeskuste

*

TTÜ Katsekoja
teerimist

sh

väljatöötlustest;

ostmist või

vusvahelistesse

tööstusega;

teabematerjalide

ja arendustegevusest teaduskonnas,

rakendamiskõlblikest
*

osutamist;

paremat informeerimist (regulaarselt ilmuvate

koostamine)

koordi-

vajaduste lahendamist;

ning

moodustamist

valdkondades,

mehaanikateaduskonna laborite

kus need

puuduvad;
akredi-

väljaarendamist,

lülitumist rahvusvahelisesse koostöösse selles valdkonnas;

katsetus-, ekspertiisi-, sertifitseerimis- ja konsultatsioonitegevuse tervikliku süsteemi loomist.

Infrastruktuur
Kõrge kvalifikatsiooniga personal ja

selle

tingimuseks rahvusvahelisel tasemel teaduskonsultatsioonide osutamisel tööstusele.
teadus-

ja arendustegevuse

kompetentsus

ei ole

ja arendustööle, samuti

Sugugi

mitte vähem oluline eeldus

teenuste osutamiseks

vajaliku

giks
hüpe

on

algatatud ja

tehtud või teostamisel mitmed

luua Eestis vastav infrastruktuur. Ruumide

teaduskonna

juurdeehituse

valmimisel. Sinna

projektid,

osas
on

ja

on

infrastruktuuri (ruu-

mid, seadmed, infotehnoloogia) olemasolu. Mehaanikateaduskonnas
1996—1999

ainsaks

teenuste

on

aastatel

mille eesmär-

toimub kvalitatiivne

kavandatud

rida uusi

laboratooriume, mille tarvis seadmestik osaliselt juba hangitud. Ulevaate inves-

teeringutest aparatuuri (tarkvara)
järgmine

Aparatuuri

|

uuendamisesse

1997—1999

annab

uuendamine aastatel 1997—1999

Aparatuuri uuendamine,

1997

tuh. kr

7030

sh infotehnoloogia
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aastatel

tabel.

—

6594

ml
1911

544

O

eiaai» O

|

VAATEID JA VISANDEID

Aparatuuri

uuendamine osutus võimalikuks

liste vahendite
millal

suure osa

Ellu

*

moodustas
või

jõudnud

toetusele

guni,

(sh.

EIF toetuste

näevad ette

raalintegreeritud
ja prototüüpide

*

ja laenude)

teoksil olevad

välja

infrastruktuuri

1997,

ja arendustegevuse

märgatava

aren-

arendada:
tootmise

ja tänapäeva

nõuetele vastava modelleerimise

tehnoloogia laboratooriumi;

mehaanikateaduskonna testimis-

ja sertifitseerimistege-

*

TTÜ materjalitöötlustehnoloogiate siirdekeskuse;

*

mikrotehnoloogia

Raalintegreeritud

keskuse.

tootmise

ja prototüüpide

arendamise

ja tänapäeva

kiirvalmistuse

nõuetele

tehnoloogia

vastava modellee-

laboratooriumi

välja-

eesmärgid:

*

luua

*

käivitada kõrgtehnoloogiasiirdega seotud tootearenduse-

kõrgtehnoloogiasiirdele rajanev tootearenduskeskkond;

alane
*

riigieelarve-

infrastruktuuri;

vuse

rimise

tänu

Erandlik oli

mis tänu tööstuse rahalisele

projektid,

kiirvalmistamise

TTÜ Katsekoja

osas

sponsorlus välismaalt.

viinud teadus-

on

suures

kaasamisele.

õppe-,

juurutada,
todeid

ja

teadus-

katsetada

seadmeid

Eesti tööstuse

ja tehnoloogia-

ja arendustegevus;
levitada uusi tootlikke

ja

(vahendeid)

tehnoloogilise

kõrgtehnoloogilisi

mee-

kvaliteettoorikute tootmise valdkonnas

taseme,

tootmispotentsiaali ja

konkurent-

sivõime tõstmiseks;
*

vastava ala

asjatundjate

Kõrgtehnoloogilise
le

projekti kõrge

käsil olevad
*

ettevalmistamine.

laboratooriumi

väljaarendamine kavandati algusest pea-

maksumuse tõttu mitmesammulisena 1996—2000. Teostatud

ja

etapid:

vute toodete

projekteerimiseks vajalikud

CAD/CAM-süsteemid

(1996

1999);
*

3D

laserdigitaiser Replica

näidistest virtuaalmudelite

tegemiseks (1996

1997);
*

disainerite-konstruktorite ideede

lid)
*

*

modelleerimine

ja

modelleerimistööjaam

Silicon

kvaliteetsete valumudelite

ja CNC kiirfreespink

(näidised, prototüübid,

visualiseerimine

Graphics

virtuaalmude-

(1996—1997);
OCTANE/SI

(1997—1998);

kiirvalmistamistehnoloogia väljaarendamine

Körner 500G

(1997—1998);
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*

kvaliteettoorikute tootmise

tehnoloogia väljaarendamine laserlõikusega

(CO2 laserlõikeseade 3D Laserlab Pentacon P3016/1200 CNC) ja vesi-

lõikusega (1998—2000);
*

tootmiskeskkonna vastavusseviimine

euronõuetega (ventilatsioon,

tõste-

seadmed, tööohutusnõuded jne) (1999—2000).

Pikaajalised
seks. Siinsed
*

*

*

*

toodete

ja

;

testimislaboratooriumi-

on

toodete

Teostatud

metalltoodete

ja

neist valmistatud toodete purustav

mikro-

ja makroanalüüs,

keemilise koos-

portatiivne metallograafia).

2000. Laboratooriumi

juures

1998, akrediteerimine
tahetakse

katselaboratoorium.

mehaanikateaduskonnas

on

kavandatud

välja arendada

aas-

Eesti Raudtee

Edaspidine tegevuskava näeb

ette luua

sertifitseerimiskomisjon.

TTÜ Materjalitöötlustehnoloogiate

Siirdekeskus

väljaaren-

eesmärgid:

materjalide (metall- ja pulbermaterjalid ning pinded)
ja

*

etapid:

(ultraheli-, magnetpulber- ja radiograafiameetodid);

Metallilaboratoorium tunnustati

Sihtasutuse

infrastruk-

vajaliku

(keevisliited, trossid, surveanumad, torustikud) mittepu-

(mehaanilised teimid,

metallograafia- ja

koolitus.

toodete testimiseks

käsil olevad

materjalide (eelkõige metalsete) ning
tise analüüs,

*

ja masinate sertifitseerimine;

ja sertifitseerimistöötajate

kulgenud materjalide ja

kujundamine.

damise

väljaarendami-

masinate testimine;

materjalide, protsesside,

kontroll

tasse

mehaanikavald-

infrastruktuuri

tegevussuunad:

rustav kontroll
*

TTÜ Katsekoja

ja sertifitseerimistegevuse

materjalide,

Edukalt
tuuri

olnud ettevalmistused

on

konna testimis-

uute

kõrgtehnoloogiate

teenuste osutamine

Keskuse

alaste

väljatöötluste

evitamine Eestis;

kõrgtehnoloogiate

alal.

tegevusvaldkonnad:
PCVD

*

pindamistehnoloogiad (kiirleek- ja detonatsioonpihustus, PVD,

*

pulber- ja sulatusmetallurgia (uute materjalide väljatöötamine ja

tehnoloogiad);
uuri-

mine);
*

liitetehnoloogiad (difusioonjootmine, difusioon-, plasma- ja
tamine
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*

termotöötlustehnoloogiad (vaakumkarastamine,

termokeemiline töötle-

mine).
Keskuse

väljaarendamine

sammulisena
*

ajavahemikus

on

kavandatud

nagu

1999—2001. Käsil

on

kahe

eelmisegi puhul

kaks ETFi

mitme-

projekti:

Pindamistehnoloogia: kõrgenergeetiliste pihustustehnoloogiate

evita-

mine, milleks osteti kiirleekpihustusseade TAFA JP5200 ja moderniseeriti
sinate
*

detonatsioonpihustusseade Perun-s,
ja tööriistade

Pulberlatus-

ja sulatusmetallurgia:

tifunktsionaalne

Mikrotehnoloogia

multifunktsionaalse

vaakummetallurgiline
ja paagutamise

keskuse

teadus-, arendus-

ja ka

nõuande-

on ette

nähtud

kaitsekeskkonnaga

süsteem võimaldamaks metalli-

kõrval ka

jootmist ja termotöötlemist.

vastavate

tehnoloogiate vallas;

ja konsultatsioonitegevus mikrotehnoloogia, materjalide
alal,

materjalide keemiline analüüs

ja

on

uued

tehnoloogiad mikrotehnoloogiamaterjalide

pooljuhtseadiste

jätkub.

on

olnud suhteliselt

Teaduskonna instituudid suudavad

kiire,

sünteesiks

kuid arengu-

juba praegu osutada tööstusele

teenuseid, mille saamine seni Eestis võimalik ei olnud. Loodame
olukorra, kus enamik tööstusele
saadavad

väga

konstruktsioonid.

Teaduskonna infrastruktuuri areng
ruumi

iden-

;

väikese lisandikontsentratsiooni olukorras.

Väljundiks

su-

mille tarvis tuleb hankida mul-

tootmistegevus mikrotehnoloogiamaterjalide (üli-

tifitseerimise ja puhtuse kontrolli

uued

ma-

väljaarendamise eesmärgid:

puhtad ja pooljuhtmaterjalid) ning
*

mõlemad

tugevdamiseks;

ja paagutustehnoloogia evitamine,

sulamite sulatamise

*

taastamiseks ja

vajalikest

teenustest

saavutada

ja ekspertiisidest oleksid

kohapeal.

Vähem oluline

pole

teadus-

mis võimaldab teaduskonna

ja arendustegevuse lepingute

arvu

ja mahu kasv,

potentsiaali jätkuvat parandamist.
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Öpik

Andres

KEEMIAHARIDUS JA KEEMIATÖÖSTUS
MUUTUVAS MAAILMAS

Astudes

uude

sajandisse

negatiivsetest mõjudest,
tusmaa

Euroopas

mõjusid

Venemaal.

langus,

sõltuvalt

erinevalt. Eesti

tuleb

tõdeda,

et ka keemiatööstus

mis tabasid maailma

majanduse ja

oma

ja

töös-

Iga

huve riivas eriti

majanduskriis

oli toornafta hinna

mõjutavaks teguriks

mis iseäranis valusalt lõi Venemaa tööstust, aga mitte ainult. Toornafta

tesse ka AS Kiviter Eestis.

kõrgusele,

Maailma

jandi lõpul

kuid

Praeguseks

vahepealne

ja Euroopa

on

madalseis tekitas siiski

keemiatööstuse arengu

olid tehniline edu

turustamisel raskus-

põlevkiviõli

küll toornafta hind tõusnud

ennenäge-

pöördumatut kahju.
möödunud

tunnusjoonteks

sa-

ja majanduse liberaliseerumine, mis omakorda

suurendas konkurentsi. Viimase teravnemist
euro

pääsenud

tööstuse tugevusest, tunnetas neid

madalate hindade tõttu maailmaturul sattus

matule

majandust

tema lähinaabrite

Teiseks maailma tööstust

ei

1997 suvel.

Euroopa

tööstuses soodustas ka

kasutuselevõtmine, mille tulemusena hinnad Euroopas muutusid läbi-

paistvamateks.
napoliitika
loomuga,

Suuremad firmad asusid kontsentreeruma

seda soodustas. Keemiatööstus

mistõttu

mõju

euro

on

regioonides,

kus hin-

siiski suhteliselt lokaalse ise-

osutus loodetust väiksemaks.

Majanduse

liseerumist võib kokku võtta ühe

märksõnaga globaliseerumine.

tootmisüksustesse koondumine

ja globaliseerumine

ei

jätnud

libera-

Suurematesse

omakorda

mõju

avaldamata teadusmahukale tootmisele, mille hulka kuuluvaks keemiatööstust

ja sellega
olnuks

liituvaid tööstusharusid võib

loogiliselt

rohkem rahalisi vahendeid, kuid

paindlikumaks

lugeda.

Teaduslik-tehniline edasiminek

soodsam suuremates tootmisüksustes, kelle käsutuses asub
osutusid väiksemad tootmisüksused

samas

uute teadustulemuste kasutamisel.

nimetatud valdkondades

virtuaalsete teadus-

ja

miliste võrkstruktuuride teke akadeemiliste uurimiskeskuste

ja

keskmise suurusega

ettevõtted) tüüpi

ettevõtete vahel

deemilistele üksustele paremad võimalused

poolt

aga SME ettevõtetele tõhusa

Majandusteadlaste
tehnoloogiline

edu

globaliseerumine.

ennustus

ja majanduse

ja

ja

avas

SME

ühelt

reageeriva

algava sajandi

aka-

teadusliku baasi.

esimesteks aastateks

liberaliseerumine ehk kokkuvõttes

Keemiatööstus

(väikeste

poolt

pääseda tootmisele lähemale, teiselt

kiiresti

jääb edaspidigi

mahukaks tööstusharuks, kuid teaduslik
ja

teadusele

on

on

jätkuv

süvenev

tuginevaks

tehnoloogiline areng

ebatraditsioonilistesse keemia valdkondadesse nagu seda
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tulemuseks oli

Loogiliseks

arendusfirmade sünd. Dünaa-

teadus-

suundub mõneti

biotehnoloogia

või
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arvutikeemia. Kui klassikalistkeemiatehnikat saab käsitleda

makroskoopilises

mõõtkavas, siis keemia all peetakse silmas mikroskoopilist lähenemist
tikeemia abil. Oluline
aastatel
raseid

vajalik

on

on

siinjuures

arvutustehnika

tehted reaktsioonide

Seda laadi arvutuste võimalikkus pakub

arvutused sää-

puudutavad

nagu kineetika

makroskoopilisi parameetreid

termodünaamilised

jatele

piisav

tase saavutatud. Konkreetsemalt

arvu-

võimsus. Viimastel

(reaktsioonide kiirus) ja

ja protsesside saagise

arvutamisel.

tehnoloogiliste protsesside projekteeri-

täiesti uusi lähenemisteid.

Keemilise

tehnoloogiaga

mustab loodusteaduste

juures

tõusevad

ja

tihedalt seotud

tehnikateaduste

materjaliteaduse arengut

järjest

tihedam

iseloo-

põimumine.

tugevasti päevakorrale ökoloogilised probleemid

Seal-

nagu mater-

jalide keskkonnasõbralikkus ja säästev tehnoloogia.
Iga maa

tööstuse suhtes eraldi aga tähendab

sisemist konkurentsi. Keemiatööstus
vastava valdkonna

Kuidas näeb
1998
kätesse.

jooksul

ka
tugevnevat
tugev, kuivõrd haritud on

globaliseerumine

sedavõrd

töötajad ja kui kõrgel tehnoloogilisel järjel

välja

asub tööstus.

sellel taustal Eesti?

läksid enam-vähem kõik keemiatööstusettevõtted Eestis

iseloomustab meie keemiatööstust suhteliselt keeruline

Seega

tamisjärgne olukord,
struktureerimiseks
tööstusele

on

mõju

ebakindlus

tootmise ümber-

turgude leidmisel, vajadus

ja investeeringuteks.

Kahtlemata ei

era-

eras-

Eesti keemia-

jätnud

avaldamata Venemaa rahanduskriis, muutes sealse turu

veelgi

ebakindlamaks.
Tõsiasi

maailmaga

on

samuti,

et Eesti keemiatööstusettevõtted on

võrreldes, mis tekitab

väga

väikesed

muu

sageli vajaduse väliskapitali kaasamiseks,

aga

ühtlasi kohalike firmade sõltuvusse sattumise suurtest kontsernidest. Seda teed
on

läinud pea kõik senised suuremad keemiatööstusettevõtted

Nitrofert,

AS

Silmet)

või

vastasel

juhul

on

nad

(AS Velsicol,

AS

raskustesse

(AS

langenud

Kiviter).

. - Huvitav

on

võrrelda Eesti keemiatööstuse seisu

ning põhjanaabrite

omaga.

1998 oli 4,1%, mida võib

näitajaks,

kuid

see

Soome keemiatööstuse

Euroopa keskmist

11,0% ja

see on

toodangu

arvestades

lugeda

püsinud

kogutoodangust

kummi-

Kui võrrelda seda

suhteliselt heaks

ja

tootmise

suhteliselt stabiilsena.

ja plasttooted)
näitajat

alguse

moodustas keemiatööstus too-

Statistikaameti andmetel oli 1998 Eesti keemiatööstuse

mitooted,

90ndate

kasv tervikuna

saavutati siiski vaid tänu kodumaise tarbimise

suurenemisele. Soome tööstuse
na

olukorraga

osakaal

kogu

(kemikaalid ja kum-

töötleva tööstuse mahust

eelnevate aastatega, nähtub, et

tegemist

on

7,5%.
selgelt
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alaneva

1996 oli meie keemiatööstuse maht

tendentsiga:

9,8%,

1997

kõigest

8,8%. Toodagu mahu vähenemine jätkus ka 1999 esimesel poolel, langedes

6,6%ni.
Soome keemiatööstuses oli

Innovatsiooniprogrammi
1997.

võtetes

1998 hõivatud 37 300

andmetel

aastal 7921

töötas siinsetes
Huvitav

töötajat.

inimest, Eesti Riikliku

suuremates

märkida,

on

keemiaette-

(Isemajandava Eesti) keemiakompleksi arengukontseptsiooni järgi
keemiatööstuses 1990 hõivatud 15 607

inimest,

neist umbes

IME

kunagise

et

oli Eesti

eestlased.

pooled

Millist teed edasi minna?

Kuigi
viimasel

möödunud aastad

ajal

pole

toimunud oluline

Eesti keemiatööstusele osutunud edukaks,

mise suurusega ettevõtete

ja projektide

kaasaegse kõrgtehnoloogia

valdkonda.

*

Geeni-

Projektid

arengus.

ja biotehnoloogia. Geenitehnoloogia

ühistegevuse

tulemusena

projekte,

tööstuses.

mille

on

vilju

diagnostiline

teenus

võimalik täita

lähiajal

saab

Väljaarendamisel

süsteemide

on

rakendusi. Tartu ja Tallinna

kõrgtehnoloogilisi
hukaid

nihe innovaatiliste väikeste

positiivne

on

keerukaid

geenitehnoloogial põhinev

Asutatud

Biokeemia

probleemiks kujuneb

seda

tüüpi

on

teadusma-

molekulaar-

aga nende

toodangu

ja geenitehnoloogiliste
ja

raken-

rahaliste ressursside

suur.

ja orgaaniline peensüntees.

muti suunatud

ja

esimesed edukalt tegut-

juba

on

duste turul valitseb erakordselt tugev konkurents

*

parimaid

uurimiskeskuste

loodetavasti rakendada ravimi-

pääs maailmaturule, kuna ravimitööstuses

läbimurdeks

hetkel Eesti

nakkushaiguste geenitehnoloogiliste diagnostika-

väljatöötamiseks.

sevad väikefirmad. Peamiseks

vajadus

on

kesk-

kuulusid enamikus

juhtivate

väga

ja

ravimitööstusele.

tootmisele esitatud

Enamik siinseid

Tehnoloogilisele

projekte

lahendusele

kvaliteedinõuded

kõrgendatud

on saon

aga

(GLP ja

GMP). Senini oli võimalik valmistada ja turustada preparaate suhteliselt
vabalt kodumaise
orienteerumine
aasta. Sama

ja

on

endiste N Liidu vabariikide

aga

seotud

väga

suurte

Eesti keemiatööstuse

ja materjalitööstuse

areng

põlevkivi

kasutamist õli toorainena

maailmaturul:

kui

see

maailmaturu hindade kasvule
mise laiendamiseks,
aga ka
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mõjutab

püsib kõrge,
ongi

on

on

tootmist.

raskustest hoolimata

muldmetallide

tootmisega:

naftast saadava toorõli hind

põlevkiviõli

elavnenud

Idaturule

nagu näitas 1998.

puudutab ka kõrgtehnoloogilist materjalide

Jätkuvalt seotud põlevkivi kasutmisega ja haruldaste
*

tarbija jaoks.

riskidega,

toota tulus.

uuringud põlevkiviõli

otsingud põlevkivi

Tänu
toot-

tulemuslikumaks kasu-
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tamiseks

alternatiivsete

ning

ja

keskkonnasõbralikumate

tehnoloogiate

arendamiseks.
*

materjalide tehnoloogia
nasõbralike

jätkuvad otsingud

valdkonnas

uute keskkon-

nende rakendusvõima-

ja energiat säästvate materjalide ning

luste leidmiseks.
Kuna Eesti keemiatööstuses

jätkub endiselt

praegu meie ainsaks edukaks teeks

riood,on

toetamine

kõigi

inseneride

Mida

võimalike

ja

on

vahenditega,

saavutanud

TTÜ

Oluliseks muutuseks tuleb

keemiateaduskond

pidada

mainitud suundumusele

teaduse

(keemia)

miateaduskonna

tekkinud uusi

õppida

uurimistööks

on

kraadiõppe
leidmaks

mille

ja

Võib

looduskee-

on

paremad

julgelt öelda, et

nüüd

eeldused teaduslikuks

keemiateaduskonna

teadusaparatuuri ja

edukamalt kasutada. Olulisim tulemus
seda suunda tuleb kindlasti

loomine lubaks kaasata

õppejõududele,

kõrgtehnoloogilistele

teadureid.

on

jätkata

ja

järelkasvu

asutustest

välja

mitte

kasvanud

firmadele.

pesuuna koostöös Keemilise

ja pretensioonikas

doktorantide teaduslikku

Nii kindlustame

vaid ka teadlastele

Moodsa maailma suundumusi

on

koos-

heaks näiteks

mõlemapoolne

on

temaatikaga.

paranemine ja

asutuste edukaid

ainult ülikoolide

on

sobilikumaid koostöövorme. Üheks lahenduseks pean ühiseid

kraadiõppe keskusi,
juhendamisse

hoopis

kujunenud

juhatama uued ja edumeelsed professorid,

uue

Instituudi

tulemuslikkuse

veelgi

asunud

õppetoole

teaduslaboreid saab ühiselt

on

(keemiatehnika) ja

Kasu sellest

ka Tallinnas! Tekkinud

Keemia

Eriti tihedaks

inseneriteaduse

lähenemise kohta.

õppetoole

ja kuhu pürgida?

Keemia Instituudi vahel. See

eespool

on

mõtlevate

ja loovalt

endise Eesti Teaduste Akadeemia insti-

Tehnikaülikooliga.

ja TTÜ

töö keemiateaduskonna

saab keemiat

väiketootmise

kõrgtehnoloogilise

kaasa arvatud uute

teadlaste koolitamine.

tuutide liitumist Tallinna

samuti

keerukas ümberkorralduste pe-

järgides

oleme avanud

ja Bioloogilise

samm, kuid ilmselt

Füüsika

geenitehnoloogia õp-

Instituudiga.

See

on

julge

põhjendatud. Nagu eespool juba öeldud,

geenitehnoloogia ja geenitehnoloogial põhinevad rakendused parimaid kõrg-

tehnoloogilise
järele

arengu

võimalusi

tänases Eestis.

Vajadust

noorte

praktikute

tuntakse nii farmaatsia- kui ka toiduainetööstuses.

Inseneriteaduste
keemia-

ja

loodusteaduste lähenemise

ja materjalitehnoloogia arengut

rakenduskeemia instituudi

tunnusmärgiks

uue

ja polümeermaterjalide

Materjaliteadus ja -tehnoloogia
kätt keemilisele

nii

näib

kujunevat

alusõppele keemiateduskonnas,

õppekava

kui

instituudi

võib
ka

lugeda
alus-

arvestatavaks rakenduseks
aga ka

TTÜs

ja

suundumustes.
ees-

laiemalt.
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Keemiline

skoopiliselt

tehnoloogia

selle klassikalises mõttes

tasemelt mikro-

võimalikuks tänu aine ehituse
saab

teostada

tavate

seda

aga

paremale

osa

keemiatehnikale

jääb

Arvestades

keskkonnakaitseliste

järjest

läbi ükski keemiainsener. Kui
tulevikus oodatakse
Eelöeldu

tegelda.
ja

ja

suundumas makrosuund

on

ja

klassikalises mõttes
protsesse

ja

suhtes oleme

enam

juba

õpetajatel kui

märk inseneride

lõputööde

tõelisest

tellimine

ka

See

aastaid

maht

Ühise

võimaluse ennast tulevase erialase

tööga

on

juba

esindajatel. Kõige selgem
tehnoloogial põhinevate

mõistnud naabrid

loomulik oleks ka teatud

tulevase

töökohaga ja

kurssi viia.

järele

Tellijal

koguni

soomlased.

Veelgi

investeerida. Keemiateaduskonna

külastanud Soome või nüüdseks ka üldise
makontserne nagu
Siit kasvab

Outokumpu, Neste,

välja

teine

Euroopa haridusturul, peab

järeldus:
meie

ainult ühiselt arutledes nii
edukalt edasi minna.
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ära

ning

seal ollakse

üliõpilased

ei peeta

paljuks

juba

aastaid

on

tulemusena maail-

tahame olla konkurentsivõimelised

Need

tööandjate kui

jääks

ja teisi.

õppesüsteem

õppekavad konkurentsivõimelisemaks.

aga

enam

globaliseerumise

Borealis

kui

tasu

annaks talle

välismaal.

tõsiselt huvitatud Eestis koolitatud noortest inseneridest
sellesse

ja

laua taha

reaalsel

tarbijate poolt, kusjuures
lõpetaja

Seda

tasub tõsiselt

järjest väheneb

tööstuse

oleks

maksmine selle eest. See kinnistaks

vajadus

tänapäeval

aitab teoreetiliselt hästi haritud

tarbijatel

kohese täiendava koolitamise

kirjel-

tõstnud esile

saa

küsimus, millega

on

vajatagi,

vajadusest

ja

keemiainsenere meilt täna

et Eesti keemiatööstuse

ei

vas-

erinevate tehnoloo-

ilma milleta ei

tehnoloogias,

kes ootab?

ja

edasi liikunud

arendades.

palju ja missuguseid

põhjal tundub,

insenere ehk tulevikus

keemiateaduskond

arvuteid tundvatest noortest. Tahaks loota, et nii siiski ei lähe.
tuleks istuda nii

saanud

on

modelleerimisele. Seda

karmistuvaid nõudeid

aspektide

keskkonnaküsimused keemilises

ja

tundmisele

anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli

Milline

on

Kõnealune

üksnes arvutustehnika võimsuse kasvu tulemusena

projektide käivitumisega. Siingi

davale suunale?

giate

nanotasemele.

ja

ka

on

muutuma arusaadavamaks

piisavalt

laiad

ja

eesmärgid ning

õpetajate, kuid ka õppijatega

saame

Rein Jürgenson

INFOTEHNIKA TEADUSKOND NELJA-AASTANE

Käesoleva

ülevaate

kirjutamisel

aluseks

on

võetud

analüüsi aruanne, mis koostati teaduskonna hindamiseks
1999. Artiklis toodud arvandmed

seisuga (kui

ei ole

ja

muud faktiandmed

teaduskonna

enese-

TTÜ nõukogus sügisel
on

esitatud

1999

lõpu

märgitud teisiti).

Üldiseloomustus
Infotehnika teaduskond
tide

ühendus,

ümberkorraldamise
hetkest alates

on

käigus TTÜ nõukogu

ning

raadio-

ja

ja

tegutsevate instituu-

süsteemitehnika teaduskonna

21.05.1996 otsusega. Moodustamise

sidetehnika instituut. Teaduskonna esimene

tegevuse põhisisuks

formaatikas, arvutitehnikas, raadio- ja
kogu

sõnastanud

on

õppe-,

teadus-

sidetehnikas

ülikooli hõlmavalt. Teaduskonna

informatsioonitehnika

õppevaldkonnaga.

ning

ja arendustegevus

õppetegevus

Oma

seonduvate alade

arengustrateegia, ekspertiisi ning

on

arenduskavas

õppe-,

in-

teistel infotehnoloogia

tegevuse lähiaastate eesmärgina arendada

tehnoloogia (IT) ja sellega
IT

arvuti-

prof Andres Keevallik.

Teaduskonna

aladel

valdkonnas

infotehnoloogia

teaduskonna koosseisu kuulunud arvutitehnika instituut, infor-

maatika instituut
dekaan oli

on

mis moodustati endise

teadus-

eelkõige
on

seotud

teaduskond

teaduskond

info-

ja arendustegevuse,

konsultatsiooni rahvusvaheliselt arvesta-

tavaks keskuseks Eestis.
Teaduskonnas

on

kokku

duskonna akadeemilisest

56,25

akadeemilist ametikohta. Kolmveerand tea-

personalist omavad

teaduskraadi.

Teaduskonna instituutide juures õppis 1999

ja magistrantuuris

lõpul

doktorantuuris 25 inimest

81 inimest.

*Liikmeskond
Teaduskonna liikmeskond
deemilise
milise

ja 28,25

personali

muu

jaguneb

personali

ametikohtade

ametikohtade

hõive

ametikoha vahel. Muu

suhe teaduskonnas

on

järgi 56,25

personali ja

aka-

akadee-

0,50, jäädes instituuditi

vahemikku 0,44 kuni 0,74.
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Akadeemiliste ametikohtade

jaotus

teaduskonnas

soreid |

profes-

tente

reid

reid

soreid

K
An
A
KN l

a
3

instituut

instituut

1

225

7

Ž

2

253

20

Li

15531

22495

|

Raadio- ja

4

7

sidetehnika

|

instituut

4

KoaS jD

j6o B

I

Akadeemilise liikmeskonna keskmine
ülikooli keskmisest. Noorim

ja

sidetehnika instituut

noort kaadrit.

leidmisel

on

(47,5 aastat). Seega

staažikatele õppejõududele
arv

instituudid

pidanud

Eriti

44 aastat, mis

on

on

S
madalam

teaduskonnas kokku

viimaste

on

pensionilejäämisel.

moodustab 74 %. Akadeemilise

piisavalt

pidanud

personali
kõrge “turuväärtus”, mistõttu

erasektorile loovutama kümneid

loobuma 31 kvalifitseeritud

Lisaks

on

ja

9

magistrit),

mujale

nerikohtadel töötanud

Teaduskraa-

koosseisule

tugevalt on kannatanud informaatikainstituut,

9 teaduskandidaati

töötajad.

5

arvutitehnika instituut (42 aastat), vanim raadio-

avaldanud ränka toimet IT-valdkonna

töötajaid.

vanus on

LS

Sellest hoolimata esineb instituutidel raskusi väärika asenduse

diga õppejõudude
konna

2

]

kes

õppejõust-teadurist (neist

parimas

on

1 teadusdoktor,

tööle siirdunud kümmekond

tublit

inse-

põhiliselt

kõrgharidusega arvutiasjatundjat.

suhtarvud

õppejõude

vanus

16
Informaatikainstituut

sidetehnika instituut

Koa—

30

=

25

]

4

5) D d

eas

1993—1999

noored perspektiivsed

kellest enamik olid

Kraadiga õppejõudude ja kraadiõppurite

on

teadus-

20

L |=

475

o
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Seoses
tide

praktiliste

seda

tööde

seganud ja segab

laboreid

suure

osakaaluga õppetöös

kõigis instituutides,

suurem arv

ja harjutusi

ilmselt ka

oleks soovitav assisten-

eriti aga arvutitehnika instituudis. Siiani

edaspidi

annavad lektorid

assistentide madal

ning

Instituutide kontaktid välisülikoolide

ka dotsendid

ja

ja IT-firmadega

palgatase,

teadurid.

on

heal

arvutitehnika instituudis. Kontaktide rohkus loob küll soodsad
meste erialaseks

arenemiseks, kuid toob tihti kaasa

tasemega noored
suurema

vad

leiavad

sissetulekuga

probleemid

oma

koha

eriti

tasemel,

tingimused inisobiva

personalikadusid

elus kas IT-ettevõtluses koos tunduvalt

või välisülikoolides

akadeemilise

on

mistõttu

personali

-firmades. Tulemuseks

ja

noorendamisel

on

häiri-

ameti-

ja iga-aastastel

kohtade konkurssidel, kus esineb harva värsket verd.

Õppetegevus
Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe
instituudi

juuresjärgmistes õppesuundades:

tikainstituut),
koostöös

ja

arvuti-

ja

süsteemitehnika

automaatikainstituudiga),

sidetehnika

instituut).

tamine teistele
reetne

on

sedagi,

kõigis

kolme

õppesuund (informaa-

telekommunikatsiooni

arvutisüsteemide

Siinkohal tuleb märkida
maatikainstituudil

kõigi

õppesuund (arvutitehnika

Alates 1997 viiakse

diplomiõpet informaatika,

edukalt käivitunud

on

informaatika

instituut

õppesuund (raadio-

kolmes instituudis läbi ka

ja telekommunikatsiooni erialal.

et arvutitehnika

oluliseks töövaldkonnaks

instituudil, eriti aga infor-

veel mitmete IT-ainete

õppesuundadele ja erialadele (ained: informaatika, arvutid,

õpedisk-

matemaatika).

Järgnevas kirjeldame õppetöö
peaasta teabe alusel, sooritused

Õppejõudude

koormus

+

summaarset töömahukust

ainetööd

+

(1998/1999 õp-

diplomitööd, hinnang TAP-ides).

(TAP-ides)

ont
jee

|
|

sügissemester

kevad-

jõude

semester

Informaatikainstiuut
| 6798,0 | 5065,5 |11863,5] 23,25 510 |

jaai aFaa

kttt
sidetehnika

|

instituut

Nagu näha,

2 647,0

1321513

ületab informaatikainstituudi

tunduvalt teiste instituutide oma,

põhjuseks

9685

õppejõudude

eeskätt

9,5

417

keskmine koormus

õppejõudude

vähesus. Üli-
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kooli keskmine suhe (summaarne TAP

järeldus:

teaduskonna

õppetöökoormus

Koormus instituutides
kuna uued
aastal

õppekavad

2001,

kui

koormuse kasvu
tab

selgesti

lõplikult

389.

veel

on

kasvamisjärgus,

aineteni.

lõpeb

Analüüsides

ja riigieelarvelise õppetegevuse rahastamise kasvu suhet, pais-

Põhjus

on

jaotamise

vahendite

jaotust

ilmne:

metoodika

on

Praegu

liiga

konservatiivne

õppetöö

võtmine

arvesse

aluseks järgmise aasta rahade
rakendamisele.

ja eriti informaatikainstituudi alafiTTÜ-s kasutatav õppetegevuse riigieelarveliste

vastavalt tehtud

“tagantjärele”

mahule

(eelmise

seoses

ega

anna

uute

adekvaatset

tulemuslikkusele. Koor-

aasta koormus

jagamisel) ei õhuta

kasvab

ja

on

parameetrina

õppeainete ja õppekavade

diplomiõppe rakendumisega õppekoor-

maht kõigis instituutides. Rahastamine aga toimub vaid osaliselt ja

viivitusega

Siit

suurem.

rakendunud. Koormuse kasv

diplomiõpe jõuab neljanda õppeaasta

vahendite

muse

teaduskonnas tervikuna

ei ole veel

on

ülikooli keskmisest märksa

silma teaduskonna kui terviku

nantseeritus.

muse

ja

: õppejõudude koguarv)

on

üks aasta.

Seega

on

silamaani

seegi

järjest töömahukamat diplomiõpet läbi

viidud n-ö ühiskondlikus korras.

Ülikooli lõpetamine (kraadieelõpe/bakalaureuseõpe)

i eii KoaÄ

OO0 12jr0a uni 240691r 1S3ADgg

]

I
üsüi

LL
|

snimatelreat jõisaas s)

sidetehnika instituut

Kraadieel-

kaugel.

Alates

mõõnaaeg
vad

29

16

ja bakalaureuseõppe lõpetajate
järgmisest

aastast võib oodata

tundub möödas olevat. Kui

arv on

stabiilsusest

lõpetajate

arvu

mistlik. Oktoobris
aladel

esialgu

1999 oli teaduskonna kureeritavates

on

veel

märgatavat kasvu,

järgnevad õppetegevuse reformid

piisavalt pehmeks, tudengi- ja õpetamissõbralikuks,

l

29

põhjust

osutu-

olla

opti-

õppesuundades ja

üliõpilasi (v.a magistrandid ja doktorandid) L-õpikonna

eri-

andmetel hin-

gekirjas järgnevalt:
diplomiõpe:

bakalaureuseõpe:
informaatika:

358

telekommunikatsioon

175

arvuti-
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arvutisüsteemid

ja

süsteemitehnika

informaatika
telekommunikatsioon

422

123
59
)

VAATEID JA VISANDEID

Kokku teeb

jate

arvu

1078

see

eelolevatel

riigieelarveliste

tudengit. Kuigi

aastatel,

võib

suhteliselt raske ennustada
analüüsi

semestrite limiidi kehtestamine

aastast 2000. Siis ootame

lõpetajate

kaitsmisele üle 100

lõputöö

Kraadikaitsmiste tulemused

(M

D

magister,

lõpeta-

siiski väita, et

põhjal

ja bakalaureuseõppe

tõstab küllalt järsult

lõpetamisetappi jõudmine

lennu

on

ligikaudse

esimese

juba

arvu

alates

üliõpilase.
doktor)

lirsel likaki aparaj ui199604|119a ra 1998 2 0a

|

—!

Informaatikainstituut
| 1M | 5M ]| 2M |6M+3D|
sidetehnika instituut

1M

Kokku
*

|

1M

a

3M

2M+1D

2M | 7M+1D| 10M | 10M+D|

Arvutitehnika instituudi kahe doktorandi

kaasjuhendajaks

oli

prof

R. Ubar, kaitsmised

toimusid Prantsusmaal.

Kraadiõpe

on

endiselt tõsiseks

Esiteks, enamikul
tihti

on see

probleemiks

lõpetajatest puudub selge
inimesele, kes juba 4—5

noorele

võimekad

valt

noored,

selgema tulevikuvaatega

kraadiõppesse astumiseks;

õppinud, ka aineliselt

langevad paljud

kellele tehakse meelitavaid
kui

õppijatele kui ka õpetajatele.

aastat ülikoolis

võimatu. Teiseks, kraadiõppesse astunutest
on

nii

stiimul

tööturu küüsi. Need
mis

tööpakkumisi,

edasiõppimine.

Nende kahe

kannatab eelkõige vastuvõtukonkurss, aga samuti “väljund”,

on

aspekti
s.o

tundutoimel

õigeaegsed

kraadikaitsmised.

viljeldavad

Teaduskonnas

akadeemilised

õppekavad

eduka akrediteerimismenetluse informatsioonitehnika
sus.

Bakalaureuse-

ja magistritaseme

toriõppekavad tingimisi,
praktiliselt veel puudusid.

Akrediteerimine

saa

-ainete

olid

uued

polnud

pidev

täiustamine

ka

jääb

giks -sellest,

et meie

õppekavad

edaspidi õppejõudude

rahvusvaheliselt

Teadus-

ja arendustegevuse rahastamine

Teadus-

ja arendustegevuse

aastatel teinud mitmeid

lihtne. Viimane sellealane

sihtrahastamisele

on

dustöö tulemustele

rahastamine

uperpalle,

mõjunud

rahastamisele. Siin

on

seega

loomulikuks tege-

soosiv

hinnang

mär-

aktsepteeritavad.

hindamisalused

ümberkorraldus

ning

Õppekavade ja

mistõttu võrdlus varasemate

vaieldamatult hästi

ning

ja

dok-

ja kavadejärgsed lõpetajad
eesmärk omaette

akrediteerimiskomisjoni

on

koossei-

tingimusteta,

väita, nagu olnuks meie õppekavad ideaalses korras.

vuseks. Siiski oli rahvusvahelise

pole

õppevaldkonna

õppekavad akrediteeriti

kuna kavad

ei

läbisid 1999 kevadel

ja

on

viimastel

ajajärkudega

üleminek teadusteemade

arvutitehnika instituudi tea-

kindlasti

mänginud

otsustavat
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osa

prof Raimund-Johannes

Übari teadusliku liidri roll, kuna tema nimega

seotud instituudi mitmed tähtsad teadussaavutused. Arvutitehnika instituut

on
on

teaduskonnas liidriosas ka ETFi

grantide ning europrojektide puhul. Ülejäänud

kahele instituudile

muutustejada

edukas.

Kahjuks

pole

muutusi paremuse

viimane

teaduse rahastamisel olnud

kuigi

neis instituutides lähiaastatel raske saavutada otsustavaid

on

poole,

kuna rahastamine toimub

kord vähese rahastamise osaks saanutel

on

mängureeglite järgi,

äärmiselt keerukas

oma

kus

seisu paran-

dada.

Riigieelarvelised

vahendid

õppe- ja teadustegevuse

rahastamiseks

(1999 andmed seisuga 30.09.1999)

a

ia a

lt jr
98

98

99

l

99

Tnformaatikainstiuut
12742,2 ]3318| 98.0 53234|3663| 1580|

jpea jh dsiii
Ltiii
sidetehnika instituut

—

/1 764,0

3318

110,0

11836,4

| 460,3

111,8

Kokku — 16770,5 |[1663,6 |734,0 |7556,2 [2146,6 |8187 =
Suurt tööd

on

teaduskonnas tehtud

hankimisel. Need

sponsorabi

laboratooriume

ning

on

riigieelarveväliste vahendite, sealhulgas

võimaldanud

hoida tasemel

õppe- ja

teadus-

teha arendustöid, mis eelarvelistele vahenditele toetudes

oleksid võimatud. Raadio-

ja

sidetehnika instituudi

1998. aasta

välised vahendid moodustasid 2,1 mln krooni, millest

põhiosa

riigieelarve-

kasutati

aren-

dustöödeks instituudi laboratooriumides. Arvutitehnika instituut sai 1998 toetusena

firmalt Ericsson Telecom AB

parandas instituudi
tuskeskuse maja
Kesk-

laboratoorse

õppeklassidesse.

ja Ida-Euroopas

varustatud

litsentsidega

Tänasel

päeval

on

maailma

mi

projektide

mis oluliselt

ja

disainikeskuses

on

tööjaamadel põhinev disainiklass,

juhtiva

teaduskonna

ja

tööjaamade klassi,

taset, võimaldades töö koondada

Instituudi testi-

ainulaadne

valdkonnas vähene aktiivsus

SUN

õppetöö

mis

on

disainitarkvara kasutamiseks.

nõrgaks küljeks

tulemuslikkus

hankimisel. Värske info

arvu-

loodud

põhjal

teadus-

Euroopa

ja arendustegevuse

viienda raamprogram-

võib öelda, et sellealased üritused

(s.o projektide ettevalmistamine ja esitamine) jäid äsjalõppenud konkursivoorus

tulemusteta. Toomata seda

jaolule, et ka
kui

osapoolega seotud

ühtki.
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teised Eesti

mingi õigustusena,

võib siiski viidata

osalusega IT-projektid ei leidnud

11-st IT-alasest

as-

finantseerimist: Eesti

projektist ei finantseerita järgmisel

aastal
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TeadusParim
teemide

välja

ja arendustegevuse parimad
tehti

alusuuring

tulemused 1997-—1999

R.-J. Übari

prof

teemal

juhtimisel

Selle

diagnostika-alased uuringud ja väljatöötlused“.

uudne

“Digitaalsüs-

mis võimaldab esmakordselt ühendada

töötati

käigus

universaalne

otsustusdiagrammidel põhinev digitaalsüsteemide

diagnostikamudel,

=

nii süsteemi funkt-

sioonide, struktuuri kui ka rikete ilmutatud esitamist. Mudeli eelised senituntute
ees

seisnevad

süsteemide

diagnostika

ühtses käsitluses nii

duursel kui ka käitumuslikul tasandil. Loodi

Decider, mis

neraator

daolev

konkreetse süsteemiklassi

on

jaoks

automaatne ge-

kiireim seni

tea-

tarkvarapakett maailmas, ning diagnostikatarkvara Turbo-Tester, kus

kõik tööriistad erinevalt tuntud
Viimane

süsteemi

tagab

kasutatud

ja

praktikast,

kasutatakse mitmes

loodud

toetuvad üheleainsale

avatuse, lihtsuse

projektiga Euroopa tasemel ning
juurde

loogilisel, protse-

testprogrammide

Euroopa

2 ETFi

ja

grandiga.

kus

spetsiaaltarkvara

mudelteegile.

Tarkvara

ülikoolis. Töö

tipptasemel digitaalelektroonika

perimentaalkeskkond,

odavuse.

on

on

Töö kõrvalsaadusena

disaini

edukalt

koordineeritud
on

6

TTÜ

ja teadusuuringute eks-

litsentside

koguväärtuseks

on

60

mln krooni.
Teaduskonna
luse

algoritmid

sisuks

on

parimaks rakendusuuringuks

sonar-

sonar-

ja radartehnikas”,

ja radarsüsteemide

struktuurskeemide

süntees

on

“Signaalide digitaaltööt-

mida juhendab

sondeerivate

prof Ilmar

ning signaalide digitaaltöötlusel põhinevate

süsteemide realiseerimine. Teema täitmisel sünteesiti sondeerivad
neile vastavad

tagavad
võimsus

optimaalsed adaptiivsed digitaalse

nende avastamise ja informatiivsete
on

sadu

ja tuhandeid

merepõhja kaardistamiseks
Parim arendustöö

Õnnestus

luua uued

kordi

Jaak

prof

globaalse

sioonidest valmis esimesena

töötatud

ja logistika

ja

on

Tepandi ja

ja

dots Enn

millest mitmed

internetikauplust,

ja EVA

on

320.

realisatsioon” tehti

Õunapuu juhtimisel.

ja globaalse
ellu

makseliideseid

hõlmav internetikaubanduse

TTÜ

Innovatsioonikeskuse

elektroonse

jõudnud.
ning

Realisatadminist-

lahendus.

ka elektroonse infovahetuse lahendus

süsteem”. Mudeleid kasutab

mis

müra-

Tulemusi rakendab Veeteede Amet

elektroonse kommertsi

liideseid

realiseeritud

algoritmid,

töötlemise

mõõdistuslaevadel EVA 319

marketingi protsesside mudelid,
reerimise

suurem.

sonar-

signaalid ja

parameetrite hindamise, kui

“E-kommertsi mudelite arendus

informaatikainstituudis

Arro. Töö

signaalide, tööalgoritmide ja

Välja

“Ostuinfo-

assotsieerunud

liige

Index Net AS.
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Teaduskonna

Ringhääling

Konverentsi kohta

hääling

üritus 1999

väljapaistvaim

konverents

°99
avaldas

“Tehnikaülikool”

(31.05.1999)

artikli

“Ring-

°99”, autoriks konverentsi korralduskomitee esimees prof Eduard

Schults.

Konverentsiga “Ringhääling
oli

sioonipäeva. Tegemist

*99” tähistati
kuuenda

juba

telekommunikatsioonipäeva puhul
Konverentsi nimetuses
seisund

ja televisiooniringhäälingus,

selle

millele

põhitemaatika

Tarmo Krimm, Eesti

esimees Rein Ruudi

Sideameti

ja

olukorrast

üksikasjaliku pildi

pühendati

tasemest

ning

vaadelduna Soome

Saatekeskuse AS

peadirektori asetäitja
Eestis nii

firma

ootavatest

OY

Digila

juhatuse

Arvo Rammus andsid

ringhäälinguprogram-

ja levitamisel, saavutatud digitaliseeriprobleemidest.

seisukohalt käsitles Yleisradio

levitamisega tegeleva

raadioettekan-

plenaaristungi

Valdma, Eesti Televisiooni tehnika-

ringhäälingus

lahendamist

enamik

Ringhäälingu

mide tootmisel kui ka nende edastamisel
tuse

ringhäälingutehnika

sedapuhku oli digitaliseerumine

teema

netest. Eesti Raadio arendusnõunik Hannes

ja tootmisjuht

esimest korda tuldi

kokku 1994. aastal.

kajastub

ja arengusuunad. Kuum

rahvusvahelist telekommunikat-

kogunemisega,

Sama

Vesa Erkkila.

esindaja

temaatikat

ringhäälinguprogrammide
Tähelepanu

pälvisid ja

kutsusid esile terava arutelu kultuuriministeeriumi nõuniku Peeter

Sookruusi

ning

teede-

asekantsleri Tõnu Naestema et-

ja sideministeeriumi

tekanded Eesti seadusandlusest

Plenaaristungile järgnes

ringhäälingu ja kaabellevi

töö kolmes

valdkonnas.

kus vaatluse alla võeti

sektsioonis,

kaabellevitehnika, standardiseerimise ja tehnikainimeste koolituse küsimused.
Konverentsist võttis

päevatähtsust

märkis

Konverentsi

ajal

osa

sai tutvuda

mille eest tänusõnad ülikooli
AS

poolt

130

asjasthuvitatu

uuema

ja

37

asutusest.

sideminister Toivo

Temaatika

Jürgenson.

ringhäälingutehnikaalase kirjandusega,

raamatukogule.

Eesti

Ringhäälingu

Saatekeskuse

oli üleval näitus raadioringhäälingu 75-aastasest tegevusest Eestis.

Probleemid
*

üle

avasõnas teede-

oma

ja hinnangud

Järjepidevus.

Teaduskonna

instituudid

õppe- ja teadustegevuse järjepidevuse
seejuures

raadio-

ja

on

oma

sidetehnika instituudi

edukalt

suutnud

säilitada

kompetentsivaldkondades,

kompetentsivaldkond

nenud ka sidetehnika alale. Ulatuslikud ümberkorraldused, mis
leidnud pea
olnud
võib

36

kõigis

meie

tegevussuundades, pole

alati korralikult läbi mõeldud

teaduskonna

ning piisavalt

on
on

laieaset

hinnangul

tulemuslikud. Siiski

praegust positsiooni pidada teaduskonna jaoks optimistlikuks: meil

VAATEID JA VISANDEID

on

*

hea

noorepoolne,

ja kompetentne õppejõudude/teadurite kollektiiv,

kes tahab

õpetada ja

õpetada ja

kellest loota ka täiendust instituutidele.

teadust teha; meil

palju

on

häid

tudengeid,

Õppetegevus (kraadieelõpe). Üleminek bakalaureuseõppele ja sellega
tekkinud “akadeemiline võnkumine” tundub stabiliseeruvat.
arv

näitab

kasvujoont. Tõsi, tingarvust

“500

edukuse esmaseks
datuste

tingimuseks

sujuvus ning

arvestatakse

ja

nende

vastuvõtt

lõpetavad

püsivus,

on

põhjust

olla

Probleemina seisab endiselt üleval

järelkasvu küsimus.

*

varemlõpetanutele
magistriõpet

1999.

akrediteeriti

aastal eduka

kraadiõppe populaarsust, juõigeaegsest lõpetamisest.

teadvustada võimalust

magistrikraadi

läbimata.

ja magistriõppekavad

akrediteerimismenetluse.

lane. Samas ei

Teadusliku tulemuslikkuse tase instituutides

arva

arengutee. Igal alal

teaduskond,

on omad

vähesus.
on

ebaüht-

et ühtlane “hall keskmine” oleks

liidrid, iga instituut

on

lä-

Doktoriõppekavad

tingimisi, põhjuseks õppekavajärgsete lõpetajate

Teadustegevus.

magistri-

seondub otseselt ka aka-

Akrediteerimine. Teaduskonna bakalaureusebisid

*

Tõsta tuleb

vastutust ja huvitatust juhendatavate

kaitsmiseks ilma

(4-aastase)

pärast saame kogeda tulemusi
diplomiõppijad.

meie esimesed

Laiemalt tuleb

edaspidi

ka riikliku

optimistlik

loomisele. Aasta

Õppetegevus (kraadiõpe).

hendajate

muu-

loeb suureks kordaminekuks

Teaduskond

ja doktoriõppe õigeaegne lõpetamine. Sellega
deemilise

Hariduse

kaugel.

ettevõetavate

ühed esimestest, kes asusid ülikoolitaseme

diplomiõppe õppekavade

*

veel

osas.

Õppetegevus (diplomiõpe).
seda,

suhteline

Lõpetajate

aastas” (Eesti

põhjalik ettevalmistamine. Kui seda

kasvab,

koolitustellimuse täitmise

et olime

on

IT-spetsialisti

oleme

Informaatikanõukogu vajadusehinnang)

*

keda

parim

parim mingis tegevus-

valdkonnas. Arvutitehnika instituudi teadussaavutusi tasakaalustavad informaatikainstituudi mahukas
sidetehnika instituudi
*

Arendustegevus on olnud
Mitu laboratooriumi
reks

on

õppetegevus ja kraadiõpe ning

silmapaistvalt

on

edukas

viimastel aastatel

saanud

uue

riist-

ja

raadio-

hoogne kogu

teaduskonnas.

tarkvaralise varustuse. Mu-

endiselt, et arendustöödeks vajalike rahaliste vahendite jaotamisel

ülikoolis ei arvestata, milliseid kulutusi

peavad

instituudid tegema

kiiresti vananevate arvutiklassidetöökorras hoidmiseks. Leiame, et

läbilaskega alusõppeainete
nika),
sid

ja

arendustegevus.

mida kasutavad

saama

laboribaasid

(informaatika, arvutid,

oma

suure

sideteh-

paljude õppesuundade/erialade üliõpilased, peak-

ülikooli tasemal finantstoetust. Teadusarendustööde seis tea-

duskonnas tervikuna rahuldab. Ära
instituudi suuri

investeeringuid

instituudi disaini-

ja

peab

märkima raadio-

ja

sidetehnika

selles valdkonnas, samuti arvutitehnika

testikeskusesse koondatud

Ida-Euroopa piires

uni-
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kaalset

professionaalset digitaaldisaini ja diagnostika-alast

konda.

Arendustegevuse

raames

vahendeid töökeskkonna
*

Kontaktid

liikmed

personali

hendamiseks

on

kaks

põhiküsimust:

täiustamiseks

kasutada nende

ning, teiseks,

rakendada IT-firmade

ja praktika vajadustele

kompetentsi

Tööturuanalüüs

taktid

kontaktid

ja

vilistlastega
ja

teaduskonna erinevates

on

sidetehnika instituudil

on

kon-

tugevad ja korrapärased: iga-aastane telekommunikatsioonipäeva
kontaktid Sideklubi

konverents, regulaarsed

Teistes instituutides kannab

guga.

ilmselt

pitserit. Põhjuseks
dadel

pole esialgu

töökohtade suhtes.

asjaolu,

karta raskusi ei

IT-õppe

Eesti Elektroonikaühin-

enamikul IT

et

sisseastujate

laienemine eri

muutusi. Ka IT-suundadesse

ja

sellesuunaline tegevus

sisseastujate

juhuslikkuse

erialadel/õppesuun-

vähesuse ega

arv on

lõpetajate

võib tuua siin

õppeasutustesse

ilmselt lähenemas

rile.

ptii-

;

Õppesuundade/erialade
tiste uste

päevad”

meediakanalite
ära tehtud

on

osa.

reklaam seondub

ennast anmmendanud.

Samas

ja selleaastane

on

paljugi

konkurss

eelnevaga. Tundub,
Olulisem

on

kolledži

avamine.

et “lah-

infomesside

ja

reklaamist siiani meie eest lihtsalt

(üle

kahe

ei

soovijakohale)

eriti muretsema. Eks järgmised aastad näita, mida toob kaasa

pane

olgu

veel

või IT-

et edaspidi peab teaduskond
pöörama
aga on,
reklaamile senisest hoopis tõsisemat tähelepanu.

Selge

erialade/õppesuundade
*

lä-

loengukur-

uute

ettevalmistamisel/läbiviimisel, eriti diplomiõppe erialadele.

instituutides erineval tasemel. Raadio-

*

mit-

Kuigi

hõivatud ka eri-

on

IT-firmades, pole firmade tagasiside meie õppekavadele olnud

juhtivasjatundjaid õppekavade

*

soovida paremat.

ettevõtluse/firmadega jätavad

tunnetatav. Päevakorras

suste

arenduskesk-

kõik instituudid kulutanud olulisi

parandamisele.

med teaduskonna akadeemilise
nevates

on

Täienduskoolitus nõuab

edaspidi

suuremat

tähelepanu.

See

on

üks nišši-

dest, mis pole piisavalt täidetud. Kuigi informaatikainstituudi täiendõp-

perühm
instituut,

töötab
on

edukalt

sellel

laboratoorses baasis:
mille

najal,

ja täiendõpet
veel

põllul

paljugi

täiendõpet

pakkumiseks

annab ka raadio-

ja

sidetehnika

ära teha. Põhiküsimus

peitub

siin

soovitakse riist- ja tarkvara viimase sõna

ülikooli instituudid

pole

alati

paraku

võime-

lised.
Kokkuvõtteks. Teaduskond
toimunud

oluline

arendustöös.
eesmärgile:

Kui

on

tegutsenud

neli aastat. Selle

kõigis tegevusvaldkondades: õppe-,

teaduskond

suudab

“arendada teaduskond IT

ja arendustegevuse,

IT

järjekindlalt

ja sellega

õige.
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leiame,

läheneda

arengustrateegia, ekspertiisi ning

et meil on

oma

seonduvate alade

vusvaheliselt arvestatavaks keskuseks Eestis”, siis
Täna

aja

edasiminek

põhjust optimistlikult

on

vältel
teadus-

on

ja

lähiaastate

õppe-,

teadus-

konsultatsiooni rah-

meie arengutee olnud

vaadata tulevikku.

Hiie Hinrikus

XI PÕHJA- JA BALTIMAADE
BIOMEDITSIINITEHNIKA KONVERENTS
TALLINNAS

XI

Põhja- ja Baltimaade

(International
EMBSIi

Federation

(Institute

cine and

biomeditsiinitehnika konverents NBC99
for

Medical and

IOMP

keskus

Peakorraldajad

olid Tallinna

Eesti Biomeditsiinitehnika

ning

Engineers, Engineering

(International Organization

toimus 6.—11.

Physics) regionaalkonverents
keskuses.

Biological Engineering),

of Electrical and Electronic

Biology Society) ja

juunil

(International Society

tism) ja ESEM (European Society

for

kokkuleppele
-

Konverentsile saabus 319

Engineering

oma

osavõtjat

and

IEEE

in Medi-

for Medical

Tallinnas Sakala

biomeditsiinitehnika

Meditsiinifüüsika

Konverentsi toetasid ka ISBEM

lisasid konverentsile

1999

Tehnikaülikooli

ja

IFMBE

for

Ühing (EBMÜ).

Bioelectromagne-

Medicine),

kes vastavalt

sektsioonid.
35

riigist Euroopast, Põhja- ja

Ameerikast, Aasiast ja Austraaliast. Kohal viibisid IFMBE

Lõuna-

president Jean-Pierre

Morucci, IOMP viitsepresident Oskar Chomicki, IEEE EMBSi administratiivkomitee

liige, regionaalkonverentside komitee

Teaduste Akadeemia

Ettekandeid oli

esinejat

president

Jüri

esimees Jaakko Malmivuo, Eesti

Engelbrecht.

197, sealhulgas 8 kutsutud plenaarloengut ja 22 kutsutud

sektsioonides.

Minisümpoosione korraldati 6, ümarlaudu 4,

sektsioone

oli 20.

Avaloengu pidas
tehnika

Robert

Plonsey

USA-st teemal “EKG

ajalugu (ja tulevik)”. Järgmisel päeval

oli arutlusel

biomeditsiini-

infotehnoloogia

biomeditsiinitehnikas, kuulati David Gudj (DGXII, Brüssel) loengut “Tervis ja
biomeditsiinitehnika
tion

Technology

Euroopa Liidu

in Biomedicine

loengut “Infotehnoloogia

damelihase

meetodid”

programmis” ja IEEE ajakirja Informa-

peatoimetaja Swamy Laxminarayani (USA)

biomeditsiinitehnika teede kaart”.

vadel esitleti ka Baltimaade
tamise uued

IST

juhtivate

Järgnevatel päe-

uurimisrühmade tulemusi: “Vähi

Jean-Pierre Morucci

(Inserm, Prantsusmaa) ja

energiavahetuse modelleerimine” Olav

Kongas (TTÜ

avas-

“Sü-

Küberneetika

Instituut, Eesti), “Fraktalid kardioloogias” Metin Akay (USA) ja “Bioloogiliste
kudede mehaanilised omadused” Ivars Knets

elektromagnetilised

meetodid südame

(Riia Tehnikaülikool, Läti),

ja aju

uurimisel” Jaakko

“Bio-

Malmivuo
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(Tampere Tehnikaülikool, Soome) ja
midele” Hiie Hinrikus

Mis konverents
Tavakohane

“Mikrolaine

mõju bioloogilistele

see

oli?

Põhjamaade

biomeditsiinitehnika konverents

alati hõlma-

on

nud nii biomeditsiinitehnikat kui ka meditsiinifüüsikat. Ega nad nii
biomeditsiinitehnika kasutab tehnika-

ja

meditsiinis. Kuna elu koosneb

nitehnika haare

lai,

süstee-

(TTÜ, Eesti).

väga erinevatest tahkudest,

siia kuuluvad

väga erinegi

ja täppisteaduste meetodeid bioloogias
on

ka biomeditsii-

bioelektromagnetism, biomehaanika, bioop-

tika, telemeditsiin ja palju muud. Meditsiinifüüsika tegeleb nii ioniseeriva

(röntgen)

kui mitteioniseeriva

Eesmärgid langevad
Tegeliku
kasutamise

elu

kokku

poolele

nitehnika

kuulub

elu kvaliteeti.

meditsiiniaparatuuri

kvaliteedi

ja

otstarbeka

tagamine, ravi- ja diagnostikaaparatuuri kontroll ja ohutuse

telemeditsiin

tamine,

(raadiokiirgus, ultraheli) kiirgusega meditsiinis.

parandada

kui

ja

muud sedalaadi küsimused. Neid

ka meditsiinifüüsika hariduse

probleeme

ja

kindlus-

nii biomeditsii-

arutati konverentsi

ümarlaudadel.

Põhjamaade

biomeditsiinitehnika konverents

on

tavapidine konverents,

toimub kord kolme aasta kohta eri maades. Need konverentsid said

alguse

mis

1970.

aastal, mil kutsuti kokku esimene konverents Helsingis. Järgmised Põhjamaade
konverentsid toimusid Oslos 1972, Tamperes 1975, Lyngbys 1977,

1981, Aberdeenis Šotimaal 1984, Trondheimis
1993

ja Tamperes

1996.

Linköpingis

1987, Alborgis 1990, Lundis

Eelviimane, X konverents Tamperes oli ajalooline

selles mõttes, et esmakordselt muutus konverents

Põhja- ja

Baltimaade bio-

meditsiinitehnika konverentsiks, selle satelliitkonverents korraldati Tallinnas.
XI

Põhja- ja

poolest,

Baltimaade biomeditsiinitehnika konverents

et see oli esimene

oli eriline selle

konverents, mis

*

korraldati

*

sai nii biomeditsiinitehnika kui ka meditsiinifüüsika alal ülemaailmse

väljaspool

tavalist Põhjamaade

regiooni;

organisatsiooni regionaalkonverentsi õigused.
Need

on

kuivad

tõigad.

Kuidas

siinitehnika konverents muutus
esimest korda
tasemelise
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juhtus,

Põhja- ja

väljaspool Põhjamaid?

et tavakohane

Põhjamaade

Baltimaade konverentsiks

biomedit-

ja

Kuidas saadi kolme ülemaailmse

organisatsiooni regionaalkonverentsi

staatus?

toimus

kõrge-
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Kuidas liikus Põhjamaade konverents Tallinnasse?
Konverentsi korraldamise

sügis-talvel, kui eelmise,

X

Põhjamaade

Soomest saatsid kirja

raldajad

küsimus kerkis

kõigile Põhjamaade
teha

liikmesühingutele ettepanekuga

esildised

damiseks. Tuleb olla tänulik NBC96

professor

Jaakko

IFMBE liikme
rentsi

-

Põhjamaade

Nii

sümbol,

konverents
sarv

töös.

langes

et kasetohust

millele
sai

toimus,

jaoks

seda

oli

juurde kirjarea

vast

kõige

järgmisele korraldajale
hääle kätte

võttes ei saanud

ja mingi

piuksugi

mul õnnestus

prääks.

regionaalkonverentsiks?

regionaalkonverentsi õiguste

Euroopa (regioon 8)

saamiseks aastal 1999. Esmakordselt oli asi

1996 oktoobris

enne

IEEE EMBS

aru-

aastakoosolekut aset

regionaalkonverentside ja konverentside komiteedel. Allakirjutanu kut-

suti sinna osalema tänu EMBS

hiilgava

arvamuse

rentsi kohta. EMBS
1999 kandideerisid

viimane

grand

old

man

Bob

Plonsey soovitusele,

regionaalkonverentsi
veel viis vastava
Warwick

korraldamisele

temaatikaga

ja Viin). Kõige

Viinis toimus 1999 novembris esimene

IFMBE administratiivkomitee

liige

mõningate

8 aastal

eri linnadest

tõsisem konkurent

hästi tuntud

mees,

juba olnud

väike võimalus end

ülaltoodud linnade nimesid, siis vaevalt. Kas Hutteni
teiste

oligi

Euroopa biomeditsiinitehnika

Helmuth Hutten.

Mis tõi võidu Tallinnale? Kas see, et meil oli

Lugedes

regioonis

konverentsi

konverents, eestvedajaks Euroopa biomeditsiinitehnikas

näidata?

kes

1996 suvel Tallinnas toimunud NBC96 satelliitkonve-

(Praha, Lund, Barcelona,

tuolud

presi-

korraldamis-

kätte. Enne Tallinna

Mustpeade majas

tõsisem turniir tuli läbida IEEE EMBS

tusel Amsterdamis

kusjuures

NBC99

kogu konverentsi

ma

heli

saama.

aga sellele eelnes küll täiesti ahastamapanev

Kuidas saada IEEE

Teine, palju

ja aastaarvud, kus ja millal

“Tallinn 1999". See umbes 1,5-meetrine

raskem ülesanne

mitu nädalat

biomeditsiinitehnika konve-

kõik linnad

edasi

õhtusöögil

sarve vastu

õppisin

välja pigistada,

saatis

juunis toimunud

XII konverentsi kor-

järgmise,

Põhjamaade

sarv,

mängima ja vastuvõtja ka

see

Tamperes

konverentsi

leidnud

ühingute esindajate

president Fumihiko Kajiya. Eestiga

meie kasuks. Tallinnas 1999

kirja pandud

on

antakse konverentsi

üleandja peab
dendi

korral-

Tehnikaülikooli

õiguse.

juhtuski,

rentside

konverentsi

biomeditsiinitehnika

koosolekul sai Island aga

esindajate

raldamise

biomeditsiinitehnika IFMBE

järgmise

presidendile, Tampere

kus osales ka IFMBE toonane

võistles Island, kaalukauss
IFMBE

aasta

Malmivuole, et ta arvas võimalike korraldajate hulka ka uue
EBMÜ. IFMBE tegi oma otsuse 1996 juunis Tampere konve-

toimunud

ajal

koosolekul,

1995.

päevakorda juba

Biomeditsiinitehnika konverentsi kor-

taotlejatega,

eri arvamused

vas-

üleeuroopalise konverentsi
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osas? See

mõjus kindlasti,

sest ka Barcelona konverents oli

üleeuroopaline ja

teise rööbitise korraldamine samal aastal tekitas vastakaid arvamusi. Kas see, et
meie taotlus oli tehtud

esindaja allakirjutanu
erandeid?

mingeid

ilma ilmsete eelarve liialdusteta

asjalikult,

isikus oli korrektselt kohal, ei jäänud

Kahtlemata

mõjus,

kuid

mõned auväärsed EMBS komiteede liikmed

hiljaks

ja taotleja

ega

palunud

vaevalt otsustavalt. Kas see, et

(Plonsey, Laxminarayan,

Malmi-

vuo) meid tugevalt toetasid? Viimane oli kahtlemata väga oluline. Kui langetati
otsus Tallinna

kasuks, oli mul

vähemalt karikavõistlustel

Aga

tunne kui mitte

just Euroopa karika võitnul,

austamispjedestaalile

siis

tõusnul küll.

Amsterdami otsus, mis välistas küll teised konkurendid sel tasemel, oli

siiski ainult

algus.

Suures bürokraatlikus IEEE masinas

kujude iga-aastase vahetumisega

muutus

saanud konverentsiks. Erinevus
tehniliselt.

aastal

Järgmisel

tunnistada). Aga

EMBS

Swamy Laxminarayan

seoses

EMBS

juht-

tehnilise toetuse

esimest toetatakse ka rahaliselt, teist ainult

Chicagos tõstatasin

uuesti hääletama ei hakatud

midagi,

ja

regionaalkonverents

(kellelegi

selleküsimuse
ei meeldi

regionaalkonverentside

komitee

andis kuluaarides head nõu

ega saavutanud

oma

möödalaskmisi

eelmine

esimees

taotleda rahalist toetust

vaatamata staatusesse arusaamatul kombel tekkinud muutusele. Nii ka läks

uuesti läbi

ja

lahenes

tegelik pool selgus
sioonide veskid

esimehe

uue

jaatavalt
aga alles

jahvatavad

Cerutti

Sergio

ettepanekul

nii rahalises kui ka nimetuse

ja

meditsiinifüüsika?

Meditsiinifüüsika konverentsi staatuse saamine IOMP liinis
See oli seda

EFOMP oli 1996

üllatavam,

vusalasse.

et

Euroopa

septembris Triestes toimunud

taotlusele eitavalt vastanud

Tegelikult

organisat-

aeglaselt,

Kuidas ühildati ametlikult biomeditsiinitehnika

tegusalt.

elektroonselt

Rahalise toetuse

1998 oktoobris. Suurte

Hongkongis

ülimalt

osas.

;

meie taotlus hääletati

sujus

kiiresti

teaduskomitee koosolekul meie

biomeditsiinitehnika ei puutuvat EFOMP tege-

ühendas NBC99, nagu teisedki

Põhjamaade konverentsid,

nii biomeditsiinitehnika kui ka meditsiinifüüsika valdkonda. Pöördusin

alguses

IOMP

peasekretäri Harry

koduleheküljel,
haridusele
ka IOMP

Fullertoni

et Tallinnas torimub NBC99

pühendatud ümarlaud,
hariduskomitee

ja nii juhtuski,

raames

1999

teavitada ühenduse

meditsiinifüüsika-alasele

liige. Temapoolne ettepanek
toetust. Soome

oli kiire

ja Rootsi ühingud

on

taotlege
toetasid

et NBC99 sai esimese konverentsina selles reas ka

ametlikult meditsiinifüüsika konverentsiks
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poole palvega

mille korraldaja Slavik Tabakov Londonist

regionaalkonverentsi õigusi ja rahalist
meie taotlust

ja

Meditsiinifüüsika Föderatsioon

ning IOMP regionaalkonverentsiks.

VAATEID JA VISANDEID

Kui kaua ette
Tavakohane
nisatsiooni

konverentsi reklaamima?

peab

toetatuna kolme ülemaailmse

Põhjamaade konverents,

poolt,

lased kogu maailmast. Konverentsi tuntust
et osavõtt ka NBC99-st Tallinnas
et sellise tasemega konverents

kujuneb

ja head

vajab kõrgetasemelist

eeldada,

küljest oli selge,

ettevalmistust ja reklaami.

jooksul ning

trükiti

ja

levitati üle

maailma.

Kutseid levitati ka IFMBE
sai

mainet teades võis

ulatuslikuks. Teisest

Eelreklaami valmistati ette kolme aasta

kogu

orga-

oli muutunud ülemaailmseks foorumiks, millel osalevad tead-

tagasisidena
Konverentsi

ajakirja

publikatsioonide

“Medical 8

Murrayga.

riigist.

avaldamiseks sõlmiti eelnev
8e

Biological Engineering

Konverentsi

kaudu. Konverentsi sekretariaat

liikmesühingute

488 vastuskaarti 49

publikatsioonid

IFMBE

leping

Computing” peatoimetaja

avaldati

ajakirja erinumbrina,

Allan

mis trü-

kiti Tallinnas konverentsi kulul.

Mis kasu oli konverentsist?
Eestis toimub sellise ulatuse ja tasemega teadusüritusi harva.
rahvusvaheline konverents NBC99 Tallinnas köitis rah-

Kõrgetasemeline
vusvahelise üldsuse

tähelepanu,

teenides hea

hinnangu.

See

on

ühtlasi tunnustus

biomeditsiinitehnika tasemele Eestis. Märkimisväärselt laiemale
uks rahvusvahelisse teadusmaailma
Konverents võimaldas suurel
osaleda

ja

hulgal

noortel Eesti teadlastel

teadusfoorumil. Eriti

tipptasemel

kaülikooli

ja

praktilisest poolest,

neil lasus

Konverents äratas

kogu

vastu. Konverents

teadusringkondade ja üldsuse

leidis

meditsiinitehnoloogia
üldsuse

tähelepanu

olevaid küsimusi

kvaliteedi

tagamisest,

huvi nii

tegelikku

kajastamist ajalehtedes,

valgustati päevakorral

Tehni-

osavõtt nii akadeemilisest kui ka

konverentsi sektsioonide teenindus.

tulevikku sihitud teadussuuna kui ka selle

sile

ja üliõpilastel

väärib märkimist Tallinna

Ülikooli tudengite tegus

Tartu

avanenud

on

tõusnud meie teadlaste tuntus.

elu

raadios

interdistsiplinaarse

puudutavate külgede
ja televisioonis.

Pres-

mobiiltelefoni

mõjust tervisele,

telemeditsiinist.

Konverents juhtis

meditsiinitehnika seisundile Eestis

ja

tõstatas biomeditsii-

nitehnika eetilised probleemid nii üldsuse kui ka tervishoiusüsteemi korraldajate
ees.

Konverentsi
Peale

Eestit

ja

ajal

korraldati Eesti

erialase panuse
Tallinnat

juhttegelaste

ning

kohtumise

kolleege Jaapanist.

ajakirjanikele pressikonverents.

võimaldas

konverents

väga

laialdaselt

siinseid võimalusi. Konverentsile

tingimused Olümpia

Tallinna

linnapea

tutvustada

eelnenud

IFMBE

hotellis hämmastasid heas mõttes

vastuvõttraekojas

ja Liidia

Rahula

poiste-

Nigulistes, rääkimata juba õhtusöögist Mustpeade majas tekitasid
paljudes soovi tulla siia tagasi. Kolleeg Kreekast tegigi selle soovi teoks, tulles

juba paari

kuu möödumisel

puhkama

Tallinna.

;

koori kontsert
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Tegevusaasta

1999

ÜLIKOOLI

VALITSUS JA

NÕUKOGU

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI VALITSUS
(10. septembrist 1999)
valitsuse

Olav Aarna

rektor,

Tiit Kaps

prorektor;

esimees;

Rein Küttner

prorektor;

Jüri Tanner

kantsler;

Boris Gordon

personaliosakonna juhataja;

Richard Joonas

TTÜ

Rein

Jürgenson

Põlevkivi Instituudi direktori kt;

infotehnika teaduskonna dekaan;

Jüri Kann

TTÜ

Jakob

mehaanikateaduskonna dekaan;

Kairi
Anto

Kübarsepp
Kübarsepp

Lempu

Keemia Instituudi direktor;

üldosakonna

juhataja;

ökonoomikaosakonna

juhataja

Rein-Karl Loide

matemaatika-füüsikateaduskonna dekaan;

Udo Meriste

TTÜ Kõrgema Majanduskooli direktor;

Leo Mõtus

süsteemitehnika teaduskonna dekaan;

Maret Pank

TTÜ

Kuressaare

Kolledži direktor;

Olavi Paulus

tehnika-

Jaan

TTÜ Küberneetika

Alari

Penjam
Purju

ja kinnisvaraosakonna juhataja;
Instituudi direktor;

majandusteaduskonna dekaan;

Tiia Püss

TTÜ Eesti Majanduse Instituudi

Väino

humanitaarteaduskonna dekaan;

Rajangu

Anto Raukas

TTÜ Geoloogia

Enno

energeetikateaduskonna

Reinsalu

Jaan Võrk
Karl

Õiger

Andres

Öpik

õppe- ja

direktori kt

Instituudi direktori kt;

teadusosakonna

dekaan

juhataja;

ehitusteaduskonna dekaan;
keemiateaduskonna dekaan.

Valitsuse sekretäri ülesandeid täitis ülikooli sekretär Viivi Russ.
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(1. septembrist 1999)

Olav Aarna

rektor, nõukogu esimees;

Tiit Kaps

prorektor;

Rein Küttner

prorektor;

Jüri Tanner

kantsler;

Evelin Aarma

üliõpilaskonna esindaja

Maido

peenmehaanika professor, aparaadiehituse

Ajaots

instituudi

j

mehaanikateaduskonna

direktor,

esindaja;
Peep Christjanson

polümeeride tehnoloogia professor,
keemiateaduskonna

esindaja;

Lea Danilson

üliõpilaskonna esindaja;

Aivar Hannolainen

üliõpilaskonna esindaja;

Kaido Hääl

kütte

ja

ventilatsiooni

ehitusteaduskonna
Jüri Joller

professor,

esindaja;

üliõpilaskonna esindaja, doktorant,
elektriajamite ja elektrivarustuse lektor;

Richard Joonas

TTÜ Põlevkivi

Jüri Järs

raamatukogu direktor;

Rein

tarkvaratehnika

Jürgenson

Instituudi direktor;

professor,

infotehnika teaduskonna dekaan;
Urve Kallavus

materjaliuuringute professor,
materjaliuuringute

keskuse

juhataja,

matemaatika-füüsikateaduskonna
Jüri Kann
Vello Karise

TTÜ

Keemia Instituudi direktor;

TTÜ Geoloogia
instituudi

Andres Keevallik

Instituudi teadussekretär,

esindaja;

digitaaltehnika professor,
teaduskonna
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esindaja

esindaja;

infotehnika

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI NÕUKOGU

Jakob

Kübarsepp

metallide

tehnoloogia professor,

mehaanikateaduskonna dekaan;
Juhan

Laugis

elektriajamite ja

elektrivarustuse professor,

elektriajamite ja jõuelektroonika

instituudi

direktor, energeetikateaduskonna esindaja;
Jaak Leimann

organisatsiooni ja juhtimise professor,
majandusteaduskonna esindaja;

Olev Liik

kõrgepingetehnika professor,
energeetikateaduskonna esindaja;

Rein-Karl Loide

teoreetilise füüsika

professor,

matemaatika-füüsikateaduskonna

Margus Lopp

orgaanilise

keemia

professor,

dekaan;

alus-

ja

rakenduskeemia instituudi direktor,
keemiateaduskonna
Enn Mellikov

esindaja;

pooljuhtmaterjalide tehnoloogia professor,
mehaanikateaduskonna

esindaja;

Udo Meriste

TTÜ Kõrgema Majanduskooli

Leo Mõtus

reaalajasüsteemide professor,

direktor

süsteemitehnika teaduskonna dekaan;
Sulev Mäeltsemees

haldusjuhtimise professor,
humanitaarteaduskonna

Taavi

Ojala

esindaja;

üliõpilaskonna esindaja;
Kolledži direktor;

Maret Pank

TTÜ

Kuressaare

Jaan

TTÜ

Küberneetika Instituudi direktor,

Penjam

teoreetilise informaatika
Alari

Purju

professor;

avaliku sektori ökonoomika

professor,
majandusteaduskonna dekaan;

Tiia Püss

TTÜ Eesti Majanduse Instituudi

Väino

hariduspoliitika professor,

Rajangu

haridusuuringute

keskuse

humanitaarteaduskonna
Toomas

Rang

elektroonikadisaini

direktori kt;

juhataja,

dekaan;

professor,

süsteemitehnika teaduskonna

esindaja;
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Enno Reinsalu

maavarade kaevandamise professor,
energeetikateaduskonna dekaan;

Ennu Rüstern

automaatjuhtimise ja

süsteemianalüüsi

professor,

automaatikainstituudi direktor,
süsteemitehnika teaduskonna

esindaja;

Kirke Saar

üliõpilaskonna esindaja;

Eduard Schults

telekommunikatsiooni professor,
raadio-

ja sidetehnika

instituudi direktor,

infotehnika teaduskonna

Sirli

esindaja;

üliõpilaskonna esindaja, magistrant;

Sipp

Jüri Sutt

ehitusökonoomika

ja juhtimise professor,

ehitusteaduskonna

esindaja;

Rait Talvik

üliõpilaskonna esindaja;

Jaak

tööteaduse dotsent,

Tamberg

majandusteaduskonna esindaja;
eelmine rektor,

rakendusliku tehisintellekti
Paul Tammert

professor;

üliõpilaskonna esindaja, doktorant,
finantsanalüüsi

Tiina Tarkus

ja

maksunduse lektor;

üliõpilaskonna esindaja, magistrant;

Mari Uibo

inglise

keele dotsent, keeltekeskuse

-humanitaarteaduskonna
Otu Vaarmann

rakendusmatemaatika

Õiger

-

juhataja,;

esindaja;

professor,

matemaatika-füüsikateaduskonna
Karl

;

;

TTÜ

Boris Tamm

esindaja;

puit- ja plastkonstruktsioonide professor,
ehitusteaduskonna dekaan;

Andres

Öpik

füüsikalise keemia

professor,

keemiateaduskonna dekaan.

Nõukogu

sekretäri ülesandeid täitis ülikooli sekretär Viivi Russ.

Nõukogu juhatajaks
sor
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oli valitud

Sulev Mäeltsemees.

professor Maido Ajaots ja asejuhatajaks profes-

ÜLEVAADE ÜLIKOOLI NÕUKOGU TEGEVUSEST
19.

jaanuaril võeti vastu otsus

Tallinna Teadlaste
kinnitati

Maja juriidilisest

diplomiõppe

erialade

16. veebruaril määratleti
vahendite

mittetulundusühingu

isikust liikmeks;

jaotus õppevaldkonniti.
ette nähtud rahaliste

riigieelarves õppekuludeks

jaotamise alused;

moodustati üleülikooliliste
kinnitati

miljoni

ülikooli astumise kohta

riigieelarves

krooni

kuulati

taotlusprojektide ekspertiisikomisjon;

1999. aastaks

õppekuludeks

majandusteaduskonna tegevuse
teaduskonna

joni ettekanne,

huldavaks,

ette nähtud

147 419 000

jaotus;

õppe-,

hindamiseks moodustatud komis-

teadus-

ja arendustegevus

tunnistati

ra-

soovitati rakendada meetmeid konkurentsivõime tõstmiseks Eesti

majandushariduse koolitusturul;
otsustati osaleda Sihtasutuse

Energia

Tehnika-

ja Teaduskeskuse tegevuses

asutajaliikmena;
otsustati asutada Sihtasutus

noloogia

Siirdekeskus

ja

Tallinna Tehnikaülikooli

õppesuund “Masinad ja aparaadid”
9. märtsil kiideti

projektide

osas

nimetati “Tootearenduse”

heaks 1999. aasta koondeelarve

nimetati

pekavade

õppesuunaks.

projekt, kõigi

tasemete

kõrgeimaks prioriteediks õpikeskkonna parendamine;

teaduskonnanõukogudele ja valdkonnanõukogudele
tada koos kutseliitude

Materjalitöötlusteh-

osaleda liikmena selle töös;

ja tööandjate

ühenduste

tehti ülesandeks

esindajatega

süsteemi muutmise otstarbekust ja sellekohased

akadeemiliste

ettepanekud

aru-

õp-

esitada

õppekomisjonile;
prorektor

Tiit

Kapsile

tehti ülesandeks korraldada

õppekavade

süsteemi

ühtlustamise küsimuses ülikoolidevaheline konverents;

anti

nõusolek korteriomandi

seadmiseks kõikidele

eluruumidele

elamus

Akadeemia tee 7a.
23.

märtsil kinnitati

remondiprojektidele

1999. aasta koondeelarve

kinnitati ülikooli teadus-

arendustegevus

selle lisana soetus-

ja

1998. aasta aruanne, teadus-

ja

ja

eraldiste nimistu;

ja arendustegevuse

tunnistati heaks;
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kinnitati

üliõpilaseks

vastuvõtu

tehti ülesandeks analüüsida

piirarvud

1999. aastaks,

õppekomisjonile

üliõpilaste edasijõudmatuse põhjusi ja

teha vastav

nõukogule;

aruanne

kiideti heaks TTÜ teadus-

ja arendustegevuse alusel

ettevõtluse arendamise

kava;
kinnitati

võrgutarkvara

ralduse eriala
tustehnika
27.

eriala

diplomiõppekava,

diplomiõppekava ning

turismi-

rahvusvaheline

ja toitlustamiskor-

magistriõppekava

“Töös-

ja juhtimine”.
kinnitati 1998.

aprillil

jätkati TTÜ arengukava
võetud

aastast

vastu

arengut

takistavate

kuulati

teeside arutamist

arengukava järgsete

ning

otsustati teha alates

reformide

1990.

kriitiline analüüs

koos

probleemide määratlemisega;

raamatukogu

tegevuse kindlustatusest

asedirektori Gerda Koidla ettekannet

teabega, valdkonnanõukogusid

põhiõpikud ja raamatukogule
raamatukogule

majandusaasta koondaruanne;

koos

I—2 korda aastas esitama uute

kirjastuse ja arvutuskeskusega

õppe- ja

kohustati

teadus-

täpsustama

õpikute nimistud,

tehti ülesandeks luua või-

malused TTÜ õppejõudude koostatud õppe- ja metoodikamaterjalide kasutamiseks ülikooli
kinnitati
kooli

arvutivõrgu kaudu;
esindusnormiks

üliõpilaste

1999/2000.

kinnisvarahalduse

septembrist ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetoolis

professori

18. mail valiti kolm

ametikoht.

professorit:

arhitektuuri

Pihlak, võrgutarkvara õppetooli professoriks
formaatika

TTÜ
kinnitati
turismi-

uus

põhikiri, kolledžis

juunil

filosoofia

ja

Ilmar

teoreetilise in-

asutamise otsus;

TTÜ Kuressaare Kolledžiks ja

otsustati käivitada 1.

septembrist diplomiõpe

toitlustuskorralduse erialal.
valiti viis professorit:

Lembi-Merike Raado,

ehitusmaterjalide õppetooli professoriks valiti

kõrgepingetehnika õppetooli professoriks

õppetooli professoriks Ülo Kaevats,

fessoriks Peeter-Enn

rentjev;

Ülikoolid

asutus Saarte Instituut nimetati ümber

ja

õppetooli professoriks

Tanel Tammet

õppetooli professoriks Jaan Penjam;

kiideti heaks Sihtasutuse Tallinna

52

10 kohta üli-

nõukogus;

moodustati alates 1.

8.

õppeaastaks

Kukk

ja

autotehnika

rakendusfüüsika

Olev Liik,

õppetooli

õppetooli professoriks

pro-

Jüri Lav-

ÜLEVAADE ÜLIKOOLI NÕUKOGU TEGEVUSEST

arutati läbi aastatel

1991—1998

arengukava koostamisel
kord aastas ülikooli

soovitati

toimunud reformide

tegevusvaldkondades toimuva

kinnitati vastavalt

analüüsi

võtta analüüsi tulemusi

arvesse

analüüsimist

tulemused,

ja korraldada

ning hindamist;

haridusministeeriumiga sõlmitud riiklikulekoolituslepin1999.

gule riigitellimusjärgsed

aasta

piirarvud, riigieelarveväliste

vastuvõtu

täistasugaõppekohtade loomiseks piirarve ei kehtestatud ning

neid otsustati luua

vastavalt võimalustele;
kuulati

doktoriõppe

tulemuslikkuse hindamiseks moodustatud

Jaak Tepandi ettekannet

juhi professor

ning

olukord loeti murettekitavaks: 1992—1998
ainult 8

on

läbinud

näitus

augustil

pidada

ning

otsustati

võimalusi uute

moodustada

riigi

ja kinnitati

spordihoones

ettevõtetele uusimaid tehni-

tehnoloogiate/toodete

tugistruktuuriüksuse
heaks arengu

kasutuselevõtmiseks

ja

staatuses

068 000

krooni)

TTÜ Üliõpilasküla,

eesmärgid;

võrra

riigieelarvelisi

eraldisi

kõigi õppekulude positsioonide

muudetud koondeelarve;

muudeti

õppetegevuse eeskirja;

kinnitati

TTÜ emeriitprofessori

valiti kinnisvarahalduse

professor

vabariigi

1999. aasta lisaeelarvest vähendati

õppekuludeks 2,1% (3
osas

arvamust,

29 doktoritööd, sh

regulaarseks;

põhimäärus ja kiideti

tulenevalt

töörühma

vähemalt 50 doktorikraadi kaitsmist aastas.

2000” tutvustamaks

näituse korraldamine muuta

kinnitati

TTÜs kaitstud

võeti vastu otsus korraldada 2000. aastal TTÜ

“Tehnoloogia

kasaavutusi

on

komisjoni

doktoriõppe;

soovitavaks otsustati
31:

akadeemilise

Hanno

statuut

professori

Sillamaale

anti

täpsustustega;

kohale Roode Liias;
alates

1.

septembrist emeriitprofessori

nimetus;
vastu

otsus taotleda

.

Võeti

kooliga
riigivara
14.

üleandmist

septembril

moodustati

haridusministeeriumi valitsemisel

hindamiseks

kinnitati

üli-

nõukogu komisjonide koosseis;
infotehnika teaduskonna tegevuse hindamiseks

Öpiku juhtimisel ja

professor

moodustati

ja

ning Riigivara registris registreeritud

TTÜIe.

ajutine komisjon

professor Andres

mees

kogu

ühinenud asutuste valduses oleva

Jaak Leimanni

komisjon

TTÜ Eesti Majanduse Instituudi tegevuse

juhtimisel;

rektorivalimiste ettevalmistamiseks,

komisjoni

esi-

professor Karl Õiger;
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valiti 1999/2000.

õppeaastaks nõukogu juhatajaks professor

ja asejuhatajaks professor
28.

septembril

Maido

Ajaots

Sulev Mäeltsemees.

kinnitati

alus-

ja

rakenduskeemia

instituudi

põhimääruse

muudatus;
kinnitati

TTÜ

moodustati
Instituudi

uued sihtrahastatavad teadusteemad;

komisjon

professor

eesotsas

Küttneriga TTÜ

Rein

Põlevkivi

reorganiseerimise ettevalmistamiseks;

otsustati astuda

mittetulundusühingu

Tallinna

Ülikoolide Spordiklubi

liik-

meks;
otsustati asutada Sihtasutus

Hariduspoliitika

19. oktoobril võeti vastu otsus

TTÜ

keskus.

Arenduskeskuse EAK

tegevuse lõpeta-

miseks;
otsustati autasustada

liga

Mente

et manu

emeriitprofessor

tähelepanuväärsete

Hanno Sillamaad

teenete eest TTU

suure

teenetemeda-

ja kogu Eesti kõrgha-

riduse süsteemi arendamisel.
26. oktoobril kinnitati

ajagraafik

kinnitati TTÜ põhikiri täienduste

rektorivalimiste korraldamiseks;

:

ja parandustega:

kinnitati rektorivalimise eeskiri.
novembril kinnitati

otsustati autasustada
Mente

jätkuvatele

teadustee-

emeriitprofessor

Valdek Mikkalit suure teenetemeda-

et manu;

'

liga

taotlused sihtrahastamiseks

š

9.

madele;

rektorile tehti ülesandeks koostada
2000 arutamiseks

projekt “Tallinna

ja

esitada

Tehnikaülikooli

nõukogule

14.

veebruariks

õppetegevuse kvaliteedita-

gamise süsteem”';
kinnitati

TTÜ

akadeemiliste kraadide andmise eeskiri.

23. novembril kuulati infotehnika teaduskonna tegevuse hindamise komis-

joni

kokkuvõtet

ja

hinnati

soovitused edasiseks
kinnitati

tegevus aastatel

1996—1999

muudatused

1999 koondeelarvesse, vähendades

käskkirja kohaselt stipendiumideks
tasumiseks;

kinnitati
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üliõpilaste

haridusministri

eraldatud summat 400 000 krooni võrra ning

eraldati 700 000 krooni mehaanikateaduskonna
eest

tulemuslikuks, anti

arenguks;

vastuvõtu eeskiri.

õppehoone juurdeehitustööde
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14. detsembril kuulati

komisjoni kokkuvõtet,
siks 2000 esitama
asutuste

põhimõtted ning

muudatused;
TTÜ

Instituudi

tegevuse hindamise
1. märt-

arengukava;

direktorite valimise korra

korraldamise

kuulati

TTÜ Eesti Majanduse

instituudi tegevus loeti rahuldavaks, kohustati

ühtlustamiseks kiideti heaks valimise

kohustati asutusi viima

põhikirjadesse

vastavad

j
Põlevkivi Instituudi

reorganiseerimist

ettevalmistava komis-

joni tegevuse kokkuvõtet ja soovitatud arengusuundi.
Eesti

Vabariigi teaduspreemiale

pingereas
kel

esimese tööna

professor

“Elektromagnetväljad

esitati tehnikateaduste valdkonnas 3 tööd,

Hiie Hinrikuse

biomeditsiinitehnikas”

teaduspublikatsioonide

ja

tsük-

sotsiaalteaduste valdkonnas

üks töö.
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STRUKTUUR JA

ISIKKOOSSEIS

AKADEEMILINE STRUKTUUR

EHITUSTEADUSKOND

Ehitiste projekteerimise instituut
Õppetoolid: arhitektuuri, geotehnika, puit- ja plastkonstruktsioonide,
raudbetoonkonstruktsioonide,

Ehitustootluse

teraskonstruktsioonide.

instituut

ÕOppetoolid: ehitusmaterjalide, ehitustehnoloogia,

ehitusökonoomika

ja

-juhtimise.

Keskkonnatehnika
Oppetoolid:

instituut

keskkonnakaitse aluste, kütte

ja ventilatsiooni,

veetehnika.

Mehaanikainstituut

Õppetoolid:

deformeeruva keha mehaanika, ehitusmehaanika, hüdro-

ja

aeromehaanika, rakendusmehaanika.

Teedeinstituut
ÕOppetoolid: gseodeesia, teetehnika,

veonduse

ja

liikluskorralduse.

ENERGEETIKATEADUSKOND

Elektriajamite ja jõuelektroonika

instituut

Õppetoolid: elektriajamite ja elektrivarustuse, robotitehnika.

Elektroenergeetika

instituut

ÕOppetoolid: energiasüsteemide, kõrgepingetehnika.

Elekrotehnika

aluste

ja

elektrimasinate instituut

Õppetoolid: elektrimasinate, elektrotehnika aluste.

Mäeinstituut
Oppetoolid: allmaarajatiste,

maavarade kaevandamise,

rakendusgeo-

loogia.

Soojustehnika

instituut

Õppetoolid: soojusenergeetika, soojusjõuseadmete,
tehnika.
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tööstusliku

soojus-
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HUMANITAARTEADUSKOND

Hun„nanitaar-

ja

sotsiaalteaduste instituut

Õppetoolid: filosoofia, haldusjuhtimise, psühholoogia, tehnikaloo.

Haridusuuringute keskus
ÕOppetool: hariduspoliitika.
Keeltekeskus
Lektoraadid:

eesti

prantsuse keele,

keele, inglise keele, põhjamaade keelte,

vene

saksa

ja

keele.

Spordikeskus
Osakond: kehalise kasvatuse.

INFOTEHNIKA TEADUSKOND

Arvutitehnika
Õppetoolid:

instituut
arvutitehnika

ja -diagnostika, digitaaltehnika,

süsteemitark-

vara.

Informaatikainstituut

Õppetoolid:

informaatika aluste, infosüsteemide, tarkvaratehnika, tead-

>

mussüsteemide.

Raadio- ja sidetehnika instituut
Õppetoolid: mikrolainetehnika, raadiotehnika, sidetehnika, signaalitöötluse, telekommunikatsiooni.

KEEMIATEADUSKOND

Alus- ja rakenduskeemia
Õppetoolid:

füüsikalise keemia,

Keemia

instituut

analüütilise keemia,

orgaanilise

anorgaanilise ja üldkeemia, biokeemia,

keemia.

instituut

Õppetoolid: keemiatehnika,

keskkonnakaitse

ja keemiatehnoloogia.

Poliimeermaterjaüde instituut
Õppetoolid: polümeeride tehnoloogia, puidutöötlemise,

tekstiilitehno-

loogia.

Toiduainete instituut
Oppetoolid:

toiduainete

tehnoloogia, toiduaineõpetuse.

Geegitehnoloogia keskus
Oppetoolid: geenitehnoloogia, molekulaarbioloogia, molekulaardiagnostika.
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MAJANDUSTEADUSKOND

Käitismajanduse

instituut

Õppetoolid: juhtimisökonoomika, käitismajanduse, organisatsiooni ja
juhtimise, turunduse, tööteaduse, väikeettevõtluse.

Majandusarvestuse
Õppetoolid:

instituut

finantsanalüüsi

ja maksunduse, finantsarvestuse, kuluarves-

tuse.

Teoreetilise

majandusteaduse ja -metodoloogia

instituut

Oppetoolid: majandusmatemaatika, majandusteooria,
ganduse,

statistika

ja

rahanduse

ja pan-

ökonomeetria.

Ten:itoriaalmajanduse instituut
Õppetoolid:

avaliku sektori ökonoomika,

majanduspoliitika, majandus-

sotsioloogia, majandusõiguse.
MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSKOND
Füüsikainstituut

ÕOppetoolid: rakendusfüüsika,

teoreetilise füüsika.

Matemaatikainstituut
Õppetoolid: algebra ja geomeetria,

matemaatilise analüüsi, rakendus-

matemaatika.

Insenerigraafika

keskus

Lektoraadid: disaini,

Materjaliuuringute

insenerigraafika, kujutava geomeetria.

keskus

ÕOppetool: materjaliuuringute.
MEHAANIKATEADUSKOND

Aparaadiehituse

instituut

Õppetoolid: konstruktsiooniõpetuse ja mehhatroonika,

kvaliteediteh-

nika, metroloogia ja mõõtetehnika, peenmehaanika.

Masinaehituse

instituut

Õppetoolid: autotehnika, raalintegreeritud

tootmise

tootearenduse, tootmistehnika.

Masinaõpetuse

instituut

Õppetoolid: masinaelementide,
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masinamehaanika.

ja projekteerimise.
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Materjalitehnika

instituut

Oppetoolid: materjaliõpetuse,
lide

metallide

tehnoloogia, pooljuhtmaterja-

tehnoloogia.

SÜSTEEMITEHNIKA

:

TEADUSKOND

Automaatikainstituut
Õppetoolid: automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi,automatiseerimise
ja protsessijuhtimise, reaalajasüsteemide, siduteooria ja -disaini,

teoree-

tilise informaatika.

Elektroonikainstituut
Oppetoolid: elektroonikadisaini, mõõteelektroonika, rakenduselektroonika.

Biomeditsiinitehnika

keskus

Oppetoolid: biomeditsiinitehnika,
Elektroonika

raadiofüüsika.

kompetentsuskeskus

ÜLEÜLIKOOLILISED

TEADUSKESKUSED

Arvutuskeskus
Õppetoolid: võrgutarkvara,
Infotehnoloogia

üldinformaatika.

keskus

Keskkonnatehnoloogia

keskus

Materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia
TTÜ

ASUTUSED

TTÜ

Eesti

keskus

Majanduse Instituut

TTÜ Geoloogia Instituut
TTÜ

Keemia Instituut

TTÜ

Küberneetika Instituut

TTÜ

Põlevkivi Instituut

TTÜ

Kuressaare

Kolledž

TTÜ Kõrgem Majanduskool
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PROFESSORID
(detsember 1999)

EHITUSTEADUSKOND
Ehitiste

projekteerimise

Kalju
tuuri

Loorits

instituut

teraskonstruktsioonide
Karl

professor,

Oiger

professor, Ilmar Pihlak

arhitek-

puit- ja plastkonstruktsioonide professor.

Ehitustootluse instituut
Roode Liias

kinnisvarahalduse
Jüri Sutt

jalide professor,

professor,

Lembi Raado

ehitusökonoomika

ehitusmater-

ja -juhtimise professor.

Keskkonnatehnika instituut
Kaido Hääl

kütte

ja

ventilatsiooni

nakaitse aluste erakorraline

professor,

professor,

Enn

keskkon-

Loigu

Heino Mölder

veetehnika pro-

fessor.
Mehaanikainstituut
Jüri

ja

rakendusmehaanika

Engelbrecht

aeromehaanika

haanika

professor, Ülo

professor,

Jaan Metsaveer

professor,

Tärno

Tiit

Koppel

hüdro-

deformeeruva keha

ehitusmehaanika

me-

professor.

Teedeinstituut
Jüri

veonduse

Laving

teetehnika

ja

liikluskorralduse

professor, Peep Sürje

professor.

ENERGEETIKATEADUSKOND

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
Juhan

elektriajamite ja elektrivarustuse professor,

Laugis

robotitehnika

professor.

Elektroenergeetika
Olev Liik
mi

Tõnu Lehtla

instituut

kõrgepingetehnika professor,

siirdeprotsesside professor,

Mati Meldorf

Mati Valdma

elektrisüstee-

energiasüsteemide

pro-

fessor.
Elektrotehnika aluste
Jaan Järvik

ja

elektrimasinate instituut

elektrimasinate

professor.

Maäeinstituut

62

Alo Adamson

allmaarajatiste professor,

loogia professor,

Enno Reinsalu

-

Enn Pirrus

rakendusgeo-

maavarade kaevandamise

professor.

PROFESSORID

instituut

Soojustehnika
Arvo Ots
tika

soojusjõuseadmete professor,

professor,

Toomas Tiikma

Aadu Paist

tööstusliku

soojusenergee-

soojustehnika professor.

HUMANITAARTEADUSKOND
Humanitaar-

instituut

ja sotsiaalteaduste

-

Sulev Mäeltsemees
soofia

professor,

regionaalpoliitika professor,

Mare Teichmann

UÜlo Kaevats

filo-

psühholoogia professor.

Haridusuuringute keskus
Väino

Rajangu

INFOTEHNIKA

hariduspoliitika professor.
TEADUSKOND

Arvutitehnika instituut
Ahto

süsteemitarkvara

Kalja

tehnika
nostika

professor,

Raimund-Johannes

professor,

Andres Keevallik

Übar

digitaal-

arvutitehnika

ja -diag-

professor.

Informaatikainstituut
Rein

Jürgenson

tehisintellekti
Raadio-

ja

tarkvaratehnika

professor,

Jaak

professor, Boris

Tepandi

Tamm

rakendusliku

teadmussüsteemide

professor.

sidetehnika instituut

Ilmar Arro

professor,

signaalitöötluse professor,
Eduard Schults

mikrolainetehnika

Taklaja

Ants Meister

telekommunikatsiooni

raadiotehnika

professor,

Andres

professor.

KEEMIATEADUSKOND
Alus-

ja

rakenduskeemia instituut

Mihkel

Kaljurand

gus Lopp
keemia

anorgaanilise ja
keemia

orgaanilise

Raivo Vilu

professor,

füüsikalise keemia

analüütilise keemia

professor, Toomas
biokeemia

professor, Mar-

Tamm

professor,

anorgaanilise
Andres

Öpik

professor.

Keemiatehnika instituut
Juha Kallas

keemiatehnika

ja keemiatehnoloogia

professor,

Rein Munter

professor, Leevi Mölder

keskkonnakaitse

kütuste keemia

profes-

SOT.

Polümeermaterjalide
Peep Christjanson
keemilise füüsika

instituut

polümeeride tehnoloogia professor,
professor,

Anti Viikna

Tõnis Pehk

tekstiilitehnoloogia profes-

SOT.
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PROFESSORID

Toiduainete instituut
Jüri Kann

toiduaineõpetuse professor,

tehnoloogia professor,
Geenitehnoloogia
Madis Metsis

Raivo Vokk

Toomas Paalme

toiduainete

toiduaineõpetuse professor.

keskus
Mart Saarma

molekulaarbioloogia professor,

laardiagnostika professor,

Erkki Truve

moleku-

geenitehnoloogia professor.

MAJANDUSTEADUSKOND

Käitismajanduse
Eedo Kalle

professor,

instituut

tööteaduse

professor,

Jaak Leimann

sim Saat

Ene Kolbre

juhtimisökonoomika

organisatsiooni ja juhtimise professor,

käitismajanduse professor,

Juhan Teder

Mak-

väikeettevõtluse

professor.
Majandusarvestuse instituut
Kaido Kallas
Teoreetilise

finantsarvestuse

Kaie Kerem
teooria

Riho

statistika

Kilvits

Lepp

Purju

majandusVello

instituut

majanduspoliitika professor,

dusõiguse professor, Marje
Alari

Kumm

majandusmatemaatika professor,

professor.

Territoriaalmajanduse
Kaarel

instituut

majandusteooria professor, Kaupo

professor,

Vensel

professor.

majandusteaduse ja metodoloogia

Pavelson

Ants Kukrus

majan-

majandussotsioloogia professor,

avaliku sektori ökonoomika

professor.

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSKOND
Füüsikainstituut
Peeter-Enn

Kukk

pooljuhtide

teoreetilise füüsika

füüsika

professor,

Rein-Karl Loide

professor.

Matemaatikainstituut

Eugen Paal

matemaatilise füüsika

ja geomeetria professor,
fessor, Otu Vaarmann

Materjaliuuringute
Urve Kallavus

professor,

Ivar Tammeraid

Peeter

Puusemp

algebra

matemaatilise analüüsi pro-

rakendusmatemaatika

professor.

keskus

materjaliuuringute professor.

MEHAANIKATEADUSKOND

Aparaadiehituse
Maido

Ajaots

tehnika
sor,
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instituut

peenmehaanika professor, Andres

professor,

Mart Tamre

Rein Laaneots

metroloogia ja

Kiitam

kvaliteedi-

mõõtetehnika

profes-

konstruktsiooniõpetuse ja mehhatroonika professor.

PROFESSORID

Masinaehituse instituut
Jüri

autotehnika

Lavrentjev

Vello Reedik

professor,

masinamehaanika

Pappel

mentide

Jüri

tootmistehnika

Papstel

professor.

instituut

Masinaõpetuse
Toivo

professor,

tootearenduse

Priit Põdra

professor,

masinaele-

professor.
instituut

Materjalitehnika
Priit Kulu

materjaliõpetuse professor,
Enn Mellikov

tehnoloogia professor,

Jakob

metallide

Kübarsepp

pooljuhtmaterjalide tehnoloogia

professor.
SÜSTEEMITEHNIKA

TEADUSKOND

Automaatikainstituut
Vello Kukk

siduteooria

professor, Jaan Penjam
tern

professor,

Leo Mõtus

teoreetilise informaatika

automaatjuhtimise ja

süsteemianalüüsi

reaalajasüsteemide
professor,

Ennu Rüs-

professor.

Elektroonikainstituut
Mart Min

mõõteelektroonika professor, Vello Männamaa

elektroonika

professor,

Toomas

Rang

rakenduselektroonika

Enn Velmre

rakendus-

elektroonikadisaini

professor,

professor.

Biomeditsiinitehnika keskus
Hiie Hinrikus
nitehnika

raadiofüüsika

biomeditsii-

professor, Kalju Meigas

professor.

ÜLEÜLIKOOLILISED

TEADUSKESKUSED

Arvutuskeskus
Tanel Tammet

võrgutarkvara professor,

Jüri Vain

üldinformaatika

professor.

EMERIITPROFESSORID
Johannes Aare, Leo

Ainola, Jevgeni Fominõh,

Verner

Vladimir Koslov, Valdek Kulbach, Peeter Larin, Heino

Kikas,

Lepikson,

Ilmar Kleis,

Uno Liiv,

Ülo

Lille, Erik Linnaks, Uno Mereste, Valdek Mikkal, Värdi Reiman, Endel Rist-

hein, Enno Siirde,
Leo

Valdma,

Võhandu,

Hanno

Mihkel

Ilmar

Sillamaa,

Veiderma,

Boris L. Tamm, Karl Tihase,

Hugo Tiismus,

Harald-Adam Velner, Kuulo Vimmsaare, Leo

Öpik, Raoul Üksvärav.
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JUUBILARE
4.

sai 70-aastaseks raadio-

jaanuaril

teadmised omandas J.

Tehnikumis,

mille

Elgase ja

1948

Oli 1959—1962 esimesi
Katkestamata

üheaegselt

raadio-

diokeskuses

ning

Peterburi

automaatika kateedris.

tegeliku inseneripraktikaga,

ja TV-jaamade kavandajana ja ehitajana
mitmes

töötas

õpingutega

Vabariiklikus Raa-

projekteerimisasutuses. Kandidaadiväitekirja kaitses

1966 Peterburi Elektrotehnika
eriala kujundamine

Inseneri-

Telekommunikatsiooni Ülikooli.

aspirante TTÜ

H. Sillamaa

sidet

tallinlane. Esimesed raadio-

esimese raadiorühma koosseisus.

TTÜ ja

prof.

seejuures

sidetehnika instituudi erakorraline

A. Põdruse käe all Tallinna Elektromehaanika

lõpetas

1957 läbi

diplomini jõudis

ja

(1929), elupõline

professor Vladimir Heinrichsen

Ülikoolis. TTÜ-s jäid

ja alusepanemine

1966—1976. Õpetanud raadiotehnika
õppevahendeid, kirjutanud

teoreetilisi

artikleid Eesti

“Signaalide analoogtöötlus”.

tema õlule raadiotehnika

raadiotehnika kateedrile, mille juhataja oli

põhiaineid,

Entsüklopeediale,

koostanud arvukalt
1996 avaldas

Ka tema teadushuvid hõlmavad

naalide töötlemist, mille kohta

on

avaldanud üle 60

roonikaühingu ja

Elektriinseneride Liidu

kutseomistamise

nõukogu liige.

publikatsiooni.

Eesti

Eesti Elekt-

Eesti Inseneride Liidu

juhatuse ning

1990—1994

õpiku

peaasjalikult sig-

Telekomi

haldusnõukogu

liige.
9.

sai 80-aastaseks

jaanuaril

1937 Tallinna
sustelt sai

emeriitprofessor Enno

Reaalgümnaasiumi

lipniku

töötas Riiklikus

auastme.

reaalharu. Tondi

1939

asus

TTÜs

tehnoloogia kateedris.

1946 kaitses ta esimese

kaülikoolis. Saanud 1948 dotsendiks hakkas

ja aparaatide
1957

ja

füüsikalise keemia
aega Kohtla-

assistendina

TTÜ

sõjajärgse väitekirja

kee-

tehni-

lugema keemiatööstuse protsesside

kursust. Doktorantuur Peterburi

dissertatsiooniga

keemia

sügisel jätkata

kur-

õppima. Üliõpilasena

diplomiomanikuna tegutses põgusat

Järvel põlevkivikeemiatööstuses, et 1944
milise

(1919). Lõpetas

Sõjakooli aspirantide

keemiat

Katsekojas ning ajutise abijõuna

laboratooriumides. Värske

Siirde

Tehnoloogiainstituudis päädis

destillatsioonist veeauruga. 1951—1954

ja

1956—1960 oli

keemia-mäeteaduskonna dekaan, 1956 valiti keemilise tehnoloogia kateedri

juhatajaks,

mis ametit

pidas

tervelt kolm aastakümmet. Alates 1986

konsultant, 1993 emeriteerus. Teaduses

soojusvahetus.
tust,

Koos

õpilastega

kirjutanud monograafia

kasutamine

teda

professor-

huvitanud eeskätt massi-

ja

avaldanud 229 artiklit, saanud 22 autoritunnis-

“Destillatsioon”

(1971) ja populaarteose

veepuhastuse tehnoloogias” (1984).

teoreetiliste aluste

kogu,

Eesti TA Keemia Instituudi

nõukogu ja

“Osooni

Olnud NL TA keemilise tehno-

nõukogu, Peterburi tehnoloogiainstituudi

loogia
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on

Looduskaitse

doktorinõu-

Komisjoni liige,

JUUBILARE

TTÜ raamatukogu nõukogu esimees.

1950 Eesti

teaduspreemia,

täiustamise eest. 1983 teeneline teadlane.

noloogia
on

juhindunud

janseni, üliõpilaspäevil
Peterburi

lõpetas

kaitseväe

kainseneri

ja masinaehituse

diplomi, jätkas

sealses

Põhjavabrikus ja

tehases

õppima

nr.

seejärel

kä.sitööli'sve
läbi aastased

Nancy

Prantsusmaale

Üli-

sõda sundis

puhkenud

töötas

assistendi

teaduskonnas

osakonnajuhatajana

463, siis võeti

ja

väitekirja
AS

A. M.

Veel mundrime-

punaväkke.

õpetamistööd TTÜ tehnoloogia

1945

sügisel

tehes

täppisteaduste

1939—1941

lõpetamata koju pöörduma.
hena alustas

täismehepäevil

instituuti. Saanud 1938 taskusse mehaani-

doktorandina vedelike mehaanika alal, kuni

Lutheri

V. Christ-

kauaaegne õppejõud ja teadusjuht

Lütseumi,

kursused. Edasi läks

aspirantide

A. Partsi ja

teh-

vilistlane. Elus

Sündinud Bakuus Eestist väljarännanud

1933 Tallinna Prantsuse

kooli elektrotehnika

professori

Koger-

eeskujust.

85-aastaseks ülikooli

Lepikson (1914).

peres,

EÜS Põhjala

koolipoisipäevil keemiaõpeaja

füüsikalise keemia

P. Romankovi

professori

26.veebruaril sai
Heino

õpetaja

kolme

oma

1985 P.

veepuhastusjaama

mani mälestusmedal, 1988 Eesti MN auhind Tallinna

kateedri

1949

juures.

kaitses tehnikakandidaadi kraadi, tema uurimus rootorite tasakaalustamisest oli
esimene masinaehituse vallas Eesti
sinaehituse aluste kateedri
olles

kateedrit,
juhataja ja

1949—1957

1957—1984

masinaehitajatele

giti

maha

valminud väitekiri. 1956 valiti

1957—1971

ülikooli teadusliku

teadusprorektor. Ligemale nelja
ja

1949

tanud artikleid Eesti

uurimistöö sektori

aastakümne vältel

luges

masinate teooriat. Tema eestvedamisel tõu-

järjele metallide kulumisnähtuste tundmaõppimine,

ja

1977

aunimetuse. Pensioneerus

ma-

masinaelementide

juhatas

teadusuuringute põhisuunad ja arendati välja

võrk. Kahel korral
teadlase

ühtlasi ka

mehhanismide

sis TTÜs arvestatavale

pinnal

juhatajaks.

sai riikliku

mär-

teaduslaboratooriumide

teaduspreemia,

1979 teenelise

1984, alates 1994 emeriitprofessor. Kirju-

Entsüklopeediale,

koostanud insenerkonnas laialtkäibiva

“Masinaehitaja käsiraamatu” (1968/1971),

õpiku “Rakendusmehaanika”
(1984)

autoreid.
10.
mees

aprillil

sai 75-aastaseks

Kaukaasiast,

Suhhumi
võtma

sündinud

emeriitprofessor Hugo

Salme külas Abhaasias.

industriaaltehnikumis,

sõjatee. Hiljem

Eestisse. 1952

mille

lõpetamise järel

töötas kodukandis

lõpetas TTÜ

TTÜ

tööstusettevõtete elektrifitseerimise kateedri

(1966

õppeprorektor,

siis taas

meie

(1924),

pidi jalge

Aspirantuuris

käis Peterburis.

õppejõud,
1991

see-

1956—1961

1961—1970

elektriajamite kateedriks) juhataja,

õppejõud ja kateedrijuhataja,

alla

ehitusel. 1947 tuli

ja aparaatide insenerina, olles

järel

nimetati ümber

1943

hüdroelektrijaama

elektrimasinate

laborant elektriside kateedris.

kateedri

Tiismus

Õppis elektriasjandust

sama

1970—1978

emeriitprofessor.
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Kandidaadiväitekirja kirjutas
hüdrodünaamikast.
loomises

pumba

Oli

1956

osaline

huvitus magneto-

elektrimasinatest, hiljem

maailma esimese
edastamiseks

sulamagneesiumi

magnetohüdrodünaamilise
valukon-

rafineerimisahjust

veierile,

mis 1966 Kasahstanis käiku läks. Doktoritöös andis üldistuse MHD-

ajamite

teooriast. Teaduse
MHD-

ehitajatega, algatas

arendas koostööd

tegemisel

lennukimootori-

ja lineaarajamite paindlikus valutehnoloogias

kasu-

tamist käsitlevad konverentsid. Eesti

teaduspreemia

1980.

saanud autoritunnistusi, osalenud esime-

se

Sajakonna teaduskirjutise autor,

eestikeelse

alalt.

Üles

avaldanud töid

ajamiõpiku koostamises,

kasvatanud kolm tütart

ja

1967, teeneline teadlane

tõusnud

kõrgkoolipedagoogika

viiekordse vanaisa seisusesse.

Raamatusõber, armastab aiatööd.
15.

juulil

sai 90-aastaseks tänase elektroonikainstituudi

elektroonika kateedri

rajaja

koolihariduse Tartus, kus

TTÜsse,
lomi.

1930

aastakümneid

ja

dotsendi kutse

väldanud

kuni

Neljakümne
vallas

kolme

Oli

õppima
dip-

assistent füüsikalise

ameti 1953—1962 teoreetilise

käivitamisega
1983

pensioneerumiseni

TTÜs õppejõuks oldud

1952

ja üldise

elekt-

Viimase avamine

alates

1963

dotsendi

kujunes

ning

1962

elutööks.

vanemteadurina.

aasta kestel said P. Plaki käe all oma

elektroonikast tuhanded

põhiteadmised

1936 tuli

elektrotehnika kateedris.

tööstuselektroonika kateedris.

koos tööstuselektroonika eriala

Hiljem jätkas

tööstus-

1941 sai elektriinseneri

õppejõutöö.
seejärel

eelkäija

Pärit Põlvamaalt, sai ta

freesturba niiskuse elektrilisest määramisest tõi

ja kateedrijuhataja

rotehnika, 1963—1968

esimesed

läbitegemisel

füüsika laboratooriumides,

kaitstud kandidaadiväitekiri

(1909).

lõpetas tehnikagümnaasiumi.

mille elektrotehnika haru

Järgnes

keemia

dotsent Paul Plakk

elektroonika

elektri,

ja

side

tegutsevad insenerid, kaasa arvatud peaaegu kõik tänase ülikooli elektro-

tehniliste ainete

õppejõud. Teaduspõllul

teda köitnud

asjadest tuleb

ennekõike

nimetada mitteelektriliste suuruste elektrilist mõõtmist, aga ka elektrilise kaksikkihi

lairibavõimendamise küsimusi.

ja

hinnatöö
mistööks

TTÜs.

preemia.

Ta

on

mitmeid

lugenud

jumalust

18.

ja õpikuid. Olgu

läbinisti

teaduses või

läbimõeldud

elektroonikamees,

sai

70-aastaseks

emeriitprofessor

seal alustas ka kooliteed.

ehitusinsenerina.
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on

au-

1950 Eesti

õpetamises kummardas
tegutsemist ja ausameel-

oma

lastestki

tütrest

ja

kasvatas elektroonikud.

juulil

Viljandis,

kirjutatud

alustpanevaid kursusi, juhendanud aspirante,

loomingulist mõtlemist,

set nõudlikkust. Ta

poegadest

1940

P. Plaki konstrueeritud niiskusmõõturid tõid talle

koostanud käsiraamatuid
kolme

Üliõpilaspõlves

osutus esimeseks elektrialaseks uuri-

pöörisvooludest elektrotehnikas

1953—1956

tegi

1948 astus

läbi

Leo

Ainola

TTÜsse,

aspirantuuri

(1929).

mille

Sündis

1953

lõpetas

akad. A. Humala

juures,

JUUBILARE

tegutses seejärel matemaatikaõppejõuna alma materis, kuni

1961 siirdus tea-

dustööle Küberneetika Instituuti, kus kuulus vanemteadurina akad. N. Alumäe
uurimisrühma.

1957 kaitstud

kandidaadiväitekirjale järgnes

variatsioonmeetoditest elastsusteoorias.
kateedri

Alates

juhatajaks.

1971 tuli

1992 matemaatikainstituudi

1997 emeriteerus. Lisaks variatsioonmeetoditele
koorikute
naamika
mäe

ja

teooria,

ja

U.

Niguliga

professor.

veel elastsete

elastsete kehade dünaamika, viskoosse vedeliku hüdrodü-

Eesti

preemia. Ajanud

uusi

kaitsmisnõukogusse,

olnud Eesti Mehaanika Komitee

9. oktoobril

1947

rajaja

K.

grand

automaatik Hanno Sillamaa

International

old man, eestikeelse

(1929).

gümnaasiumi.

ja aparaatide

inseneri

perre

kuulub

Pärit Paidest,

diplomi. Aspirantuuris

1955 kaitstud kandidaadiväitekiri käis

Karandejevi juures.

automaatsete mõõteriistadekohta. Lvivis sai ka esimese karastuse

TTÜ õppejõudude

Society

Huvi reaalteaduste vastu tõi tehnikaülikooli,

kus omandas 1952 elektrimasinate

prof.

täp-

väitekirjade

liige.

sai 70-aastaseks automaatikute

samas

ja

ja

õpetamise

tehnikateadlaste

avardamisele. Kuulunud mitmesse

for the Interaction of Mechanics and Matematics

automaatikahariduse

matemaatika

vagusid

aidates sedakaudu kaasa meie inseneride

pisteadusliku maailmanägemise

oli Lvivis

erakorraline

tegelenud

on

doktoritöö

matemaatika

hübriidmehaanika meetodite arendamisel. Pälvis 1970 koos N. Alu-

metoodikas,

lõpetas

1968

tagasi TTÜsse

1955

õpetamistöös.

Alustas assistendina,

sügisest.

1958

dotsent, 1989 professor, 1999 emeriteerus. Tema silmahakkavamad tööviljad
olid 1960 avatud automaatika kateeder

ja

1962 tegevust alustanud

sesside automatiseerimise laboratoorium, millest
automaatikateaduskonnale. H. Sillamaa
de. Siit

puhku

on

tulnud

on tema

kooli seinu:

õpilaste

tegevinsenere, õppejõude,

entsüklopedistiteadmisi

kujunes

arv

tootmisprot-

kasvulava hilisemale

küünib

kaugelt peale

tuhan-

ärimehi, akadeemia liikmeid. Mitut

elektrotehnikas

üli-

vajatud väljaspool

1958 seisis ta Pirita tee Elektrotehnika TU Instituudi automaati-

kalaboratooriumi hälli kõrval, kuulunud Küberneetika Instituudi tehnilise küberneetika kaitsmisnõukokku. Olnud kaasosaline,

daja lugematutes rakenduslikes
õpetusest,
auhinnaga.

1986

pärjati

Oli võtmeisikuid ainesüsteemsele

kogu

Eesti

riigi

ärimehe perest

Viljandist.

TTÜs

õppides

keemiat

sidu-

õppele

Mõjutanud Kõrghariduse

siirdumisel
Hindamise

TTÜs ja kõrgNõukogu

esi-

hariduslikku palet.

29. oktoobril sai 70-aastaseks

kombinaadis.

teaduslik juhen-

monograafia

tema saavutusi vektorvoltmeetria edendamisel Eesti MN

haridusstandardi loomisel.
mehena

nõuandja ja

uurimistöödes. 1983 avaldas

emeriitprofessor Valdek

Keskhariduse omandas

teenis samal

Stuudium sai läbi

ajal

Mikkal (1929),

pärit

1948 Tallinna Reaalkoolis.

leiba meistrina Tallinna tselluloosi-

1953, järgnes assistenditöö kuni

1956 Tartu
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Ülikoolis.
1959

Olnud mõnda aega teadur Eesti TA

tagasi TTÜsse,

kus asi

Ehitusmaterjalide Instituudis,

kulges tavapärast
keemiatehnika

aspirant,

astmeni

külgseks,

kui vaikida teiste ametite reast: 1972—1979 keemiateaduskonna de-

professor.

Pilt

tuli

assistent kuni

dotsendi

välja,

1987

rada

jääks

aga

ühe-

kaan, 1979—1991 õppeprorektor, 1991—1996 keemiatehnika instituudi direktor.
Kuulub

prof.

E. Siirde koolkonda,

teadustegevuses põhihuvi massivahetusel,

eriti veeauruga destillatsioonil. Tehnikakandidaat 1965. Käinud end täiendamas

Bentleys, Braunschweigis, Manchesteris,
likud huvid nihkusid
filosoofia

kõrgkooli õppetöö

Torontos

korraldamise, insenerieetika

Keemiatehnika sõnavara

poole.

ja teadus-

mitme erialasõnaraamatu

edendaja,

“Destillatsioon” kaasautor.

ja monograafia

Hilisemad teadus-

ja mujal.

1985-—I9BB

Eesti Keemia

Seltsi

esimees, 1994—1996 TÜ nõukogu juhataja, Eesti Inseneride Liidu asutajaliige
alates 1998

ja

ma

juhatuse liige, Euroopa

ja Euroopa

ülikoolide

Keemiainseneride Föderatsiooni töörühVaba aega täidab

hindamiskomisjoni liige.

ilukirjan-

duse, aianduse ja tervisespordiga.
27. detsembril sai 70-aastaseks

emeriitprofessor

Mihkel Veiderma

Sündinud Tallinnas

keemiaõpetajast riigi- ja haridustegelase

derma peres viienda

lapsena.

(1929).

Aleksander Vei-

Kooliteed alustas 1937 J. Westholmi Gümnaasiu-

mis, 1948 lõpetas Tallinna Reaalkooli ja 1953 TTÜ keemiateaduskonna, saades

keemiainseneri-tehnoloogi diplomi.
1960

peainsener.

loogia

Siis tuli

õppejõuks TTÜsse. Algul

kateedris, 1972—1977

keemia kateedris

Töötas Maardu keemiakombinaadis, 1956
dotsent keemilise tehno-

professor ja juhataja anorgaanilise ja

ja õppetoolis,

analüütilise

ühtlasi 1978—1983 keemiateaduskonna dekaan

1965—1992 mineraalväetiste laboratooriumi juhataja. Emeriteerus 1997. Eesti

ja

TA liikmeks valiti 1975, 1988—1999

asepresident.

1992—1994

dendi Kantselei direktor. Inseneritöö Maardus viis ta teaduse
eesti fosforiidi

tundmaõppimisest, jõudis välja apatiitide

daaditöö kaitses
tusheitmete
tehniliste

von

Baeri

vähendamise

Eesti

70

hinnanud

ja

sünteesini.

teaduspreemia 1975, Eesti

MN

Seltsi

hariduse

auliige,

preemia

Soome Keemiaseltsi

ajalugu Eestis,

ja põlevkivi

Eesti

(1989) ja P. Kogermani (1991) medaliga,

Loodusuurijate
teaduse

teid, juurelnud

fosforiidi

Kandi-

arengu-

Pärjatud

Eesti Keemia Seltsi

kirjavahetajaliige.

teater ja muusika.

töös-

kasutamise

energeetika
1986.

Presi-

Alustanud

1965, doktoritöö 1972, mõlemad Moskvas. Uurinud

ja ökoloogiliste külgede üle,

strateegiat.

Vabariigi

juurde.

K. E.

ja Eesti

Huvialad

Tallinna Tehnikaülikooli

Üliõpilasesindus.

nõukogu.

saab rektor Olav Aarnalt mehaanikavaldkonna

Magistridiplomi
lõpetanud Argo

Lõpuaktus

Sild.

aulas.

magistriõppe

Mälestusmedali “Mente et manu” kätteandmine.

Emeriitprofessor

Mihkel Veiderma

oma

elutöö näitusel.

Tallinna

Tehnikaülikooli,

AS

Hansapank ja OÜ

Eesti Ehitus

sõlmimine.

Sihtasutuse

Korvpalliklubi

Tallinna

Ülikoolid

asutamine.

koostöölepingute

Elektroonikainstituudi

eelkäija

tööstuselektroonika kateedri

Paul Plakil täitus 90 aastat. Juubilari õnnitleb
instituudi direktor

dotsent

professor Juhan Laugis.

Emeriidi seisusesse astus Eesti automaatika
Hanno Sillamaa.

rajajal

elektriajamite ja jõuelektroonika

grand old

man

professor

Raamatukogu
prorektor

80.

aastapäeva puhul

oli üleval esinduslik näitus. Avasõnad

Rein Küttnerilt.

Konverents “Muutuv
Järs võtab vastu
infotalituse

ülikooliraamatukogu”. TTÜ raamatukogu

põhjanaabrite

juhatajalt

tervitusi

Helsingi

direktor Jüri

Tehnikaülikooli

Irma Pasanen-Tuomainenilt.

raamatukogu

Välissuhete talitus sal uued ruumid. Talituse

põhjust

juhatajal

Madli

Krispinil

on

rõõmu tunda.

Näituse “Suurbritannia tulevik:

nõukogu
prorektor

millenniumitooted” avamine—(vasakult)

Riia esinduse direktor Jan Stewart, TTU kantsler Jüri Tanner
Tiit

Kaps.

ja

Briti

Tehnikagümnaasiumi

Tallinna

direktor Anneli Errit ja

TTÜ

rektor Olav Aarna

õppeasutustevahelist koostöölepingut allkirjastamas.

Ajaleht

“Tehnikaülikool” sai 50-aastaseks. Endised

(vasakult)
Nadežda

Ulli Sats, Urmi

Majevskaja

Reinde,

ja

Hille Karm, Tiina

Glehni lossis.

tänased

ja

lehetegijad

Enno Tammer

ning

Ülikoolielu argipäev. Keemiaüliõpilased professor Margus Loppi loengul.

Ülikooli raamatukogus

mindi üle

elektronkataloogile.

6. ]i
Korr:

Ko

Kures
Avaal

ÕPPETEGEVUS
ÕPPEKAVADE SÜSTEEM

Ülikooli õppetegevuse
testatud nõuetele.
laks

korralduslikuks aluseks

on

Kõrghariduse

Õppekava

vastavuse EV

Hindamise

Nõukogu

Enamik

olemasolevaid

õppekavu

süsteemi korrastamine.

valdkonnas 23
Ehitus:

peavad

Kõrgharidusstandardile

keh-

teeb kind-

akrediteerimise kaudu.

Õppekava eelnõu koostab valdkonnanõukogu ja kinnitab
pekavade

mis

õppekavad,

Vabariigi Kõrgharidusstandardile ja ülikooli nõukogu poolt

vastama Eesti

kehtib

Praegu

alates

toimub

ülikooli

nõukogu.

1997, mil viidi läbi õp-

akadeemiline

õpe

9

õppe-

õppesuuna bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe kavade järgi.

ehitustehnika, keskkonnatehnika, transpordiehitus.

Energiatehnika: elektriajamid ja jõuelektroonika, elektroenergeetika,

soo-

justehnika.
Geotehnoloogia: mäetehnika, rakendusgeoloogia.
Haldusjuhtimine: haldusjuhtimine.
Informatsioonitehnika:

arvuti- ja süsteemitehnika, elektroonika

ja biomedit-

siinitehnika, informaatika, telekommunikatsioon.
Keemia-

noloogia,

ja materjalitehnoloogia:

keemia-

Majandus: rahvamajandus,
Mehaanika:

bio-

ja toiduainetehnoloogia, geeniteh-

ja keskkonnakaitse tehnoloogia,

keemia-

ja materjaliteadus.

ärikorraldus.

tootearendus, tootmistehnika, transporditehnika (puudub

dok-

toriõpe).
Tehniline

füüsika:

tehniline füüsika.

Alates 2000/20001.
melise

avatakse

logistika õppevaldkond

samani-

õppesuunaga.

TTÜs
juurde.

ei ole

õppekavad

Olemasolevad

inseneride

pekava

on

otseselt kinnistatud akadeemiliste struktuuriüksuste

õppesuunad

järele ja pakuvad

malusi ökonomistide

osa

õppeaastast

katavad eeldatavasti Eesti

teiste

kõrgkoolide

ja haldusjuhtide

ühildatud Tallinna

õppeaineid õpetatakse

seas

ettevalmistamisel.

Pedagoogikaülikooli

põhilise vajaduse

täiendavaid koolitusvõi-

Haldusjuhtimise õp-

samanimelise

õppekavaga

TPÜs.

Alates 1997/98. õppeaastast võetakse vastu ka

diplomiõppesse.
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1997 moodustati

Kolledz. Praegu
*

TTÜ Kõrgem Majanduskool ja

toimub

õppetöö

14

diplomiõppe

1999 TTÜ Kuressaare

erialal:

arvutisüsteemid,

*

ehitusprojekteerimine,

*

halduskorraldus,

*

jnformaatika,

:

*

kinnisvara haldamine,

*

majandusarvestus (TTÜ Kõrgem Majanduskool),

*

*

puidutöötlemine,
rahvusvaheline

majandus ja ärikorraldus (T7TÜ Kõrgem Majandus-

kool),
*

rakendusgeodeesia,

*

rõivatootmine,

*

telekommunikatsioon,

ja toitlustuskorraldus (TTÜ Kuressaare Kolledž),

*

turismi-

*

võrgutarkvara,

*

ärijuhtimine (TTÜ Kõrgem Majanduskool).

1. oktoobril 1999 kuulus

TTÜ üliõpilaste nimekirja

8540

üliõpilast,

sealhul-

gas
*

*

*

*

bakalaureuseõppes (sh.

nn.

6351

kraadieelõppes)

627

magistriõppes
doktoriõppes

TTÜ

on

osalenud

rahvusvahelistes

(Nordic

(16,2%),
(74,4%),
(7:3%);

181(2.19%):

õppetegevuse

infrastruktuuri

ajakohastamise eesmärgil

projektide (Tempus, Leonardo), regionaalsetes projektides

Grant Scheme,

sponsorabi.
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1381

diplomiõppes

Visby, Nordplus) ja piiratud

ressursside tõttu otsinud ka

ÕPPETEGEVUS

OPPEKORRALDUS

Õpingute nominaalseks kestuseks
2 aastat,

magistriõppes
valt

bakalaureuse

4 aastat

doktoriõppes

õppekava järgi

on

4 aastat,

3—4 aastat sõltu-

ja diplomiõppes

õppekavast.

Õppetegevuse
milise struktuuri

vahetuks

korraldajaks

üksustega. Üliõpilased

õpingukava,

tüüpõpingukava.

Üliõpilased
nis olevaid

Viimased

oma

ka semestri

on

tunniplaani

individuaalsesse

koos akadee-

õppevaldkonnale
indi-

jaoks

olemas soovituslik

koostamise

õpingukavasse kõiki

aluseks.

tunniplaa-

tüüpõpingukavast.

teavitamiseksannab

õppe- ja teadusosakond igal

mis sisaldab kõik aktuaalsed

õppeainete annotatsioonid,
kohta.

on

olenemata

Üliõpilaste paremaks
välja õppeteatmiku,

vastavalt valitud

mille koostamise hõlbustamiseks

võivad valida

õppeaineid

õppe-teadusosakond

on

esitab eelseisva semestri

jaotatud õpikondadeks. Iga üliõpilane
viduaalse

on

õppekavad, kõigi õpetatavate

üldinformatsiooni ülikooli

Õppekavade ja õppeainete sisuga on

aastal

ja

selle

õppekorralduse

võimalik tutvuda ka TTÜ www-le-

hekülgedel.
Iga õppeaine õppimine algab kuulajaks registreerimisega ja lõpeb
või arvestuse

sooritamisega. Loenguid peetakse, kui registreerunute

eksami

arv on

5 või

enam.

õppeaastal registreerus üliõpilasi õppeainetele järgmiselt:

1998/99.

p

AA

A ID

SM

| —

>>

o

D

AA

LD

-

=HA

SS— IH

|Sügissemester
|Kevadsemester |

i Deklareeritud aineid

1929

2031

|— 246u
ns
Keskmneamemalt
jüle 5 kuulajagavis 1 445

9i

6823010 11 15603

Alates 1997 kinnistatakse vastuvõetud
hale nominaalseks

õppeajaks.

üliõpilane riigieelarvelisele õppeko-

Talle määratakse riigieelarvelisel

pimiseks semestrite limiit, mis iga õpingutes osaletud
võrra. Kui

see

rikuleeritavate

nud,
gu

limiit ammendub, kantakse

nimekirja.

Juhul kui

võib ta konkureerida vabale

Alates

möödumist

enam

leping,

õppekohal õp-

järel väheneb

ühe

eksmat-

üliõpilase õpingud pole selleks ajaks lõppe-

saa

kohale või vormistada lepin-

kohal.

1999 vastuvõtust, kui sõlmiti ülikooli
ei

semestri

üliõpilane potentsiaalsete

riigieelarvelisele

õpingute jätkamiseks riigieelarvevälisel

heline koolitustellimuse

]

ja

haridusministeeriumi

va-

üliõpilased pärast õppimise nominaalaja
riigieelarvelistele kohtadele.

konkureerida vabadele

73

ÕPPETEGEVUS

Ülikooli õppekavadest
rinud 40

ja tingimisi

rediteerimine seisab

on

ees.

Nüüd anketeeritakse

õpilasi.

14

on

Juhendajad

õppetegevuse

iga õppeaine lõppedes

alates stuudiumi esimesest

saavad ka selleks

akrediteeak-

kvaliteedi kindlus-

õppejõudude tegevuse hindamine üliõpilaste

1999 kevadel loodi ülikoolis akadeemilise

üliõpilasel

Nõukogu

õppekava. Ülejäänud õppekavade

Oluliseks sammuks

tamisel oli 1999 kevadel alustatud

poolt.

Hindamise

Kõrghariduse

akrediteerinud

vastava

süsteem.

juhendamise

akadeemiline

päevast oma

üli-

kuulajaskonna

Igal

juhendaja.

vajalikku koolitust.

Ülikoolisisese kvaliteeditagamise süsteemi kontseptsioon on väljatöötavastav komisjon. Ülikool osaleb rahvusvahelises õppekava-

misel, milleks loodi

de kvaliteedikindlustuse

2-aastases

Assurance in the Curricula”.
arendada Leonardo

projektis

Edaspidi

on

“TEMPUS

Project

võimalik nimetatud

on

Ouality

projekti

edasi

raames.

ÕPPEARENDUSTEGEVUS
Õppearendustegevuse
miliste kraadide andmise

mahukamaks

eeskirja

rusega 09. novembril 1999. See asendas
vastuolus olevaid erinevaid
korrastab
*

kaitsmiskomisjonide

moodustamine

kaitsmiskomisjonile

*

lõputööde retsenseerimine;

*

kaitsmisprotseduuri

*

kaitsmistulemuste kinnitamine;

nõukogu

osaliselt kehtinud

mää-

ja üksteisega
Uus eeskiri

lõputööde ja

üldküsimused

ja põhijärgud;

kaitsmisdokumentide säilitamine;

akadeemilist kraadi tõendavate

*

kaitsmistulemuste vaidlustamine.

“standardid” TTÜs

ja koosseis;

esitatavate dokumentide nimistu;

*

kraadiõppele

muste täpsustam?seks ja
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1999 oli ülikooli akadee-

kehtestamine

järgmised küsimused:

Eeskiri ei käsitle

uue

varem

ja

magistriõppe ja doktoriõppe eeskirju.

*

*

projektiks

koostamine

lõpudokumentide kätteandmine;

esitatavaid sisulisi nõudmisi. Nende küsi-

ühtlustamiseks töötatakse

välja

akadeemilise

bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe osas,

kõrgharidusstandardi

kehtestamist EV valitsuse

poolt.

õppe

mis eeldab

aga

ÕPPETEGEVUS

eeskirjast ja TTÜ õppetegevuse

Lähtuvalt akadeemiliste kraadide andmise

eeskirjas

tehtud muudatustest koostati

kavandamise
did

ja

ja arvestamise

doktorandid

juhend “Magistri- ja doktoriõpingute

kord”. Vastavalt sellele koostavad kõik

õpingute

alustamisel

oma

õppekava

alusel

magistran-

individuaalse

tegevuskava, milles näidatakse õpingute ja magistri/doktoritöö tegemise ajaline
jaotus.

Kava täitmise

doktorandid

põhjal

magistrandid iga

semestri

lõpul ja

Nimetatud kord hakkab kehtima alates 2000

iga õppeaasta lõpul.

kevadsemestrist

ja peaks parandama magistrantide/doktorantide tegevuse ka-

vandamist, nende

juhendamist ning õpingute

;

tulemuslikkust.

TULEMUSLIKKUS

Õppetegevuse
arvu

atesteeritakse

suhet

tulemuslikkuse all mõistetakse vaadeldava aasta

õppekava nominaalkestusega

määratud

arvu

aastaid

lõpetajate
vastu-

varem

võetute arvusse.
Tabel esitab ülikooli
sul.

õppetegevuse tulemuslikkuse viimase kuue

Kraadieelõppe, sealhulgas bakalaureuseõppe lõpetanute

juba teist aastat ja läheneb
et

lõpetasid korraga

50%-le.

kahel aastal

Tulemuslikkuse kasvule aitab

Lõpetanute arv kasvas
1994

tugevalt

ja

1995

kaasa

on

siiski võimalik seda aega

Õppetegevuse

osakaal

jook-

kasvab

tugevalt seetõttu,

vastuvõetud

üliõpilased.

riigieelarvelisel õppekohal õp-

pimise ajalimiidi (nominaalne õppeaeg) kehtestamine.
olul

1999

aasta

Vabade kohtade olemas-

pikendada.

tulemuslikkus aastatel 1994—1999

i
—— |Kraadieelõpe
| Magistriõpe |
|Magistriõpe
|
jAL -oe Sb Ag KÄD
.
Diit
SD
)

|

Kraadieelõpe

hi
sa

—

] o S4epitija

tba —

da A

14,7

381

g

SURt|

D

ž
46,9

Eriti silmatorkavalt

lõpetanute hulgas
randid

ja

kaks

on

on

suurenenud

juba ka esimesed

aastat

tagasi

magistriõppe tulemuslikkus,
riigieelarvevälisel

vastuvõetute

arvu

sisse

on

kohal

1999. aasta

õppinud magist-

arvestatud ka

nemad.
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Seega
välisel

tulemuslikkus 83,9%

on

aluseks ainult kaks aastat

riigieelarvelisel ning riigieelarve-

summaarne

kohta.

üliõpilaskohal õppinute
tagasi

Kui

võtta tulemuslikkuse arvutamise

moodustatud

nuks tulemus 96%. Samas tuleb märkida, et
konniti

Suurim

kõigub tugevalt.

mehaanika

(100%),

valdkonnas

(88%).

valdkonnas

et

tulemuslikkus

on

Suur

ol-

tulemuslikkus vald-

haldusjuhtimise (120%),

ja materjalitehnoloogia (95%) ning majandus-

Väikseim tulemuslikkus

(47%).

tingitud sellest,

keemia-

riigieelarvelised õppekohad,

magistriõppe

lõpetanute
ka

lõpetasid

on

(ja

arv

vastu

varem

energlatehnika (43 %) ja ehitus-

suur

tulemuslikkus)

võetud

on

osaliselt

(nominaalaja ületanud)

magistrandid.
Doktorikraadi kaitses

1999. aastal

moodustab 50% neli aastat
kaitses doktorikraadi
osas

1999. aastal

Deklareeritud
ärevust tekitab

õpet

läbimata veel 3

ainepunktide

läbinud

arv

on

õppurit. Seega

üliõpilast,

toimus

(24).

mis

Lisaks

doktoriõppe

kasv.

viimasel

et võrreldes eelmise

õppeaastal suurenenud,

kuid

tegelike

soorituste

AP-de keskarv ühe

üliõpilase

õppeaastaga

on

(vastavalt 69,8% ja 63,1% nominaalsest).

Deklareeritud AP-de keskarv
kohta semestris veidi vähenes
nes

doktoriõppe

märgatav tulemuslikkuse

asjolu,

maht vähenenud

tagasi

12

vastuvõetud doktorantide arvust

ka sooritama ilmunute

ja

ja

sooritatud

(vastavalt

19-lt 18,5-ni

ja 14,5-lt 13,1-ni).

Vähe-

sooritanute protsent.

Sooritused

jä

Päimejniisu
'|;
ooi ab esesiejusd|
semester'

semeste

|

|

semestersemeste

[Deklareeritud AP
107215j98310|205525 |98118 |115887 |214005|
1-g

«Ež
— 119,55 ,| 19
g e II
15 A
16:7

|

SoorititudAPkeskarv 1146 |143 145 12637 131i
|Deklareerimisi — — =[48672 |42238 j|oo910 |39955 j|ag165|88120

;i
Sooritas—
[38357 [31718 |70075 |28276|34932 |63208 |
—

B99,5
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Kuna sooritatud

AP-de keskarv

AP-st semestris, pakub huvi, kui
Vastavad andmed annab

Õppetööst osa

väiksem täiskoormusele vastavast

tabel.

täiskoormusega õppinud üliõpilaste

ot

|

õ

]

arv

1998

Sügissemester

EE

15

palju üliõpilasi tegelikult õpib täiskoormusega.

järgmine
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Põhiõppes

täiskoormusega õppijate

arv

sügissemestril

veidi üle 50%,

kevadsemestril veidi alla selle.

Magistriõppes
gatav kasv.

üliõpilased,

on

toimunud

Põhjused,
on

miks

täiskoormusega õppivate üliõpilaste

täiskoormusega õpivad

endiselt sotsiaalsed:

suur osa

üliõpilasi

arvu

mär-

ainult

ligikaudu pooled

töötab

õppimise

kõrvalt.

ÕPPETEGEVUSE RAHVUSVAHELISUSTAMINE

Õppetegevuse

rahvusvahelisustamise

eesmärgiks

on

ülikooli konkurent-

sivõime suurendamine koolitustellimuse turul. Analüüsinud kõnealuses
tehtavat tööd,

pidas

ülikooli

suunas

nõukogu tugevateks külgedeks:
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*

senises rahvusvahelises koostöös

välja kujunenud mitmekülgset

välis-

suhete süsteemi,
*

Jiikmeskonna suhteliselt head keeleoskust,

*

pikaajalist kogemust tegutsemiseks kakskeelse ülikoolina,

nõrkadeks külgedeks aga
*

akadeemilise

*

nappide

:
ebasoodsat vanuselist struktuuri,

personali

intellektuaalsete

ja aineliste ressursside mitteotstarbekat kasuta:

mist,
*

jinfrastruktuuri

mud)
Ülikooli

(auditooriumid, laboratooriumid, raamatukogu,

ühisela-

mittevastavust rahvusvahelistele nõuetele.
välissuhtlust

õppetegevuse

alal iseloomustasid

1999. aastal

järg-

mised statistilised andmed:
akadeemilises mobiilsuses osales ülikooli 38

*

33

õppejõudu ja teadurit ning

üliõpilast,

akadeemilise mobiilsuse korras külastas ülikooli 30

*

õppejõudu ja

64

üliõpilast,
*

koostöölepinguga

*

osaleti 22 rahvusvahelises

seotud

partnerkõrgkoole

esimene

ühenduse)

vahenditest

Visby-programmi

milise mobiilsuse edendamine

parima

võimaliku koolituse

36,

projektis.

Märkimist väärib konsortsiumi Baltech
tehnikaülikooli

on

ja

(Rootsi, Eesti,

koostööprojekt,

mille

põhisisuks

Läti

ja Leedu

seitsme

mida rahastab Rootsi

magistrantide

on

tootearendusega seotud ärijuhtimise

pool

akadee-

suunas

ning

pakkumine.

Õppejõud ja üliõpilased

teevad praegu kaasa kuues

millest ühe teemaks oli võõrkeelse

Tempus-programmis,

õppetegevuse ettevalmistamine

Balti riikide

tehnikaülikoolides.
Alates

1998 võtab ülikool

1998. aasta institutsionaalses

lepinguparnerit

kuuest

jõudude vahetus,

1999 institutsionaalses

1999. aasta
Vinci

EL

Euroopa riigist,

osalemine

takse koostööd 20

osa

koostööprogrammist

lepingus õppeaastaks

valdkondadeks

üliõpilasvahetus, õppe-

intensiivprogrammis.

lepingutaotluses

2000/2001.

õppeaastaks

kavanda-

lepingupartneriga.

taotlusringi jaoks

pilootprojekti,

mille

esitas ülikool ühe EL

Euroopa Komisjoni

on

programmi

heaks kiitnud.

partnerina mitmes progammi üliõpilasmobiilsuse projektis.
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Socrates/Erasmus.

1999/2000 oli ülikoolil 16

Leonardo da

Ülikool

osaleb
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VASTUVÕOTT
1999 vastuvõtu
nisteeriumi

ja

piirarvud

Vastuvõtt toimus ainult
suunda

miõppe

ja

12

eriala

kinnitati sellel aastal esimest korda haridusmi-

ülikooli vahel sõlmitud riikliku koolitustellimuse

diplomiõppe

tulemuste alusel. Vastu võeti 23

õppe-

erialale. Sellest aastast lisandusid kaks uut

diplo-

riigieksamite

turismi-

võrgutarkvara ning

õpetatakse sügisel

avatud

lepinguga.

TTÜ

korda vastu uuele rahusvahelisele

Kuressaare

ja toitlustuskorraldus,

Kolledžis.

magistriõppekavale

Samuti

viimast

võeti esimest

tööstustehnika

ja juhti-

mine. Võrreldes möödunud aastaga laekus sooviavaldusi ülikooli astumiseks

rohkem, kusjuures keskmine konkursipall oli 2,73.
Konkurss päevaõppes 1989—1999

Populaarseimad
alad

olid endiselt

ja haldusjuhtimine.

majanduserialad,

Konkurss oli

geenitehnoloogia õppesuunda. Üle
eriala.

Kõige

Tegelikult

suur

mitme

aja

ei esinenud

väiksem konkurss oli tehnilises füüsikas

annavad parema

vastuvõtt toimub ainult

Selle tulemusena

konkursipall

l,B soovijat kohale.

tulemuste alusel, võivad

muutub

Kuna

sisseastujad

dokumentide

pidevalt,

ja

ühtegi alakonkursiga

pildi konkursist läbiminevad konkursipunktid.

riigieksamite

eelistust ühe või teise eriala kasuks muuta kuni

lõpuni.

informatsioonitehnika eri-

ka kinnisvara haldamise erialale

oma

vastuvõtuaja

eriti viimastel päevadel.
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Kõrgeimad
ning

arvuti-

läbiminevad

ja

konkursipunktid

süsteemitehnikas 29,2

1999 kasvas tunduvalt vastuvõtt

olid 1999 kinnisvara haldamises 29,3

(maksimaalne

nõukogu
ning

kinnitas

Riigitellimuse

igale õppesuunale/erialale
täitmiseks moodustatud

80

nende kohtade

otsustas ülikooli

Täistasulistele õppekohtadele vastuvõtul

18 %.

vastuvõtu

piirarvud.

riigieelarveväliste õppekohtade

registreerimistasu ning

õpib riigieelarvevälistel õppekohtadel
üliõpilaskonnast

lepinguga

riigieelarvevälised õppekohad riigitellimuse täitmiseks

tasu määraks kinnitati ainult

üliõpilast.

40,0).

riigieelarvevälistele (tasulistele) õppekoh-

tadele. Seoses sõlmitud riikliku koolitustellimuse
moodustada

võimalik

1572

teenus-

sinna võeti vastu kokku 371

piiranguid

üliõpilast,

ei olnud. Kokku

mis moodustab

kogu

ÕPPETEGEVUS

ÜLIÕPILASED

Üliõpilased õppevaldkonniti
jaõppesuuniti/erialati
(üliõpilaste

|

-ÕOppevaldkond

01.10.1999)

Diplomi- |Kraadieelõpe |Magistri|Bakalaureuseõpe
õpe

|Doktori- Kokku
õpe

l

|

Oppesuund/eriala

arv

|
974

34

9

206

4

ji

1131
lde:

ehitustehnika

481

IS

3

499

keskkonnatehnika

185

õa

4

196

102

8

]

i

|
|

kinnisvara haldamine

43

rakendusgeodeesia

33

43
38

Energiatehnika

|

|

elektriajamid ja
jõuelektroonika
elektroenergeetika
energiatehnika

50

17

738

178

14

4

219

10

3

196
232

68
45

E7

7

92
45

161

9

3

173

62

4

5

TAE

27

3

4

34

359

1

1

Sa

149

58
58

l

)

|

mäetehnika

671

|

i

38

|

|
|

38

|

ehitusprojekteerimine

|

|

da

transpordiehitus

|
|

|

114

ehitus

|

|

Ehitus

|

|

õpe

1

|

soojustehnika

|

|

Geotehnoloogia

|

mäetehnika

rakendusgeoloogia
|| Haldusjuhtimine

|

133

149

haldusjuhtimine

133

138

Informatsioonitehnika

|

|
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KAITSTUD DOKTORITÖÖD
Tallinna Tehnikaülikoolis
Udal (elektroonikainstituut): “Pooljuhtseadiste numbriliste mudelite
väljatöötamine ja rakendamine seadiste teoorias ja disainis”. Juhendas prof

Andres

E. Velmre. Kaitstud 7.

1999. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

jaanuaril

Kalju Vanatalu (alus- ja rakenduskeemia instituut): “Märgistatud biomolekulide
ja nende komplekside mikroobsete sünteesiprotsesside optimeerimine”'. Juhendas prof R. Vilu. Kaitstud 21. mail 1999. Anti loodusteaduste doktori kraad.
Ahto Buldas
Juhendas

(informaatikainstituut): “Graafi struktuuri algebraline käsitlus”.
prof L. Võhandu. Kaitstud 4. juunil 1999. Anti täppisteaduste doktori

kraad.

Harri Annuka

(materjalitehnika instituut):”Titaankarbiidsete rauasulamite
põhiste sideainetega kermiste iseloomustus ja kasutusvaldkond”. Juhendas prof
J. Kübarsepp. Kaitstud 10. juunil 1999. Anti tehnikadoktori kraad.
Roberto

Carmona Davila

alased lahendused

juunil

(aparaadiehituse instituut):
Juhendas prof R.

autotööstuses”.

“Mõned

kvaliteediohje-

Laaneots.

Kaitstud

10.

1999. Anti tehnikadoktori kraad.

Ruth Kuldvee

(alus- ja rakenduskeemia instituut): “Proovi komputeriseeritud
ioonkromatograafias ja kapillaarelektroforeesis”. Juhendas prof

sisestamine
M.

Kaljurand.

Kaitstud 11.

Eerik Lossmann

juunil

(raadio- ja

rakendusi sünteetiliste

sidetehnika

reaalsete

ja
juunil

A. Meister. Kaitstud 14.

(TTÜ

Külliki Varvas
südatsioon

korallis

Kaitstud 30.

Kaido

juunil

Kikkas

Keemia

instituut): “Kõrgemat järku statistikate
signaalide liigitamisel”. Juhendas prof

1999. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Instituut): “Arahhidoonhappe

Gersemia

fruticosa”.

(informaatikainstituut):

Jürgenson.

Juhendas

ensümaatiline ok-

vanemteadur

N.

Samel.

1999. Anti loodusteaduste doktori kraad.

inimeste rehabilitatsioonis
R.

1999. Anti loodusteaduste doktori kraad.

Kaitstud

24.

“Interneti kasutamine

vaateid

augustil

ja

näiteid Eestist”.

liikumispuudega
Juhendas prof

1999. Anti tehnikateaduste

doktori

kraad.

Orth Klaus
ettevõtte

(käitismajanduse instituut): “Koolituscontrolling avalik-õigusliku
privatiseerimisprotsessis”. Juhendas prof M. Saat. Kaitstud 29. sep-

tembril 1999. Anti

haldusjuhtimise

doktori kraad.

Tadeusz Trocikowski (hnumanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut): “Poola ja Eesti

majandusalase koostöö

areng üleminekuperioodil

ning perspektiivis”. Juhendas
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prof

V.

Rajangu.

Kaitstud 29.

septembril

1999. Anti

haldusjuhtimise

doktori

kraad.

Irina Hussainova

ja

(masinaehituse instituut): “Osakeste põrkeprotsessi uurimine
prognoosimine”. Juhendas prof I. Kleis. Kaitstud 3.

abrasiivse erosiooni

detsembril 1999. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Monika Drews (alus- ja rakenduskeemia instituut): “Putukarakkude metabolism
perioodilistes ja läbivoolukultuurides: kemostaat- ja turbidostaatkultiveerimise
rakendamine rekombinantsete valkude tootmisel”. Juhendas prof R. Vilu.
F

Kaitstud 9. detsembril 1999. Anti loodusteaduste doktori kraad.

Nazmun Nahar (informaatikainstituut): “Globaalse elektroonse kommertsi protsess:

ettevõttelt ettevõttele”. Juhendas

prof

J.

Tepandi.

Kaitstud

14. detsembril

1999. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Arno Allmann
suse

(humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut): “Kohaliku omavalitja õigusliku korralduse areng Eestis”. Juhendas õigus-

teoreetilised alused

doktor H. Schneider. Kaitstud 15. detsembril 1999. Anti sotsiaalteaduste doktori
kraad.

Mujal
Helena

Krupnova (arvutitehnika instituut): “Digitaalskeemide dekompositsiooprof G. Saucier ja prof R. Übar. Kaitstud 23. aprillil

nimeetodid”. Juhendasid

1999 Grenoble'i Tehnikaülikoolis. Anti tehnikateaduste doktori kraad.

Jüri Nemliher (TTÜ Geoloogia Instituut): “Fanerosoiliste skeletsete ja setteliste
apatiitide mineraloogia röntgenstruktuuranalüüs”. Juhendas prof M. Rubel.
Kaitstud 17.

juunil

1999 Tartu Ülikoolis. Anti filosoofiadoktori

(Ph. D.)

kraad.

Sergei Rudenja (materjalitehnika instituut): “Dupleks-titaannitriidsed pinded
prof P. Kulu ja prof Ch. Leygraf. Kaitstud 17.
septembril 1999 Stockholmi Tehnikaülikoolis. Anti filosoofiadoktori (Ph. D.)

roostevabal terasel”. Juhendas

kraad.
Julia Dushina

>
(arvutitehnika instituut): “Digitaalsüsteemide kõrgtaseme forprofD. Borrione ja prof R. Übar. Kaitstud

maalne verifikatsioon”. Juhendasid

27. oktoobril 1999 Grenoble'*i Fourier' Ulikoolis. Anti tehnikateaduste doktori
kraad.
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ULDANDMED
Tallinna Tehnikaülikooli teadus-

üldnäitajad:
*

Teadus-

*

seotud

ja arendustegevusega

asutustes 278. Teaduri

neist

ja arendustegevust iseloomustavad järgmi-

;

sed

TTÜ

asutustes

ja

1 209, neist

TTÜ

151.

Haridusministeeriumi

poolt sihtrahastatavaid

täideti teaduskondades, 7 teaduskeskustes
sõlmitud teadus-

võtetega

oli

töötajaid

vanemteaduri ametikohal töötas 292 inimest,

teemasid oli 62, millest 34

ning

21

ja arendustöö lepinguid

asutustes. Sihtasutus Eesti Teadusfond

TTÜ

asutustes. Ette-

oli 106, neist 37

rahastas 160

granti,

TTÜ

neist asutus-

tes 60.
*

Teadus-

TTÜ

rahastati kokku

ja arendustegevust

asutustes

105,3 mln krooni mahus, sh

32,6 mln krooni. Sellest laekus riigieelarvest 54,0 mln

krooni, sihtasutuselt Eesti Teadusfond uuringutoetustena 13,2 mln krooni, teadustöö tulemuste evitamisega vabariigi majanduses seotud lepin-

guliste tööde

arvelt 16,7 mln krooni, teenustöid

kokku 4,0 mln krooni ulatuses,
vahelistes

programmides)

välislepingute (sh

arvelt saadi

stipendiumid teadusuuringuteks
*

Teaduslikke

publikatsioone

jakonsultatsioone

12,1 mln krooni, toetused ja

moodustasid 2,1 mln krooni.

avaldati

1

neist 24

603,

monograafiat,

teaduslikku raamatut, 240 artiklit “Current Contents'i”

ajakirjas,

443

Contents'i”

artiklit teaduskonna/asutuse

nimekirjas

olevate

*

ja

magistrikraadi.

diametile

ja

tunnistuse taotlust. Saadi

ning

741

teadusartiklit

doktorandid kaitsesid

väljaspool

tulemused: esitati 7

3 välisriikides

Patendiametilt

ajakirjades ja

Nimetatud arvud kajastavad

doktoritööde kaitsmisi ka

Leiutustegevuse

“Current

võrdsustatuks tunnistatud

Publikatsioonide üldarv oli 2 204.

TTÜ töötajad, magistrandid ja
117

*

ajakirjades.

62

nimekirjas olevas

nõukogude poolt

ajakirjadega

refereeritavates/eelretsenseeritavates
muudes

osutati

ka osalemine rahvus-

2

19 doktori- ning
TTÜ liikmete magistri-

Tallinna Tehnikaülikooli.

patenditaotlust,

patenteerimiseks ning
välisriigi patenti,

neist 4 Eesti Paten5 kasuliku

esimesed 3

mudeli

patenti

Eesti

4 kasuliku mudeli tunnistust.
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*

Korraldati 103 konverentsi,
lisi

sh asutuste

49),

kokku 17, neist 12
*

Õppe-,

teadus-

seminari

nõupidamist ja

7

rahvusvahelisi

poolt
(neist
TTÜ raamatukogu poolt.

5).

(neist rahvusvaheNäitusi korraldati

ja arendustegevuseks vajaliku aparatuuri

uuendamiseks

tehtud kulutused olid 24,5 mln krooni, sellest teaduskonnad 22,3 mln kr.
Kulutused

infotehnoloogiale

moodustasid

seks tehtud kulutustest 41,5%, rahalises
duskondade
*

osas

38,6%

Ülikooli nõukogu
preemia

ehk 8,6 mln

kogu aparatuuri

väljenduses 10,2

uuendami-

mln kr

(tea-

kr).

esitas Eesti Vabariigi

teaduspreemiatele

4 tööd. Aasta-

vääriliseks tunnistati tehnikateaduste valdkonnas biomeditsti-

nitehnika keskuse
datud töödesari

professori

Hiie Hinrikuse aastatel

“Elektromagnetväljad

1996—1999 aval-

biomeditsiinitehnikas”.

Struktuurilised muutused

TTÜ Saarte Instituudist moodustati TTÜ Kuressaare Kolledž. Nimetatu
iseseisvaid ülesandeid täitev TTÜ

õppe-,

teadus-

ja

arendusasutus

on

diplomiõppe

tasemel.

Osalemine ministeeriumide
1999
riiklikes

osalesid

TTÜ liikmed järgmistes ministeeriumide poolt algatatud

programmides:

Haridusministeeriumi
*

poolt rahastatavates programmides

VERA

(mitteeesti

programmid

noorte

integreerimine

Eesti

ühiskonda). TTÜst prof

M. Pavelson.
*

HESR

(Eesti

keskused

teaduse

jakõrghariduse

reform.

Strateegilised kompetentsi-

materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia, infotehnoloogia

ning keskkonnatehnoloogia alal).
*

Eesti

majanduse

konkurentsivõime

hemaks viieks aastaks.
*

Eesti

TTÜst prof

tõstmise

A.

haridusstrateegia. TTÜst prof O.

strateegilised

suunad lä-

Purju.
Aarna.

Majandusministeeriumi programmid
*

Kvaliteedi motivatsiooni

edendusprogramm ja kvaliteedialased

tatsioonipunktid. TTÜst prof
*

Energiasäästu
A. Adamson.

90
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A. Kiitam.

TTÜst professorid M. Valdma, A. Ots,
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Keskkonnaministeeriumi
*

son
*

programmid

Eesti keskkonnastrateegia

ja

väljatöötamine. TTÜst professorid

A. Adam-

E. Reinsalu.

Läänemere vetikavarude kui

taastuva loodusvara säästlik

likult optimaalne kasutamine. II

ja majandusjärk: pruunvetikad. TTÜ Keemia Insti-

tuudist K. Truus.
*

Ehitusalaste normatiivdokumentide koostamine.

Sotsiaalministeeriumi
*

TTÜst prof K.

Loorits.

programm

Eesti rahvuslik tervisekaitse

programm.

TTÜst

ass

H. Taal.

Innovatsioonifondi toetused

TTÜ

on osutunud

kõige edukamaks projektide esitajaks Eesti Innovatsiooni-

fondile.
1999. aastal fondi
summa

oli 27,4 mln

poolt

teadus-

krooni,

ja

arendusasutustele antud toetuste

millest 9,9 mln krooni

kogu-

ulatuses rahastati

TTÜ

projekte.
Edukamateks

taotlejateks

geetikateaduskond (3,4

Üleülikoolilised

sel aastal olid mehaanika-

kr) ning TTÜ

mln

loodud

teaduspotentsiaali ja

aineliste varude

tegevuse tulemusena

loogia alal, tugevdatud
ja

on

professuurid ning

koostöö Tartu Ülikooli

ülikoolide

ener-

kr).

põhiülesandeks
ja

on

on

ja

teiste

poolt

eden-

ja arendustegevust.

TTÜ jaoks uues geenitehnoloogia

alanud

teadus-

õppe- ja teadustegevus. Käivitunud

teadusasutustega

info-

ja materjalitehno-

uurimistöö materiaalset baasi, alanud

teadusasutuste

in-

Eesti

arendamine

teadustegevuse ning magistri- ja doktoriõppe taset ning

valdkonnas loodud
on

keskuste

otstarbekas kasutamine

dada ülikoolis uutes valdkondades teadusKeskuste

kr) ja

materjaliteaduse- ja geeni/biotehnoloogia,

fotehnoloogia- ning keskkonnatehnoloogia
tõsta

mln

teaduskeskused

Viimastel aastatel

eesmärgiga

(3,8

Keemia instituut (1,1 mln

läbiviidav ühine

on

erinevate

magistri- ja doktoriõpe.
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TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE
SIHTRAHASTAMINE
Lähtuvalt

ja arendustegevuse

teadus-

alates 1998 teadus-

nõukogu (TKN)

ja arendusasutusi
juhendi

kohaselt

korralduse

peab

rahastatavast 31 teemast alla TKN

Teaduskompetentsi

sihtrahastatava teema maht olema

0,4—1,7 mln krooni. TTÜ teaduskondades oli

poolt

seadusest, rahastatakse

teadusteemade alüsel.

1999.

poolt

a.

haridusministeeriumi

soovitatud mahu rahastatud 7

teemat. Keskmine sihtrahastatava teadusteema maht ülikoolis on aastast aastasse

siiski suurenenud, moodustades teaduskondades

1997

0,51 mln kr ja 1999

doktori teemat 0,175 mln kr

ulatuses

ning

eraldas 72

Eraldi rahastas haridusministeerium

3,32 mln krooni ulatuses (1998.

infotehnoloogia

3,5 mln kr), sh:
0,405 mln kr (2 teemat)
0,885 mln kr (2 teemat)

keskus

0,865 mln kr (3 teemat)

keskus

Keskuste 9 teemast oli 5

geenitehnoloogia

põhjendusega,

teaduskeskuste teemasid, kokku

keskus

materjaliteaduse ja
geeni/biotehnoloogia

mahu. Ühe

a—

TTÜ

keskus

keskkonnatehnoloogia

et teema

1,160 mln kr (2 teemat)
alla

TKN

soovitatud

minimaalse rahastamise

keskuse teema rahastamine

täitmisel ei osale

peatati

TTÜ

Eesti

Majanduse

maht 0,63 mln
*

TTÜ
mln

*

eraldati

Instituut

Instituut

mln kr

ja

Keemia Instituut

4,3 mln krooni (kokku 7

üks

:

järgmiselt:

teemat keskmise

järeldoktori teema).

4,8 mln krooni (8 teemat, keskmine maht 0,6

kr).

TTÜ

Küberneetika Instituut

4,9 mln krooni (3 teemat, keskmine maht

1,6 mln kr).

TTÜ Põlevkivi

92

haridusministeeriumi

1,3 mln krooni (2 teemat, keskmine

kr).

TTÜ Geoloogia
mahuga 0,62

*

arendusasutustele

:

*

ja

vahendeid sihtrahastatavate teemade täitmiseks

4

poolt

liitunud teadus-

poolse

kr (1998. a
min

:

V

0,35 mln kr).

TKN

täiskohagaTTÜ töötajaid.

Keskmine teadusteema rahastamise maht keskustes oli 0,37

TTÜga

järel-

doktorandi teadustöö

;

toetuseks kokku 1,64 mln kr.

geenitehnoloogia

0,25 mln kr, 1998

0,56 mln kr. Haridusministeerium rahastas ka üht

Instituudi teemasid ei sihtrahastatud.

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Asutuste teemadest kolme rahastati alla 0,4 mln krooni.

Teadustegevuse sihtrahastamise jaotus

teaduskonniti

maht

osakaal

tuh kr

%

|

|

!

asutused

Ehitus

M

laonibnesolldti vuhosirind oba2 SÕ ite jet23 atilus

——
LU
]
5,6

|Majandus

[Matemaatika-füüsika |

L

la

aatokamsit sd

s jashimnlaaaL hubaas

M
*

| 770,0.

3

esoah

õ

st
l

7,6

la ledsa dLLeai

lisaks teaduskeskustele sisaldab ka arvutuskeskuse andmed

Sihtrahastatavate teemade rahalise mahu osakaal

;

Infotehnika teaduskond
Süsteemitehnika
-teaduskond

— 6%
.

8%

Eh'fustiž/duskond
°

/
Energeetika-

N

/' teaduoskond

—

41%

F

LXX

>

|

N

EEEHEL

=

Keskused —
40%

XX

/

|

A Majandusteaduskond

Koa

|

teaduskond

Mehaanika-

Matemaatika-

9%

füüsikateaduskond teaduskond
11%

2%

TTÜ

rahastamise

kogumaht

36,27 mln krooni (1998

arendustegevuseks

koos

TTÜ

asutuste

ja teaduskeskustega

oli

29,25 mln kr), mis moodustas 22,5 % teadus- ja

mõeldud rahast

riigis.
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SIHTASUTUSE EESTI TEADUSFOND
UURINGUTOETUSED
1999. aastaks esitasid Tallinna Tehnikaülikooli
Teadusfondile
taotleti

10

granditaotlust

112

ja

ja õppejõud
1

põllumajan-

6 sotsiaalteaduse erialal. Esitatud taotlustest rahuldati

arvuliselt 86,6%

ühendati kaks taotlust üheks

(sealjuures

Eesti

Uuringutoetusi

13 tehnikateaduse, 2-arstiteaduse,

loodusteaduse,

dusteaduse

teadurid

16 870 699 krooni ulatuses.

97,

s.O

grandiks). Teaduseri-

alade lõikes rahuldati taotlused 7 loodusteaduse, kõigil taotletud tehnikateaduste

ja põllumajandusteaduse ning

3 sotsiaalteaduse erialal.

Uuringutoetusteks eral-

dati 7 945 985 krooni, 5.047,1% taotletud summast. Aasta jooksul lisandus üks

grant loodusteaduste alal 63 640 krooni väärtuses ja kaks granti tehnikateaduste
alal kokku 68 000 krooni väärtuses.
1999. aasta

lõpul

eraldas Eesti Teadusfond

täiendavalt lisatoetusi tehni-

kateadustele 71 700 krooni. Arvestades lisatoetusi, aasta

ühisgrantide puhul

teistelt asutustelt saadud

junes TTÜIe

grantide kogusummaks

1999.

antud

aastal tehti Tallinna

Eesti Teadusfondi

kooliga,
TTÜ

üks TTÜ

grandi

ETFi

lisandunud

ja

8 041 950 krooni.

Tehnikaülikoolis

teadusuuringuid

raames, neist kaks koostöös Eesti

Geoloogia Instituudiga,

Küberneetika

ja

jooksul

neile eraldatud summasid, ku-

üks

kokku

100

Põllumajandusüli-

TTÜ Keemia Instituudiga ja üks

Instituudiga.

grantidena

teaduskondade

poolt

taotletud

ning

neile eraldatud summad

|

Teaduskond

Taotletud

Rahastamise

Ülikoolisisene

|

(tuh kr)

(tuh kr)

(%)

|

l'
l
|217
A JÕDJ L
-SS

Energcefika

v

Tifotijka—a
Keemig —

1106 1.| — 8I87 — |kör— 100

o la 92/3 UN

Aa

t TURIKjAANN
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TTÜga

ühinenud teadus-

ja

arendusasutused said 1999. aastal ETF

grante

alljärgnevalt:
TTÜ

Küberneetika Instituut

TTÜ Geoloogia
TTÜ

1

Keemia Instituut

TTÜ Eesti Majanduse
TTÜ

1 586,6 tuh krooni

Instituut

1.893,8 tuh krooni
Instituut

425,0 tuh krooni

Põlevkivi Instituut

ETFi

tuh krooni

113,6

105,0 tuh krooni

grandid aastalõpu seisuga teaduskonniti

Teaduskond/asutused

Summad

1
|

|

(tuh kr)

o

M dr

sAn

9344

]

i

oLa ) u Kepjeiatud
0o kokoand la e

|

823,2

A

a

N

li

;
1

;|
|
TTÜ asutused

.
ETFi

grantide

rahalise mahu osakaal

Mehaanika

Keemiateaduskond 7
12%
/

;

14%

Ma;andusZtž/fduskond /
l
k

vaseid
“

Humanitaarteaduskond

-

teaduskond

MSa
füüsikateaduskond

*/
%

)

%:

5
40%

SF
:

Energeetika-

tead;;kond
°

Ehitusteaduskond
7%

XL

Süsteemitehnika teaduskond
7%

Infotehnika teaduskond
6%
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OSALEMINE RAHVUSVAHELISTES

PROGRAMMIDES, VÄLISTOETUSED
1999 tunnistati Eesti

ja tehnoloogiate

Euroopa

tutvustamise V

Liidu

teadusuuringute, tehnolooglaarenduste

raamprogrammi (1998—2002) täieõiguslikuks

liikmeks.

i

TTÜ töötajad

esitasid

kui eelnevatel aastatel 111

raamprogrammi

ja

IV

raamprogrammi.

erinevatesse temaatilistesse

desse 17 taotlust.

Üheski

vastutavad

ja

taotluses ei esinenud

Neist positlivse otsuse rahastamise kohta

(TTÜ poolsed

osalemiseks taotlusi aktiivsemalt

raamprogrammis

Kokku esitati 1999. aastal V

horisontaalsetesse

TTÜ projekti

programmi-

koordinaatorina.

senistel andmetel saanud 2 taotlust

on

täitjad professorid

Raivo Vilu

ja Enn Mellikov) ning

nende rahastamine avatakse alates 2000. aastast.
1999 osaleti erinevates rahvusvahelistes
täideti 39 rahvusvahelist teadus-

ja

programmides

arendustöö

viduaalset välistoetust erinevatelt teadus-

üldse 15

lepingut ning

ja arendustegevust

projektiga,

saadi 66 inditoetavatelt fon-

didelt.

Teaduskond/

Välislepingud,

l[

rahvusvahelised | välisgrandid

asutused

programmid
tuh kr

|

I|

ja
stipendiumid
tuh kr

|

EMK
eti lts
dO ]ottt
opttt 2AL
selk000sha
jäisigedld= =
]
i0 | 2500
juia
2ittt 70 — — 2
r
S0
Infotehüika VsUMIEOSED HeeD | —Laaädg |

cn
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— - | 11000
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Välisprogrammide, välislepingute ja
välisgrantide rahalise

individuaalsete

mahu osakaal

TTÜ asutused

9%
|

Raamatukogu
-

'X

/f

füüsika-

%

“f:;:'f

-

—

N

—
j

Mehaanika-

Ž

/

1I

,:1:

—Kegmia-

teaduskond

21%

;'„'„:

:?.L

Š

-,

teaduskond

Infotehnika

—teaduskond

4» <

>

r°

Na

/./'/

qV/

:

teaduskond
4%0

10%

'Ä

Matemaatika-

|

2%

Süsteemitehnika teaduskond

>

Majah

1 50/0

Energeetika-

Sieajuskone
2%
Humanitaar-

X'x

s

S

jä

-—.--teadušKönd

X

/

13%

Ehitus

13%

“Šteagduskõnd
oa

uzso/on

teaduskond

»

9%

EESIIEFTEVÕTETE FELLIMISEL TEHTUD
LEPINGULISED TÖÖD
Lepingute

arv

ja

nende rahaline maht võrreldes eelmise aastaga vähenes,

seda nii teaduskondade kui ka
uurimistöö

jaotunud väga

andsid kolm teaduskonda:

TTÜ

TTÜ

asutuste osas. Teaduskonniti on

ebaühtlaselt.

energeetika-,

asutustes ettevõtete tellimisel

1,99 mln krooni,

moodustades

13,5%

85%

lepinguliste

ehitus-

ja

tööde

lepinguline

kogumahust

mehaanikateaduskond.

1999 tehtud

lepinguliste

ülikooli teaduskondade

tööde maht oli

lepinguliste

tööde

mahust.

TTÜ

on

osutunud edukaimaks

projektide esitajaks sihtasutusele

Eesti Inno-

vatsioonifond, mis rahastab Eesti majanduse tehnoloogiliseks arenguks

va-
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jalikke

programme

projektide
TTÜ

ja projekte

arendustoetuste kaudu.

1999 andis fond

TTÜ

toetuseks 9,9 mln krooni.

osalemine Eesti ettevõtete tellimisel tehtud teadus-

ja

arendustöödes:

-|

asutused

Arv

J|Rahaline'

Rahaline

maht

maht

Rahaline

|

maht

d|
OFD
—
FFttt
—KKD

Ensselikass

01 19 |645PT) 4900

d

|
A
oea— |= S
emi
)L.ät4 )Ta00.0]> poa

355 |
tilnkkiglti|

*
jäa Lüka fikska| >]t tb PS

Kokku

NIIgj4 >

U

]| 105 1167385|3537,14 |

—

4344

|

Siseriiklike teadus- ja arendustööalaste lepingute ja
teenuste rahalise mahu osakaal

MatemaatikaHumanitaar-

;

Mehaanikateaduskond-

r füüsika

teaduskond
1%

teaduskond

ž

TFÖ

1%

?1s(l;tused
°

.

18%

Infotehnika

———
4“ ,
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š

,eaduskond
3%

/

Ehitusteaduskond

Majandusteaduskond

22%

0

°

Energeetikateaduskond
32%

98

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

OLULISEMAD TEADUS- JA ARENDUSSUUNAD,
TULEMUSED

EHITUSTEADUSKOND
Dekaan

Ehitiste

prof Karl Oiger
projekteerimise

instituut

Direktor dots Vello Otsmaa
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

ehitusfüüsika

*

arhitektuur

*

linnaplaneerimine (1. Pihlak),

*

geotehnika (V. Jaaniso),

*

puitkonstruktsioonid (K. Õiger),

*

puitsillad (A. Just),

*

raudbetoonkonstruktsioonid

*

kivikonstruktsioonid

*

õhukeseseinalised meallkonstruktsioonid (S.

*

rippkonstruktsioonid (V. Kulbach),

*

komposiitkonstruktsioonid (K. Loorits).

(L. Sasi),

(A. Pikk),

(V. Otsmaa),

(V. Voltri),

Instituut osaleb keskkonnaministeeriumi

poolt

Idnurm),

rahastatavas

programmis

ehitusalaste normatiivdokumentide koostamiseks.
Olulisemad tulemused:
*

geomeetriliselt

mittelineaarsete silla-

tusmeetodite edasiarendamine (V.
*

*

puitkonstruktsioonide
Eesti ehituse

uurimine

ja

prof

hoonekonstruktsioonide

arendamine (K.

projekteerimisnormide

Veel väärivad märkimist

ja

arvu-

Kulbach),

eelnõu (V.

V. Kulbachi

Õiger),

Otsmaa).

juhtimisel

tehtud tööd

ehitus-

konstruktsioonide mehaanikas.
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Ehitustootluse instituut
Direktor dots Toomas Laur

Teadus- ja arendustegevuse
*

ehitusökonoomika

*

ehitustsementide

*

kiirkivinevate

valdkonnad:

ja -juhtimise

alased tööd

tehnoloogilised

isevalguvate

küsimused

(J. Sutt),
(V.

Kikas

põrandakuivsegude

ja T. Laur),

uurimine

(L.-M.

Raa-

do).
Olulisemad tulemused:
*

š

kompenseeritud kahanemisega paisuva portland-põlevkivitsemendi

väl-

jatöötamine (V. Kikas),
*

tööstusjääkide kasutamisega (instituudipoolne
*

*

koostise

kõrgendatud püsivusega portlandtsementide

normi “Katused
soovitused

katuslaed” eelnõu

väljatöötamine
täitja

Hain),

koostisega

ja

töö tulemused võimaldavad rakendada

lubimörte sõltuvalt

T.

Laur),

(T. Laur),

lubimörtide kasutamise kohta konserveerimis-

rimistöödel (A.
ritud

ja

vastutav

renovee-

optimee-

vajalikest tugevus- ja püsivusoma-

dustest, millega kaasneb ka konserveerimis- ja restaureerimistööde püsiVUS.

Keskkonnatehnika instituut
Direktor prof Heino Mölder
Teadus*

ja arendustegevuse

tustehnoloogiate
*

hoonete
leidmine

Teadus*

valdkonnad:

veekvaliteedi hindamise kriteeriumid
täiustamine

soojustarbimise

ning

looduslike

ja heitvete puhas-

(H. Mölder),

uurimine

ning soojusenergia

säästuvõimaluse

(K. Hääb.

ja arendustegevuse eesmärgid:

Eesti

pinnavete ja

rannikumere

duspärasuste selgitamine,
delite

kasutamisega ning

vee

veekvaliteedi

ja

selle

kvaliteedi prognoos

vetekaitse abinõude

kujunemise

matemaatiliste

väljatöötamine ja

seamu-

evi-

tamine,
*

toodangu

keskkonnasõbralikkuse hindamise aluste

tudes toote elutsükli analüüsist
süsteemi

loomine

põllumajanduslike

koormuse määramiseks,

100

väljatöötamine,

ning kõrgtehnoloogial põhineva
väikevesikondade

läh-

seire-

hajureostus-
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*

looduslike
analüüs

(nii pinna- kui

samuti

gud,

ka

ja täiustamine, k.a

meetodite

heitvee

põhjavete) ning
heitvete

munitsipaalreoveest

teoreetilis-majanduslik

puhastusprotsesside

käitlemisalased uurin-

jääkmudade

toitainete ärastamise
läbitöötamine

tehnoloogiliste

ja puhastusprotsesside

optimeerimine,
*

hoonete/elamute

soojustarbimise

uurimine

võimaluste otsimine eeskätt hoonete

nende

ning

tehnovõrkude

energlasäästu

rekonstrueerimise

teel.
Olulisemad tulemused:
*

poolt

ETFi

kasutamise

rahastatava

grandi

arendati

raames

põhiseisukohad kõrge orgaanilise

puhastamiseks,

teema töökavva võtmise

välja

aine

tingisid

UASB-reaktorite

sisaldusega

reovete

Eesti toiduainetööstuse

vajadused,
*

Saksamaa

juurde

algatusel ja

loodud

TTÜ

rahastamisel

keskkonnatehnika instituudi

heitveepuhastusjaamade hoolduspersonali

keskuse töö käivitumine

isemajandavatel

koolitus-

alustel.

Mehaanikainstituut
Direktor
Teadus*

*

prof Jaan

Metsaveer

ja arendustegevuse

vedeliku

ja

valdkonnad:

konstruktsiooni koostöö

ruumkonstruktsioonid

(J. Metsaveer),

(Ü. Tärno),

*

pinnase ja

*

mittestatsionaarse murdlainete struktuuri uurimine (U.

*

*

pulseeriv

konstruktsiooni koostöö (A.

voolamine

Lahe),
Liiv),

jahutustorudes (T. Koppel),

mittelineaarne dünaamika

(J. Engelbrecht).

Olulisemad tulemused:
*

kasutades
kooriku

arvmeetodeid

on

telgsümmeetrilise

selgitatud
lainelevi

kvantitatiivsed karakteristikud,

sfääriliste

ja

lainete

juhuks, kui

kuplitega

silindrilise

mehhanismi

hajumise

koorikut ümbritseb

lõpmatu

vedelik; identifitseeriti üksikute lainemoodide panused ja nende poolt

põhjustatud laineväljad (J. Metsaveer,
*

kirjeldati

A.

Klauson),

mittelineaarsete diferentsiaalvõrrandite süsteemi

vajalikke tegureid,

mis iseloomustavad laine

sulgemiseks

perioodi jooksul kineetilise

energia teket, energia dissipatsiooni ja difusiooni;

lähtudes

Kolmogorovi
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hüpoteesist leiti ajas muutuva kineetilise energia ja energla dissipatsiooni
tegürid (E Euiv, U Eaiv),
*

püsiva ja muutuva soojuskoormusega pulseeriva voolamise

loodi

silindrilise

dinaadist
leiti

temperatuuri

muutus sõltuvalt

ning ajast (T. Koppel),

kõrgemat järku

dispersiooniparameetrite
spetsiifilist mõju
tusest

ja dispersiivsete liikmetega

anomaalse

ja

tasandil

solitonide

voolusuunalisest koor-

š

mittelineaarsete

mudelvõrrandi normaalse

tüüpi

mudel

tarvis; eksperimentaaltulemustega võrdlemiseks arvutati

välisseina

toru

*

toru

KdV-

dispersiooni piirkonnad

ning selgitati kvartmittelineaarsuse

jada kujunemisele

harmoonilisest

alghäiri-

(A. Salupere).

Teedeinstituut
Direktor
Teadus-

profPeep Sürje

ja arendustegevuse

*

teeuuringud (P. Sürje),

*

veondus-

*

valdkonnad:

ja liiklusuuringud (J. Laving),

geodeesiauuringud (A. Randlepp).

Olulisemad tulemused:
*

töötati

välja

maanteede

projekteerimisnormid,

mis

on

kooskõlastatud

arenenud maade vastavate normidega,
*

hinnati naastrehvide kasutamisest teekatetele tekitatavat

*

selgitati reisijate

suhtumist Suure väina

kahju,

püsiühendusse ja prognoositi

ooteajad sadamas,
*

selgitati

liiklusohtlikud kohad

ja teelõigud kogu Eesti maanteedevõrgul,

anti soovitused ohtlike kohtade ohutustaseme tõstmiseks,
*

koostati

prognoosid liiklus- ja veomahtude

koridorides

(töö

aluseks oli

arenguplaani koostamine).
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kohta

Paneuroopa transpordi-

riike läbivate

transpordikoridoride
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ENERGEETIKATEADUSKOND
Dekaan

prof Enno

Reinsalu

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
Direktor

prof Juhan Laugis

Teadus-

ja arendustegevuse

*

energiasäästlike elektriajamite väljatöötamine ja juurutamine

vute

valdkonnad

(J. Laugis),
*

energiasäästu
võtetes

*

võimaluste uurimine Eesti

energeetika- ja

tööstusette-

(J. Laugis),

elektriajamite

teooria uute

kontseptuaalsete

seisukohtade üldistamine

(J. Laugis),
*

elektriajamite

moodsa

mikroprotsessor-arendussüsteemi loomine

(T. Lehtla),
*

mitmeotstarbeliste
meetodite

*

lineaarajamite energiamuundusprotsesside juhtimis-

väljatöötamine (T. Lehtla),

elektrimasinate katsetusmetoodika täiustamine

Olulisemad tulemused teoreetiliste
*

maluste

selgitamine ning

meetrite määramine
rakenduslike
*

uuringute

elektrimootorite ja toitemuundurite

uuringute

Tallinna Trammi-

(T. Lehtla).

alal:

elektromagnetilise

asünkroonmootori

ühildatavuse või-

modelleerimine

para-

alal:

ja

Trollibussikoondise trammi

nr.
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elektriajami

mikroprotsessorjuhtimisega pooljuhtmuunduri väljatöötamine,
tamine

ja

hägusloogikakontrolleri abil;

valmis-

ja katsetamine;

arendustöös:
*

Jaboratooriumide ajakohastamine ja mitme teaduslik-tehnilise
koostamine
mens

ning

Eesti AS,

avaldamine koostöös

firmadega

Viru Elektrikaubandus AS,

raamatu

ABB Eesti AS, Sie-

Talger-Elektrotehnika ja

Elmatik AS.

Elektroenergeetika

instituut

Direktor

prof Mati

Teadus-

ja arendustegevuse

*

Valdma
valdkonnad:

energiasüsteemide küberneetika:

suurte süsteemide

optimeerimise

teoo-

ria; elektrijaamade, -võrkude, energiasüsteemide ja ühendenerglasüstee-
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mide talitluse

analüüs

optimaaljuhtimine,

ökonoomika

ja

ning

arengu

planeerimine; energiapoliitika, seadusandlus, energeetika korraldus ja
arengukavade koostamine, energiafirmade juhtimine,

töökorraldus

ja

monopolide reguleerimine (M. Valdma),
*

-standar-

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

Instituut osaleb riikliku

grammi

-

sihtprogrammi “Energia

2000”

ja energiasäästupro-

täitmisel.

Olulisemad tulemused:
*

loodioptimaalse energiasüsteemi

matemaatiline mudel, arvestades

giaturu, keskkonnakaitset tagava trahvisüsteemi olemasolu
täielikkust;

mudel

on

aluseks

ener-

info mitte-

ja

arvutivõrk-

optimaalse energiasüsteemi

mudeli koostamiseks,
*

töötati

välja

miseks

ja

uued

põhimõtted koostootmisjaama

analüüsiti selle tulemuslikkust,
võib

tingimustel

optimeerimisega

talitluse

optimeeriet teatud

kusjuures ilmnes,

vähendada

kütusega

seotud kulutusi

kuni 50%,
*

töötati

välja

mumi

tingimused,

hüdrokaskaadi

optimeerimise

arvestades

matemaatiline mudel

hüdroelektrijaamade bjeffide

info mittetäielikkust tõenäosuslikus vormis;
huvi Balti

ühendenergiasüsteemi

ka Soomes, Rootsis
*

mudeli

ja

Markal kasutamine

Läti

juhtimisel,

lahendus

kuid

on

ja

pakub

aktuaalne

jm,

(The Research Council of
Eesti

talitluse

probleemi

ja opti-

muutusi

jätkus

1999.

Norway) poolt

aastal Norra
rahastatavas

Teadusnõukogu

Põhjamaade ning

ühisprojektis “Energiakaubanduse ja CO2 mõju

mise modelleerimine

Põhjamaades ja

ja soojuse koostootmisjaamade

Balti riikides”

tulevikuvõimaluste

Osa tulemusi leidiskasutamist Eesti regionaalsete

ning

leevenda-

Eestis elektri

tundmaõppimisel.

energiakavade koosta-

misel; prof O. Liik osales rahvusvahelises projektis “Eesti, Läti ja Leedu

energiasüsteemide organisatiooni ja
elektrituru
*

hakati kasutama

grammipakette
liigpingeid

välgu- ja kommutatsiooniliigpingete

EMTP

koostöös Rootsi

*

funktsioneerimise

ja EMTDC; paketi

ühtse

energeetikafirmaga

sealses 70

ja

20 kV

uurimisel pro-

PSCAD/EMTDC

Vattenfall

abil

õpiti

AB tundma resonants-

elektrivõrgus,

jätkuskõrgepingelabori rekonstrueerimine

valmis uue 300 kV

pingegeneraatori juhtimispult ja generaatori jõuosa,
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:
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*

osaleti Eesti viie
kond

piirkonna (Tartu ja Viljandi linn,

ning Räpina

linn

Võru

ja Rapla

maa-

ja vald) energiavarustuse arengukavade koostami-

sel,
*

täiendati

terminipanka järgmistes alavaldkondades

elektromagnetism,

elektriseadmed, elektromagnetiline ühilduvus, elektripatareid,

elektri-

tooted, jõuelektroonika, soojustehnika.

Elektrotehnika aluste

ja

elektrimasinate instituut

Direktor

prof Jaan Järvik

Teadus-

ja arendustegevuse valdkonnad:

*

jisekohastuvate
hisvoolu

parameetriliste

reaktiivvõimsuse kompensatsiooni

piiramisega võrgusageduslike

resonantsmuundurite

ja

lü-

uurimine

ja väljatöötamine,
*

juhitavate ja
mine

küllastusreaktorite teooria täiendamine, nende

*

elektritarbimise

*

elektromagnetiline ühilduvus,

*

Eesti elektrivarustussüsteemi pinge
mine

väljatööta-

ning rakendamine,
diagnostika ja ratsionaalne energiatarbimine,

ning reaktiivenergia

elektrikvaliteet ja

energlasääst,

reguleerimise strateegia väljatööta-

eest tasumise

päevase ja

öise tariifisüsteemi

väljatöötamine,
*

Eesti 6—35 kV elektrivõrkude maaühenduskaitse
töötamine

*

puuduliku

elektrimasinate

väljatöötamine
*

osalemine

mõõteinfo

mikroprotsessorjuhtimine,
rakendamaks neid robotites

elektrienergia

samm-mootorite

draiverite

ning manipulaatorites,

kvaliteedi tunnussuuruste

mise võimaluste uurimises Eesti ettevõtetes

üleminekuga

kontseptsiooni välja-

puhuks,

ja

elektrikvaliteedi eurostandardile

Viru

ja

kadude vähenda-

elektrivõrgus

seoses

(EN50160).

Olulisemad tulemused:
*

vuringu

“Elektrimuundurite

mitteaktiivenergia

väljatöötamine ja elektromagnetiliselt
mete süntees” raames loodi

vahetuse üldise teooria

ühilduvate

koormusega

jõuelektroonika

isekohastuvad

likud resonantsmuundurid; toimub rahvusvaheline koostöö
dia Electrotherm”, mille lähteandmete alusel valmis

sead-

võrgusagedustehasega “In-

Bangladeshi

metal-

lurgiatehasele 7,5 MW alalisvoolu kaarleeksulatusahju toiteallika eskiisprojekt,
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*

ETFi

grandiprojekti

“Eesti 6—35 kV elektrivõrkude maaühenduskaitse

kontseptsiooni väljatöötamine puuduliku
gus

pakuti välja

uus

mõõteinfo korral” täitmise käi-

kaitsekontseptsioon,

kiirete siirde-

tugineb

mis

protsesside analüüsile reaalajas, mida tänapäevariistvara

on

suuteline ka

realiseerima,
*

ETFi

grandiprojektis “”Reguleeritava võimsusteguriga koormusega

kohastuvate resonantsmuundurite

reguleerimisel
haru

uue

põhiahela

uurimine”

ökonoomse tehnilise

jõuti

ise-

muundurite talitluse

lahenduseni

mahtuvusliku

kõrval võetakse kasutusele eriline voolu

sulgemisahel.

Maäeinstituut
Direktor prof Alo Adamson
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

mäendus, energeetika, keskkonnatehnika (A. Adamson),

*

mäendus, energeetika, majandusteadus, keskkonnatehnika (E. Reinsalu),

*

kaardistamine, keskkonnatehnika (I. Valgma),

*

geoloogia, rakendusgeoloogia (E. Pirrus).

Osaletakse
tavates
*

järgmistes majandus- ja

keskkonnaministeeriumi

poolt

rahasta-

programmides:
energiastrateegia ja arengukavad, sh põlevkivi kaevandamise pikaajaline
arengukava,

*

Eesti

keskkonnastrateegia väljatöötamine,

*

Eesti

maapõue ressurss ja

Olulisemad tulemused
*

loodi Eesti

*

mäetööde

*

Jlõpetati

kaevandamise

keskkonnamõju

optimeerimine
Eesti

sihipärane kasutamine.

rakendusuuringute

põlevkivi

Väo

selle

alal:

arengukava

vähenemine Viivikonna

põlevkivi kaevandamistehnoloogiate

mille alusel töötatakse

välja

ühiskaardi eritlemisel GIS

peal- ja

suseid

lahendada

ja

põhi-

põhjendatud strateegiad;
abil saab mää-

mõjupiirtingimused ja langetada

altkaevandatud

võimaldavad hinnata praegu
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kaevandamise

maakasutuse kohta konkreetses

keskkonnatingimustes;

Eesti 1:50 000

ühildatud kaardi koostamine,

(geograafiliste infosüsteemide)

allmaakaevandamise

protsesse ning

põlevkivikarjääris ja

paekarjääris,

kaardiga ja aerofotodega (ortofotodega)

rata

teaduslikud alused,

geograafilises
alade

situatsioonis

tehnoloogilised

tulevikus toimuvaid

ot-

ja

kaardid

posttehnoloogilisi

põlevkivi jääkvaru- ning maakasutusprob-
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leeme nimetatud aladel. Selletasemeline töö tehti Eestis esmakordselt.
Jätkub avakaevandatud alade
tud kaardil kaevandamise

retrospektiivne

järelmõjude

detailiseerimine eelmaini-

hindamiseks.

arendustöö alal:
*

AS Eesti Põlevkivi

ettepanekud

põhjendati ja

hinnati

suunda 2015. aastani;

arengukavasse ja
ministeeriumi

põlevkivi

arengustrateegiasse,

kaevandamise

milles visandati,

strateegia

kaht

peamist

ettepanekud lülitati täies mahus AS Eesti Põlevkivi

võeti

vastu AS

poolt, arengukava

juhatuse, nõukogu ning majandusaluseks

on

põlevkivienergeetika

re-

struktureerimisel,
*

töötati välja talutav avakaevandamise

*

saadi Eesti patent

*

keskkonnaohutu

uue

tehnoloogia väikekarjääride tarvis,

lõhketöödeta kaevandamise

põlevkivi

kaevandamise

tehnoloogia väljatöötamine

Kurtna maastikukaitseala kaitsetsoonis; koostati

Jjaoskonna keskkonnasäästliku
vandamise

kahjulikku mõju

Soojustehnika
Direktor
Teadus*

*

tööprojekt

Viivikonna

tehnoloogia katsetamiseks vältimakskae-

Kurtna

järvestikule.

instituut

prof Arvo Ots

ja arendustegevuse

põlevkivielektrijaamade
I.

tehnoloogia alal,

valdkonnad:
töökindluse

probleemid (H. Tallermo,

Klevtsov),

energeetikaalane

seadusandlus

ja energeetika

arengu kavandamine

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

põlevkivi

rõhu all

põletamine (A. Ots,

T. Pihu, H. Arro, A. Prikk),

*

soojus-massivahetuse probleemid energiatehnikas (T. Tiikma),

*

piirkondlik soojusvarustus ja
T. Tiikma, A. Paist,

*

puidu ja

turba

kohalike kütuste kasutamine

(A. Poobus,

Ü. Kask),

põletusseadmed ning

väikekatlad

(A. Ots,

A. Veski,

J Eaid):
*

energiasääst ja keskkonnaheitmed (J. Loosaar, Ü. Kask),

*

põlevkivi

tsirkuleerivas keevkihis

H. Arro, A. Prikk, A.
*

tuuleenergia

*

energeetika ja kütuste

põletamise probleemid (A. Ots,

Paist),

kasutamine

(V. Selg),

alane statistika

(A. Prikk).
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Olulisemad tulemused:

ÜRO Balti tuuleuuringute projekt,

*

käivitus

*

koostöös Prantsuse

energeetikaprojekti
*

koosPrantsuse

firmaga Vergnet

taotlus EL Altener II

firmaga

Aets

aset leidnud konkursil Eesti

.

valmistati ette

esitati tuule-

programmi pääsemiseks,

Apave-Sub osaleti Phare
tehnilise

ning

programmi raames

järelevalve ja kontrolli

süsteemi

ümberkujundamiseks,
*

koostöö

jätkus

VTTga,

mis realiseerus konsultatsioonide

ja nõupida-

miste kaudu Iru SEJ seadmete tehnilise kontrolli täiustamisel.
*

osaleti

uue

tsirkuleerival keevkihil töötava katsekatla ehitamise ette-

valmistuses, ehitamise algus viibib AS Narva Elektrijaamad erastamistõttu.

protsessi

Märkimist väärib

nemine,
meid

mille läbi

tuuleuuringute korraldamise

on

tuuletingimuste

Eeloleval aastal
Elkrafti

lõpeb

ja Estivo

juurde ning
saarele või

võimaluste

jakvaliteedi

para-

võimalik saada senisest oluliselt usaldusväärsemaid andkohta
Taani

tuulikute

Energeetika Agentuuri poolt

poolt tehtav

250—600 kW

perspektiivsetes

eeluuring

rahastatav

tuuleuuringute keskuse
tuuliku

võimsusega

paiknemise kohtades.

paigaldamiseks

ning RISY),

rajamiseks TTÜ
kas

Kopli pool-

Paljassaarde.

HUMANITAARTEADUSKOND
Dekaan

prof Väino Rajangu

Humanitaar-

ja sotsiaalteaduste

Direktor prof Ilmo
Teadus*

ja arendustegevuse

kohalik
Eestis

instituut

Saulepp

omavalitsus

ja Euroopa

valdkonnad:

ning regionaalne juhtimine ja regionaalpoliitika

Liidus (S.

Mäeltsemees),

*

politoloogia (G. Hazak),

*

kultuurilugu (A. Laanemäe),

*

töö-, organisatsiooni- ja juhtimispsühholoogia ning elukvaliteedi uurin-

*

tehnilise mõtte, tehnikakultuuri

gud (M. Teichmann),

(V. Mägi).
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Olulisemad tulemused:
*

märgatavalt kasvasid publikatsioonide

*

korraldati II rahvusvaheline halduskultuurikonverents.

ETFiI toetusel tehtud

aastail

ja maht,

uuringu “Inseneriorganisatsioonid

duse kavakindla arendamise

gud

arv

1917—1940”° (V.

algatajana. Energeetikaalase

Mägi)

Eesti

energiamajan-

tehnilise mõtte

tulemused kanti ette XIX Balti

aren-

teadusajaloo

konverentsil Vilniuses, Rahvusvahelise Tehnikaajaloo Komitee ICOHTEC 26.

sümpoosionil

Belfort'is Prantsusmaal

99
Inseneripäeval

ja

Eesti Inseneride

Liidu

ettepanekul

Tallinnas.

Haridusuuringute keskus
Juhataja prof Väino Rajangu
Teadus*

ja arendustegevus

hariduse

ja majanduse

Keskus osaleb Sokratese
leti

projektis

eestlaste
V.

valdkond:

seosed.

programmis “Õpetajate karjääri

“Toetus riiklikule

integratsiooniprogrammile”,

Sihtasutus koos

Integratsiooni

Rajangu pakkumise

nõustamine”. Osamille

haridusministeeriumiga

teemal “Eesti keele kui teise keele

käigus Mitte-

valis

ja eesti

välja prof

keeles aineid

õpetavate õpetajate kooliolukorra

analüüs”. Oktoobris esitati

ti keele kui teise keele

olukorrast Eesti muukeelsetes koolides”.

õpetamise

lõpparuanne

“Ees-

Olulisemad tulemused:
TTÜ õppevaldkondade spetsialistide vajaduse

*

koostati

*

valmis mitu

prognoos,

milles vaadeldi haridussüsteemi

magistri- ja doktoritööd,

tulevikusuundumusi, koolitussüsteemi regionaalse arendamise võimalusi, muutusi koolitussüsteemis tervikuna või selle üksikutes valdkon-

dades,

hariduskorralduse täiustamist

muutumist

.

*

ning

ja

tööturu

hariduslike

aspektide

võrreldi Eesti koolitussüsteemi teiste riikide omaga,

Eesti ühiskonna teavitamine lahendamist

vajavatest probleemidest ja

võimalikest lahendusteedest.

Tehtavad

uuringud

soovitused. Neid

on

on

põhiliselt

kasutatud nii

rakenduslikku laadi, sihiks konkreetsed

õppetöös kui

ka

Riigikogu kultuurikomisjoni,

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalministeeriumi, Tööturuameti, Statistikaameti,
gikontrolli,

kohalike omavalitsuste, kutseliitude

Rii-

ning õppeasutuste poolt.
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Keeltekeskus

Juhataja

dots Mari Uibo

Keskuse

teadus-

keeleõppe

taset

psühholoogia,

ja arendustegevuse

eesmärk

ning ajakohastada keeleõppe

on

(keeleõppe metoodika) ja

keeleteadus

keeleõppes.

parandada ja täiustada

sisu. Põhiteemad:

pedagoogika,

multimeedia kasutamine

:

*

alustati erialakeele

;

Olulisemad tulemused:

programmide loomist,

millele

aluse

Espelli

(Eltecs,

Futures

pani

projekt,
*

lülituti rahvusvahelisse

*

osaletakse rahvusvahelises koostöös elektroonilisel teel
of

On-line

English

keeleõppejõudude kontaktvõrku,

Course).

INFOTEHNIKA TEADUSKOND
Dekaan

prof Rein Jürgenson

Arvutitehnika instituut
Direktor dots
Teadus-

Margus

Kruus

ja arendustegevuse valdkonnad:

*

digitaalsüsteemide diagnostikameetodite väljatöötamine (R. Übar),

*

keerukate

digitaalsüsteemide

sünteesi meetodid

ja algoritmid (A.

Keev-

allik),
*

> riist- ja

tarkvara koosdisaini meetodite

väljatöötamine.

Olulisemad tulemused:
*

tulemused

digitaalsüsteemide

disaini

ja diagnostika

valdkonnas

uus

väga kiire hierarhiline testide generaator digitaalsüsteemide testimiseks,
simulaator digitaalsüsteemide verifitseerimiseks,

uus

tod

lähenemine disaini

disainivigade diagnostikaks,

diagnostikaülesannete

uus

kompleksne

lahendamiseks

projekteerimisel, digitaalelektroonika
mentaalkeskkonna
*

edasi arendatud
süsteemide

digitaalsüsteemide

disaini ja

mee-

ja

hierarhilisel

teadusuuringute eksperi-

loomine,

entroopsetele keerukushinnangutele rajanevad digitaal-

dekompositsioonilise

sünteesi meetodid

rimiskriteeriumide korrelatsiooni
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uuringud

(erinevate optimee-

entroopsete keerukushin-
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nangutega, meetodite arendamine testitavate ning madala energiatarbega
võrkrealisatsioonide

sünteesiks),

*

vuringud

*

arendustööd instituudi arvutiklassides.

tark-

ja

riistvara koosdisaini

;

Informaatikainstituut

valdkonnas,

Direktor dots Rein Kuusik
Teadus*

ja arendustegevuse

valdkonnad:

teadmusbaasi

organisatsiooni

analüüs, projekteerimine, arendamine,

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

wsuurte

*

süsteemide

hajusate

käsitlemine

analüüsi

ja

modelleerimise

metoodikate

(E. Ounapuu),

objektorienteeritud programmeerimiskeskkonnad ja

arendusvahendid

(R. Jürgenson),
*

j

monotoonsete süsteemide

binatoorsete

üldteooria rakendamine

optimeerimisprobleemide

NP-keerukate kom-

lahendamiseks

(L.Võhandu).

Olulisemad tulemused:
*

vuringud teabekapitalist intelligentsete agentide

keskkonnas

(J. Tepandi),
*

jnfosüsteemide

subjektikeskse arendamise metodoloogia väljatöötamine

ja arendamine (L. Elmik),
*

standardimistegevuse

Instituudi kollektiiv

Võrguagendid
nendi. See

on saavutanud

ning

analüüsida

arendada

alusmudelit. Läbitöötamisel

Raadio-

ja

Direktor

profEduard

Teadus*

hajusate keskkondade

teabe

parimat

alal.

ja intelligentse kompo-

kasutamist

ja

turvet

hajus-

info-kommunikatsioonitehnoloogial põhinevat

rustust. On arendatud virtuaalsete

-

häid tulemusi

lisavad standardkeskkondadele autentse

võimaldab

keskkonnas

laienemine tarkvaraarenduse valdkonda.

on

organisatsioonide

tu-

infosüsteemi isearendamise

infosüsteemide eneseauditi meetod.

sidetehnika instituut
Schults

ja arendustegevuse valdkonnad:

mikrolainetehnikaseadmete väljatöötamine (A. Taklaja),
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*

raadiotehnilised mõõtesüsteemid

ja spektraalanalüüsi

rakendused

(A. Meister),
*

telekommunikatsiooniseadmete standardimine
ne

*

*

ja sidevahendite

testimi-

(V. Heinrichsen),

signaalitöötlus

infoedastus-

ja infohankesüsteemides (I. Arro),

telekommunikatsioonitehnika,

sh telefoni-

andmeside

ja

ning ringhää-

lingutehnika (E. Schults).
Sidetehnika

õppetooli

teadus-

on

Standardimisalased

PRAO-3 programmidega.

koos

ja arendustegevust

hastas täies ulatuses AS Eesti Telekom, tööd

õppetegevusega

ra-

osaliselt kooskõlas Phare

tööd

vastavuses

on

ja

Euroopa

mandaadiga (ONP direktiivid).
Olulisemad tulemused:
*

vuring spektraalanalüüsistja klassifitseerimisalgoritmidest (A. Taklaja),

*

TTÜ ja

Ericsson Eesti AS vaheline

tööprojekt

”Soliton"

(A. Raja).

KEEMIATEADUSKOND
Dekaan

Alus-

prof Andres Õpik
rakenduskeemia instituut

ja

Direktor
Teadus-

profMargus Lopp

ja arendustegevuse

*

apatiitide struktuuri,

*

termiliste reaktsioonide

valdkonnad:

omaduste

ja

ja kasutamise

uurimine

faasimuutuste uurimine

kaltsiumi-,

väävli-

ja

Kuusik),

>

süsinikuühendeid sisaldavates süsteemides (R.

(M.Veiderma),

*

*

teoreetiline

ja

arvutuskeemia

keskkonnabiotehnoloogia,
jaliku

andmebaasi

(T. Tamm),

Eesti säästliku arengu iseloomustamiseks

loomine

ja

täiendamine

ning

va-

kvantitatiivne raku-

füsioloogia (R. Vilu),
*

vvute, etteantud
meersete

füüsikaliste
ja keemiliste omadustega juhtivate polümaterjalide ja A286 tüüpi materjalide modelleerimine, val-

mistamine

ning

kasutamisvõimaluste uurimine

kategena ja sensoritena keskkonnatehnikas ja
(A. Õpik),

112

eriotstarbeliste

pinna-
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*

kaironid, nende saamine ja kasutamine bioloogiliselt aktiivsete ühendite
sünteesiks

(M. Lopp).

Instituut osaleb haridusministeeriumi

noloogia

poolt

teaduse reform” täitmisel koos

kõrghariduse ja

keskuse

(A. Öpik,

M. Veiderma, M.

rahastatava

“Eesti

programmi

materjalitehnika ja geeniteh-

Kaljurand, R.Vilu) ja

keskkon-

natehnoloogia keskusega (R. Kuusik).
Olulisemad tulemused:
*

*

*

Cd-

selgitati
dist

ja Zn-ioonide

sidumismehhanismi erinevus olenevalt

asen-

apatiidi struktuuris,

sünteesiti

sulfaatasendustega apatiidid,

termiline

püsivus ja kuumutamisel

et looduslike

näidati,
dava

määrati nende keemiline koostis,

toimuvad muutused,

lubimaterjalide kaltsineerimisprotsess

on

täpsusega kirjeldatav pooride juhusliku jaotuse mudeliga,

seerimisprotsess laiendatud

kaheastmelise kahaneva

rahul-

sulfati-

reageerimata

sfääri

mudeliga,
*

arendati edasi kapillaarelektroforeesi dünaamilise

jõuti
*

tõestati,

et kemomeetrilise

klassifitseerida
*

kuhjamise

peakomponentide meetodiga

parafenüleenist

stabiilse

on

võimalik

välja

valmistati keemilise sünteesi teel m-kresoolis lahustuv

*

kasutades

SIMS

ja

XPS

polüpürrooli sünteesiga

meetod

polü-

elektroodmaterjali valmistamiseks,

*

*

ja

polümeeride termokromatogramme,

kasutades termodünaamilist modelleerimist töötati

mis

meetodit

nanomolaarsete kontsentratsioonide detekteerimiseni,

polüpürrool,

pinnauurimismeetodeid leiti,
toimub

Ti-aluspinna

et

samaaegselt

lahustumine

polümeeris,

tagab väga tugeva adhesiooni,

töötati

välja optimaalne tehnoloogia

etteantud

paksusega polüpürrool-

kile elektrokeemiliseks sünteesiks,
*

töötati

välja 9,11-sekosterooli AB-fragmendi

asümmeetrilise sünteesi

meetod,
*

leiti,
andes

et

tsüklilised

kasutada suhkrute
*

1,2-dioonid oksüdeeruvad Sharplessi tingimustes,

kõrge enantiomeerse puhtusega 3-hüdroksü-derivaate, mida saab
analoogidena

bioaktiivsetes

ühendites,

teoreetiliste arvutuste teel tehti kindlaks, et ksenoondioksiidi

(XeO2)

molekul võib eksisteerida,
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*

tehti kindlaks aureeritud boraanide
stabiilsust

*

ja

boorhüdriidioonide struktuuri

ja

mõjutavad tegurid,

tehti kindlaks indium-

ja tallium-tsüklopentadienüülide

võimalik struk-

tuur,
*

näidati,
mine

et

põllumajanduslike jäätmete

selliselt,

et

nende

tulemusena

oluliselt vähendada huumuse
*

töötlemise

tehnoloogiate

muut-

toodetaks bioväetisi, võimaldaks

degradatsiooniprotsesside kiirust,

näidati, et mikrokalorimeetria

perspektiivne

on

veepuhastusprotsesside monitooringuks ja

meetod

anaeroobsete

kvantitatiivseks

kirjeldami-

seks.
Rakenduslikest teadustöödest väärivad märkimist järgmised tulemused:
*

koostati soovitused SO2 emissiooni vähendamiseks

kulatsiooniga ning
*

näidati võimalused

põlevkivi

gude põletamisel SO2
*

loodi bioväetiste

sioon, eriti

koostise

emissiooni

eripära

valimiseks,

arvestamiseks kütusese-

piiramiseks,
sobivate

väljatöötamiseks
tuleb

perspektiivseks

tüvede isoleerimist

roorganismide

põlevkivituha retsir-

teoreetilised alused tuha sisestuskoha

lugeda
ja

mikroorganismide

kollekt-

fosforväetisi asendavate mik-

iseloomustamist.

Keemiatehnika instituut
Direktor profRein Munter
Teadus-

ja

arendustöö valdkonnad:

*

vee/heitvete

*

lenduvate süsivesinike levi

tehnoloogia ja

mudade

(slammide)

probleemid

käitlus

(R. Munter),

Kohtla-Järvel RAS Kiviteris

(R. Munter),
*

tööstuslike bioreaktorite
BKR-9-7
toodete

*

Kombinaadile) (E. Tali),

säästev areng

Instituut osaleb
EL

poolt

väljatöötamine pilootreaktorite BKR-6-300,

põhjal (on valminud tööstuslikud bioreaktorid Võru Piima-

ja

säästev

tehnoloogia (V. Mikkal).

keskkonnatehnoloogia keskuse

kaudu

Phare-programmi ja

rahastatavas uurimistöös.

Olulisemad tulemused:
*

ETFrFi

grandi “Joogivee tehnoloogia

nõuete

alusel”

valentse
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raua

(R. Munter)

täiustamine Eesti

joogiveestandardi

täitmisel saadi huvitavaid tulemusi kahe-

oksüdatsioonil osooni

ja vesinikperoksiidiga,

uute filter-
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materjalide

katsetamisel

*

sihtrahastatava uurimisteema

noloogia:
skeemide

ja

vee

ja

eraldamiseks

raua

meetodi

järeldesinfitseerimise

“Kaasaegne

tööstuslike heitvete

optimeerimine” (R. Munter)

fotokatalüütilise oksüdatsiooni

Koostöös

ETFi

grandi

datiivne
neeritud

“Tööstusreovete

produktid reeglina
õnnestus

paberimasina

puhastamine” (J. Kallas)

raames

Polümeermaterjalide

*

*

ei ole toksilised.

jõuda tähtsate prak-

veetsüklite sulgemisel,

jätkatiprügila nõrgvete

oksü-

kombi-

puhastustehnoloogia uuringutega (osoonimine+aeroobne

vee

prof Anti

originaalne arvuti

osoonimise kolonn

lahustunud osooni sisalduse määramiseks

Teadus-

töötlus-

ja prügila nõrgvete kombineeritud

aerotank, millega ühendati

Direktor

vee/heitvee töötlemise teh-

läbitöötamisel leiti, et keemilise

puhastus), kasutades mudellahuseid, ehitati
tav

uue

osoonimise, märgoksüdatsiooni ja membraanprot-

sesside kombineeritud kasutamisel
*

vee

puhastusprotsesside ja

Lappeenranta Tehnikaülikooliga

tiliste tulemusteni

põhjaveest ning

juurutamisel,

ning

bio-

poolt juhi-

analüsaator

vees.

instituut

Viikna

ja arendustegevuse

valdkonnad:

polükondensatsioonvaikude ja adhesiivide
omadused (P.

polümeermaterjalide

*

materjalide keemiline

*

struktuur

Christjanson,

(P. Christjanson),

T.

Kaps),

(T. Pehk),

tekstiilmaterjalide

liimimine

*

tekstiilmaterjalide

ja kiudude omadused

*

rõivadisain

*

puitpolümeermaterjalid (R. Reiska),

ja

süntees

viimistlemine (A.

Viikna),

(A. Viikna),

ja automaatprojekteerimine (A. Krumme),

*

paberi- ja

*

puidukuivatamine (R. Reiska).

tselluloosi

tehnoloogia (R. Reiska),

Olulisemad tulemused:
*

metüloolfenoolide

omakondensatsiooni

siooni osakaalu määramine erinevates

ja fenooliga

homokondensat-

tingimustes ja

karbamiid-form-

aldehüüdvaikude struktuurielementide muutumise

piirid

sõltuvalt sün-

teesitingimustest,
*

polüetüleenpulbri

aktiveerimise

sionaalsele koostisele

mõju

tema

morfoloogilisele ja

dimen-

ja polaarsusele.
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Toiduainete instituut
Direktor profRaivo Vokk
Teadus*

ja arendustegevuse

valdkonnad:

toiduainete töötlemise alused, toitumisteadus

(R. Vokk),

*

toiduainete

*

osalemine toiduainete käitlemist käsitleva seadusloome ettevalmistami-

toiduteadus (T.

tehnoloogia,

Paalme),

ses.

Olulisemad tulemused:
*

Edukus täiendava

riigieelarvevälise

rahastamise hankimisel

granti (kokku 349,5 tuh krooni) ja Eesti Innovatsioonifondi projekt

(950

tuh

kr),

mis võimaldas hankida uut

AS

Est-Agaris

Geenitehnoloogia

keskus

valdkonnad:

Molekulaarsed interaktsioonid ontogeneesis
arengus

süsteemis
*

Truve

ja arendustegevuse

ganismi

Töö tulemused evitatakse

Saaremaal.

Juhataja profErkki
Teadus-

realiseeruvaid

ja vähitekke

(M. Metsis).

geeniregulatsiooni

isikutuvastamisel

poolt

(M. Saarma).

identifitseerimisel

eesmärgiks
surma

neuroblastoomides

meetod neuroblastoomi varaseks

eesmärgiks

kasutamine

Töö

programmeeritud

esinemissagedus

diagnostika
oluliseks

on

DNA-diagnostika

lisaks neuroblastoomide

identifitseerimisel

or-

molekulaarseid mehhanisme.

avastatud rakkude

muutuste

Uuritakse

mehhanisme närvi-

DNA-diagnostika kasvajate avastamisel, organismide
ning

luua alus kõr-

aparatuuri ning

getasemeliste toiduuuringute korraldamiseks.

*

saadi neli

ETFi

ja võrdlemisel

on

selgitada

meie

pidurdava uue geeni

ning välja

töötada DNA-

diagnoosimiseks.

Teiseks

meetodite edasiarendamine

diagnoosimisele

ka

ja

organismide

nende DNA

polümorfsete piirkondade

kasutamine

rekombinantsete valkude

alusel.
*

Kõrreliste

transformeerimine

ja

ekspresseerimiseks (E. Truve).
muslikud

regeneratsiooni ning

vatatavatele odra-

ja

Töö

eesmärgiks

on

välja

transformatsiooniskeemid

töötada tuleEestis kas-

rukkisortidele. Tahetakse konstrueerida sobilikud

kõrreliste viirusvektorid, mis võimaldaksid neil toota rekombinantseid

valke, sh vaktsiine.
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*

PTCH

raja

funktsioonid normaalses

ja maliigses

iseloomustada PTCH

eesmärgiks

kudes normaalses ja

maliigses

arengus

signaalülekande

(P. Kogerman)

rada

imetajarak-

arengus.

Olulisem tulemus:
Prof M. Saarma

avastus koostöös

Soome

tema

kolleegidega:

GABA

on

tähtsamaid inhibeerivaid neurotransmittereid närvisüsteemis, kuid üllataval
kombel
lülitus

on
on

GABA toime

varajases

ajus sünnijärgne ja

berlülitamise eest

arengus

K+/Cl-ko-transporter

mõtteline koht neuraalse

eksitatoorne. GABA toime ümber-

vastavalt saadud andmetele vastutab sellise üm-

signaali

KCC2.

Saadud

tulemustel

on

põhi-

ülekandemehhanismi mõistmisel, aga samuti

epilepsia ja mõningate neurodegeneratiivsete haiguste patogeneesi selgitamisel.

MAJANDUSTEADUSKOND
Dekaan

prof Alari Purju

Käitismajanduse

instituut

Direktori kt teadur Toomas Piliste
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

Eesti tööstuse tootlikkuse analüüsi

*

tervise-

*

ja ohutusriskide

ja

suurendamise teed

vähendamine

(E. Kalle),

(Ü. Kristjuhan),

tööterviseriskide haldamisvõimaluste uurimine Eesti ettevõtetes

(B° Pint),
*

ergonoomiliste
optimeerimine:

*

palk ja

*

kontserni

süsteemide inimene-masin-keskkond struktuuranalüüs
ohutuse

haridus Eesti tööturul

(T. Piliste),

organisatsiooni ja juhtimise

nende lahendamisvõimalused Eestis
*

ärieetika Eesti ettevõtluses

*

Ida-Eesti

ja

ja

ja juhtimise probleemid (G. Kiivet),

senine

praktika, probleemid ja

(K. Gerndorf),

(M. Meel),

Lääne-Eesti maakondade

logistikaprogrammid

(A. Uustalu),
*

rahvusvahelise turundusmeetmestiku koostamise iseärasused

(A.Viha-

lem).
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Olulisemad saavutused:
Teadus-

tulemused

ja arendustegevuse

on

leidnud

rakendamist

mitmes

ESAs, sotsiaalministeeriumis, majandusministeeriumis,

riiklikus ametkonnas

ja rahandusministeeriumis.
Viidi

lõpule

riski

ja ohutusõpetuse laboratooriumi

Majandusarvestuse

renoveerimine.

instituut

Direktor lektor Paul Tammert
Teadus-

ja arendustegevuse põhiküsimuseks

rahvusvaheliselt tunnustatud

lähtuva

põhimõtetest

-aruandluse korraldamiseks Eesti

Vabariigis,

kõlla viimiseks rahvusvaheliste
süsteemsus
mõtete

ja meetodite

Teadus*

ning

arvestuse

Eesti

majandusarvestuse

üldme-

aruandlussüsteemide koos-

rahvusvaheliselt tunnustatud

põhi-

kasutamine.

ja arendustegevuse

valdkonnad:

Vabariigi integreerumine Euroopa Liiduga ning

majandusarvestuse
riigieelarvest
*

ja

ja

Tehtavat uurimistööd iseloomustab

normidega.
aruandluse

aluste loomine

raamatupidamisarvestuse ja

samuti

toodiliste küsimuste lahendamine Eesti arvestus-

õiguslike

on

metoodika

ja korralduse täiustamine

rahastatavates asutustes

finantsaruannete analüüs

sellest tulenev

äriühingutes ja

(K. Kallas),

(E. Kitvel).

Olulisem tulemus:
+

1999 kevadel alustati instituudi

ilmapangaga

eelarvelise

seks. Teema kiideti heaks

Teoreetilise

töötajate

raamatupidamise
ja

kaasabil

läbirääkimisi Maa-

süsteemi loomise rahastami-

vastavasisuline

leping

majandusteaduse ja metodoloogia

on

sõlmitud.

instituut

Direktor prof Vello Vensel
Teadus*

ja arendustegevuse

sotsiaalse

valdkonnad:

turumajanduse ning majanduskasvu

teoreetilised

probleemid

(K. Kerem),
*

matemaatiliste meetodite
matemaatikat

reetseid mudeleid
*

ja meetodeid

matemaatilises

kvantitatiivsete meetodite uurimine

delleerimisel,
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ja mudelite väljatöötamine,

lineaaralgebra ja optimeerimise

hõlmates nii

puhast

valdkonnast kui ka konk-

planeerimises (R. Lepp),

ja kasutamine majandusnähuste

eeskätt rahandussektoris (V. Vensel).

mo-
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Olulisem tulemus:
*

ETFi

poolt

rahastatava uurimistöö “Uue

konna areng: analüütilised vahendid

turumajandusmaa

finantskesk-

ja Eesti kaasusanalüüs” tulemused

pälvisid tähelepanu rahvusvahelisel tasandil,
*

huvitavaid tulemusi saadi teema “Eesti
noomilised

pektist

aspektid”

raames,

arengu makroöko-

majandusteoreetilisest

as-

vaadatuna.

Territoriaalmajanduse

instituut

Direktor

prof Ants Kukrus

Teadus-

ja arendustegevuse valdkonnad:

*

majanduse

seda eeskätt

tehnoloogia

rahvusvahelise siirdamise

majandus-õiguslikud aspektid

(A. Kukrus),
*

avaliku sektori ökonoomika

probleemid üleminekumajanduses (A. Pur-

ju),
*

jndividuaalsed

*

Jlinn kui sotsiaalne

*

Eesti

strateegiad ja
ruum:

institutsionaalne keskkond

saastumine, osalus, tõrjutus (K. Paadam),

ratsionaalne

tööstuspoliitika

(M. Pavelson),

harmoniseerimine

Euroopa

Liidu

nõuetega (K. Kilvits).
Olulisemad tulemused:
*

jilmus prof A. Kukruse
omandi

õiguskaitse”,

monograafia “Eurointegratsioon ja intellektuaal-

milles analüüsitakse

õigus- ja majandusprobleeme ning

eurointegratsiooniga

intellektuaalomandi

seotud

õiguskaitset Eu-

roopa Liidus.

MATEMAATIKA-FÜÜSIKATEADUSKOND
Dekaan

prof Rein-Karl Loide

Füüsikainstituut
Direktor dots Tõnu Ruus
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

väljateooria (R.-K. Loide),

*

tahke keha füüsika ja

*

pooljuhtide

füüsika

ülijuhtivus (M. Klopov),

(P.E. Kukk),
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*

mäluelemendid

*

füüsikaline

*

stohhastilised

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

röntgenograafia (V. Bender),

*

gravimeetria (J. Paesalu),

*

astrofüüsika

:

*

(T. Ruus),

(P. Kalv).

Olulisemad tulemused:
*

teoreetiliste
seda

eriti

kannete
*

alusuuringute

oma

arvu

vallas oli

tööd tutvustavate

poolest (kolm

arendustegevuse

alal

ja optilised

tiivse ioniseeriva kiirguse
niseerimist võib

ja kaks CC

ehitas

konverentsiette-

raames

V. Sinivee teema

originaalse porta-

spektraalmõõturi, peale anduriteploki

selle seadme

elektriliste ja

prof R.-K. Loide,

artiklit),

magistrant

omadused”

kasutajatering märgatavalt

Sama teema täitmisel täiustasid A. Mere

juhtide

edukas

publikatsioonide ja

esinemist

projekteeris ja

”Tahkiste elektrilised

jätkuvalt

ja D.

moder-

suureneda.

Hüvonen halbade

soojus-

optiliste parameetrite temperatuurisõltuvate

mõõt-

miste võtteid. Valmis seda metoodikat arvestav mõõtesõlm.

Matemaatikainstituut
Direktor prof Peeter
Teadus-

Puusemp

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

matemaatilise füüsika võrrandid,

*

algebra ja rühmateooria,

*

summeeruvusteooria,

*

pöörd- ja mittekorrektsed ülesanded,

*

mittelineaarsete võrrandite lahendusmeetodid,

*

numbrilised meetodid.

Olulisemad saavutused:
*

leiti Baeri

ja Kaplansky

morfismiringidest

teoreemile

perioodiliste

üldistus samade rühmade

Abeli rühmade endo-

endomorfismipoolrühmade

jaoks,
*

leiti Gerstenhaberi
oonisüsteemi
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kompositsi-
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*

tõestatiLavrentjevi
lineaarsete

ja
*

*

tuletati vastavad

tuletati

mittekorrektsete ülesannete

duaalsusseosed
Neumanni

esitati

matemaatiline

mittelineaarse

integraalse pingeoptika põhivõrrandite

mudel

arvutamiseks

soojusülekande

optimeerimisülesande

lahendamiseks Hilberti ruumis tu-

Prof. I. Tammeraiu

käsikiri

kaõpik põhikooli

Teadus-

põhinevad aproksima-

iteratsioonimeetodid

ja

nende koonduvus-

poolt koostatud loengutsükli “Lineaaralgebra
TTÜ kirjastusele ja prof.

kirjastusele

P.

rakendus-

Puusempa õpiku

“Li-

“Avita”. Lektor E. Paisil valmis matemaati-

8. klassile.

keskus

Insenerigraafika

*

tüüpi

hinnangud.

meetodid” käsikiri anti üle

Juhataja

pulseeriva

silindrilises torus,

tiivsed Gauss-Newtoni

neaaralgebra”

süstee-

Kuske võrrandite vahel,

ja

letati stabiilsed iteratiivse regulariseerimise ideel

kiiruse

regulariseerimisel

veahinnangud,

mide

soojuskandjaga
*

meetodi koonduvus monotoonsetele lähedaste mitte-

operaatoritega

lektor Jaan Riives

ja arendustegevuse

arvutigraafika

valdkonnad:

rakendused

insenerigraafiliste

ainete

õpetamisel (R.

Mä-

gi),
*

kujutiste ja kujutamisvõtete optimaalse
sioon

tehnikakõrgkooli
(J. Riives, L. Türn).

tehnilise

käsitluse

joonestamise

arvutigraafiline

ver-

kursuses

Olulisem tulemus:
*

kaitsti kaks
dustöö

magistritööd,

millest üks oli vahetult seotud keskuse tea-

põhiteemaga,

Jätkus keskuse

õppejõudude

osavõtt teiste struktuuriüksuste teadus-

ja aren-

dustööst.
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Materjaliuuringute
“Juhataja prof Urve
Teadus*

keskus

Kallavus
valdkond:

ja arendustegevuse

ja materjalide struktuuri ja omaduste uurimine füüsikaliste

ainete

mee-

toditega (U. Kallavus).
Tähelepanuväärseks tuleb lugeda originaalseid kivimaterjalide
omaduste

uuringuid,

mida tehakse koostöös

alus-

ja

struktuuri

rakenduskeemia

ja

insti-

tuudiga.
Olulisemad tulemused:
*

*

*

arendati edasi
>alustati

kujutise digitaliseerimise süsteemi,
süstemaatilisi

kivimaterjalide

uuringuid,

kasvas oluliselt teadusteenuste maht.

MEHAANIKATEADUSKOND
Dekaan

prof Jakob Kübarsepp

Aparaadiehituse

instituut

Direktor prof Maido
Teadus*

ja arendustegevuse

valdkonnad:

mehhatroonika tootearendus

denähtustega
teooria

ja

seotud

ja hõõrdenähtused liugepaarides ning

probleemid

toote modelleerimine

tehnika meetodid
*

Ajaots

ning

vahendid

süsteemitehnika meetodite

biotribosüsteemides:

tooteloomes

hõõr-

standardimis-

(I. Märtson) ja

loova töö

(T. Tiidemann),

ja

mudelite rakendamine kvaliteeditehnikas

ja

mõõtmiste täpsus (R.

(A. Kiitam),
*

-

+

metroloogia
aparaatide

üldküsimused

tribosüsteemide uurimine

Laaneots),

(biotribosüsteemid, pilditöötlus

tri-

botehnikas, mikromehaanika rakendamisvõimalused Eestis (M. Ajaots),
*

*

magnetilised

mikroseadised

ja

nende valmistusviisid (A.

arhiivimaterjalide kogumine aparaadiehituse
durite

ja

inseneride elu

alal

Kruusing),

tegutsenud

Eesti lei-

ja loometegevuse kohta (E. Hendre).

Olulisemad tulemused:
*

vanemteaduri A.

valdkonnas,
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*

arendustöö

(prof

seaduste

normide

ja

A. Kiitam, teadur T. Tammaru

loome,

ja prof R. Laaneots)

tõlked.

Masinaehituse instituut
Direktor
Teadus-

prof Jüri Papstel

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

autode mürataseme vähendamine

*

tehniliste ahelsüsteemide modelleerimine

(J. Lavrentjev),
ja

simuleerimine

(G.

Gross-

schmidt),
*

aeraatorite uurimine

ja

süsteemide tarbeks (L.
*

kvaliteedikeskne

*

aerodünaamiliste

konstrueerimine

veepuhastus- ja

floteerimis-

Roosimölder),

projekteerimine (T. Hindreus),
protsesside

matemaatiline modelleerimine

(V. Ree-

dik),
*

*

*

*

*

*

*

automaatseadmete
tööstusettevõtte

konkurentsistrateegia

raalintegreeritud
tootmise

ja süsteemide projekteerimine (V. Reedik),

töödeldava

simulatsioonitehnika (J.

kiirvalmistuse

pinna

lõikeprotsessi

(Ü. Kannelmäe),

töökeskkond tootearenduse toetamiseks (R. Küttner),

plaanimine ja

prototüüpide

arendamine

Riives),

tehnoloogia (R. Mesila),

keskne töötlemise

modelleerimine

ja

tehnoloogia

arendus

haakuvad lõikeriista

(J. Papstel),

projekteerimise

probleemid (A. Jaanson).
Olulisemad
*

prof

J.

arendus
*

Papsteli juhitud

arendustöö

alusuuring “Integreeritud

toote-

ja tootmine”,

dotsß.Mesila tegevus kõrgtehnoloogia
raames

*

tulemused:

tugikeskuse arendamisel ja selle

laserlõikekeskuse käitamine,

dotsL.Roosimölderi töörühma
tegevus ettevõtete

lahendamisel,

kasutades FEM

ja

praktiliste

ülesannete

modaalanalüüsi meetodeid.
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Masinaõpetuse instituut
Direktor prof Toivo
Teadus-

Pappel

ja arendustegevuse

*

abrasiivne erosioon

*

masinate

*

plaatide ja

seadmete

ja

koorikute

tugevus, töökindlus ja diagnostika (V.

instituudi

Strizak),

optimeerimine (K. Kenk).

põhiteema “Tribomaterjalid ja

Instituut täidab

jalitehnika

valdkonnad:

ja jahvatusseadmed (1. Kleis),

professor

J.

Kübarsepp)

bomeetriliste karakteristikute uurimine (T.

süsteemid”

üht suunda

(juht

mater-

materjalide

tri-

Pappel).

Olulisem tulemus:
*

vlatusliku metoodilise töö “Konstruktori sõnavara I'°
L.

Üksti)

(autor

dots

ilmumine.

Materjalitehnika

instituut

Direktor prof Priit Kulu
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

kulumis-

*

desintegraatorid ja materjalide desintegraatortehnoloogia (A. Tümanok),

*

materjalide ja toodete

*

ja

korrosioonikindlad

katsetamine

korrosioonikindlad

kulumis-

ja

baasi! (J.

Kübarsepp),

pinded (P. Kulu),

(P. Kulu),

pulbermaterjalid

rasksulavate ühendite

*

pulbermaterjalide triboloogia (kulumine) (J. Kübarsepp),

*

polükristalsete pooljuhtmaterjalide

*

keemia

ja tehnoloogia (E. Mellikov),

krisrtallvõre defektstruktuur 11-VI ja I-111-VII2

tüüpi pooljuhtmaterjalides

(J. Krustok),
*

optoelektroonsed

seadmed

Olulisemad tulemused
*

miliste
tilised
*

ning

osas:

vallas loodi

valmistati

meetodid

duplekspinnete ja

teoree-

mis võimaldab saada keraa-

ja vahendid ülipeente

alla 1 um,

osakeste

ning

teoree-

separeerimiseks,

nende koostisosade korrosiooni uurimise tulemusena

et süsteemi

elementide

saamise

mikropulbrite

katseseade,

materjalide jahvatamisel pulbreid osisega

alused,

selgitati,
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alusuuringute

desintegraatortehnoloogia
tilised alused

ja süsteemid (V.Valdna).

üldine korrosioonikindlus sõltub

oksüdatsiooniprotsessidest, kusjuures

pinde

üksikute

TiN oksüdatsioon

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

omab kahest
tab

*

paksu

uvuriti

iseloomu, madalatemperatuurne

oksiidikile teket

ning

suurendab

ioonnitreerimine soodus-

sellega korrosioonikindlust,
tõestati

tugevalt kompenseeritud pooljuhtühendite äärekiirgust ja

dislokatsioonide suurt

osa

selle

luminestsentskiirguse kujunemisel ja

tekke füüsikalises mehhanismis,
*

vuringud

keraamilis-metalsete

ja põrkeprotsesside ning
olulisi teoreetilisi
kulumiskindluse

järeldusi

töötati

välja

erineva koostise

vallas

võimaldasid teha

ja struktuuriga materjalide

prognoosimiseks.

Olulisemad tulemused
*

kermiste erosioonkulumise

materjalide

adhesioonkulumise

rakendusuuringute

teoreetilised alused

ja

osas:

seadme konstruktsioon autorehvide

Jämepurustamiseks ning ülipeente pulbrite desintegraatorjahvatamiseks,
projekteeriti ja
tamiseks
*

valmistati katseseadmed RP-10 autorehvide

ning desintegraatorseade

DS-252

viimistleti kasutatud

kõvasulamist

jahvatustehnoloogiat;

uuriti võimalusi
teel

parandamiseks plakeerimise
tööstuslikuks kasutamiseks

jämepurus-

ülipeenjahvatamiseks,

kõvasulampulbri desintegraatorpulbrite tehnoloogiliste

ning

astuti

sanme

omaduste

kõvasulampulbri

(pulbertäidistraadi valmistamiseks, pinde-

materjalina termopindamisel),
*

loodi

duste
*

sünteesiks

kujunemise

ning

uuriti nende

edukad

tööd

misel

omaduste modifitseerimisel.

ja

intermetalliidsete TiA]

loodi sihtasutus

jalide

loomise

etapi

arendustegevuse

ja töötlemisega

kiirleek-

sulamite struktuuri

ja

oma-

tundmaõppi-

osas:

seotud

siirdekeskus mater-

kõrgtehnoloogiate

evitamiseks

projekti “Materjalitöötlustehnoloogiate

“Pinnatehnoloogia

tehnoloogiate

omadustega pooljuhtmoodustumise

TTÜ materjalitöötlustehnoloogiate

Eesti tööstuses; EIFi
kus” I

pulbrite

võimalikke mehhanisme,

Olulisemad tulemused
*

kontrollitud

tehnoloogiad homogeensete ja

materjalide

evitamine”

siirdekeskus.

raames

siirdekes-

Kõrgenergeetiliste pinna-

võeti AS Kuusalu Tehases kasutusele

pihustusseade ja tehnoloogia ning

moderniseeriti detonatsioon-

pihustusseade Perun-S,
*

on

alustatud koostööd

välismaiste

tellijatega väljatöötatud

materjalide ja tehnoloogiate juurutamiseks
kasutada neid
*

srehvinaastude

loogia

materjale

uue

Eesti tööstuses

monotera-

eesmärgiga

konstruktsiooniga päikeseelementides,

masstootmise alustamine ülikoolis

väljatöötatud

tehno-

alusel firmas Sandvik.
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SÜSTEEMITEHNIKA
Dekaan

profLeo

TEADUSKOND

Mõtus

Automaatikainstituut
Direktor
Teadus*

*

profEnnu

Rüstern
valdkonnad:

ja arendustegevuse

segamoodiliste

IC-de

raadiosageduslike

ja nende

disainivahendite arendamine (V.

Kukk),

süntesaatorite arendamine traadita side rakendustele

(V. Kukk).
*

teadmustehnika meetodite rakendamine
rimisel

*

aruka, reaalajas töötava
loomine

*

reaalajasüsteemide projektee-

(L. Mõtus),
suurte tehniliste rakenduste

diagnostikavahendi

(L. Mõtus),
juhtimise ja modelleerimise

dünaamiliste süsteemide

meetodid

(E.

Rüs-

tern),
*

jntellektitehnika

ja kõrgjõudlusega arvutivõrgud (J. Penjam).

Olulisemad tulemused:
*

sihtrahastatava teema “Süsteemide analüüs, modelleerimine
ne”

(L. Mõtus)

ja juhtimi-

heatasemeline täitmine, avaldatud 19 artiklit
ja ettekannet

eelretsenseeritavates

teadusväljaannetes,

kaitstud

5

magistritööd ja

6

lõputööd,
*

vsiduteooria

kusega,

ja

-disaini

sõlmides

õppetool

kolmeaastase

alustas koostööd

lepingu teemal

Nokia

“Raadiosageduslike

dussüntesaatorite arendamine traadita side rakendustele”
*

tarkvara seiresüsteemi käivitamine instituudis

-

tarkvara kasutamise

õppe-,

teadus-

uurimiskes-

tagamaks

sage-

(V. Kukk),
litsenseeritud

ja arendustegevuses.

Elektroonikainstituut
Direktor prof Toomas
Teadus*

*

*

Rang

ja arendustegevuse

valdkonnad:

jintelligentsed

mõõtevahendid

valdkondadele

(M. Min),

elektroonsed biostimulaatorid

kõrgekvaliteedilised

ja

tehnika

ja

biomeditsiini

(M. Min),

kontaktid metall-,

uuringud ja tehnoloogia (T. Rang),
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*

vuudsete

pooljuhtmaterjalide ja

leerimine
*

väikese

ja numbriline

nendest valmistatud

simuleerimine

jõuseadiste

model-

(V. Männama),

võimsustarbega voolutoimeliste signaalitöötluslülituste analüüs,

simuleerimine

ja rakendamine (V. Männama).

Olulisemad tulemused:
*

teema“Mikrotehnoloogial põhinevad elektroonikakomponendid ja -süsteemid

mõõtevahendid”

ning intelligentsed

(M. Min) täitmise käigus

avaldatud või avaldamiseks vastu võetud 32 artiklit
retsenseeritavates

gistritööd;
*

ETFi

teadusväljaannetes,

kaitstud

ja

on

ettekannet eel-

1 doktoritöö

ja

2

ma-

saadud 1 Eesti patent,

grandi “Bioimpedantsi

juhtimise jaoks” (M. Min)
rahastamisele ETFi

kasutamine
edukas

poolt (vaid

südametegevuse

analüüsi

ja

täitmine vaatamata minimaalsele

20 tuh

kr), jõuti viljaka kahepoolse

koostööni USA firma St. Jude Medical Inc. Rootsi
teadustulemustele tee tootmisse; koostatud

on

filiaaliga,

mis avab

ka 2 välismaist paten-

ditaotlust,
*

ETPFi

grandi “Laia keelutsooniga materjalidest pooljuhtstruktuuride kon-

taktide

valmistamistehnoloogiate

uurimine

ja

kontaktialade füüsikalis-

matemaatiline modelleerimine” (T.
Rang) täitmine, millega
andvate

Schottky jõudioodide loomiseni;

jõuti lootust-

töö tulemused Eestis paten-

teeritud.

Biomeditsiinitehnika keskus

Juhataja prof Hiie
Keskuse

Hinrikus

teadussuuringud

on

haaratud Eesti biomeditsiinitehnika teadus-

programmi.
Teadus-

ja arendustegevuse

valdkonnad:

*

elektromagnetkiirguse ja inimorganismi koosmõju (H. Hinrikus),

*

laserkiirguse

*

füsioloogiliste signaalide

kasutamine

meditsiinidiagnostikas (K. Meigas),
töötlus

(T. Lipping).

Olulisemad tulemused:
*

moduleeritud madala
inimese

intensiivsusega

ajutegevusele,

registreeritud

tulemus

ainuraksetel

on

mikrolaine

mõju registreerimine

uudne maailmas

siiani

on

mõju

ja rottidel,
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*

IFMBE,IEEE EMBS ja IOMP regionaalkonverentsi, XI Põhja- ja Baltimaade Biomeditsiinitehnika konverentsi läbiviimine, konverentsil
les

enam

kui 300 teadlast 5

Elektroonika

Juhataja

kompetentsuskeskus

Aivar Usk

Keskusel

puuduvad riigieelarvest

rahastamisega
tesüsteemide

kaetud

eraldatud

teadustegevuse

uurimisteemad. Koostöös

laboratooriumiga tegeldakse automaatmõõtesüsteemi arendusega

sutajaskonnale. Väljatöötluse

uudsus

on

koostööleping

Arvutustehnika

toodangu

Arendusbürooga EKTA,

mille

testsüsteemi arendustöös. Osaleti Phare

“Detsentraliseeritud turvalisust

ja

väljaspool ülikooli,

ja paari väikefirmaga.
raames

Sõlmiti
osaleti

HESR-programmi

komforti tagav süsteem elu-

miskeskkonnale” võimalike tarkvaraliste lahenduste
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muutmiseks interneti ka-

tekitanud huvi ka

viies kontaktideni Eesti Mobiiltelefoni, Ericssoni

projekti

sihtotstarbelise

elektroonikainstituudi mõõ-

välistemperatuuri registreerimiseks ja kättesaadavaks

EKTA

osa-

maailmajaost.

arengusuundade

ja

toot-

arutelus.
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LEIUTUSTEGEVUS

Saadud
*

patendid:

Eesti

Vabariigi patent

”Vedelate

ja gaasiliste

lus”. Autorid V. Jefimov, S. Doilov, I.
A.
*

Popov (TTÜ

Eesti

Põlevkivi

Vabariigi patent

Pulemjotov,

I. Rooks, N.

Nazimin,

Instituut).

“Meetod alumiiniumsaamiseks

veepuhastus-koagulandi

saaduste saamise menet-

toormena”. Autorid R. Kuusik

ja

raudsulfaate sisaldava

ning glaukoniidi

ja L.

Viisimaa

kasutamiseks selle

(alus- ja rakenduskeemia-

instituut).
*

Eesti

Vabariigi patent

meetod”.

Autorid

“Kasuliku kaevise

A. Adamson,

löökpurustamise kaevandamise

M. Frolov,

V. Libman,

N.

Uzarov

(mäeinstituut).
*

Tšehhi

Vabariigi patent “Rizeny napajeci zdroj”.

K. Janson
*

Saksa

(elektrotehnika

aluste

Liitvabariigi patent

ja

Autorid J.

elektrimasinate

“Monokornmembran

Järvik ja

instituut).

Herstellung”.

M. Altosaar, E. Mellikov, D. Meissner (materjalitehnika

Autorid

instituut).

Saadud kasuliku mudeli tunnistused:
*

Eesti

Vabariigi

kasuliku

Diode”. Autorid V.
Electronic
*

Eesti

Vojtovitsh,

A. Redi

“High Voltage

GaAs

(elektroonikainstituut,

p-i-n

Clifton

Components OÜ).

Vabariigi

mirehvide

mudeli tunnistus

kasuliku mudeli tunnistus “Kasutamiskõlbmatute kum-

kompleksse utiliseerimise

liin”. Autorid A. Reiner, M. Mar-

guste, J. Kann, J. Kriis (toiduainete instituut, TTÜ Keemia Instituut).
*

Eesti

Vabariigi

kasuliku

mudeli tunnistus “Kellindikaatorite kalibree-

rimisrakis”. Autorid R. Laaneots

ja

L.

Lillepea (aparaadiehituse

insti-

tuut).
*

Eesti

Vabariigi kasuliku

Rang,
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mudeli tunnistus

O. Korolkov, M. Pikkov

“Schottky

Diode”. Autorid T.

(elektroonikainstituut).
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KONSTRUEERIMISTEHNOLOOGIA OSAKOND
Mahult suurim töö

(100

tuh

oli

krooni)

materjalitehnika

instituudi tellitud

mitmeastmeline purustusseade vanade autorehvide peenestamiseks. Seade sai
valmis kesksuvel, sügisel läbi viidud katsetamine näitas,

vajavad

Teine tähtsam katsetamine toimus Eesti
katla torustikel

prooviti

uue

Juba mullu valminud

esialgu

Elektrijaamas,
instituudi

soojustehnika

osakonna

konstrueerimistehnoloogia

kindlus

sõlmed

kus remondis oleva

mikrokatsekehade lõikeseadet. Tule-

kinnitusega

mustega jäid rahule nii tellija

võtsid

et mõned

veel täiendamist.

kui ka

valmistaja

esindajad.

kõrgtemperatuurse tsentrifugaalkiirendi

kavandatust rohkem aega

ning

nagu

selgus, vajab

katsetused

seadme töö-

kõrgematel temperatuuridel parandamist.

Märkimisväärne

osakonna tegevuses oli kindlasti ka rahvusvahelise

samm

hakati valmistama tarvikuid metallkonstruktsioonide

koostöö käivitumine

katsetamiseks Soome. Teadustööks
rakenduskeemia instituudile

vajalikke

tarvikuid tehti ülikooli alus-

ning soojustehnika

ja

instituudile. Laboratooriumi-

varustust sai keemiatehnika instituut.

Osakonna

kogukäive

moodustas 400

vahendeid 300 tuh krooni.

tuh

krooni, sellest eelarveväliseid

ülikooli tulnud tellimusi täideti 30 tuh

Väljastpoolt

krooni eest.

ELEKTROMAGNETVALJAD
BIOMEDITSIINITEHNIKAS
Kommentaar Eesti

o

>

Preemia laureaadi

au

dajad

koos töötavad

tudengid.

Teada

aastapreemia

tööle

kuulub küll mulle,
aga

biomeditsiinitehnika keskuse inimesed,

meiega

teaduse

Vabariigi
pälvinud

tegelikult

ju,

kes teadust

ainult ütlevad, mida teha. Kuidas teha, otsustab

antud

juhul

eksdoktorant

Lass. Otsesed

tegijad

Rain Ferenets, Rain

on

Kalju Meigas,

enamasti

Kattai,

doktorandid

juba kolmas

Deniss Karai

on

preemia taga kõik

eelkõige doktorandid, magistrandid ja

ja

rida

tegelikult teevad, juhenjuba järgmise

Jevgeni Riipulk ja Jaanus
magistrandid ja tudengid,

teised. Mõeldamatu

nitehnika alal teadust teha ilma meedikuteta. Ka

see

astme rida

on

biomeditsii-

töö ei oleks teoks saanud
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ilma tohtrite Viiu Tuuliku
kuulub

neile

kõigile.

rahvusvahelise
Jaanus Lass

Jüri

Eesti

Granit Fondi

meie

kolleegid

on

noorteadlase

pärast

tänab

Tahan

neist.

preemia puhul juba keegi

osavõtuta. Minu

kõige sügavam

eksperimentides ja

kes

sai eelmisel aastal

preemia

õnnitlejaid

oma

tänada ka
lõid

tänu

samuti leidnud tunnustust:

teadustööde riikliku konkursi

üliõpilaste

Ferenets. Loodan, et mõne aasta

osalenud

Kaigi

Minu nooremad

Ragnar

ja

ja

kõiki

preemia

Rain

riikliku teadus-

tudengeid,

kes

on

aktiivselt kaasa rahvusvahelise

konverentsi korraldamisel möödunud suvel.
Preemia anti tööde tsükli eest biomeditsiinitehnikas. See
Eestimaal suhteliselt

tunnustus

et Eesti

Meeldiv,

noorele

interdistsiplinaarsele

biomeditsiinitehnika teadusprogramm, milles osalevad nii

ja arvestatakse maailmas. Kahju,
viimase
USA-s

biomeditsiinitehnika

geenitehnoloogiat, tegevusskaala
käivitunud

meid tuntakse

biomeditsiinitehnika osakaal ETFi

et

paari aastaga põhjendamatult
on

suur

teadusharule.

Tallinna kui ka Tartu juhtivad teadlased, on olnud tulemusrikas

on

ühtlasi

on

vähenenud

arengutempolt
väga lai

on

enam

grantides

kui 1,6 korda.

teisel auväärsel kohal

peale

bioengineering. Jaapanis

on

hiigelprojektid süvateaduslikes väga kauge perspektiiviga aju-uurin-

gutes, märksõnadeks understanding, protection, creation. Miks just biomeditsiinitehnika?

Sest

see

inimese elu kvaliteet.

on

Igale

üksikule

äärmiselt tähtis, et tal oleks hea elada, et ta tunneks end hästi

minaga

rahul. Esimene tasand

noosimine

on

tervise tasand:

haiguste

kiire

on

oleks iseenda

ja

tõhus

diag-

ning ravi, kulunud, katkiste või haigete organite või kehaosade (süda,

neerud, liigesed, käed, jalad) toetamine või asendamine
Teine tasand

osadega.

inimesele

ja

on

uute

tehisorganite

inimese enesetunde tasand, võimalus

oma

või

omadusi,

välimust, tundeelu korrigeerida. Alkoholi või narkootikumi asemel elektriline
nanostimulaator
tasand

on

ei

mingit

kassiahastust ega

organismi mürgitamist.

Kolmas

inimese loomulike võimete laiendamine-arendamine tehissüsteemide

abil, inimese ja tehnika sümbioos (implanteeritavad side-, orienteerumis-, pimedas

identifitseerimise

nägemise,

inimeste

suhtlemine

ilma

interpreteerimist ajus.

Kui

tõlketa,

kaup

ja

Näiteks erinevat keelt kõnelevate

kasutades

esimene

liikmetele kindlustada töövõime
tav

seadmed).
tasand

mõistetele vastavate

on

oluline

selleks,

signaalide

et ühiskonna

normaalne elu, siis teised tasandid

vastavalt maitsele, valikule

ja vajadusele.

Nii

on

paku-

nagu televiisorid,

mobiilid, autod. Ainult väga individuaalne, privaatne, kasutaja minaga vahetult
seotud. Milline

Euroopas

potentsiaal

on

i-buum

tööstusele!

infotehnoloogia

kiire areng neelab

ajud ja raha. Nagu

ikka, toimuvad muutused aastatuhandete vanuste traditsioonide taustal
maltkui
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Eriti

selgesti

aeglase-

tunnetasin seda erinevust uue ja vana maailma vahel
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eelmisel

oktoobis osalesin lEEE EMBS aastakonverentsil Atlantas

sügisel:

ja

novembris Euroopa Meditsiini- ja Bioloogiatehnika konverentsil Viinis. Kui
Atlantas oli

tähelepanu keskmes süvateadus ja uued tehnoloogiad

siis Viinis oli küllalt

ing,

tulemuste arvutitöötlusel. Millal
siinilise
hulk

tehnoloogia

algab b-Euroopa

märksõnu võib sealt

terjalid, bionanotehnoloogia, biofotoonika,
ku-

ja kudede
Kõik

see

tehnoloogia

ja

bioloogilise ja

aeg

buum? Kui vaadata Brüsseli

b-tähega algavaid

bioengineer-

osakaal traditsioonilistel seadmetel

suur

saadud
medit-

perspektiivprogramme,

juba leida: bioinformaatika,

siis

bioma-

nanomõõtmelised biosüsteemid, ra-

...

ei ole aga mõeldav ilma äärmiselt

sügava ja täpse

arusaamata neist

nähtustest, mis inimeses toimuvad. Tehniline pool peab harmoneeruma loodusliku poolega. Väga oluline

on

tõlkida

füsioloogilised protsessid

keelde, koostada nende ekvivalentsed skeemid
saada bioelektriliste

tähendusest.

signaalide

protsessid, eelkõige juhtimine
Järelikult peavad tehisorganite,
riliselt sidestatud
teid

vastakaid. Nobeli
on

veendunud

kasulik kui ka
Või

närvisüsteemiga ja

Kas rakk

ja signaale.

kahjulik.

Kas

elektriga.

proteeside juhtimiskiibid

kasutama

Väliste

on

kustutada sealt

vastupidi

otseselt seotud

on

ligilähedaseltki

midagi

on

hoopis välja

F

paar sammukest

võib olla nii

lülitada?

pühendatud elektromagnetväljadele

biomeditsiinitehnikas. Biomeditsiinitehnika keskusel

nestunud astuda

on

aju stimuleerida, paremini tööle panna?

või

Preemia toonud teadustööde tsükkel

põhimõt-

Arvamusi

Paljud uurijad

elektromagnetväljade mõju

võimalik

olema elekt-

samu

mõjutatav?

laureaat Ivar Giaever väidab, et mitte.

vastupidises.

aru

Paljud inimorganismis

üldse elektromagnetiliselt

on

preemia

ja

toimuvad

närvitegevus
näiteks

tehnika

matemaatilised mudelid,

bioengineering'u

1999 näidati esmakordselt, et madala

on

laiade

viimastel aastatel õn-

väljade

suunas:

intensiivsusega mikrolainekiirgus

>

mõjutab
*

otseselt inimese

radiomeetriline

süsteem

ajutegevust;

vähkkasvaja varaseks

avastamiseks kasutab

makordselt numbrilist modelleerimist mõõtemeetodi valikul
muste

interpreteerimisel ning

kujutisena
*

on

välja

ning

nende visualiseerimist kahemõõtmelise

arvuti ekraanil;

töötatud

originaalne

meetod

pulsilaine kuju ja

kiiruse mõõtmi-

seks, milles kasutatakse isesegustumist laseris, meetodi eeliseks
tavate seadmete lihtsus
*

meie

välja

es-

tule-

on vas-

ja odavus;

töötatud uued mudelid

miseks kindlustavad parema

adaptiivse

füsioloogilise

südamestimulaatori tüüri-

vastavuse, kui

on

tootmises

olevatel südamestimulaatoritel.

133

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Elektromagnetkiirguse mõju
tiks

aastaid. Kehtivad

pikki

susega

mis kutsub esile

kiirgust,

et madala

loogilisi protsesse:

teadlased

1999)

on

rootsi teadlased

rottidel

on

märgitud isegi
mõjutab

on

(1997).
põhjal

EEG

kindlaks teinud

alfalainetes

mõju

mikrolaine

mõju

(1998

inimese närvisüsteemile. Moduleeritud mikro-

uurimisel kasutati võrdlust neurofüsioloogias tuntud

valgusstimulat-

tugeva mõjurina tuntud 16

et

tusjärgse

kutsusid esile ühesuunalised muutused EEG

alfalainete

pärast kiirituse
eriti sõltuvust

depressiooni,

paarikümne

tamiseks. Meetod

põhineb

on

vähieelse seisundi

ainus

et

signaaliks.

passlivne

meetod

temperatuuri

vähi

Üldtuntud

sidestamisel

allikaga kõrge

dielektrilise

tekivad nii teoreetilised kui ka
uuritava reaalse

peegelduste mõju

inimkuvähi või

on

tekivad selle

kiirgusel

läbitavusega

praktilised prob-

mittehomogeense

keha model-

vähendamise

allika tekitatud

signaali

tingimused ja

kiirgusvõimsuse

maksimaalse ülekande

arvutada suvalises

antennil.

ja

kindlustab

MITEO-Estonia

peegeldunud

mürade

valmistatud radiomeeter

Sümmeetrilise

gistreerida temperatuurianomaaliat
avastada 3

134

mm

diameetriga kasvaja

kompensatsiooni.
tundlikkusega 0,1

inimkehas.

umbes 4

cm

ning

kehapunktis
sisendiga

diferentsiaalne Dicke radiomeeter arvestab automaatselt keha elektrilisi
dusi

avas-

tervikuna, kasutades Maxwelli võrrandite lahendamiseks numb-

rilist FDTD meetodit, võimaldas määrata

paikneva

mis

geniaalsele lihtsusele

leemid. Radiomeetri sisendi
leerimine ühtse

varaseks

antennide teooria töötab

mittehomogeenses keskkonnas
ja

uurin-

erinevusel normaalsete

temperatuurianomaaliaid,

Vaatamata idee

rakendamisel mitmed raskused.

kiiri-

jooksul

meiegi edaspidised

Registreerides mikrolaine-radiomeetriga

saab avastada

Vastuvõtja

signaalis:

sekundi

valdkonda.

vähirakkude

rakkude omast I—2 K võrra.

raadiokiirgust

põnevasse

450 MHz

kiirguse mõju mehhanisme,

modulatsioonisagedusest. Loodan,

Mikrolaine-radiomeetria

ruumi.

taastub

mis

lakkamist. Siiani ei osata seletada

lisavad teadmisi sellesse

tühja

aju

aistin-

subjektiivsete

meie uurimisrühm esmakordselt kindlaks teinud moduleeritud madala

mikrolainekiirgus

dede

füsio-

muutuse

voo

sagedusega valgusstimulatsioon ja 7 Hz sagedusega moduleeritud

gud

intensiiv-

eksperimentaalselt

tõesti

Nii

siooniga. Eksperimentaalsed uuringud näitasid,
Hz

väitlusobjek-

suure

kaltsiumiioonide

registreerisid

kui ka kvantitatiivsete muutuste

intensiivsusega
laine

olnud

on ära

Viimastel aastatel

(1994),

hematoloogilise barjääri nõrgenemise
(1996)

uurimine

mõju

intensiivsusega elektromagnetkiirgus

vene

üheraksete membraani läbimisel

gute

on

efekti. Kas leiab aset ka otsene

soojusliku

raamprogrammi prioriteetide hulgas.

tõestatud,

organismidele

Mobiiltelefoni

elektromagnetiline mõju?
V

elavatele

ohutusnormid arvestavad ainult

Koostöös

oma-

firmaga

K võimaldab

Radiomeetriga

on

re-

võimalik

sügavusel. Temperatuurijaotus
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visualiseeritakse kahemõõtmelise kujutisena arvuti ekraanil, mis muudab tule-

tõlgendamise

muste

lihtsamaks ja arstile mugavamaks. Meetod

perspektiivne

on

elanikkonna läbivaatusel. Anomaalia avastamisel tuleb selle põhjuse selgitamiseks kasutada teisi meetodeid.
meetodid võimaldavad saada täiendavat teavetkardiovaskulaarses

Optilised
diagnostikas.

Laserite kasutamine võimaldab tõsta mõõtesüsteemide tundlik-

kust liikuvate

objektide, sealhulgas pulsilaine ja vereosakeste parameetrite
optilisel määramisel. Meie uuringutes kasutatakse pulsilaine kuju ja levi kiiruse

registreerimiseks isesegustust pooljuhtlaseris. Ühe ja sama
nii kiirgusallikana kui detektorina teeb lihtsaks häälestuse,
tada traditsiooniliste

dioodi kasutamine
võimaldab lihtsus-

laser-dopplerseadmete konstruktsiooni ja vähendada nende

hinda.
Inimese elu kvaliteeti aitab
stimulaator. Selle

vajaduse

organismi füsioloogilisele

kohanduma

olevate stimulaatorite

seisundile.

adapteerumisvõime

oluliselt

signaalide üheaegsete
välja

laialt

mudel

tüürimisalgoritmide

hägusloogikal põhinev

Tallinnas. Nende kvaliteeti

inimestel nii Tallinnas kui Pariisis
tootva firma ELA

on

levinud

arva-

võimalik kar-

on

füsioloogiliste

mitteinvasiivsete mõõtmiste tulemusena koostasime

kaks tüürimismudelit:

matemaatiline

testsignaale

ja

ka

hinnati

nn

loomisel. Rööbiti
mudel Pariisis

ja

katseliselt rühmal

Euroopa juhtiva kardiostimulaatoreid

kasutades. Uued mudelid

tagasid

parema tule-

südame naturaalse rütmi taastamisel kui ELA toodetavatel stimulaatoritel

kasutatavad. Erinevate matemaatiliste
et

ja

ja

tootmises

muudaks seadme tehniliselt

Rühmal tervetel inimestel

parandada.

terve inimese mudeli, mis sai aluseks uute

töötati

ei ole

keerukamaks) ja/või tüürimisalgoritmi täiustamisega

diostimulaatori kvaliteeti

südame-

parandada

loomulikule rütmile

Kahjuks

küllaldane

tüürparameetrite arvu suurendamisega (mis

mus, et

muse

korral oluliselt

vastama südame

taktsagedus peaks

adaptiivse

südamestimulaatori

kolmanda lisamine
mused

on

optimaalne tüürparameetrite

arv

järeldus,
on

kaks,

patendina koos

Broussais*

haigla ja

Varssavi

teadlastega.

Mis ühendab näiliselt nii erinevaid

asju?

Minu huvi

on

kogu

mu

teadlaskar-

elektromagnetkiirgus, st mikrolaine ja laserid. See huvi
kui
Moskva Ülikooli tudengina peale neljandat kursust
päris alguses,

jääri aja
tekkis

võrdluse alusel tehti

mudelile ei tõsta märkimisväärselt selle kvaliteeti. Tule-

vormistatud Prantsuse

Tehnikaülikooli

algoritmide

sattusin

olnud üks

praktikale

NL TA Füüsikainstituudi võnkumiste labori raadioastronoo-

mia sektorisse. Kui ülaltoodud teemasid vaadata, siis ainult üks eikuulu sellesse
ritta

südamestimulaator.

kiirguslembelisse
kahetse
analüüsi

sellele teemale

ja

Kõige

Selles

on

süüdi

projekt Copernicus,

mis tõi meie

seltskonda kvaasistatsionaarse
on

oodata ülimalt

elekrivälja probleemi. Ega ei
huvitavat jätku südame rütmihäirete

äkksurma ennustamise näol.

olulisem

ongi,

et

põnev

on.

Hiie Hinrikus
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asutamisest möödus

Raamatukogu

Toimus teaduskonverents “Muutuv

80 aastat,

mida

tähistati novembris.

ülikooliraamatukogu”,

korraldati presentat-

sioon “TTÜ Raamatukogu eile, täna, homme”, vastavasisulisi näitusi

ning

muid

üritusi, avaldati raamatukogu tegevust ja ajalugu tutvustavaid artikleid.

Raamatukogu

arvudes 1997—1999

1997

1998

1999

17205

13 626

10 204

10:957

7767

7236

3 198

1671

1 060

2011

2362

1:550

T85S

768

971
17939

:

Saadud raamatuid

sealhulgas:

ostud

annetused
sundeksemplarid
Saadud

ajakirju (nimetusi)

Lugejaid
Külastusi
Laenutusi

16 495

16 344

236 261

242 905

244 212

384 746

337 374

287 T80

sealhulgas kojulaenutusi

145 934

152653

138 455

4,51

0

Teavikute ostusummad

(mln. kr.)

Personal

Kogude

81:25

täiendamine

Teavikute hankimiseks eraldatud 5,153
dika tellimisele 70%,

perioodika

5 15

81,25

82,25

sealhulgas

8% eesti

miljonist

ja

76%

kroonist kulutati

perioo-

välisperioodikale ning

16%

andmebaasidele. Raamatute ostmiseks kulutati 30% eraldatud

ra-

hast, sealhulgas 42% eesti ja 41% välisraamatutele ning 17% elektroonilistele
teatmeteostele. Võimaluste
kaalastele

piires

on

järjekindlalt

laiendatud

ja rakendusteaduslikele andmebaasidele

ja

juurdepääsu tehni-

muudele elektroonilistele

ressurssidele.
Eesti raamatu

osas

ridega. Neljandat
Buchprojekt,

jätkus kogude

aastat

täiendamine

osaleti rahvusvahelises

mille tulemusel

ostude

hangiti soodushinnaga

on

aastast aastasse

trükist. Suuremad

annetajad

konna Infokeskus

ja professorP.

oma

väljaandeid

A. Vesilind Duke'i

Eesti Pank, Rahvusvaheline
teised

Springer

neljandiku vajalikust.

seekord lisandus

olid Environmental Protection

Aatomienergia Agentuur ja mitmed
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vähenenud

8

300 välisraamatut. Välis-

raamatute ostusummad võimaldasid hankida umbes ühe

Annetuste osakaal

ja sundeksempla-

projektis Lange

1060

USA Saat-

Agency,
Ülikoolist. Jätkuvaltsaatsid

Valuutafond,

organisatsioonid.

Rahvusvaheline

Välisvahetuse teel

RAAMATUKOGU

saadi 346 raamatut ja 151 nimetust
nerit 22

ajakirju. Raamatukogul

oli 127

vahetuspart-

riigis.

Arvele võeti 10 204 raamatut keskmise
raamatu keskmine

eksemplaarsus

saadi 971

Ajakirju

nimetust, sealhulgas

Eestikeelse

eksemplaarsusega 2,5.

oli 3,2, võõrkeelsel

1,5 ja õpikul

122 eestikeelset

ja

695

21,8.

võõrkeelset

paberil ajakirja. Laiendamaks ajakirjade nomenklatuuri hangiti ligipääs (campus-wide license) 154 ajakirja elektroonilistele täistekstidele. Firma Bell €
Howell

pakett “Applied

arvutivõrgu
referaate.

Science and

kaudu kasutada

Ajalehti

Jätkus kogude

130

Technology

ajakirja

saadi 61 nimetust,

täistekste

sealhulgas

Plus” võimaldab

ülikooli

ja

ajakirja

enam

23 eesti-

ja

kui 400

38 võõrkeelset.

puhastamine aegunud ja liiases eksemplaarsuses kirjandusest.

Kokku kustutati 289

122

eksemplari, sealhulgas
oli

tootekataloogi. Aastalõpu seisuga

kogudes

102 829 raamatut

ja

178 667

774 716 arvestusüksust.

Lugejateenindus
Lugejate

arv

kasvas

üliõpilaste ja magistrantide

kümnendiku võrra. 17 939
mis
287

tähendab,

et keskmiselt käis

780 teavikut. Laenutuste

seoses

üleminekuga

gudevahelise

raamatukogus

arv

on

rahvusvaheliselt

laiendamisega (laenutusi

ei

4

lugejat päevas.

aktsepteeritavale arvestusele,

registreerita) ja

(178 Eestisse,

tuhat

suurenemise tõttu

ligi

kokku 244 212 korral,
Laenutati

eelmiste aastatega võrrteldes vähenenud

filiaali

laenutuse teel saadi 270 trükist

saadeti 181 trükist

arvu

lugejat külastas raamatukogu

sulgemisega.

(Eestist 8,

avariiulite

Raamatuko-

välismaalt

262), välja

välismaale).

Lugejate

koosseis

Teiste asutuste

Ra

TTÜ

töötajad

NAN

üliõpilased
490/0

390/0

jateadurid
4%

/

-

TTÜ
:

magistrandid ja
doktorandid

j

TTÜ insenerid ja

4%

teenistujad
4%
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rahulolu hindamiseks viidi märtsis

Lugejate
punktides

läbi

lugejaküsitlus.

rohkem raamatute

matukogus:

Töökeskkonna

parandamiseks

raldusi. Teeninduskorrusele
tuhat raamatut,

paigutati

Veebruarist alates
kohta võib leida

pearaamatukogus

raa-

mitmeid ümberkor-

näitus

ja

osa

kaartkatalooge.

ei täiendata, andmeid

enam

paremini nõustada,

lugejaile

kõige

töökeskkond

kärarikas, järjekorrad.

elektronkataloogist ja uudiskirjanduse

eestikeelsete
3

lugemissaali

tehti

on

häirib

lugejat

eksemplaarsus ning

uudiskirjanduse

ümber

kataloogi- ja avakogu

lugemissaalis

et

paigutati avariiulid, mis mahutavad ligikaudu 10

kaartkatalooge

üleminekuolukorras
töökohad

näitas,

ega arvutitöökohti,

jätku lugejakohti

ei

vähene

ja perioodika

teenindus-

raamatukogu kõigis

Andmete analüüs

kirjanduse

uue

nimestikest. Et

lugejat

seati lisaks rõdu infokonsultandile sisse

konsultandi

jaoks.

Alates

ajalehtede eksemplaarsust.

mõeldud arvutitöökohta

aprillist

suurendati

Detsembris

paigaldati
kasutami-

elektronkataloogi

seks.
Juunis suleti
moodustati

lugejateeninduseks raamatukogu

komisjon kogude

endise Eesti

lõpule

põhikoguga.

fondide

Tehnikaraamatukogu

Filiaali

filiaal

(Olevimägi 12) ning

läbivaatamiseks ja valiku tegemiseks.

Sellega

rendipinnad tagastati valdajale

aasta

viidi

ühendamine

pikaleveninud
lõpuks.

Infoteenindus
Infoosakond vastas kokku 7 106 päringule, millest 2 097 olid

Bibliograafiasektoris

vastati 31

ülikooli

päringule

sioonide kohta. Lisaks traditsioonilistele
Teadusfondi

ja TTÜ

aastaraamatu

jaoks)

publikatsioonide

struktuuriüksuste tellimusel. Loetelud koostati andmebaasi

publikatsioone

alates 1994. aastast ja sisaldab üle 16 000

Infootsinguteks ja
rõdul

üle 5 tuhande.
stracts, FSTA

Referaatandmebaasidest

ja

põhjal,

(Eesti

loetelusid

mis haarab

kirje.

elektrooniliste allikate kasutamiseks

käsutuses 3 arvutitöökohta, mis

lugejate

nimestikele

publikatsioonide
koostati

teemapäringud.

ajaloo, tegevuse ja publikat-

polnud piisav,

oli

raamatukogu

sest kasutajaid oli

olid enamkasutatavad Chemical

Material Science Citation Index. Endiselt olid

Eestis koostatavad andmebaasid MajPol, Varia

ja Estlex.

Ab-

populaarsed

Suurt huvi ilmutati ka

elektrooniliste teatmeteoste vastu.
Tehti

heküljel
linke

algust virtuaalraamatukogu katseprojektiga. Raamatukogu
avati rubriik “Erialainfo beeta”, mis

infootsinguks energeetika, majanduse ja

koostavad infoosakonna
baaside
kaudu.
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esialgu

ning

aineasjatundjad.

Web of Science

keemia

Korraldati

tutvumispaketi

sisaldab

kodule-

piiratud

valiku

valdkonnas. Rubriiki

ja juhendati Ebsco

kasutamist ülikooli

andme-

arvutivõrgu

RAAMATUKOGU

Jätkati tööstusinimeste
osalenutele tutvustati

uuringut.

Selles

raamatukogu teabeteenuseid, erialateabe allikaid ja

metoodikat. Koostati

beotsingu

teabekäitumise

teabevajaduste ja

eskiisprojekt raamatukogu teabepunkti

tea-

loomi-

seks Tallinna kesklinnas.

Raamatukogu

kasutamise

ja teabeotsingu õppusi

viidi läbi 1 453 valdkon-

naõppe üliõpilasele

kokku 277 tundi. Alustati elektroonilise

tust bakalaureuse-

ja diplomiõppe üliõpilastele. Lugejakoolituse ajakohasta-

miseks

hangiti multimeediaprojektor,

mis oluliselt

teabeotsingu kooli-

parandas õpetamist.

Infotehnoloogia
Pärast testimissiumi

ja kohandamisaega

andmebaasi veebruaris, sellest
üldkasutatav. Aasta

lõpuks

võeti

infosüsteem

liikmesraamatukogude

ajast

on

sisaldas andmebaas

üle 50 tuhande

kasutamiseks töötati

välja andmevahetus-,

noloogia,

mis võimaldab

uudiskirjanduse

Realiseeriti

kirjeid

Elnet Konsort-

Esimesed

sisestati

kirjed

süsteemi avalik kataloog interneti kaudu

bibliograafiakirjet ja

koostada

ekspluatatsiooni

Innopac.
ligi

30 tuhat

TTÜ Raamatukogu
tulemuslikuks

eksemplarikirje. Innopaci
struktuuri-

ja märgiteisendusteh-

alla laadida, kasutada neid

oma

rakendustes,

nimestikke.

raamatukogu

WWW infoserveri

põhimõtteliselt

uus

versioon

võeti kasutusele serverarvuti ja baastarkvara, muudeti struktuuri, liigendust ja

kujundust,
seosed

laiendati

sisu,

lisati otsingumootor,

Innopaci andmebaasiga, parooliga

kendused moodustasid ka

osa

SOL-päringud, statistikamoodul,

kaitstud intranet.

Veebipõhised

infootsingu kaugkoolitusprojektist

Tehnilise infrastruktuuri arendamise

osas

laiendati

ra-

Dedicate.

ja optimeeriti kohtvõrgu

kaabeldust, suurendati võrgu läbilaskevõimet, kindlustati turvalisust, hangiti

juurde ja

seadistati töökohaarvuteid,

taotluseks oli tarkvara
lihtsa

ja püsiva

Seoses

sega viidi

arendamiseks

ja

keskse

järjekindlalt
on

läbi

haldusega ühtse,

hoolduseks kulutati kokku

ligi

700

000

arendami-

personali arvuti-, infootsingu- ja Innopaci-koolitust.

UNESCO

raamatukogus peetavate

täiustamisele projekteeriti

Eraldi

tavakasutajale.

tööprotsesside ümberkorraldamise ja infotehnoloogia

Raamatukogu
Lisaks

litsentsipuhtuse tagamine ning

töökeskkonna loomine

Infotehnoloogia
krooni.

printereid ning vöötkoodilugereid.

CDS/ISIS tarkvara

testija ja levitaja

andmebaaside haldamisele

rakendused

ja

Eestis.

nende struktuuri

kooli-, rahva- ja erialaraamatukogu

jaoks.
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Koostööprojektid
osales

Aastatel 1998—1999

raamatukogu Euroopa

koolitusprojektis Dedicate, mis aitas kaasa
võimaldas tõsta

Raamatukogu

töötajate kvalifikatsiooni
aineasjatundjat

neli

uue

ja

Liidu

infootsingu kaug-

koolitusmudeli

hankida

läbisid kursuse

väljatöötamisele,

infotehnolocgiavahendeid.

“Infokirjaoskuse

koolitus”

said vastava sertifikaadi.
nati eriti seda, et

Luksemburgis toimunud evalvatsioonikoosolekul
TTÜ toetab väljatöötatud kursust ainepunktidega.

Eesti

Seoses

teadusraamatukogude

käivitusid mitmed

märgiks

kataloogikaartidel

on

andmebaasi

sioonide

osaleva

ja iga

olevate

andmebaasi

ühtses

16

ajakirja

lisamine. Eesti

sisestab raamatu-

alustati struktuuri-

mis võimaldab olemasolevaid

ja märgikirjeid

In-

andmebaasi üles laadida.

ja

kümne

raames

ees-

Innopaci

kirjed. TTÜ töötajate publikat-

raalkataloogis peegeldamiseks

Lõpule jõudis
mine

artiklite

projekti

sisestamine

raamatukogu eksemplariandmete

teisendustehnoloogia väljatöötamist,
nopaci

kasutuselevõtuga

konversiooni

bibliograafiakirjete

jooksva bibliografeerimise projekti

tehnikaartiklite

kogu Innopaci

ühtse infosüsteemi

koostööprojektid. Retrospektiivse

ja

hin-

mitu aastat kestnud

raamatukogu töötajad. Kõigi

UDK

ühisprojekt

eestikeelse versiooni koostamine, milles
erialade

oma

liigid

liigitustabelite

põhitöö

tõlki-

kõrvalt osalesid

vaatasid üle

eksperdid-kon-

sultandid Eesti kõrgkoolidest

pooled

olid

tõlkimiseks

oma

ülikooli

vajalik

ja teadusasutustest, kokku 114 inimest, kellest ligi
töötajad. TTÜ Raamatukogus projekteeriti UDK

andmebaas

ja valmistati

ette eestikeelse trükiversiooni kül-

jendus.
Raamatukogu

tutvustamine

Aasta jooksul korraldati 49

õppejõudude ja

aastanäituste korraldamist.

janduse väljapanekut,
nas,

kirjanduse teemanäitust, sealhulgas 6 ülikooli
TTÜ autorite publikatsioonide

teadurite isikunäitust. Jätkati

Pearaamatukogu lugemissaalis

lisaks tutvustati

osakon-

majandusteaduskonna ja energeetikateaduskonna raamatukogus.
nimestikud avaldatakse

kirjanduse

WWW infoserveri kaudu
teave, mida

pidevalt

on

igal

nädalal ka

kättesaadav

kogu raamatukogu tegevust puudutav

uuendatakse.

posternäitus,

pakutavate

Uudis-

raamatukogu koduleheküljel.

Tartus toimunud messil “Innovaatika 99” oli üleval
tutvustav
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toimus 40 uudiskir-

uudiskirjandust rõdul, õpikute

levitati

raamatukogu

mitmesuguseid reklaammaterjale ja

tarkvarateenuste kohta.

teenuseid
infolehte

RAAMATUKOGU

Raamatukoguhoone vajab
Sellele seisukohale

laiendust
nii

jõudnud

on

lugejad

kui ka

raamatukogu nõukogu,

ülikooli nõukogu ja kuratoorium. Raamatukogu käsutuses oli 4 923,5 m? pinda,
mis

paiknes

seitsmes hoones

pearaamatukogu (Ehitajate

järgmiselt:

tee

1 734,4m2,

5)

osakond

õpikute

650,1 m2,

(Akadeemia tee 5)
sisetööosakonnad (Akadeemia tee 7)

833,6 m2,

majandusteaduskonna raamatukogu
1588 m?

(Kopli 101)
energeetikateaduskonna raamatukogu

96,8 m?2,

(Kopli 82)
filiaal

309,8 m? (renditud pind),

(Olevimägi 12)

hoidlad Eesti Hoiuraamatukogus
(Suur-Sõjamäe 46)

Raamatukogu
raamatukoguks.

1 140,0 m?

Mustamäe hoone

Et

sisetööosakonnad asuvad

vase

paiknemine

selliseid

ja

koguneb päeva

soove

mitmes eraldi hoones,

töökorraldust ega

Pearaamatukogus pole
mille tulemusel

28

OÜ

osakond

ning

ja

Lugeja
7-päe-

Raamatukogu

ruumide halb

planeering ja

sisseseade ei võimalda otstarbekat teemeeldivat töökeskkonda.

taotlusprojekt

hoone

EstKonsult koostas

suure-

kompleksseks rekonstrueerenoveerimisprojekti,

mida

kaupa.

raamatukogu tarbeks,

ja Hoiuraamatukogus.

ja

puudumisel

laenamiseks täidetakse

kohta kümmekond.

Kevadel kaaluti mitmeid võimalusi Akadeemia tee 3
klubi hoone kasutuselevõtuks

hutavuse

raha

ekspluatatsiooniaasta jooksul tehtud ühtegi

oleks otstarbekas ellu viia osade

Olevimäel

projekteeritud õppe-

järk) jäi

pearaamatukogu

paku lugejale

mat remonti. Veebruaris esitati

rimiseks,

oli

ühiselamutes selleks kohandatud ruumides.

nappus, vananenud mööbel

nindus-

ja

II

teadusraamatukoguks. Õpikute

Hoiuraamatukogus paikneva kirjanduse

tsükliga,

pinna

1972

teadusraamatukogu (hoone

ehitamata, tuli hoone kohandada

soovid

valmis

(renditud pind).

Koostati

et

asuva

endise söökla-

vabastada

eskiisprojekt,

rendipinnad

arvestused hoone

ma-

ümberkorralduste maksumuse kohta, mida arutas ülikooli valitsus.

Pakutud lahendusi ei

peetud otstarbekaks ja esmalt otsustati

vabastada Olevimäe

rendipinnad.
Kokkuvõttes
kulukad

on

raamatukogu ajutised ümberpaigutamised töömahukad,

ja ebaotstarbekad,

Esmajärjekorras

sest

tuleb leida raha

peamised probleemid jäävad
raamatukoguhoone

laienduse

lahendamata.

projekteerimi-

seks.

141

KIRJASTUSTEGEVUS

Ilmus 104 nimetust

õppe- ja teaduskirjandust ning

120 nimetust rakendus-

trükiseid.

Õppekirjandus

-

Maht

Nimetusi

Teaduskond

Ehitus

7

Energeetika

4

trükipg

Trükiarv
1700

6175

1 500

19:25

Humanitaar

2

125

1 600

Infotehnika

14

61575

6 100

Š

18,5

950

20

170,0

9150

Matemaatika-füüsika

9

40,5

4 900

Mehaanika

5

6575

1 950

Keemia
Majandus

Süsteemitehnika

1

14,0

Eelõppeosakond

]

6,5

500

68

470,5

28 850

Kokku

Teadus-

ja teatmekirjandus (ülevaated, prepindid, monograafiad,

jade referaadid, õppeteatmikud,

Kokku
valmistati

trükipoognat trükiarvuga
Lisaks neile

kirjastati

ajakiri

ABA

(kogumaht 109,25 trpg).

Tehnikaülikooli

seniavaldamata

Jaigi

Tänu

100.

sünniaastapäevaks välja

kirjastusnõukogu

käsikirja

“vormistamine” raamatuks. Seda ei

kul esmatrükk ilmub
aasta üheks

Mägi

ette-

kirjaniku

100.

kirjandussündmuseks.
on

läbi

juhtu

sünniaastapäeval.
Teos leidis

müüdud

ja

mitte

Raamatu

väga sooja

kaalumisel

on

väljaandmine.

Ilmusid kaks mahukat
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antud mäles-

liikme Vahur

tütre 110 Jaik-Riedbergi nõusolekule sai võimalikuks Juhan

vastuvõtu, kogu tiraaz (900 eksemplari)
lisatrüki

väljaandena infotehnoloogia-

(Arvutustehnika ja Andmetöötlus).

panekule ja kirjaniku

kujunes

kogumahuga 71,0

eksemplari.

13 teenustööd

Eraldi tuleb märkida Juhan

ilmumine

15 175

120 nimetust rakendustrükiseid

tusteraamatut “Tiroliaana”.

just väga tihti,

väitekir-

materjalid)

SELI7S

417 810

Teist aastat ilmus Tallinna

Jaigi

konverentside

36

Ülikoolile

alane

500

ja vajalikku õppeteatmikku,

mille koostamisest võttis

KIRJASTUSTEGEVUS

õppejõude. Õppekirjanduse väljaandmisel püsib

enamik

osa

kohal majandusteaduskond, kelle tööd
vastuvõtu. Tõsiselt suhtutakse
konnas

õppekirjanduse

ja matemaatika-füüsikateaduskonnas,

aga süsteemitehnika teaduskonnalt

õppekirjanduse väljanägemine.
test, et
Samas

leidnud

on

juba
on

esimene

pilk

ja

Kaante

tarbijaskonna poolt

hea

loomisse ka infotehnika teadussuuremat

pealehakkamist ootaks

humanitaarteaduskonnalt. Muutunud

kujundamisel

raamatule ütleks, mis

kirjastuse toodang tervikuna muutunud

sisuga paremini

endistviisi liidri-

lähtutakse nüüd

teaduskonnaga

on

põhimõttegemist.

on

visuaalseltrahulikumaks

ning

haakuvaks.

Oluliselt rohkem avaldati

väitekirjade referaate ning

muutus nende formaat

ja kujundus.
Tubli

samm

sai edasi astutud

kirjastuse väljaannete

levitamisel

ülikooli, milleks sõlmiti lepingud mitme raamatukaupluse ja

väljaspool

raamatute

levi-

tamisega tegeleva firmaga. Edukamatest vahendajatest võib nimetada Tartu
Ülikooli raamatupoodi, OÜ Lugemisvara, raamatukauplust “Akadeemiline Raamat” ja OÜ

Kirjastuskeskust.
ja diplomiõppe

“Bakalauruseaastat

jate

järjest,

seda valmistati 1300

aktiivsusele realiseeriti

ilmus

teatmik”

nägi trükivalgust juba

eksemplari ja

kogu partii

lühikese

tänu

aja jooksul.

“Magistri- ja doktoriõppeteatmik” tiraažiga

Kooskõlas
ülikooliliste

kirjastuse

trükibaasi

taotlusprojektide

350

kuuendat

kirjastusosakonna
Kolmandat

tööta-

korda

eksemplari.

arenduskavaga ja vastavalt

1998. aasta üle-

konkursi tulemustele muretseti

trükikojale spi-

raalköiteseade Lamirel, mis võimaldab köita 3 liiki

spiraalidega, sealhulgas ka

plastspiraaliga. Sel viisil köidetud väljaandeid on võimalik avada praktiliselt
360°. Spiraali sulgur on mehaaniline. Sellega lisandus trükikojas lisaks senisele
traatimisele

ja

liimköitele

uus

köitevõimalus.

Rootsist saadi
väga heas töökorras köiteliin Horizon, mis koosneb kahest
kaheksapesalisest koostetornist, kahe peaga traatimis- ja murdmisseadmest,
esiservalõikurist

ja

kiirendades niiviisi

vastuvõtualusest. Liin

õppevahendite

Kõikide seni tehtud
kimise tulemusena

on

organisatsiooniliste

paranenud

vähendab

märgatavalt käsitsitööd,

ilmumist.

ülikooli

muudatuste

ja

uute seadmete

kirjastuse väljaannete

han-

kvaliteet.
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KATSEKODA

Katsetamine, ekspertiisid ning mitmesuguste tehnilis-teaduslike küsimuste
uurimine

lahendamine

ja

Juba

tegevusala.
Katsekoda.

on

olnud Tallinna Tehnikaülikoolis traditsiooniline

1923 moodustati Tallinna

Katsekoja

tegevus sätestati

tehnilis-teaduslike küsimuste uurimine

ametiasutuste,
metama

uurima

ja

eraisikute

juures

selleks Riiklik

seadusega. Katsekojale pandi
ja

lahendamine

ettepanekul,

nii omal

ülesandeks

algatusel kui

milleks katsekoda

pidi

ka

toi-

mehaanilisi, keemilisi ja füüsikalisi katseid, analüüse ja proovimisi,

ning

normima tehnilisi mõõteriistu

Loetletud
silmas

ettevõtete

Tehnikumi

ülesanded

on

ja

tööstusmasinaid.

jäänud põhiolemuselt

samaks ka

tänapäeval.

Seda

rakendati 1993. aastal uuesti tegevusse Tallinna Tehnikaülikooli

pidades

Katsekoda, mis oma põhikirjas seadis eesmärgi olla lähtealuseks Eesti Katsekoja
loomisel.
Vastavushindamine

Liiduga ühinemisel,
darditele

tuginevat

katsekojale

on

muutunud

Eestile eriti oluliseks

kuna sealne ühine

siseturg

vastavushindamise süsteemi

kõigis

Euroopa

liidu riikides. See seab

kohustuse olla rahvusvahelistele nõuetele vastav

tõhus vastavushindamisasutus Eesti

seoses

eeldab ühtset, samadele stan-

ja majanduslikult

olulisemate toodete

majanduses

ja teenuste

vastavushindamiseks.
koosseisu kuulub käesoleval

Katsekoja
kondlikku

13 laboratooriumi

ajal

sertifitseerimiskomisjoni, personal

ja

3 vald-

54 inimest. 1999. aastal osutas

on

koda teenuseid kokku 1,2 mln krooni ulatuses.

Katsekoja

laboratooriumidest

mi

on

Eesti Standardiameti

poolt

akrediteeritud

ehitusmaterjalide
ja
(veekvaliteedi, ehituskonstruktsioonide, tugevuse, keemilise analüüsi,

üks

katselaboratoorium

tiili

ja

tunnustatud kuus laboratooriu-

metallide katselaboratoorium). Lähiaastate

kõigi koja

koosseisu kuuluvate laboratooriumide

ehituskonstruktsioonide

ja

nende viimine

tasemele.

Euroopa

veekvaliteedi

Katsekoja tegevuse prioriteet

on

tegutsemine

Sertifitseerimistegevus

on

ning

damine ehitusvaldkonnas

välja
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33

ning

volitatud sertifitseerimisasu-

piiride järjekin-

suheliselt hästi arenenud ehitusalal,

valdkonnas.

ehitusmaterjalide

Selle tulemusel

oluliselt laienenud.

tunnistust erinevate

akrediteerimine

nende volituste

kus katsekoda omab keskkonnaministeeriumi volitust
vushindamiseks kohustuslikus

teks-

saavutada

(eelkõige metalli-, tugevuse,

laboratooriumid)

tusena kohustuslikus vastavushindamisalas

del laiendamine.

põhiülesandeks

on

1999

ehitusmaterjalide

jooksul

on

vasta-

vastavushin-

andis katsekoda

vastavuse kohta

kehtestatud

KATSEKODA

kohustuslikele nõuetele. Käimas

ja puittoodete,

on

meditsiinitehnika

alal. Eelnimetatud

ja paljud

ettevalmistused sertifitseerimiseks mööbli-

ja

mehaanika valdkonnas masinate ohutuse

teised valdkonnad omavad häid võimalusi sertifit-

seerimistegevuse väljaarendamisel.
Tehnikaülikoolil lasub kohustus anda vastavushindamise alaseid

põhitead-

misi üliõpilastele ja õppejõududele. Katsekoda loodab jõuda selleni, et tulevikus
saavad kõik tehnikaüliõpilased ajakohase õpetuse vastavushindamise alal ning

katsekoja juures käivitub

sellealane

täiendõpe.
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Eesti

ASUTUSED

Instituut

Majanduse

Direktori kt Tiia Püss
Instituudi
Eesti
ne

1999 uurimistöös olid olulisteks lahendatavateks

majanduse sõlmküsimused:

loodusvarade

probleemideks

ja energiaressursside kompleks-

hindamine, looduskasutuse arengustsenaariumide väljatöötamine ja nende

poolt

teistele

majandussektoritele

avaldatava mõju

selgitamine ning

elanikkon-

nale, sotsiaalsete ja majanduslike institutsioonide harmoniseerimise küsimuste
käsitlemine

ühinemiseks.

Euroopa Liiduga

Vastavalt

põhisuundadele

valmis sihtrahastatavate teemade

üksikuurimust. ETF oli eraldanud kuus
teadlased

lepingu

osalesid kahe

Phare ACE

granti,

grandi

millest

täitmisel

lõppes
ja

raames

kümme

kolm. Instituudi

ühes rahvusvahelise

alusel tehtavas uurimistöös.

Põhiteemad:
*

Eesti loodusvarade

siaal-majanduslik
lused
*

ja turumajanduslike

ja praktika Eesti

ühinemisel

olles

väga

Euroopa Liiduga (Ü. Ennuste).

sotsiaal-majandusliku

eritlemine.

Riigi

Tallinna-keskne.

energiavarude kasutamisel,
kohalike kütuste

osatähtsus

konkurentsivõime

potentsiaali

arengu

hindamisel

maavaraliigiti,

ja energiaressurssidekasutamise

senine areng näitab siin suurt tasakaalustamatust,

Märgatavad piirkondlikud
eriti
on

import- ja

viimasel

erinevused

püsivad

ajal

mõnevõrra kasvanud.

Majanduse

tõstmise huvides ei tohiks tootmiseks kasutatavate

hinnad

tushinnangute

saamiseks uuriti nende kasutamise

enam

oluliselt tõusta. Looduslike

regionaalset külge ning

maakondade ettevõtetes

ja

ener-

ehitusmaterjalide

sotsiaal-majandusliku

vaadeldi nende kaevandamist

firmades

ka

kohalike kütuste vahekorras, ehkki

giaressursside
bekuse

sot-

institutsioonide harmoniseerimise teoo-

Jätkus töö Eesti maavararessursside
samuti käis edasi

piirkondlik

kasutamise

ja rakendamisvõima-

(K. Tenno).

Sotsiaalsete
ria

potentsiaali ja energiaressursside

hindamine: teoreetilised alused

väär-

otstar-

jakasutamist kõigi

ajavahemikus 1950—1998, rõhuga

viiel

viimasel aastal.
Looduse turuväliste ressursside
heaolule

kulude analüüs, mis

Valga-,
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paiknemise mõju selgitamisel

tehti Eesti metsavaru turuvälise väärtuse kaitse otseste

Põlva-

rajanes

Metsaameti

ja Võrumaal, ning

poolt

tuletati

inventeeritud

elanikkonna

ja

kaudsete

vääriselupaikadele

tüüpvääriselupaiga

mudel. Viimase

ÜLIKOOLI ASUTUSED

põhjal

osutus võimalikuks arvutada

kaitse korraldamise üldkulud riigis.

vääriselupaikade

kaitse alla võtmise

ja

Tulemuslikuks osutus töö loodusvarude

ruumilisel modelleerimisel. Geoinformaatilise tarkvarapaketi ArcView abil loodi digitaalne andmebaas Eesti looduse turuväliste varude kohta

duskasutusega

territooriumidel

kaitsealadel,

piiratud majan-

mis loob esmakordselt eeldused

mitteutilitaarsete varude seostamiseks haldusüksustega. Meie looduse mitmekesisuse kui

defitsiitse ressursi

Euroopas

ärakasutamine

arengutegurina

on

olulise tähtsusega küsimuseks ELi astumisel.

Ökonomeetriliselt

uuriti

majandussüsteemi

transformatsiooniindeksite de-

terminantide hindamist Eesti näitel. Koostati uurimus
nemisest

ning arengust

1990ndatel aastatel,

problemaatikat, väärtpaberituru järelevalve
olemust. Eesti

gutada

väärtpaberituru

kodumaise

"Tööturu

pakkumise poolelt

on

mobiilsuseks tarvilike

ridustaseme

ja

ja

infrastruktuuri

turu

on

tähtis vir-

hoolitseda selle

integ-

harmoniseerimise küsimuste läbitöötamisel

uuriti väikeettevõtlus-

ja innovatsioonipoliitikat.

ühi-

Tööturu

institutsionaalsel harmoniseerimisel määravaks

tööjõu

loomine. Kuna töötus Eestis omandab

järjest

tingimuste

struktuursemat iseloomu,
ja potentsiaalsete

küsimusi

edasise harmoniseerimise huvides

ja Põhjamaade väärtpaberiturgudega.

institutsioonide

puhuks ELiga

väärtpaberituru kuju-

eeskätt investori kaitse

pikaajalise kapitali kujunemist ning

reerumise eest Balti riikide

nemise

jälgides

käsitleti tegusa

tööturupoliitika

töökohtade funktsioneerimisele

kvalifikatsiooni

selgitati, kuidas

mõjutab

noorte kohanemist tööturul. Uuriti

duslikke

ja

sotsiaalseid külgi

ning selgitati

ning tööjõule vajaliku

ha-

ettevalmistuse vastavust. Instituudi

ning tegeliku

korraldatud töötute küsitluse alusel

toimet olemasolevate

tööturu riiklik reguleerimine

pensionikindlustuse
erinevate

reformi

majan-

pensionisüsteemide mõju

pensioni suurusele, pensionifondide rahastamisele, tööturule ja kapitaliturgude-16

TTÜ Geoloogia

Instituut

'Direktori kt Anto Raukas
Instituudi

giateaduse
foloogia.

põhiülesanne

suundades nagu

Siinsete

vahendusel

on

alusuuringute tegemine

Ühtlasi püüab

uuringute

ja

geoloo-

paleontoloogia, stratigraafia, litoloogia ja geomortulemusi kasutatakse

mitmesugustes rakendusuuringutes

konnaministeeriumis

klassikalistes

teistes

riigi-

või

instituut anda vastavalt

tööde

Geoloogiakeskuses, kesk-

omavalitsustes, ka

oma

levitada teaduslikku mõtlemisviisi. Alus-

peamiselt lepinguliste

Eesti

eraettevõtluses.

kompetentsile kõrgkoolitust ning

ja rakendusuuringute

heatasemeline
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sümbioos

ning interdistsiplinaarsed uuringud piiriteadustes

tuudis tehtavale tööle
siinsete
mides

kõrge

rahvusvahelise

teadustöötajate juhtiv

paljudes

on

loonud

insti-

millest annab tunnistust

rahvusvahelistes program-

1999 valiti A. Raukas Briti

ja komisjonides.

ühingu ja

osalemine

maine,

Kuningliku Geograafia-

Rahvusvahelise Kvaternaariuurimisliidu auliikmeks.

Alusuuringute põhisuunad:
*

Maakoore ehitus,

*

Paleosoikumi

geodünaamika ja pinnavormide kujunemine.
kainosoikumi

ja

stratigraafia ning orgaanilise

;
maailma

evolutsioon.
*

Paleokliima

*

Kivimite, mineraalide ja maavarade koostis, omadused ja tekketingi-

ja paleograafia. Keskkonnauuringud.

mused.
Teadus*

ja arendustegevuse põhiteemad:

Hiliskvaternaari kliima-

keskkonnamuutused

ja

nemine Skandinaavia jäätumise
rekonstruktsioonid
*

Pärastjääaegsed

(R. Vaikmäe).

looduslikud

ja antropogeensed

stratigraafiline ja hüdrogeoökoloogiline
*

Setete

ja

hiliskvaternaari

skandia kilbi
*

Eesti

ja

geoloogiliste

ja Ida-Euroopa platvormi

naaberalade

varapaleosoiliste

graafia; paleontoloogiliste
*

*

Peamised

geosündmused ja
Kaljo).

sündmuste korrelatsioon Fennosiirdealal

Holotseensete aastakihiliste järvesetete sõltumatu
võimalused

teemade

detailstrati-

varapaleosoi-

eel-

(E. Pirrus).

*

põhisuuna

ning

Hints).

elustiku areng Baltoskandia

Baltoskandia maakoor: muutlikkus

osa

järeldoktori

(A. Raukas).

faunade võrdlus

*

Valdav

muutused Eestis: bio-

(L. Saarse).

maapõueratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised

dused

ja probleemid

Eestis

ja protsessid (V. Puura).
ajaskaala püstatamise

(S. Veski).

instituudi teadustööst tehti seitsme

teema raames,

kusjuures igaüks

sihtrahastatava

ning

puhul tegemist loodusteadusega. Alateemadest,
ja

rahvusvahelise

ühe

neist kuulub kas ühe või mitme

alla. Meil kasutusel oleva teaduste klassifikaatori kohaselt

uurimistoetused
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uurimus

andmebaaside loomine (L.

kumis (D.
Eesti

ning põhjavete kuju-

mõjupiirkonnas: isotoop-geokeemilised

geoloogilise

on

kõigi

milleks olid ETFi

korrelatsiooni

programmi

pro-

ÜLIKOOLI ASUTUSED

jektid ning lepingulised tööd, kuulus
füüsika või

graafia, ökoloogia ja
Alusuuringute

osas

enamik

geoloogia,

piiriteaduste

tuleb esile tõsta D.

Kaljo juhitava

saadud tulemusi. Ordoviitsiumis tuvastati süsiniku

lademes.

tippu Porkuni

loodusgeo-

teema läbitöötamisel

suhte

isotoopide

anomaaliad Rakvere, Nabala ja Pirgu lademe alumises
tuntud

üksikud ka

valda.

ning

osas

positiivsed

korrati

biomitmekesisuses, kivimilises koostises ja kliimas võimaldas järeldada,
ordoviitsiumi väljasuremine algas
dada,

et

määrati
alusel

järeldati,

et

pikem.

Koostöös

stromatopoore Kanada Anticosti

ja kirjeldati

stromatopooride

kauemat aega, mis seostub üldise
ka A. Raukase teema

puhul,

fauna

USA

uurijatega
mille

alamsilurist,

saare

väljasuremine ja

globaalse jahenemisega.

taastumine kestis

Häid tulemusi saadi

kus olulisemaks saavutuseks oli

põhimõtteliselt

uudse meteoriitse

hajusaine

ja kasutuselevõtt.

Trükis avaldati hiliskvaternaari palünostratigraafiline korre-

latsioon

uurimisel

et suur

Hirnantia sündmust, mis võib tähen-

enne

oli seni arvatust

glatsiaalperiood

varem

Nende anomaaliate korrelatsioon
muutustega

põhineva

Põhja-Euraasia paleošelfi ja maismaa

Rakendustööde

alal

duslike dosimeetrite

jõuti

ning

korrelatsioonimeetodi loomine

setete kohta.

oluliste tulemusteni radioaktiivse

kvartsi

ja päevakivide optiliselt

kiirguse

loo-

stimuleeritud lumi-

nestsentsi tundmaõppimisel, mis võimaldas täiustada kvaternaarisetete OSL-dateerimise metoodikat

tagajärjel

suurendada

ning

saastatud Venemaa

ja

mõõtmistäpsust.

Ukraina aladel mõõdeti

erineva radioaktiivse saastatusastmega
mistulemused

on

Tšernobõli õnnetuse

gammadooside profiile

piirkondadest kogutud

lähteandmestikuks elanikkonna

tellistes. Uuri-

kiirgusannuste

rekonstruee-

rimisel.
Tähtsaks tuleb

poolt

lugeda

läbiviidud stabiilsete

ria laboratooriumide

osavõttu Rahvusvahelise

isotoopide analüüsiga tegelevate massispektromeet-

rahvusvahelisest

Interlaboratory Comparison
kinnitas

TTÜ Geoloogia

Aatomienergia Agentuuri

for Stable

kalibreerimisprogrammist
Isotope Analyses

of

“2nd

lAEA

Precipitation”,

Instituudi laboratooriumi kuulumist

kõrgesse

mis

rahvus-

vahelisse klassi.

TÜ

Keemia Instituut

Direktor

prof.

Jüri Kann

Olulisteks sündmusteks
80nda

aastapäeva ja

ning Eesti-USA

XXV

1999

oli instituudi

keemiapäevade

ümarlauanõupidamisest

osavõtt Eesti

eitevalmistamisest

Keemia Seltsi

ja

läbiviimisest

riikidevahelise koostöölepingu sõlmi-
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miseks põlevkivide

Eesti Akadeemilise

tundmaõppimisel.

komplekteerimiseks

miti koostööleping teabeainese

Raamatukoguga

sõl-

ja kasutamiseks.

Teadustegevuse põhisuunad ja eesmärgid:
*

Analüütiliste eraldusmeetodite füüsikalis-keemilised alused (M.

rand). Eesmärgiks
te arendamine

on

komputeriseeritud

nõnda,

arvuti eelised

et

linimoperaatori

misväärsed. Veel uuritakse ülekriitilises olekus
võimalusi analüütilise
*

bioaktiivsete ühendite

oksügenaaside

nende biosünteesi-

osalevate

kasutus-

uute

looduslike

ja metabolismiradade

ensüümide, sealhulgas rasvhapete

struktuurfunktsiooni

nimehhanismide kvantkeemilised

jatöötamiseks,

ekstragentide

(N. Samel). Eesmärgiks

otsing,

selgitamine, katalüüsis

oleksid märki-

ees

ettevalmistamisel.

proovi

Bioaktiivsete ainete keemia

Kalju-

instrumentaalanalüüsi meetodi-

tundmaõppimine,

uuringud

di-

samuti reaktsioo-

uute sünteesimeetodite väl-

mis omaksid kõrget stereoselektiivsust asümmeetrilistes

reaktsioonides, ja biokatalüüsi kasutamine enantio- ja regioselektiivsetes
reaktsioonides, sihiga pakkuda uusi tehnoloogilisi lahendusi enantiomeerselt

puhaste

ainete

ravimite

ja

kiraalsete

vaheproduktide

saami-

seks.
*

Orgaaniliste

ainete süntees

sete ühendite saamiseks

ainete

või

peetakse

on vastav

Eesti keemia-

ning
*

Eesmärgiks
lemise

ravimitööstuse
Oluline

on

peenkeemia- ja

ka

puhaste

väljatööta-

vajadusi, algakõrgeltkvalifit-

farmaatsiatööstuse

ja põlevkivitöötlemise protsesside

täiustatud teaduslike aluste loomine
modifitseerimiseks

protsesside

töötlemise uute

ja

tootmise aluste

damine Eesti

põlevkivitööstusega.

võimaldab vähendada
mõtteliselt

uus

importi,

tehnoloogiline

põlevkivide

koostise

tundmise alusel. Selleks

põlevkivi

(näiteks

Tähtsal kohal

Põlevkivi

alküülresortsinooon

sidemete

suurendades samal

ajal eksporti.

täiustus või lahendus saab

aga eeskätt

aren-

mõistusepärane kasutamine

ja töötlemisprotsesside

on

(H. Luik).

termilise tööt-

otsing ja arendamine, põlev-

unikaalsete saaduste

väljatöötamine.

alused

ja optimeerimiseks, põlevkivi-

lahenduste

komplekssete

kiviõli vääristamine

vaid

ja

sünteesivõtete

aktiiv-

uurimisasutuste tarvis.

Põlevkivide keemia

lide)

uute

innovatsiooniprogramm.

seeritud keemikute ettevalmistamine

enantiomeerselt

vajalike

vaheproduktide (kaironite)

mine. Silmas
tatud

ja

(M. Lopp). Eesmärgiks bioloogiliselt
tootmiseks

välja

kemismi

Põhi-

areneda

põhjaliku

põlevkivikeemikute püramiidi

olemasolu.
*

Keskkonnakeemia
Eesti
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ja

heitvete

vastavalt

komplekssete puhastus-
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skeemide

ja

teoreetiliste aluste loomine

üleminekuks

tehnoloogilisi puhastusprotsesse: osoonimine,
membraanprotsessid ja

elektrokeemiline

Instituut osaleb koos Eesti

grammis

säästvale

(jät-

meie tööstuses. Arendatakse efektiivseid

kusuutlikule) tehnoloogiale

täiustatud oksüdatsioon,

puhastus.

Mereinstituudiga

keskkonnaministeeriumi pro-

“Läänemere vetikavarude kui taastuva loodusvara säästlik ja

majan-

duslikult optimaalne kasutamine. II järk: pruunvetikad”.
Teadus*

ja arendustegevuse põhiteemad:

Komputeriseeritud
tikas

*

instrumentaalanalüüsi

meetodid keskkonnaanalüü-

ja materjaliteaduses (M. Kaljurand).

Kaironid, nende saamine ja kasutamine bioloogiliselt aktiivsete ühendite
sünteesiks

*

(M. Lopp).

Mitmekomponendiliste
mine

süsteemide termodünaamika

kompleksne

(E. Siimer).

*

Rasvhapete dioksügenaasid ja eikosanoidhormoonid (N. Samel).

*

Biokatalüütiliste enantioselektiivsete

*

meetodite

ning

töötamine

(O. Parve).

neil

Tetrapürroolsete
kiirguse

*

uuri-

põhinevate

ühendite

stereoselektiivsete sünteesi-

ja

kemoensümaatiliste

fotobioloogiliste

omaduste uurimine.

destruktiivne toime biomolekulidele

Põlevkivikeemia

protsesside välja-

Valgus-

ja rakkudele (1. Sevtšuk).

ja põlevkivitöötlemise protsesside

teaduslikud alused

(H. Luik).
*

Kaasaegne

vee/heitvete töötlemise

vete puhastusprotsesside ja

Uuriti

ja

täiustati instituudis

tehnoloogia:

töötlusskeemide

välja

töötatud

käigus avastati,

re

rohkem kui kolm

detekteerimispiir

ning

oli nanomooli

suurusjärgus.

tuste monitoorimiseks “tõelistes”

ning leiti,

et antud

sisendiga

eeltöötluseta looduslikes
sekveneeriti cCDNA.

on

proovides
võimalik

proovides.

Kuigi

proovide korral

raken-

detekteerimispii-

katioonide analüüsil saavutatud
Uuriti ka sisendi sobivust

muu-

piimas, mahlas, puuviljades

registreerida

kiireid muutusi ilma

Korallist Plexaura homomalla klooniti

ja

Plexaura homomalla COXi tertsiaarstruktuur, mis

tuletati SwissModeli abil, lähtudes

peroksidaasi

optimaalsed töötingimused.

seeläbi alandada meetodi

suurusjärku. Orgaaniliste

tööstuslike heit-

optimeerimine (R. Munter).

et sisend võimaldab vees lahustatud

dada kontsentreerimismoodust

ja

pneumaatilist kapillaarelektro-

foreesi sisendit. Katseliselt tehti kindlaks sisendi
Töö

vee

imetajate

COX-1

kui struktuurilt lähedaste valkude

ja

COX-2

ning

röntgenstruktuuri

müelo-

koordinaa-
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tidest, näitab samuti

imetaja ja

suurt sarnasust

võib siiski täheldada

mitmeid olulisi

koralli COXi struktuuride

erinevusi,

mis võivad otseselt

vahel,

mõjutada

ensüümi kinnistumist membraanile, tema katalüütilist aktiivsust, inhibeerimisomadusi

ning püsivust.

Rakenduslikest töödest väärivad märkimist laboratoorsed
utteseadmes töödeldava lähteaine,

soojuskandjaga
kummi-

ja tööstuslike jäätmete

kohta. Määrati

sealhulgas

tahke

uuringud

utiliseeritavate

utteproduktide saagised ja

nende

keemiline iseloom. Uuriti hüdraulilises tuhaeraldussüsteemis sisalduva kaltsiumsulfiidi

ja raud(lD)sulfiidi

transformeerumisreaktsioonide mehhanismi

ja

kineetikat. Analüüsiti väävliühendite olekut tuhaeraldussüsteemis. Anti soovitused

tehnoloogiliste

meetmete kohta keskkonnale

salduse vähendamiseks hüdrotuhaeraldussüsteemide

filtermaterjale

raua

eemaldamiseks

veest

ja

ohtlike väävliühendite si-

seerimise võtet, mis seisneb keedusoola elektrolüüsil erilise
toodetud anolüüdi kasutamises. Lahuses uuriti
mida loetakse

Katsetati uusi

ringlusvees.

perspektiivset

uut

(CIO ) ja

vee

desinfit-

diafragmaga vannis

klorati

(CIO ) ioone,

inimorganismile kahjulikeks ning kahtlustatakse kantserogeenses

toimes. Kasutades

Daphnia

magna

(vesikirpude) testi,

kontrolliti lahuse akuut-

set toksilisust.

Saadi

Organic

Föderatsiooni

Vene

Wastes

patent “Method for Thermal

Containing Sulphur” ja

of

Eesti Patendiametilt kasuliku mudeli

otsus “Kasutamiskõlbmatute kummirehvide

registreerimise

Utilization

kompleksse

utili-

seerimise liin”.

TTÜ

Küberneetika Instituut

Direktor

prof

Instituudi
mehaanikas

Jaan

Penjam

tegevussihiks

ja

on

alusuuringud ja

rakendustööd

informaatikas. Kuna küberneetika teadusena

informatsiooni üldistest seaduspärasustest on olemuselt
vastavad sellele ka siinsed
erialadevahelist
*

põhilised uurimissuunad,

kõrgtehnoloogiale

matemaatikas,

juhtimise,

mille eesmärk

orienteeritud teadus-

paralleel- ja hajusarvutused,

ja

interdistsiplinaarne, siis
on

edendada

ja arendustegevust:

Infotehnoloogia: teadmuspõhine tarkvaratehnika, automaatne
mide süntees,

side

tarkvarasüsteemid

program-

(infosüs-

teemid, arvutisüsteemid).
*

Juhtimissüsteemid:
neetika

152

kontseptuaalanalüüs, juhtimissüsteemide teooria, fo-

ja kõnetehnoloogia.

ÜLIKOOLI ASUTUSED

*

Mehaanika:

mittelineaarne

soonkonna matemaatiline

dünaamika, südame dünaamika ja veremodelleerimine, mittepurustav pingeanalüüs

(fotoelastsusmeetod).
*

Matemaatika: lähendusmeetodite
teooria,
line

Teadus-

loogika,

stohhastiline

ja arendustegevuse põhiteemad:

*

Mittelineaarne dünaamika

*

Lähendusmeetodid
missüsteemides

*

ja pingeanalüüs (J. Engelbrecht).

mittelineaarsetes matemaatilistes mudelites
ja

jõudlusega
Leiti,

arvutivõrkudel

infosüsteemide arenduskeskkonnad
kõrg-

(J. Penjam).

et tervete laste südamerütmi madala

on

käitumine

monoskeilinguline. Tegemist
looduses.

tüüpi multiskeilingulise käitumisega
aarse

dünaamika

seerida

pinge ning

saadud

mustega. Teadaolevalt
mudel, mis

on

on

südamelihase

deformatsiooni

Koostatud matemaatiline mudel

on

on

energia

Zipfi-

reprodutme-

jooksul.

Huxley-tüüpi ristsillakeste
omadusi nii

mehhanoenergeetilisi

isotooniliste kontraktsioonide tarvis. Mudel

on

ja energia

võetud

tarbimise

osana.

Arendati edasi

programmide

loomine, mis on kasutatav

konstrueerimise

peamine

matemaatilisi aluseid. In-

tulemus kaheastmelise

mõistepõhiseks otsinguks nii

veebikataloogides ja andmebaasides.
tarkvara arhitektuuri rööparvutusteks

ja

võimalik

südametsükli

dünaamikaga

kõnealune mudel esimene

duktsiooni uurimise alal oli

suse

esimese

tarbimise seost

kasutusele südamevatsakeste mehaanikalise kontraktsiooni
mudeli

on

kudede mitteline-

heas kooskõlas erinevate autorite katsetule-

võimeline taastekitama lihase

isomeetriliste kui ka

Bioloogiliste

õnnestus näidata, et

tundmaõppimisel

eksperimentaalselt

haanikalise

variaablusega piirkondade jaotus

Zipfi seadusele, kuna siinussõlmede puudulikkusega

multiskeilingulisele

patsientide puhul

juhti-

(Ü. Kotta).

Teadmuspõhiste juhtimis- ja

vastab

matemaati-

pöördülesanded,

programmeerimine.

Arendati

masinõppe

meetodi

andmehoidlates kui ka

projekteerimise ja simuleerimise

arvutivõrgul.

Süsteemi NUT rööptöö

tõhususe hindamiseks korraldati rida katseid

ning

koostati

õig-

probleem-

valdkondade ontoloogiate kirjeldused hüdraulikasüsteemide, mehaanikadisaini

komponentide,
konna

radarite seireulatuse

ning

jaoks ning pangandussüsteemi

Eesti radarkatte modelleerimiskesk-

formaalne

teemis. Koostöös Eesti Keele Instituudi

ja

Tartu

spetsifikatsioon
OÜ Filosoftiga

INUT süs-

töötati

välja

eestikeelse tekstkõnesüntesaatori alusvariant, mis sobib erinevates rakendustes.
Seoses eesti keele

foneetikaõpiku koostamisega

nuste käitumist erinevate

kõnetempode

uuriti välteid kirjeldavate tun-

korral. Loodi

ekraanilugeja,

mis või-
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maldab

igast

lõiku ette

Windows-keskkonna tekstiredaktorist valitud eestikeelset teksti-

lugeda.

Varasemate teoreetiliste tulemuste elluviimiseks konstrueeriti klaverihaamrite omadusi
na

kindlakstegev seade,

Klaverivabriku rahalisel

mis valmis Eesti Innovatsioonifondi

toel. Seade

lubab

hinnata

ja Tallin-

haamrite sobivust

ja

kvaliteeti, aidates sedakaudu tõsta ettevõtte toodangu ekspordivõimet. Pinge-

välja tomograafia
teooriat
miseks

optilistes

TTÜ

meetodite vallas arendati

mõõtmismetoodikat.

ja

Tulemusi

fotoelastsusmeetodi

integraalse

on

rakendatud

jääkpingete

mõõt-

kiududes.

Põlevkivi Instituut

Direktor Richard Joonas
Instituudis tehtavad
täiustada

põlevkiviõli ja
vedelkütuste

uuringud

-fenoolide

ning

ja mitmesuguste

ratakse instituudis loodushoiu
levkivisaaduste standardimise

Põlevkivitööstusega
meie tööstus

sealhulgas

*

keemiatoodete saamiseks. Suurt

evitada uusi

protsesse

tähelepanu pöö-

ja korrosioonitõrje küsimustele, tegeldakse põja katseseadmete projekteerimisega.

asendama

riigireservi ning

teatud

osa

sisseveetavaid naftasaadusi,

olukorras saab

vajaku

sedakaudu lahendada

põlevkiviõli

rahvamajanduses

alusel

kerkida

ja arendustegevuse eesmärgid:
(süsi, pruunsüsi, kulunud autorehvid)

teiste tahkekütuste

ja

tehnoloogia ja

seadmete

Põlevkiviõli

ja

kütuste

keemiliste saaduste tootmine.

ning

-fenoolide töötlemise

väljatöötamine.

tehnoloogia

arendamine

ja

vedel-

;

Põlevkivi

;

;
*

töötlemise ettevõtetes

tehnoloogiat ning

aromaatsete süsivesinike töötlemise

Naftasaaduste

termilise töötlemise
*

põlevkivi

kütuseprobleeme.

Teadus*

lubanud

seotud teadustöödest rääkides tuleb arvestada tõika, et

suuteline

kütteõli.

moodustada
võivaid

on

on

termilise ümbertöötamise

põlevkivi

Põlevkiviõli fraktsioonidest aditiivide saamine kütteõli

omaduste pa-

randamiseks.

;

Aromaatsete ühendite keemilise

tehnoloogia väljatöötamine: benseeni,

tolueeni, solventide, polümeervaikude, bensoehappe, loomasöödakonservantide tootmine.
*

Korrosioonialased

uuringud ja

lahendamine.
*
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Teadus*

ja arendustegevuse põhiteemad:

Tehnoloogia põlevkiviõli
omaduste

*

fraktsioonidest aditiivide saamiseks kütteõli

parandamise eesmärgil (E. Raidma).

Põlevkivi ühealuseliste fenoolide
mine

ja

kasutamise

segudest monoglütsidüüleetrite

võimaluste uurimine

epoksüvaikude

saa-

aktiivse lah-

jendajana (E. Raidma).
*

»Soovituste

väljatöötamine

kulunud autorehvide

õli

ja

koksi

poolkoksistamisel

kasutamiseks,

tööstuslikes

mis

saadud

on

tingimustes (R.

Joo-

nas).
*

NVNertikaalsetes retortides peen-

tehnoloogia

uue

Loodi tükk-

ja tükkpõlevkivi

teoreetiliste aluste

ühise

poolkoksistamise

väljatöötamine (V. Jefimov).
termilise töötlemise

ja peenpõlevkivi üheaegse

tehnoloogia

alused utteretordi erinevates vööndites. Uus moodus võimaldab kaevandatava

põlevkivi

otstarbekamat kasutamist

kasutusalade avardamise

põhineb

ja

mis lubas asuda

katsetamisele

tuntud võtetel

tõstab

eesmärgil selgitati

noloogilised lähtekohad,
tamisele

ja

ja

katlamajades
on

põlevkiviõli saagist.

tööstuslike

mitmel

vähendades

süvaikude

termilisel

Eestis. Lisandi saamine

pool

laeva- ja katlakütuste

ühtlasi tahma-

ja

Õlitööstus majanduslikke

näita-

epok-

parandada

AS Viru

nõustamise näol. Eelmisel aastal alustatud

töötlemisel katseretordis

jätkusid põlevkivi

kohaldamiseks vajaliku tööstustehnoloogia

Instituudikorrosiooni
konnauuringute

Keskuse

ja mujal.

tootjate ja

tar-

katsed kummijäätmete

tööstuslike utteretortide

aluste läbitöötamise

suunas.

jakeskkonna laboratoorium läbis edukalt Eesti Kesk-

poolt Phare programmi raames

korraldatud interkalib-

reerimise konkursid raskmetallide määramiseks looduslikes
mullas

põlemis-

tõrvataoliste setete teket.

kasutamise elavdamiseks Eestis tihendati koostööd

bijate vahel

valmis-

tootmisel. Põlevkivi alküülresortsinoolidest saadavate

Selle kasutuselevõtt aitab

jaid põlevkiviõli

näidistoodete

rakendatav AS Viru Liimid katseseadmetel. Man-

gaanisisaldusega lisand lubab parandada raskete
ja ladustamisomadusi,

Põlevkiviõli

vedelkütuste lisandite sünteesi teh-

Ida-Virumaa väikeettevõtete

instituudis konstrueerimisbüroo. Aasta

arengule

jooksul

ja heitvetes, tuhas,

kaasaaitamiseks taastati

sai teoks tosina jagu

projekte.
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TTÜ

Kuressaare

Kolledž

Direktor Maret Pank

TTÜ

Kuressaare

moodustati
täitev

Kolledž

TTÜ õppe-,

teadus-

Kolledži eesmärgiks
konna

arengu

TTÜ

ja

on

Saarte Instituudi

18. maist 1999

arendusasutus

teadustegevuse

diplomiõppe

teadus-

astmel.

ja

ja

Lääne-Eesti

sotsiaal-majanduslik ja tehnoloogiline areng”

piir-

täitmine

lepingute ja toetuste

abil

:

Pranglija Kihnu jahisadamate tasuvusuuringute läbiviimine ja projekteerimine koostöös Phare

*

Saaremaa

*

Eestisaared

CBC-ga.

püsiühenduse sotsiaal-majanduslik uuring.

võrreldes

osa

Eestist ja

Euroopast. Selgitatakse
taotlusi Eesti

ülejäänud Eestiga ja

valmistusajajärgul Euroopa Liitu
*

iseseisvaid ülesandeid

arendustöö korraldamine.

sihtotstarbelise rahastamiseta,

Järgmiste projektidena:
*

ja

õigusjärglane. Kolledzž

on

Saare maakonna, Eesti saarte

vajadustest johtuva õppe-,

Põhiteema “Eesti saarte
toimub

on

TTÜ nõukogu otsusega

Koguteose

Eesti saarte olukorda

regionaalpoliitikas

ette-

astumiseks.

“Saaremaa” koostamine.

Käsikirja

I

osa

on

üle antud Eesti

Entsüklopeediakirjastusele.

TTÜ Kõrgem Majanduskool
Direktor Udo Meriste

Kõrgem Majanduskool

on

diplomiõpet pakkuv õppeasutus. Lõpetajal

õigus jätkata õpinguid TTÜ magistrantuuris
alanud

õpingutele

rahvusvahelises

majanduses ja

majandusarvestuse eriala, võimalusega
äriühingute

või

korraldatakse ka
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eelarveliste asutuste

ärikorralduses lisandus 1999

valida lähemaks

majandusarvestus.

vabaõpet. Praegu õpib

on

või mis tahes teises ülikoolis. 1998

koolis 62

tegevussuunaks
Nimetatud

vabakuulajat.

kas

erialadel

INNOVATSIOONIKESKUS

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli

ruaril

Tööandjate ja
kuse

Innovatsioonikeskus loodi

16. veeb-

1998, asutajateks ülikool, majandusministeerium, Tallinna linn, Eesti
Tööstuse Keskliit

*

ülikoolist

suhete de

algava tehnoloogiasiirde täiustamine,

jure

tevõtlusega,

ja

rahvusvahelise

tõstmine;

tööstusega ning riigi- ja
*

OY. Kes-

järgmistest eesmärkidest:

ülikooli kui innovatsioonikeskuse maine arendamine
võistlusvõime

*

ning Helsingin Yliopiston Holding

ülikool

algatamisel juhindus

kohalike

*

stuudiumi tihedam sidumine

*

ülikooli katsetus-, mõõte-

laiendamine

võimudega;

korrastamine ülikooli

mis kasutab siinset

koostöö

de

juures

tööjõudu ja

facto tegutseva

eraet-

muid ressursse;

ettevõtlusega;

ja patendialaste

võimaluste parem rakenda-

mine.
Keskuse
*

põhiülesanded:

ülikoolist

ja

tema asutustest tulevate teadus-

ja arendusprojektide

tule-

muslik turustamine;
*

abi

*

stardiettevõtluse

ja

nõu ülikooli inimestele koostöö arendamisel tööstusega;

spin-offrprogrammi ja

firmade inkubatsioonisüsteemi

elluviimine;
*

koostöö korraldamine kodu-

ja asjaomaste
Keskuse

ja

välismaiste innovatsiooni-, tehnosiirde-

rahastamisasutuste

ning -võrgustikuga.

tegevussuunad:

*

teadus-

*

lepingulised

*

teadus-

*

osalus rahvusvahelises

ja arendustulemuste kommertsialiseerimine;
teadus-

ja

arendus-

katsetus-

ning

ja arendus- ning katsetus- ja

ja mõõteteenused;

mõõteteenuste

ja kodumaises

teadus-

ja

marketing;

arendus-

ning

tehnosiir-

dekoostöös.
Tähtsamad ettevõtmised 1999. aastal:

Spin-off-programmi katsejärk
koolitajate
tegid

konkurss

läbi koolituse

töötati

koostöös

Soome

partneritega.

vastav koolituskava.

ning
välja
ja konsultatsioonid,

11

Korraldati

algajat ettevõtjat

mille tulemusena sündisid

esimesed

äriplaanid.
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INNOVATSIOONIKESKUS

ja energeetikaalase

Eesti tööstusliku

koostöös Finntech OY, VTT MT
raldas Eesti
Soome

Soome

ja

firmajuhtidele ja asjatundjatele

ekspertide

näidisprojekt

Iru

korrashoiu

Elektrijaamas ning

Keskus kor-

erialakonverentsi, millele järgnes

abil tehtud korrashoiuseisundi analüüsi
Eesti

arendusprogramm

Korrashoiuühinguga.

ja arendussoovituste
loomise

korrashoiuühingu

rühma kokkukutsumine.

algatus-

;

Rahvusvaheline innovaatikafoorum Baltic Dynamics '?99. Toimusid kon-

arendusorganisatsioonide esindajate seminar “Business-to-

verents, Eesti-Saksa
Business”

ja

rahvusvahelise

innovatsiooniekspertide

töörühma

nõupidamine.

Sõlmiti viis assotsiatsioonilepingut. Uuteks liikmeteks said:
*

Comptuur

*

Estel Pluss AS

*

3D-Proto

infosüsteemide arendus, andmebaasid, tarkvaratooted.

AS

elektroonikatooted

OÜ

(pooljuhtelemendid, muundurid).

kolmemõõtmeline modelleerimine, valumudelid

ja pro-

totüübid, laser- ja vesilõikus.
*

*

kaabeltelevisiooni, raadiotehniliste ja mikrolainetehnika

Rantelon

OÜ

seadmete

projekteerimine ning

Tartu

Sellega

Teaduspark
on

keskusel

SA

valmistamine.

innovatsiooni

praeguseks

tugiteenused.

üheksa assotsieerunud

liiget.

Varasemad

liikmed:
*

*

IB

OÜ

Krates

töötlus

ja

Index

Net AS

tarkvaraarendus:

analüüs, välja-

reaalajasüsteemide

rakendamine.
interneti-ostuteabe

süsteem, virtuaalkaupluste

aren-

damine.

Interplus OÜ

*

Kalt

OÜ

www-

ja multimeedialahendused, fotogramm-meetria.

krüotehnika

projekteerimine, ülesseadmine,

vaakumeerimine, toiduainete
Läbi aasta toimusid ülikooli,

lõplike

majandusministeeriumi ja

tulemusteta läbirääkimised Eesti

keskuse vahel siiani

Energeetika Instituudi

vate hoonete kasutuselevõtuks keskuse inkubatsioonibaasina.

laiendusena
mis sai

algatas

keskus aasta

Keskuse tellimusel

alusel

on

madega.
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lõpul

Mustamäe

majandusministeeriumilt põhimõttelise

lüüsi Baltimaades
keskus

ja

tegi

töötas

pidanud

firma Hanashi IFC

välja

krüomahutite

kuivatamis-peenestamistehnoloogiad.

siinse

Mustamäel

asu-

Kõnealuse mõtte

Tehnoloogiapargi loomise,

heakskiidu.

riskikapitali

suundumuste

riskikapitalifondi näidisprofiili,

koostöökõnelusi Eesti

ja rahvusvaheliste
;

*

ana-

mille

investorfir-

INNOVATSIOONIKESKUS

Septembris

ühines keskus

poolse konsortsiumiga,

Euroopa

sioonifond ja Tartu Teaduspark. Kogu

SPP-programmi

raames

tavas tööstuslikus

Liidu innovatsiooniinfo keskuse Eesti-

kuhu kuuluvad veel SA

Tartu

Aasta teisel

maavalitsustega innovatsiooni tugistruktuuride

Eesti Innovat-

partneriks Euroopa Liidu

ja Kagu-Eestis evitapoolel algatas keskus koostöös

Teaduspargi poolt

katseprojektis.

Archimedes,

aasta vältel oldi

Kirde-

arenduskavad Saaremaal

ja Pär-

numaal.
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Ülikooli esindajad
enam

või

kui 80

võtavad

Liidu huvides

programmist. Euroopa

võime

110 rahvusvahelise

osa

töökohtade loomine

tugevdamine,

organisatsiooni

rahvusvahelise teaduslik-tehnilise koostöö

mitmepoolse

on

tööst

ja

projektist

tööstuse rahvusvahelise võistlus-

ja säilitamine, jätkusuutelise

arengu

edendamine, elukvaliteedi parandamine.
Käesoleval

ajal kestab

16

koostööprojekti Saksamaa, Soome, Rootsi,

Suur-

britannia, Prantsusmaa ja Taani ülikoolidega ja üks projekt Socrates-Erasmus
Thematic Network

Euroopa

Euceet,

Liidu Leonardo

milles teeb kaasa

43

programmist

da Vinci

Euroopa

on

ülikooli. Osavõtt

suunatud tööstuse

ja üli-

koolide, väikeettevõtete ja teadus- ja majandusalaste praktikakogemuste saamisele. Esitatud

on

rida

on

eelkõige

erinevate

taotlusprojekte

Euroopa

Liidu riikide ülikoo-

lidega.
Leonardo
aga ka

uute

mõeldud

üliõpilastele praktikaks Euroopa riikides,

õppekavade juurutamiseks, keeleõppeks ja õppejõudude

kooli-

tuseks.
Piirkondliku koostöö
Osana eeltööst V

osas

lüüs Eesti-Soome koostöö

kolmepoolse
ja Rootsi

tasub mainida

osas

kõikides teadusvaldkondades.

koostöö võimalusi Eesti, Soome

Instituut

on

ühistegevust Soome ja Rootsiga.
TTÜ-s laiaulatuslik ana-

liitumiseks tehti

raamprogrammiga

ja Ungari

otsiti

TTÜ ning teiste Eesti
Ühine tegevus Rootsiga jät-

finantstaotluste näol aidanud kaasa

ülikoolide osalemiseks rahvusvahelises koostöös.
kub võrdväärse

Samuti

vahel. Rootsi ülikoolid

tasandil.

partnerluse

Ülikoolil toimivad koostöölepingud 40 partnerülikooliga välismaal. Sidemete kaudu

nõustatud

jms.

osas

kui 50

enam

Euroopa

Liidu

fondiga

34

üliõpilasi, õppejõude ja

reisirahade,

näol. Alates 1999
ka Baltimaade

tasuta

on

on

programmide, sihtasutuste,

levitatud informatsiooni,
välisriikide saatkondade

teadureid.

Välismaal täiendas end arvukalt
toetusi

välisriigis

üliõpilasi, õppejõude ja teadureid,

majutuse,

kursustel osalemise

ja

saades

osavõtumaksude

lisandunud rida Eesti ülikoolide vahelisi rahvuslikke,
aga

piirkondlikke projekte rahvusvaheliste programmide Tempus ja

Visby ning Põhjamaade

Ministrite

Välissuhete talituse töö

kõige

Nõukogu programmide raames.
meeldivamaks osaks

ongi üliõpilaste

nõus-

tamine, neile õppimise ja praktika võimaluste tutvustamine välismaal. Eesti
noorte teadmiste tase on

hea, keeleoskused isegi väga head ja nende suhtumine

hariduse omandamiseks

igati positiivne.
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Põhja-Ameerika

ülikoolide teabekeskus

Seoses Avatud Eesti Fondi töö
teabekeskus

lõppemisega pidi
pakkumist,

suliste teenuste
müük. Aasta

Teabekeskuse

juhataja

nagu

juhatusse.

from East-Central

Sessioonist võttis

osa

valguses

juhatas
kus

ta-

infopakkide

administreerimine.

valitud kahe rahvusvahelise
SAFSA

organisat-

juhatust.

NAFSA

E. Teder sessiooni “Understanding Students

ettekandjad

1998/99

tegevust. Alustati

New Yorgis keskusele ettepaneku

olid Poolast,

üle 120 USA ülikoolide

Akadeemilisel aastal

on

on

G. Sorose toetuse

temaatilise

stipendiumiprogrammide

Eha Teder

Europe”,

statistika andmetel
nendest

testide, õpikute ja

Juunis võõrustas tehnikaülikool

aastakonverentsil Denveris

osa

põhjalikult

muutma oma

lõpul tegi Open Society Institute

võtta Avatud Eesti Fondilt üle

siooni

ümberkorraldamisega ja

õppis

Ungarist ja

esindaja ning vastukaja

Institute

172 eestlast 124 erinevas USA

of International

kõrgkoolis.

USA-st.
oli

Education

Märkimisväärne

rohkem või vähem kasutanud teabekeskuse teenuseid.

tuleb eriti tunnustada tehnikaülikooli otsust ka

soe.

edaspidi

Selles

keskuse te-

gevust toetada.
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toorsete
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summa

tegelik

võlgade juurdekasv 3,7

esitamisega

aasta

lõpul.

(tinglik kasum) kujunes 12,1

1998. aastal. Tulem

on

mln

akumuleeritud pan-

kasvanud 7,9 mln kr võrra ehk 3,2%. Kulumi 16,9

on

ja omakapitali kasvu

mln kr ulatuses. Põhivara

S

liitunud asutusteta) bilansimaht kas-

vanud 12,5 mln kr võrra ehk 4,7%. Tulemiks

kr, mis

=

=
S

peegeldab investeeringuid põhivarasse 24,8

bilansiline

juurdekasv on 24,5

mln kr võrra tekkis

seoses

mln kr. Debi-

tasulise

õppe

arvete

MAJANDUSTEGEVUS

Aasta

lõpuks oli TTÜs arvel

tuh krooni

vara kokku

väärtuses, sellest 361

jooksul kokku 29 228,6 tuh kr,
Arvestades

363

põhivara

osas

mahuks koos asutuste

67 614,5 tuh kr ja Eesti Teadusfondi

aasta

26 385,2 tuh kr.

aasta

täpsustatud

eelarvetega kujunes

eraldatud vahendid 208

382 075,8

suurenes

täiendavaid eraldisi

ja laekumisi riigieelarveväliste

kinnitas TTÜ nõukogu 23. novembril

lõplikuks

põhivara.

Vara

riigieelarveliste õppekulude vähendamist,

riigieelarvest teadustegevuse

riigieelarvest

(bilansis ja bilansiväliselt)

tuh kr

716,5

tuh

289

allikate arvelt

koondeelarve.

Selle

337,4 tuh kr, millest

kr, riigieelarvevälised

allikad

13 006,4 tuh kr. Liitunud asutuste

grandid

eelarved moodustasid 44 156,7 tuh kr.

Kogutulu (ilma asutusteta) suurenes
ehk 10,3% (1998
allikatest laekunud
eelarve tuludest
Omatulu

võrreldes eelmise aastaga 22 911 tuh kr

222 308 tuh kr, 1999
tulude

(1998

(grante

osatähtsus

77,9%, 1997

245 219,2 tuh kr).

moodustas 74,3%

79,9%, 1996

arvestamata) hankimisel olid

Riigieelarvelistest

täpsustatud

koond-

81,15%).
agaramad energeetikatea-

duskond, ehitusteaduskond ja majandusteaduskond.
Tulud

ETF

grandid

Riigieelarvest

3%

teadustegevusele

|

13%

v

/

Riigieelarvest

|

Xsihteraldised
v
WIL

/

-

;

j

tööd
-

Leplngullsed

ja teenused

9%

j

/
|
.

Tasuline õpe
l

q

Välisprogrammid
>

k
59%

;

Riigieelarvest õppetegevusele

Kulud kõikide allikate lõikes olid 239 935,4 tuh kr liitunud asutuste kulusid
arvestamata. Võrreldes eelmise

aastaga suurenesid kogukulud 8,3%.
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Kulud
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-i cr

Vara:ostud
2

Muud

fa

%

.—“,

Majanduskulud

Personalikulud

21%

55%

Töötasu kõikide allikate lõikes oli 99 159,5 tuh kr.

Riigieelarvelistest

ditestarvestati töötasu 81 779 tuh kr ehk 82,5% töötasust.

kogukulust

oli 41,3%,

personalikulu (palk

+

vahen-

Palgakulu osatähtsus
moodustas 55%

sotsiaalmaks)

kogukulust.
Riigieelarveväliste
ja grantide

allikate arvelt rahastati 15,8% töötasust

arvelt 1,7%

gukuludest (1998

(1998

30,9%, 1997

Majandamiskulud

allikate

(1998

2,3%). Majandamiskuludeks

13,8%)

läks 29,6% ko-

31,4%).
kaupa

KGN
Kontorikulu
7 —85222]. 4342
2676,3]- 13GAN

j

väline
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ÜLIÕPILASESINDUS
Veebruaris

jõustusid ülikooliseaduse muudatused, mis

kond valib vabadel

ja

üliõpilaste õigust

üliõpilasesindusel

ülikoolist sõltumatult enda

hustab ülikooli rahastama

üliõpilasedustust

tutvumas Soomes

Märtsi

ja tõstis

lõpul

põhikirja

üliõpilasesinduse

Sealne

hästi

välja

pikal

taval

arendatud

motivatsiooni Eestis edasi

valitud 28-liikmelise

organisatsiooni väljakujundamine. Omajagu

Liidu eestvedamisel

töötamine, millega oli algust tehtud
saada seaduse eelnõu

hoopis

Tallinna

üliõpilaskonna põhitoimkon-

mõne liikme võrra.

juhtide positsioonid
uus

juhtkond.

jätkus üliõpilaskondade

seaduse

1993. aastal. Seekord seati
aastal 2001. Senine

Vaba-

ühendati

pal-

Eesti

välja-

eesmärgiks

tegevus seaduse

ei olnud viinud seaduse vastuvõtmisele, kuid andis tulemuse

tudengitekevadpäevade

jalgpallivõistlus

karikas ka üle anti.
Juuni

lõpupäevil

käisid

ümbruses asuvate

meeldiv

osaleti

raames

üliõpilasesinduse

tuli

ilm oli suvine

puhata ja

kellele

oli Eire Endrek-

ja üliõpilasesindusega

et paremini üksteist tundma

rohkesti. Tutvuti ka pikniku-

ja osalejaid

paekivipaljanditega ja

üliõpilaste

TTÜ meeskond,

liikmed

Astangul piknikul,

EÜLi suvepäevadel Saaremaal.

kasulikuga

oli tehnikaülikooli

Võitjaks

Üliõpilasesindusepoolseks projektijuhiks

õppida. Üritus õnnestus,

Augustis

1999

rändkarikale.

seotud inimesed ülikooli lähistel

koha

toe-

tegijatelt

ülikooliseaduse muudatuste vastuvõtmise näol.

korraldada

son.

alustati

Detsembris valiti

riigikogu menetlusse

andis

esimene koosolek toi-

vajadust muuta organisatsiooni esialgset struktuuri.

galise juhatuseliikmete positsiooniga.

väljatöötamisel

1949) ning

aastast

suvepuhkust jõuti kujundada juhatus ning

tahtlikkuse alusel tegutsevate toimkondade

Üliõpilaskondade

tegutsemast

toimiv süsteem

muudeti endist sekretariaadi koosseisu

Septembris

ko-

nime all taas

aega nõudis uutelt

ja tavadega tutvumine. Seejärel

Novembris tunnetati

ning

üliõpilasesinduse ja seda

tava

nad.

(alates
ja

üliõpilasesinduse

Esmaülesandeks võeti töövõimelise

kirja väljatöötamist.

seadus

tegutsemiseks.

aprillis.

Enne

kes soovisid

üliõpilasaktivisti,

mus

ülikooli struktuuri

uus

üle otsustada

Helsingi Ülikooli ja Lappeenranta Tehnikaülikooli

suhtumisel põhinev

rohkesti ideid

omavalitsusele. Lisaks lubab

vastavalt seadusele

üliõpilasomavalitsuse tegevusega.
soosival

üliõpilas-

üliõpilasesinduse põhikirjalist tegevust.

Maärtsi keskel käisid kaheksa

käivitada,

täpsema aluse

demokraatlikel valimistel üliõpilasesinduse, mille ülesan-

deks on teostada

lakanud

andsid

teostamiseks. Uus seadus määras, et ülikooli

üliõpilasomavalitsuse

NLi

sõjaväeosa jäänustega.

Päevade eesmärk oli ühendada

taastada kohalikku

puisniitu.
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TTÜ üliõpilaskond
TTÜI

kord kahe kuu

on

vastu olulisi otsuseid Eesti

jooksul koos

tähtsatest otsustest oli ühtsete
tembris nimetas

käivas

voli-

tudengkonna nimel.

EÜLi volikogus

viis kohta.

Üks

lähtekohtade kinnitamine.

Sep-

üliõpilasesindus üliõpilaste esindajad õppevaldkondade

nõu-

kogudesse. Igasse kinnitati
Tallinna

Üliõpilaskondade Liidu (EÜL)

oli esindatud Eesti

kogu koosolekuil, kus võetakse

hariduspoliitiliste

kaks

üliõpilast,
1999

tudengite sügispäevade

korraldatavaks ürituseks stiilijalgpall.
määral

mis teeb kokku 18

ajal

oli tehnikaülikooli

TTÜ staadionile kogunesid

publikut. Mäng stiilipunktidele

konnad

ja parajal

Võitjaid

autasustati meenetega.

üliõpilast.
üliõpilaste

mitmed võist-

läks

igati

korda.

Üliõpilasesindusepoolseks projektijuhiks jälle

E. Endrekson.
Peale mõneaastast soikumist ilmus oktoobri keskel
erinumber Tudengiekstra. Leht osutus
teha lisatrükk. Lehe ilmumine leidis

Kopenhaagenis Põhja- ja

esinduste konverentsil. Vahetati
Detsembri
VI 212 sai

kajastamist ka

Aivar Hannolainen. Oktoobri

projektijuht
Talvik

väga loetavaks.

alguses

lõpul

Baltimaade

ajalehe

meedias.

koliti kõik

tiraažile

üliõpilasesinduse

ülikoolide

õppehoonesse.

100 hakati

üliõpilaspileteid ja tegelema tudengite sõidusoodustusega,

ja Rait

üliõpilas-

oskusteavet.

ruumid VI

ruumis VI

tuli

Üliõpilasesinduse

viibisid Lea Danilson

pealinnade

Euroopa üliõpilasesinduste

üliõpilasesinduse peastaabiks,

Tehnikaülikool

Tuhandesele

samas

välja

andma

jätkas

tööd

haridussekretär-nõustaja.
Töise
Nõmmel

ja

muutusterohke

Bulldogi

giat edasitegutsemiseks.
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1999.

Pubis. Tehti

aasta

üliõpilasesinduses lõpetas jõulupidu

pilakingitusi,

söödi

jõulutoite ja

anmutati

ener-

VILISTLASKOGU

Liikmeid oli aasta

lõpuks

300.

Vilistlaskogu juhatus
Kitsing

Transiidikeskuse AS arendusdirektor

;

Aare

juhatuse

esimees

Andres Sarri

juhatuse

Eesti Talleks AS

Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Olav Aarna

PIC Eesti AS

Eipre

Aarne

juhatuse esimees

aseesimees

tegevdirektor

Kaido Hääl

Tallinna Tehnikaülikooli

Aadu Kana

Keskkonnaministeeriumi ehitusosakonna

professor

juhataja
Elmar Kruusma

AS Flora Liit

Sulev

AS KPMG Estonia

Ago

Luiga

Siim

juhatuse

AS Eesti Telekom

Toomas Tuul

Muuga

aprillil

esitatud

1998

toimus

majandusaasta

augustil

valis

aruanne

juhatus

uus

oma

hatuse esimehe, ühtlasi ka Eesti
Toomas Lumani,

lõpetanud

Toomas Luman ka

CT AS

Tallinna

juhatuse

kus kinnitati

ja revisjonikomisjoni

juhatus.

Koostöös

stipendiumid.
teedri

Tehnikaülikooli

Arengufondi nõukogu

said

väljapaistvalt

stipendiumi

esimehe

üliõpilasele

hea

ja Eduard

on

esimees.
vilistlas-

õppeedukusega

üli-

Manuilov infotehnika

määramise kohta andis neile immat-

vilistlaskogu juhatuse

audiitorfirmaga

KPMG Estonia

esimees Aare

kuulus KPMG Estonia

Kitsing.

asutati Peeter Riida nimelised

Peeter Riit töötas aastaid tehnikaülikoolis

juhatajana ja

Grupi ju-

Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse

Ilison humanitaarteaduskonnast

teaduskonnast. Tunnistused

Samal

ülikooli 1980 ehitusinsenerina. Eelmisest aastast

kogu stipendium. Stipendiaatideks

rikulatsiooniaktusel üle

juhatuse poolt

aruanne.

koosolekul aasta vilistlaseks EE

Samal koosolekul määrati konkursi tulemusel kahele

õpilased Lauri

esimees

juhataja

vilistlaskogu üldkoosolek,

koosolekul valiti vilistlaskogule
20.

audiitor-partner

AS Eesti Põlevkivi arendusdirektor

Toomas Sõmera

27.

esimees

asutajate

raamatupidamise

ka-

hulka. Hukkus 1994 reisi-
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laeva Estonia katastroofis. Konkursile taotluse esitanud

üliõpilaste hulgast valiti

stipendiaatideks majandusarvestuse bakalaureuseõppes üliõpilane
rikson
tused

Erki Hend-

Aarne Kümnik. Tunnis-

ja majandusarvestuse magistriõppe üliõpilane

määramise kohta anti üle talvisel majandusteaduskonna

stipendiumi

lõpu-

aktusel.
Seitse tehnikaülikooli vilistlast

-

Toomas

Luman, Jüri Mõis, Andres Sarri, Koit Uus

juurde vilistlaskapitali,
takse

kandes

stipendiume. Vilistlaskapitali
Raekojas

Kaldoja,

asutasid

Toomas

arengufondi

üle 50 000 krooni. Raha investeeri-

intressidest hakatakse tehnikaülikooli

ja kogutud

Tallinna

ja

igaüks fondi

Väino

Annus,

Olari Taal

asutamine toimus

üliõpilastele

arengufondi pidulikul

maksma
esitlusel

26. novembril.

VILISTLASKOGU JA EESTI INSENERIDE LIIT
EILi

presidendi

TTÜ Vilistlaskogu

Leo Mõtuse sõnavõtt

üldkoosolekul 27.

1999

aprillil

TTÜ

Mõistmatu inime, kui läheb

aulas

mõistjate sekka,

Olgu vait ja vagusi;
Keegi

ei märka, et ta miskit ei mõista,
Kui keelt

peab kammitsas.
Vanem Edda

Kallid kaasvilistlased.
Tsiteeritud
ka

minul

väga

ühistegevuse
edusammud
kiirema

viikingite

elutarkus istub meis

raske tulla

vormi kohta.

ja ponnistused

arengu

ja

listlaskogu liikmete

ja
On

avaldada

kõigis tugevalt

ju kõigile

sees, mistõttu oli

arvamust selle

oma

hästi näha

suhteliselt uue

vilistlaskogu juhtkonna

kaasvilistlaste aktiveerimiseks. Peamised takistused

suurema

edu saavutamisel

on

minu meelest

väikesest arvust. See omakorda

mend aastat kestnud vabatahtliku

on

tingitud

tingitud ligi

vi-

viisküm-

ühistegevuse väljajuurimise praktikast

ühis-

tegevus sai toimuda vaid käsu korras ja etteantud juhiste kohaselt.
Ma esindan
vilistlaste

siin Eesti

alamhulgal

on

Inseneride Liitu,

ju

enamik Eestis

listlased. Ka insenerid ei ole eriti aktiivsed
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mis

oma

põhineb

tegutsevaid

üsna

suurel

insenere

TTÜ

TTÜ

vi-

kutselise kuuluvuse avaldamisel,

VILISTLASKOGU

siiski oleme

jõudnud

me

insenerini. See

on

liitunud vilistlaste

aktiivselt

ei ole

arv

ja Eesti

paika eriti TTÜ lõpetajate

Ülikooli Vilistlaskogu

tervet kadedust

Tartu

ülikooli

dineerimiseks
kõlaks

juhtkonna

suured

liiga

TTÜ

Ülikoolile

on

on

veerimisele. Võib-olla

oma

oma

otsuste

äris edukate

tugevaks tegevuse koor-

pisut

inetumas

lähihuvidele

sõnastuses

ja pööravad liiga

ja tehnilise kõrghariduse

elluviimisele.

õpetada.

peatähelepanu pööranud

peaks

tegevus

poliitikas ja

tehnilise arengu

raske uusi trikke

siiani

oluliselt

äratab minus

majanduslike ja poliitiliste

isiksused. Sama mõte

strateegia väljatöötamisele ning
Vanale koerale

päris
väide

hästi fokuseeritud ühisaktsioonidele. Peab

vilistlased mõtlevad kitsalt

Inseneride Liit

see

poolest küll

Sellegipoolest

hästi kooskõlastatud

soodsate

tähelepanu Eesti riigi pikaajalise

vähe

oma.

et tehnikaülikooli vilistlased on nii

häbiga tunnistama,

lõpe-

ligikaudu

Kahjuks peab

saanud võimalikuks ennekõike tänu

on

ning

lõpeta-

Jääb üle tõdeda, et

ei ole vormiliste näitajate

Ülikooli lõpetanute

ülikooli toetuseks. Tartu

vilistlaste

Vilistlas-

suhtes.

paremas seisus kui Tallinna Tehnikaülikooli

läbisurumine

TTÜ

Inseneride Liidus

liiget.

normaalne ühiskond ei ole Eestis veel taastekkinud.

Tartu

ka

vilistlasorganisatsioonidega ja erialaliitudega. Seega peaks

enda kutsealasest arengust huvitatud

6000

ja

vahekorras tehnikaülikooli

õiges

olema veidi üle 800 liikme

vilistlaskogus

registreerunud

põhjendus järgnevaks koostöö pakkumiseks.

Normaalses ühiskonnas seob umbes kolmandik ülikooli

jate koguarvuga.
tajaid end

2000 erialaliitude liikmeks

et erialaselt aktiivsete inseneride

Esmapilgul tundub,
koguga

peaaegu

ka minu ainus

osa

Nii

vilistlaskogu

kui ka Eesti

olemasolevate vilistlaste akti-

tähelepanust pöörama uue põlvkonna vilistTTÜ Vilistlaskogu ja Eesti

laste kasvatamisele? Kas ei oleks mõistlik ühendada
Inseneride Liidu
samal

juba

ajal

jõupingutused

meid
noorte liikmete kasvatamisel? See ei
sega

levitamast ühiskondliku

koostegemise (ja

olemasolevate vilistlaste ja inseneride hulgas.

ellusuhtumise

mõjutamine

juba väljakujunenud

on

Esitan teile arutamiseks TTÜ
vikku suunatud

ja

isetegemise)

Tunnistagem siiski,

pikemas perspektiivis

isikute mõttemaailma

eriti

ideesid

et noorte

tulemuslikum tegevus kui

ellusuhtumise muutmine.

Vilistlaskogu ja

Eesti Inseneride Liidu tule-

tegevuse esimesed võimalikud ühised sammud:

*

Koostada

*

Korraldada

ja jagada esimese kursuse üliõpilastele teatmik,
TTÜ Vilistlaskogu ja EIL struktuuri ning eesmärke.

tund, kus

(näiteks

kord

aastas) tudengitele

suunatud

selgitatakse vilistlaskogu tegevust ja

alaliitude kontaktisikute

ning

mis

selgitaks

teabepäev/teabe-

antakse infot EIL eri-

liitumisvõimaluste kohta.
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*

Koos

TTÜ-ga tuleks sisse

üldisest

andmebaasist),

seada korralik

tudengite andmebaas (väljavõte

mis võimaldaks saada

pildi õppimise tulemus-

likkusest, huvidest ja erialastest kavadest. See oleks lähtematerjal tudentäiendava

poolt. Hiljem

täiendõppe
*

nõustamisteenuse korraldamiseks

Koostöös

saaks

süsteemi

sama

vilistlaste

laiendada

ka

TTÜ instituutidega

tuleks korraldada

lõpetanuid korrapäraselt

TTÜ

teavitada

vilistlaste

Vilistlaste kontaktandmete

Usun,

et kui

oluline nõue ka

ülalloetletud

märgatav vilistlaskogu

omamine

õppekavade

samme

liikmete

arvu

laskogud

on

kuulumist

ja

Jõudu
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ja

praegu

loomulikuks
edu teile!

vilistlaste

akrediteerimisel.

järsk kasv.

peab

oma

Kahesaja

Ühendriikide

karjäärile

iga-aastast rahalist

materjale.

pidev tagasiside

rakendada viis aastat järjest,

loodetavasti samale tasemele, kus Ameerika
vilistlane

ja

arves-

vilistlaskogu ning

EIL uudistest, saates laiali ka ühiseid eesmärke tutvustavaid

on

eriala-

alaseks nõustamiseks.

tussüsteem ja kõiki

TTÜ-ga

ja

vilistlaste

;

gite

inimeste

aasta

peaks

olema

pärast jõuame

ülikoolid

ja

vilist-

oluliseks vilistlaskokku

toetust oma ülikoolie.

ARENGUFOND

Arengufondi nõukogu
Toomas Luman

EE

Grupp

AS esimees

esimees

Toomas Sõmera
esimehe

AS Eesti Telekom

juhatuse

esimees

asetäitja

Ain Hanschmidt

Eesti

Ühispanga juhatuse

Jaak Leimann

Tallinna Tehnikaülikooli

Aadu Luukas

Pakterminali

Jüri Mõis

EV siseminister

Gunnar Okk

AS Eesti

Olev Schults

Balti Cresco

nõukogu

esimees

professor

esimees

Energia juhatuse esimees
Investeerimisgrupi

AS partner

Jüri Tanner

Tallinna Tehnikaülikooli kantsler

Enn

Standard AS

Veskimägi

Tiit Vähi

Läbi

jatele,

juhatuse
AS

Valga Group

kogu

aasta tutvustas

kuna fondi üheks

arengufond

eesmärgiks

nii tehnikaülikooli kui ka

on

oma

Eesti

arengufondiga

esimees

nõukogu

esimees

tegevust Eesti edukatele ettevõt-

ettevõtjate

kaasamine koostöösse

aitamaks kaasa Eesti tehnika-

ja

ma-

jandushariduse kestmisele ning arengule.
15. märtsil otsustas
tele

14

krooni),

stipendiumi,
neli

arengufondi nõukogu

neist kaheksa

25 000

Magistriõppe ja doktoriõppe üliõpilastele

septembril

kinnitas

seisu: Toomas Sõmera

ja Tiit
28.

krooni) ja

kaks

15 000

doktoriõppe

000 krooni).

suunitlusega tagamaks Tallinna
10.

üliõpilas-

bakalaureuseõppe üliõpilastele (a

magistriõppe üliõpilastele (ä

üliõpilastele (a 40

asutada tehnikaülikooli

määratavad

stipendiumid

Tehnikaülikoolile akadeemilist

on

nõukogu arengufondi stipendiumikomisjoni

(esimees),

siht-

järelkasvu.
koos-

Jaak Leimann, Toomas Luman, Jüri Tanner

Vähi.

septembril

sõlmiti

gufondi ja OÜ Eesti
stipendiumide

TTÜ Arengufondi ja Hansapanga ning TTÜ

Ehitus vahel koostöölepingud tehnikaülikooli

Aren-

üliõpilastele

maksmiseks.
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olles eelnevalt

Stipendiumikomisjon,
avaldused

ja

saanud

oktoobril aasta

riõppes

3

doktoriõppes
8

said

doktoriõppe üliõpilased

magistriõppe üliõpilased
Irina Preis

konkursile esitatud

vastava kinnituse

ettepanekule

stipendiumid järgmiselt

(matemaatika-füüsika) ja

3

stipendiumi ja magist-

Ingo Valgma (energeetika),

Valeri Kravets

Alar

(süsteemitehnika);

(infotehnika),

Sirli

Sipp (keemia),

(mehaanika);

(humanitaar),
(majandus),

Andres

Indrek Tirmaste

Luga (infotehnika),

Janno Veskimäe

(majandus),

(ehitus),

Priit Laaniste

Rando Rannus

(keemia),

Tõnu Roosaar

Deniss Soob
Eduard

(mehaanika),

(süsteemitehnika).
arengufondi

15. oktoobril käivitus

koordineerimisel

projekt “IT-kolledži
olid

tegevuskava koostamine”, ülejäänud projektist osavõtjad
Baltic

määras 7.

stipendiumi.

Marko Kääramees

bakalaureuseõppe üliõpilased

Petlenkov

läbi vaadanud

stipendiumi ning bakalaureuseõppes

Stipendiumi
Leibak

nõukogult

oma

Computers Systems,

AS Eesti Telekom, AS

Microlink,

AS

Standard,

AS Eesti Mobiil-

telefon

ja Hill 8 Knowlton Balti. Projekti eesmärk oli luua organisatoorsed
eeldused IT-kolledži käivitamiseks. Kolledž asutatakse riigi, ülikoolide ning
erasektori koostööl

ja

kava

järgi

alustab tööd 2000

18. novembril korraldati Tallinna
vuse

tutvustamiseks fondi

Sõlmiti

pidulik

koostöökokkulepe

Koostöökokkuleppega

sügisel

raekojas arengufondi

esitlus. Anti kätte

Eesti Mobiiltelefoni

asutati EMT

stipendium.

vilistlaskapitali asutajate ja TTÜ Arengufondi

Tallinnas.
eesmärkide

ja tege-

arengufondi stipendiumid.

ja TTÜ Arengufondi

Toimus

vahel.

lepingu allkirjastamine

vahel. Esitlusel viibisid

majan-

dusminister, Soome ja Rootsi suursaadikud, majandusringkondade esindajad.
16. detsembril
vahel.

allkirjastati koostööleping

Koostööleping

näeb ette

20. detsembril vaatas
Tõnu

Grünbergiga läbi

Eesti

stipendiumid

Energia ja TTÜ Arengufondi

ülikooli

üliõpilastele.

arengufondi stipendiumikomisjon

taotlused

ja

konkursile esitatud tööd

stipendiumi järgmistele bakalauruseõppe üliõpilastele:

“Mobiilsidesüsteem
Services” ja Pavel

Stipendiumid
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koos EMT

ning

esindaja

määras EMT

Madis Malvile ainetöö

TETRA”, Jaan Raivetile ainetöö “General Packet Radio

Zuravljovile

ainetöö

“Digitaalsed

mobiilsidestandardid” eest.

anti üle 22. detsembril infotehnika teaduskonna

lõpuaktusel.

ÜLIKOOLI SÜNDMUSED

4.

jaanuar

Keskkonnakaitse

Enno

ja keemiatehnoloogia õppetooli emeriitprofessori

Siirde 80. sünnipäevale pühendatud elutöönäituse avamine. Väljapanek jäi lahti
kaheks nädalaks.
12.

jaanuar

Kuratoorium hindas ülikooli eelmise aasta tegevuse heaks.
tati ülikooliseaduses sätestada
tamise

üliõpilase

seisund

ja kutsetegevuse õiguslikud alused,

Riigikogul

ning püstitada

soovi-

kutse omis-

haridusministeeriumil

aga

välja

töötada üliõpilaste suunamise kord teiste riikide tehnika- ja tehnoloogiaülikoolidesse
12.

õppima alasid,

mille

viljelemine

Eestis

Juhan

Jaigi

100.

sünniaastapäevaks üllitatud

teraamatu “Tiroliaana” esitlus Eesti Akadeemilises

kirjaniku

tütar 110 Jaik

jaanuar-3.

Riedberg

Raamatukogus.

mälestus-

Kohal viibis

Pariisist.

veebruar

Raamatukogus

üleval Eesti

Anton Uessoni 120.
14.

otstarbekas.

jaanuar

TTÜ kirjastuse poolt

13.

pole

riigitegelase ja

Tallinna Tehnikumi

sünniaastapäevale pühendatud

õppejõu

näitus.

jaanuar

Raamatukogu nõukogu valis raamatukogu uueks
ruarist senise

lõpetamisest

peainformisti

saadik

1976,

Jüri Järsi, kes

töötab

direktoriks alates 18. veeb-

TTÜ-s pedagoogikaülikooli

olles viimased tosin aastat

tegelnud raamatukogutöö

automatiseerimisega.
19.

jaanuar

Rektor Olav Aarna

koostöölepingu
side

ja AS

ja telekommunikatsiooni

28.

Ericsson Eesti

viieks aastaks. Firma

president Veiko Sepp allkirjastasid

pakub üliõpilastele lõputööde

teemasid

vallast.

jaanuar

Järvamaa koolide

õpilased

tutvusid

õppimisvõimaluste ja vastuvõtutingi-

mustega ülikoolis. Käidi uudistamas teaduskondi.
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11. veebruar

Soojustehnika

instituudis

“Lämmastikoksiidi

ja

leemid”. Ettekanne

põhines

pidas loengu

lektor Ph. D. Indrek Aarna teemal

vesiniku vahelise reaktsiooni

Ülikoolis (USA)

Browni

kineetikaga

seotud

prob-

kaitstud doktoritööl.

25.—27. veebruar
Viies noorte Teeviida-infomess Eesti Näituste messikeskuses Pirital.
vastu valitses

piisavalt

huvi, tunnustatuim ala endistviisi

suur

TTÜ

majandus.

2. märts

Käitismajanduse

instituudis

tööohutuse

teabepäev.

Esindatud

olid

Tartu

ülikool, päästeamet, sotsiaalkindlustusamet, tervisekaitseinspektsioon, tööins-

pektsioon,

kokku

poolsada

inimest.

9 Märis
Mehaanikainstituudi teadur Toomas Liiv kaitses Stockholmi
Tehnikaülikooli hüdraulika osakonna koosolekul litsentsiaadi
lainetuse

eksperimentaalsest

Kuningliku

väitekirja

murd-

uurimisest laseranemomeetri abil.

12. märts
Aulas olid koos automaatikud.

Räägiti

meremõõdistamisest Eestis, radar-

katte modelleerimisest, arvutisüsteemide tõrketaluvusest
kast. Professor Ennu Rüstern võttis

geetikamajas Koplis pidas
18. märts-7.

ja

tööstusautomaati-

jutuks automaatikainstituudi

tuleviku. Ener-

aastakoosolekut Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts.

aprill

Peahoones avatud näitus “Akadeemik Ottomar Maddison 120*.
25. märts

Teabepäev sisseastujaile.
ratooriume.

ja

Kirjastusnõukogu vaagis

eelarve täitmist. Kinnitati
B.—lo.

kuses loodud vähi

ja

huvilised said külastada labo-

kirjastuse

läinudaastast tegevust

õpikute ja teaduskirjanduse väljaandmise

pälvis tähelepanu TTÜ

varajast avastamist võimaldav

kava.

biomeditsiinitehnika kes-

mikrolaine-radiomeeter. Raa-

sidetehnika instituut näitas seadmeid kaabeltelevisiooni-

firmadele

ning USA-sse turustatavaid satelliitside

tehnoloogilisi sagedusfiltreid.

176

loengud,

ülikooli

aprill

Tartu innovaatikamessil

dio-

Toimusid

maajaamadele

ja

antenni-

mõeldud

kõrg-
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16.

aprill

;

Teist korda roheline päev ülikoolis.

Koguti vanapaberit,

avati jalgrattahoid-

lad, tehti istutustöid. Ettevõtmise hingeks oli keemia ja keskkonnakaitse tehno-

loogia üliõpilane
19.

Allan Kokkota.

aprill

Strahlsundi Kõrgemas Tehnikakoolis toimunud seminaril “Taastuv ja vesi-

nikuenergeetika”
dist

osalesid dotsent Peeter Raesaar

ning magistrant

Erkki

Purge ja üliõpilane

elektroenergeetika

Siim Paist

instituu-

soojustehnika

insti-

tuudist.
19.

aprill

Tallinna

Tehnikaülikooli,

Eesti Masinatööstuse Liidu, Liitetehnika

(Saksamaa), OÜ

Katsetamise Instituudi

terjalide

ühisel ettevõtmisel asutati sihtasutus TTÜ

Setton

ja

Kuusalu

ja

Ma-

Tehase

Materjalitöötlustehnoloogiate

Siir-

dekeskus.
19.—24.

aprill

Ülikooli

esindus

külastas rahvusvahelist tööstusmessi

saavutusi tutvustasid messil automaatikainstituut,
roonika

20.—21.

materjalitehnika

instituut ja

materjaliuuringute

keskus.

'

professor Lauri

esines

õppejõududele

Niinistö

Helsingi

külalisloengutega

ülikooli

au-

Tehnikaülikoolist.

aprill
Nõukogu energeetikakomitee

Riias toimunud Balti Ministrite
koosolekul käis dotsent Tiit Metusala
24.—27.

nopac kasutavaid

Group'i

elektroenergeetika

töörühma

instituudist.

aprill

Raamatukogu

25.

elektriajamite ja jõuelekt-

aprill

Keemiateaduskonna

21.

Oma

instituut, elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut, raadio- ja

sidetehnika instituut,

doktor

Hannoveris.

direktor Jüri Järs oli

raamatukogusid

integreeritud raamatukogusüsteemi

ühendava

organisatsiooni

In-

Innovative Users

aastakonverentsil Oaklandis Kalifornias.

aprill

TTÜ Akadeemilise Meeskoori vilistlaste asutatud Eesti Meestelaulu Seltsi
Tallinna Meeskoor tähistas
Lauldi

peaasjalikult

oma

10. aastapäeva kontserdiga

eesti klassikat,

juhatasid prof.

Kontserdil astus üles ka vennaskoor Tartust

tapäevapidu peeti

prof.

Kuno
Alo

Mustpeade majas.

Areng ja

Ritsingu

Glehni lossis. Ilmus raamat laulumeeste

Jüri Rent.

käe

all. Aas-

elulugudega.
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26.—30.

aprill

Tallinna

lipäev,
27.

Peeti maha rattaralli

kõrgkoolide tudengite kevadpäevad.

vaadati

ja keeg-

filmiprogrammi.

aprill

Aulas

juhatuse

vilistlaskogu

üldkoosolek.

Ülevaate

eelmisest tegevusaastast

esimees Toomas Sõmera. Eesti Inseneride Liidu
EILi koostöö

vilistlaskogu ja

Mõtus arutles

tegi
Leo

võimaluste üle. Juhatuse uueks

esimeheks valiti Tallinna Sadama tehnikadirektor Aare
27.

president prof.

Kitsing.

aprill

Läänemere

Ülikooli

tööstusheitvete

verents

teema “Säästev

neriteks olid Gdanski, Riia
28.

veemajandus”

kahjutustamisest. TTÜ

raames

peeti

videokon-

keemiatehnika instituudi
part-

ja Uppsala ülikool.

aprill

Katsekoja

ehituse sertifitseerimise töörühm

teerimaks firmasid AS Level
28.—29.

ja AS

tegi väljasõidu

Saaremaale audi-

Saare Lubi.

aprill

Tampere

Tehnikaülikoolis esines

teerimisest Venemaal

loengutega teraskonstruktsioonide projek-

professor Kalju

Loorits ehitiste

projekteerimise

insti-

tuudist.
29.

aprill

Glehni lossis tähistati

piduliku koosviibimisega ajalehe

poolesajandat sünnipäeva.
endisi

ja

30.

tänaseid

autoreid,

Peeti

“Tehnikaülikool”

lauakõnesid, toimetaja Urmi Reinde

meenutati olnud aegu

ja

aprill

;

Pädaste mõisas Muhumaal

esindajatega

tänas

nähtud inimesi.

kirjutas

eesotsas maavanem

Jüri

rektor Olav Aarna koos Saare maakonna

Saarega

alla Kuressaare

Kolledži

asu-

tamislepingule.

;

4.—6. mai
Keskkonnatehnika
reovee

ja

heitmete

kogu koosolekust

instituudi

direktor Heino

sümpoosionist ning Euroopa

Mölder võttis

osa

Euroopa

Veekaitseassotsiatsiooni nõu-

Münchenis.

5.6. mai
Professorid Jakob

ning

teadurid Mart

Kübarsepp ja

Viljus ja

Põhjamaade pulbertehnoloogia
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6.—7. mai
Kuressaares toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Saaremaa
hetkeseis

ja perspektiivid” tegi emeriitprofessor

püsiühenduse

tehniliste lahenduste

tutvustas Suure väina ületamise

püsiühendus

Valdek Kulbach

ettekande

uuringu tulemustest, professor Ilmar Pihlak

uuringut ja liiklusprognoosi.

7. mai

Spordihoone juures

toimus Olav Karikose IX

muidu huvilised

lapsed, noored,

ja 8

km

mälestusjooks.

tegid

Kaasa

auhinnajooksjad.

10. mai
Tallinna Tehnikaülikooli rektor Olav

Aarna,

Tallinna

Pedagoogikaülikooli

rektor Mait Arvisto, Eesti Kunstiakadeemia rektor Ando Keskküla, Eesti Muusi-

kaakadeemia rektor Peep Lassmann, Eesti Kõrgema Kommertskooli president
Madis Habakuk, Eesti
Niinemäe

ning

Tallinna

Tööandjate ja
linnapea

Tööstuse

Peeter Lepp

Keskliidu esimees

kirjutasid

Toomas

alla sihtasutuse Tallinna

Ülikoolid asutamislepingule ja põhikirjale.
11. mai
Eesti Ehitusinseneride Liit alustas koostöös
seneridele madalvundamentide

hoidja

TTÜ-ga loengusarja

ehitusin-

arvutamisest, lektoriks geotehnika õppetooli

dotsent Valdo Jaaniso.

MII3 GI
Ehitustootluse instituut

ja

ehitiste

toonelement Rakvere tehases läbi
kaubabetooni
Inseneride

ja

professor

instituut viisid AS E-Be-

teabepäeva Lääne-Virumaa betoonitootjatele

raudbetooni sertifitseerimisest. Möödus 60 aastat

Ühingu

teatri rohelises

projekteerimise

kokku kutsutud II Eesti inseneridepäeva

(1939)

Eesti

avaistungist Estonia

saalis, kus päevakõne “Tehnika olemus ja ülesanne” pidas

Ottomar Maddison.

14. mai
Eesti

Elektroonikaühing, TTÜ

roonikainstituut

tähistasid

ümarlaud

Arutati raadio-

ja

sidetehnika instituut

aulas rahvusvahelist

konverentsiga “Ringhääling
Jürgenson.

raadio-

ning

elekt-

telekommunikatsioonipäeva

99”. Avasõnad lausus teede-

ja sideminister

Toivo

ja televisiooniringhäälingu digitaliseerumist, peeti

õppe- ja teadustööst.

14.—17. mai
Keeltekeskuse
Monika Sepp

inglise

keele lektoraadi

ja Katrin Sune olid

õppejõud

Espelli (English

Mari

Uibo,

for Special

Kärt Rummel,

Purposes

Estonia,

Latvia, Lithuania) projekti seminaril Otepääl.
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17.—21. mai
Keskkonnatehnika instituudi
naministeeriumi

esindajatega

Kaido Hääl

professor

Berliinis

viibis koos keskkon-

paneelelamute renoveerimise konverent-

sil.
21: mai
Prorektor Rein Küttner esines Patendiametr 80.

pidulikul

aastapäevale pühendatud

koosolekul hotelli “Viru” konverentsisaalis

ettekandega

“Innovat-

sioon Eestis aastatel 1992—1999.
23.—28. mai
Rektor Olav Aarna viibis

riigivisiidil

koosseisus

president Lennart

Kreekas. President

leidis aset kohtumine ülikooli

Mere kutsel Eesti

pidas

Ateena

delegatsiooni

Ülikoolis aulaloengu,

juhtidega.

24.--25. mai
Prorektor Rein Küttner
ettekande tööstuse arengut
deemiliste ringkondade

tegi

rahvusliku

arengukava

käsitleva peatüki

konverentsil Lohusalus

arutelul. Osalesid tööstuse ja aka-

esindajad.

25.—28. mai
Prorektor Rein Küttner
USA

osa

toimunud

ja soojustehnika instituudi

energiaameti algatusel ja
põlevkivialast

direktor Arvo Ots võtsid

Eesti Teaduste Akadeemia korraldamisel

uurimistööd

ja tehnoloogiat

käsitlenud ümarlauast.

26. mai
Kuratoorium arutas

pekavade

ning

arvu

rakendamisega
asutada

ülikooli

rõhutada info-

seotud

arengukava

teese.

Soovitati vähendada

õp-

ja kommunikatsioonitehnoloogia ning nende

õppekavade

eelisarendamise

tarvidust. Toetati mõtet

TTÜ juurde infotehnoloogia kolledž.

30. mai
Kalevi
Meeskoor
suks.

Spordihallis
ja

Mängu

olid

korvpalliplatsil

31. maih.

Seltsiga

ja

Akadeemiline
tehnikute ka-

Valdu Suurkask.

juuni
instituut koos Eesti Moritz Hermann Ja-

korraldasid noorteadlaste

tööstusautomaatika aktuaalseid

sümpoosioni

probleeme”.

arvukamalt Saksamaalt. Käidi vaatamas AS

180

TTÜ

vilistasid omaaegsed korviässad Joann Lõssov

Elektriajamite ja jõuelektroonika
cobi

vastamisi

Tartu Akadeemiline Meeskoor, tulemuseks 75:30

teemal

Külalisi tuli
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“Elektriajamite ja
välisriigist, kõige

Harju Elekter, AS

Glamox

HE,
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Keila Kaabel ja ABB Elekter tootmisettevõtteid. Vaheldust pakkus väljasõit
Lahemaa rappa.
1.4.

juuni

Professor Enn Mellikov
Valdna

materjalitehnika

Materials

Research

ja vanemteadurid

instituudist võtsid

Vello

European

Mellikovile oli

päikeseenergeetika materjalide uurimise,

ja kontakteerimise sektsiooni

ning

konverentsist “The

Prantsusmaal. E.

Society” Strasbourg'is

konverentsil usaldatud

2.

Jaan Hiie, JüriKrustok
osa

valmistamise

juhatamine.

juuni

Pärnu linnavalitsus, Pärnu

maavalitsus

millest loodetakse tulu tõusvat sealse

ja TTÜ

tehnika-

sõlmisid

koostöölepingu,

ja majandusalase

taseme-

ja

täienduskoolituse arendamisele. Linn ja maakond asutavad tehnikaülikooli üli-

õpilastele

kaks

6.—10.

stipendiumi.

juuni

Sakala Keskuses oli koos

XI

Põhja- ja

Baltimaade biomeditsiinitehnika

konverents, osavõtjaid 31 riigist üle maailma. Konverentsi korraldas TTÜ
biomeditsiinitehnika keskus koos Eesti Biomeditsiinitehnika
sika

ja

Meditsiinifüü-

Ühinguga.

7.

juuni
“Tehnikaülikool”

Ajalehe

kajastamisel ja avalikkusele
8.

kolleegium

arutas

kohta ülikooli elu

väljaande

tutvustamisel.

E

juuni

Ehitustootluse instituudi osalusel toimus Kundas seminar teemal “Tsemen-

tide

kvaliteet

ehitustootluse

ja

tsemendialased

uuringud”. TTÜ poolt

esinesid

ettekannetega

instituudi direktor Toomas Laur, dotsent Lembi Raado

ja katse-

laboratooriumi vaneminsener Artur Hain.
13.—-14.

TTÜ

juuni

Innovaatikakeskus korraldas hotellis

99”, teemaks innovatsiooni

Dynamics

Läänemeremaades.

Osavõtjaid

“Olümpia”

konverentsi “Baltic

ja tehnoloogiasiirde

uusimad

arengud

saabus lisaks siinsetele riikidele veel Itaaliast,

Suurbritanniast, USAst. Käidi raekojas linnapea Peeter Lepa vastuvõtul. Internetis avati näitus kolme Balti
13.—18.

innovaatilistest firmadest.

juuni

IUMRSi konverentsil

ja juhatas

riigi

sektsiooni

“Tänapäeva materjalid” Pekingis

materjalitehnika

esines

ettekandega

instituudi direktor Priit Kulu.
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14.—15.

juuni

Rektor Olav Aarna osales
aastakonverentsil

tehnikaülikoolide rektorite

Põhjamaade

Reykjavikis,

tehes ettekande

kaülikoolide konsortsiumi Baltech tegevusest ja
16.—18.

nõukogu

Rootsi tehni-

ja

laienemisväljavaadetest.

juuni

Kevadised

kraadiga.

Baltimaade

Cum

lõpuaktused. Lõpetajaid

oli seekord

laudega märgituid kogunes

dusõpikond (24), kiitusigi

tuli sealt

et manu” said Maria Koidu

kõige

49. Enim

rohkem

790, neist 83

(31).

magistri-

andis

magistreid

majan-

Teenetemedali “Mente

(ärikorralduse õppesuund) ja

sotsiaalteaduste

ma-

gister Agu Uudelepp (haldusjuhtimise õppesuund).
20.—24.

juuni

Professor Jakob

Kübarsepp pidas ettekande

misest rahvusvahelisel

kõvasulamite

ja

kermiste kulu-

pulbermetallurgia ja pulbermaterjalide

konverentsil

Vancouveris Kanadas.
21.

juuni

TTÜ
ajalugu
22.

muuseumis avati välismaal tehnikat

õppinud üliõpilaste korp!

Wäinla

tutvustav väljapanek.

juuni

Trükist tuli “Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1998”. >
25.—27.

juuni

Vilniuses Baltimaade
datud olid kõik
28.

üliõpilaste

TTÜ tudengite

laulu-

ja tantsupidu

“Gaudeamus”. Esin-

taidlusühendused.

juuni

Mäeinstituut tähistas omaaegse keemia-mäeteaduskonna
kateedri

rentsiga.
6.

juhataja

dotsent

Avatud oli

Ludvig

Kalmani

päevakohane

dekaani

sünniaastapäeva

ja

mäe-

teaduskonve-

näitus.

juuli

Ülikooli

külastas Saksamaa haridus-

Arutati koostöövõimalusi sealsete
20.

ja

teadusministeeriumi

delegatsioon.

õppe- ja teadusasutustega.

august

Hiiu

tenniseväljakul

vilistlaste tenniseturniir,

koos TTÜ spordikeskusega.
Ants Juhvelt
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Marko

Võitjaks

Moring.

korraldajaks vilistlaskogu

tulid naistest Kersti Kraas

ning

meestest
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22.—25. august
Kantsler Jüri Tanner võttis osa

Ühenduse
23.

Euroopa Ülikoolide

Institutsionaalse

Arengu

aastakonverentsist Lundis.

august 7. september

Peamajas avatud näitus

*BO aastat eesti tehnikaajakirjandust”,

millega

tähis-

tati kaheksa aastakümne möödumist “Eesti Tehnika Seltsi Ajakirja” avanumbri

ilmumisest.
26.

i

uue

:

august

Aulas

õppeaasta alguse puhul

ülikooli

nõukogu

lahtine

istung.

Pä-

rastlõunal spordihoones piknik ülikooliperele. Meeleoluks tantsis “Kuljus”,

jalga keerutasid ka pikniklased
27.

august

Kuressaare

Kolledži

avaaktus. Pidulik

30.

üliõpilast

päev

ülikoolis.

bakalaureuse-

Riigitellimuslikult

ja diplomiõppes ning

Vilistlaskogu stipendiumi

31.

145

said tehnilise füüsika

ja informaatika õppesuuna üliõpilane

alustas

õpinguid

magistranti ja

1246 uut

30 doktoranti.
Lauri

õppesuuna üliõpilane

Konstantin Manuilov.

august

Sihtasutuse

Korvpalliklubi

tada senise BC Tallinn

Tallinna

Ülikoolid asutajad

põhjal korvpallimeeskonna

osavõtuks Eesti meistrivõistluste esimese

protokolli allkirjastajate
11.—15.

tusprojekti

otsustasid moodus-

Tallinna

Ülikoolid

liiga mängudest.

/A. Le

Kavatsuste

hulka kuulus ka rektor Olav Aarna.

september

Poolas Torunis viibis EL
Dedicate

koordinaator
lenud

kapiitli-

august

Avaaktuste

Cog

leidis aset linnuse

toiming

Õppetöö algab veerandsaja üliõpilasega.

saalis.

Ilison

ise.

programmi

juhtivkomitee

TTÜ raamatukogu

“Telematics for Libraries”

koosolekul

kaugkooli-

ja lõpuseminaril projekti

asedirektor Gerda Koidla koos

Eesti

projektis

osa-

kaastöötajatega.

13.

september

TTÜ Arengufond kuulutas välja stipendiumikonkursi
õpimotivatsiooni ning hoogustamaks
14.—17.

toetamaks

üliõpilaste

järelkasvu ülikoolis.

september

Tallinna

koja platsil,

akadeemilist

tudengite sügispäevad.

Kava oli mitmekesine

tudengiturg

Rae-

simman Kloostriaidas, luuleõhtu Von Krahlis, filmide vaatamine
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klassikakontsert Muusikaakadeemia

Kinomajas,

TTÜ üliõpilaskond
15.

lustis ülikooli staadionil

uues

hoones

stiilijalgpalli

ja palju

september

:

Prorektor Rein Küttner käis rahvusvahelisel konverentsil “Eesti ja
Liidu riikide koostöö innovaatilise tootearenduse
tõstmisel” Soome riiklikus
17.

muud.

võistlusel.

tehnoloogia

Euroopa

ja tootmise konkurentsivõime

arenduskeskuses

Helsingis.

september

Ülikooli

81.

aastapäev. Aastapäevakõne pidas tootmistehnika professor Jüri
Papstel. Emeriidi seisusesse arvatud TTÜ automaatikute vaimne isa professor
Hanno Sillamaa sai

merkoori

Kuulutati

tänukirja.

leks osutus Toomas Luman.

kontserdiga, dirigeeris

20.—25.

vilistlane,

aasta

aulas

kel-

lõppes TTÜ kam-

Peeter Perens.

september

Mustamäel VI
teerimine

välja järjekordne

Nõukogu pidulik istung

ja

õppehoones

rahvusvaheline seminar “Puitlinnade dokumen-

konserveerimine”.

Rootsist, Soomest,

Taanist

ja

saabus

Osavõtjaid

Venemaalt.

Lätist, Leedust, Norrast,

Ürituse peakorraldaja

oli Lundi

Üli-

kool, Eestist osalesid projektis TTÜ ehitusteaduskond, Kunstiakadeemia ja

Muinsuskaitseinspektsioon.
20.—26.

september

Professorid Priit
mel

Kulu ja

materjalitehnika

Jakob

Kübarsepp ning

instituudist võtsid

osa

vanemteadur Lembit Kom-

VII Balti

materjalitehnika

konve-

rentsist Kaunases.
20.

september-5.

oktoober

Biomeditsiinitehnika keskuse professorid Hiie Hinrikus ja Kalju Meigas
seoses

Tempus-projektiga

21.—23.

september

Keskkonnatehnika instituudi dotsent Valdu Suurkask käis

burghis
28.

hoonete veevarustuse

ja

kanalisatsiooni seminaril, kus

Šotimaal
tegi

Edin-

ettekande.

september

Ülikool
üliõpilaste

sõlmis

Hansapangaga ja

Eesti

motiveeritust täiendavate

kohustuse toetada

õpilast ning
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meditsiinifüüsika seminaril Londonis.

Ehitusega koostöölepingud

stipendiumide

igal õppeaastal majandus- ja

Eesti Ehitus üht

ehitusüliõpilast.

kaudu.

tõstmaks

Hansapank

võttis

tehnikaala kolme edukat üli-
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28.

september

Eesti

Geodeetide

Ühing ning TTÜ geodeesia

koolitus-

ja

arenduskeskus

korraldasid ühingu liikmesfirmadele teabepäeva.
30.

september

Ehitiste
neridele

projekteerimise instituudi

loenguga

Eesti

direktor Vello Otsmaa esines ehitusinse-

projekteerimisnormide

EPN rakendamisest

pingebe-

toonile ning olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonide kandevõime hindamisest.

30.

september-1.

oktoober

Ehitustootluse instituudi direktor Toomas Laur võttis Eesti tsemendi

standardimise komitee esimehena

komisjoni

osa

aastakoosolekust Sevillas

Euroopa

jalubja

Standardimise Komitee tehnilise

Hispaanias.

6. oktoober

Põhja-Eesti

verekeskuse ja TTÜ

noripäev. Vereandjaid
koosoleku

pidas

tuli 130,

üliõpilaskonna

innovatsioonimessi

sekretariaadi eestvõttel doo-

esimese aasta

peamiselt

“Tehnoloogia

üliõpilased.

2000”

Esimese

ettevalmistav töö-

rühm, täpsustati ülesandeid ja tegevuskava.

;

15. oktoober
Rektor Olav Aarna

ja

Tallinna

Anneli Errit

Tehnikagümnaasiumi direktor

allkirjastasid koostöölepingu. Ülikool

abistab

peprogrammide koostamisel ja õppejõudude

gümnaasiumi

tehnikaainete

õp-

leidmisel.

21.—23. oktoober
Professor Jüri

Papstel ja

ülikoole ühendava DAAAM

sümpoosionil

doktorant Alo Saks olid masinaehitust
|lnternational

Viinis. Märkimaks

TTÜd mälestusmedaliga

Vienna

TTÜ panust

10.

aastapäeva

õpetavaid
tähistanud

ühenduse tegevusse autasustati

Medal of DAAAM International.

22. oktoober

Elektriajamite ja jõuelektroonika
uuendatud

tööstusautomaatika

tegevdirektor

Avo Tihamäe

instituudis avati Siemensi

õppeklass,

ja professor

ettevõtmise
Juhan

hingeks

Laugis.

seadmetega
AS

Siemens

Klass lubab teha ka

täiskasvanukoolitust firmadele.
2. november

Ida-Virumaa maavalitsuse koolituspäeval Jõhvis tegi
ettekande Eesti innovatsiooni-

ja Euroopa

Liidu

prorektor Rein Küttner

tööstuspoliitikast.
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5.—15. november
Peahoones

Briti

ted” tutvustamaks

näitus “Suurbritannia tulevik: millenniumitoo-

Nõukogu

saareriigi arhitektide, disainerite ja inseneride aastatuhande-

projekte.
8. november

Keemiamaja

kohvikus ülikooli aastaraamatu esitlus. Osalisi tuli arvukalt, nii

autoreid kui ka raamatu

teokstegijaid.

10. november
Peahoones avati

raamatukogu

ülikooliraamatukogu,
vustusel

80.

aastapäevale pühendatud

näitus “TTÜR

tehnikakeskraamatukogu”. Nõukogu saalis

“TTÜR eile,

täna

ja

homme”

järgnenud tut-

senisest käekäigust

räägiti raamatukogu

ja tulevikusihtidest.
10.—12. november
Prorektor Tiit
osakonna

Kaps

juhataja Rein

töörühma “Education,

koos

haridusministeeriumi teaduse

Vaikmäega

Knowledge

võtsid ekspertidena

ja kõrghariduse

Euroopa Komisjoni

osa

and Skills” esimesest töökoosolekust

Viinis,

tehes ühise ettekande Eesti haridussüsteemist.
11. november
VI

õppehoones

konverents “Muutuv

sitlesid akadeemiliste
märksõnad:

ülikooliraamatukogu”. Ettekanded

raamatukogude arengusuundi

infotehnoloogia, infoteenindus,

meil

ja mujal,

kä-

tähtsamad

infokäitumine.

18. november
Tallinna
konkursi

raekojas

anti

üle

võitjaile. Konkursile

jagati välja

3

stipendiumid TTÜ Arengufondi stipendiumi-

laekus 56 avaldust.

stipendiumi doktoriõppe,

3

Stipendiumikomisjoni

magistriõppe ja

8

otsusel

bakalaureuseõppe

üliõpilastele.
š

22. november-6. detsember

Insenerigraafika
nerliku kirjaoskuse

Gaspard Monge'“i

keskuse eestvõttel

raamatukogus

näitus “200 aastat inse-

algusest” tähistamaks kujutavale geomeetriale

teose “Geometrie

descriptive” kahe

sajandi

aluse

pannud

tagust esmailmu-

mist.
24. november
Aulas

daja”.

peeti Inseneripäeva 1999, juhtmõtteks

Toimus Eesti Inseneride Liidu

üldkogu,

“Insener

ühiskonna

aren-

anti kätte euroinseneri kutsetun-

nistusi ja tutvustati Eesti volitatud inseneri kutsete omistamise korda, sotsiaal-

186

ÜLIKOOLI SÜNDMUSED

minister Eiki Nestor rääkis valmivast kutseseadusest. Kokkutulek jätkus õhtul
Glehni lossis.

i

25. november
Aulas Eesti Keemia Seltsi 80.

aastapäeva

aktus. Sütiste tee

õppehoones

halduskultuuri konverents.
4. detsember

.

Eesti Teadlaste Liit tähistas

netemärgi saajate hulgas

10.

aastapäeva.

Sel

puhul

asutatud ETLi tee-

olid ka ühenduse endised kaasesimehed

jalitehnika instituudi direktor Priit Kulu

ja

tehnikaloo

TTÜ

miaterVahur

õppetooli hoidja

Mägi.
5. detsember
Estonia Talveaias laulis

Õnne-Ann

Roosvee

sünnipäeva,

kus

mund Räämet

jõululaule TTÜ

juhatusel.

TTÜ

Vilistlasnaiskoor Tiiu Sooba

Tallinna Eesti

väinlaanusi esindasid

ja emeriitprofessor

Heino

Majas peeti korp!

kauaaegne

ja

Wäinla 75.

ehitusala dotsent Rai-

Lepikson.

8. detsember
Rektor Olav Aarna

ja Valga maavanem

maavalitsuse esimesele

raamlepingule,

Rein Randver

kirjutasid

mis sätestab ülikooli

ja

alla

TTÜ ja

maakonna

va-

helise koostöö eelseisvaks viieks aastaks.
11. detsember

Ülikooli

akadeemiline meeskoor tähistas

Kuressaare Laurentiuse

peadirigendile

kirikus, kus

Jüri Rendile

oma

54.

aastapäeva kontserdiga
tuli TAMile

esmaettekandele

pühendatud

Aare Kruusimäe

ja

koori

“Missa Adventus”.

Aastapäevapidu peeti parvlaeval “Regula”.
13. detsember
Akadeemik Paul
riks

Kogermani mälestusloeng

geenitehnoloogia

keskuse dotsent Priit

“Vähist

ja biokeemiast”,

lekto-

Kogerman.

15. detsember
Infotehnika teaduskonnas rahvarohke vaidluskoosolek tarkvarakui intellektuaalse omandi tuleviku kindlustamisest,

Leppik ja

eeskõnelejad

BSA Eesti tegevjuht Ahti

Mart Ambur Microsofti Balti esindusest.

15. detsember

Üliõpilaste

teadustööde riikliku konkursi laureaatide autasustamine.

tunnistati auhinna vääriliseks arvuti- ja süsteemitehnika
Jaan Raik tööga

“Digitaalsüsteemide

modelleerimine

TTÜst

doktoriõppe üliõpilane

otsustusdiagrammidel”,
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keemia-

ja materjaliteaduse magistriõppe üliõpilane

naenergia

mõõtmist

meditsiinitehnika

mõjutavate tegurite

uurimine”

Kairi Randrüt tööga “Pin-

ning

elektroonika

Rain Ferenets

bakalaureuseõppe üliõpilane

bio-

ja

tööga “Pindmise

EMG kasutamine rehabilitatsiooniravi efektiivsuse hindamisel”.
16. detsember
ABB Control OY
tuudile

Helsingis

kinkis

elektriajamite ja jõuelektroonika

reaktiivenergia kompensaatori õppetöös

ABB EE Service Eesti AS

esindaja

insti-

kasutamiseks. Seadme andis üle

Arne Ahven.

18. detsember
Peahoones

ülikooli

ametiühingu

ansambel “Arsis” Aivar Mäe

korraldatud

jõulupidu. Mängis kellade

juhatusel.

20. detsember
Koos

oli

raamatukogu nõukogu.

teadustöö kindlustamisel

Arutati

raamatukogu

teabega ning järgmise

tulemusi

õppe- ja

aasta eelarve eelnõud.

22. detsember
Aulas talvised

riõppes,

99

lõpuaktused. Lõpetajaid

bakalaureuseõppes ja

175

oli sedakorda 309, neist 35

kraadieelõppes.

23

magist-

said diplomi

cum

laude.
29. detsember
Tallinna
lekom

ja

Tehnikaülikool,

Tartu

fotehnoloogia kolledži rajamiseks.
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Ülikool, haridusministeerium,

Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon sõlmisid

AS Eesti Te-

koostöökokkuleppe

in-
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Jüri Kann

KAHEKSAKÜMMEND ÜKS AASTAT
EESTI ISESEISVUST

Väga

austatud Tehnikaülikooli

Väga

austatud külalised!

Homme tähistame Eesti
teha

põgus tagasivaade,

pere!

iseseisvuspäeva.

et meenutada

Sel

puhul

ikka ja

on

jälle põhjust

sündmusi, mis toimusid nüüd 831

aastat

tagasi.
19. veebruaril

1918

võeti

Maakogu Vanematekogu poolt lõplikult

Eesti iseseisvuse manifest, mis kuulutati
ühtlasi anti

kõrgem ja korraldav

esimese Eesti
kõik toimus

Ajutise

olukorras, kus

okupatsioonivägede
toimus kahe

võim

Valitsuse

eest.

nädalaga (19.

24. veebruaril

välja

nn. Päästekomitee

peaminister

okupeerimine

veebruarist

5.

Saksa

Pätsiga

eesotsas. See

lähenevate

Saksa

1918.

vägede poolt

märtsini) ja

vastu

ja millega

kätte, kes pani ametisse

Konstantin

enamlaste võim oli lahkumas

Eesti

1918

a

kestis 19. novembrini,

kui Eesti Ajutine Valitsus sõlmis Saksamaa peavoliniku A.

Winningiga lepingu,

mille alusel võeti

üle.

maa

valitsemine

okupatsioonivõimudelt

Juba 25. novembril 1918 vallutasid aga enamlased Pihkva
1918

Narva.

Algas

Vabadussõda, mis

Venemaalt.

tunnustus tuli alles 28.

Vabadussõjaga,

Järgnesid Soome,

juulil

novembril

lõppesEesti- Vene rahulepingu

jutamisega 2. veebruaril 1920. Esimene de
Nõukogude

ja 29.

jure

tunnustus

Poola

välisriigilt

allakir-

tuli seega

ja Argentiina. USA-poolne

1922.

mis kestis 20.

novembrist 1918 kuni

3.

jaanuarini 1920,

võitis eesti rahvas endale riikliku iseseisvuse. Võidu saavutamiseks oli lan-

genud,

haavadesse

ja haigustesse

surnud

ja enamlaste

umbes 5000, haavatuid umbes 12 000 inimest. See oli

Nagu

on

kirjutanud Vabadussõjast Peep Ilmet,

meeles unistus

oma

maast, mida erilise

maaks. On alust arvata, et

just

sundis meie rahvast trotsima

soov

surma

saada

ja

sõja

langenud

hind Eestimaale.

mõlkus

soojusega
oma

terrori ohvriks

suurema

nimetati

sageli

osa

ka

rahva

hinge-

tükikene Eestimaad oli see, mis

kannatusi

sõjatandril.
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Me oleme praegu

mures

meie maareformi takerdumise

meie

pärast, sageli

kasvava bürokraatiamasina hammasrataste vahele. Lohutuseks võime tuua andmed

kus 1923. aastaks oli 20 000 mõisatöölise

(K. Lõhmus),

saanud ainult üks

Taas iseseisvaks saanud
suudetud

perekonnast

maad

neljandik.
Eesti

Vabariigis

edasi liikuda omariikluse teel.

kõikide katsumuste kiuste

on

Neid

märke

positiivseid

palju.

on

Nimetaksime ainult mõne:
*

Kui

meie Eesti

Vabariigi

järjepidevalt langenud,
*

1997

detsembris

kodanike keskmine

siis oleme uuesti

otsustas

Euroopa

eluiga

jõudnud

oli rida

aastaid

70 aastani.

Liit alustada

meiega

liitumisläbi-

rääkimisi.
*

Kui möödunud 1998 oli
raske aasta, siis meie

protsendi ringis
maailma

igati hea,

majanduskasv

aga 2,8

näitaja
*

on

majanduslikult paljudele
silmas

mullu oli 2,2

et välistada erinevate

datud andmetele toetudes

näitaja.

pidades,

et IMFi andmetel

protsenti, Euroopa

rahvastiku heaolu

ühe elaniku kohta

sisemajanduse kogutoodang

ulatub 40

piirkondadele

Liidu

kogu
vastav

protsenti.

Rahvusvaheline statistika hindab

jõuga,

maailma

vabariigi prognoositav majanduskasv kusagil 5,5

hinnatasemete

on

see

protsendini Euroopa

näitaja

on

mõju.

näitaja järgi,

korrigeeritud

Meil trükisõnas aval-

viimastel aastatel tõusnud

Liidu keskmisest. See ei

Kui lisada veel siia meie rahva

kus

ostu-

olegi

ja

nii halb

järjest suurenev liikumisvabadus,

siis on, mille üle heameelt tunda.
Eestlane

majandus
vabariigi
lid

on

on

olnud läbi

aegade rahulik,

stabiliseerumas.

rikaste

ja

ilusate

panevad asjad paigale.

Päris

positsioon
Kuid

on

kaalutlev

ja

kiiresti hakkab

ettevõtlik inimene, meie
muutuma meie

ühiskonnas.

väikese

karmid reeg-

Turumajanduse
palju seda, mis meile kõigile sügavat

muret

teeb.
*

Me ei

saa

hakkama vohava

*

Me ei

saa

jagu korruptsioonist.

Me ei

saa

jagu ametnike

*

kuritegevusega.

omavolist ja

järjest rohkem

lokkavast bürokraa-

tiast.
*

*

Hääbub
Ei

ole

põllumajanduslik
tekkinud

ühtegi

arendada Eesti Nokia.
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mis lubaks
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Aasta

tagasi

kõnes Eesti

oma

Vabariigi

80.

aastapäeval

ütles

president

Lennart Meri:

“Majanduse reformimine
ja kõikjal räpane

alati

dus kõnetab
et

neid

kokku

Valimised

riigivaras!

peene

See

on

ja

ukse

teeme

on

miljonäriks. Ajakirjanselle

asemel,

mille riisume

Vabariigi vaht,

Kui mitte varem, siis valimiste
aegu.

senikaua,

Ma isiklikult

ees.

See

ümberjaotamine.

tiitliga korruptant,

Eesti

on

ja heidame solgiämbrisse.

teeme ühiselt

Seda me

lihtsas keeles varade

lugupidavalt

peaaegu

öelda lihtsas keeles

kulbiga

on

aeg. Eilne ametnik muutub üleöö

kui vahtu

ei ole.”

enam

kahelda selle üleskutse reali-

julgen

seerimise võimalikkuses. Seda ei võimalda meie praegune valimissüsteem.
Meie riigi edasiliikumise suund võiks olla nagu terendus

silmapiiril

-

parema

elatustasemega, eluterve, turvalise ja demokraatliku õigusriigi poole!
Sellel teel ei ole
ole veel ükski riik

kahjuks

meile

eeskujusid,

jõudnud eespool

analüüsimiseks rikkalik

sest

postsovetlikust süsteemist ei

sõnastatud terenduseni. Küll

on

kiirelt arenenud riikide

globaalne kogemus

aga meil

näol,

nagu

Saksamaa, Jaapan, Rootsi, Kanada. Ja tark inimene õpib teiste edusammudest!
Tundub

tõesti, et esimeseks prioriteediks

selle realiseerumise võimalust enda

kirjutab

Olev

Raju,

eeldab

*

püsivat raha,

*

kaupade küllust,

*

tingimisi.
on

oleks

tingimust

pidada

motivatsiooni

ja

Nagu

eest.

nagu õnnestunud täita,

Saada võimalikult kõrget

soovi

tuleviku nimel.

tingimuse täitmist:

võimalust töötada vastuvõetava tasu

Kahte esimest

selles

kolme

see

tuleks

pingutamiseks parema

palka

on

mõningaid asju

kõigi palgatööliste

aga

soov.

küll

Kuid

mitmeid tahke.

Kõigepealt

riiklik

palgapoliitika,

milline

ja

kui

kõrgelt

on

see

töö väär-

tustatud. Meie iseseisvumise esimestel aastatel tekkis suurel arvul inimestel
soov

hakata

ettevõtjaks,

Isamaalise valitsuse
ilma

et teenida

loosung

“Plats

puhtaks!”

dumusele,

kõige

pangaarve

on

paksus

või

avatud mõnes

hulgal väga

noortel

ning pangandusse.

jumal ameti,

ka

ja

Tuleveen-

annab ka mõistuse!” Ja

aastakümnest eksirännakut taas tõdemuseni, et

suuremaks väärtuseks

mitte aga rahakoti

kiiresti rikkaks saada.

ja pankrotid. Paljudel juhtudel jõuti

et ei kehti see vanasõna “annab

jõudsime peale ligikaudu

inimese

ja

aitas suurel

erilise ettevalmistuseta inimestel tulla ärisse

museks olid ebaõnnestumised

me

suuri kasumeid

on tema teadmised,

pangaarvel

välispangas.

olev

summa.

On saanud

oskused
Veel

jakogemused,

kurvem,

kui

see

selgeks seegi tõsiasi,

et
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ettevõtjaks. Üldjuhul peab äri

mitte kõik ei sobi edukaks

bisnessi eelduseks. Lisaks

kella

muidugi

ja

olema aus. See

Palkade tõstmine normaalselt funktsioneerivas demokraatlikus

jandusega riigis
Tulles meie

on

eeskätt seotud

kõigile.

Vabariigi ajal

personali järele reageeriti sellega,
maale omandama
olukord

slalistide

teravale

paljud

et

vajalikku tehnilist kesk-,

kõikidel erialadel, mida võiks

aga

kriitiliselt

ja turu-

meie

ja tunnetatavad

vajadusele

meile

tööstuslik-tehnilise

noored olid sunnitud minema väliseriti aga

siis praegune

kõrgharidust,

minna meie

vaja

majanduse ja tehnikateaduse

edasises

hinnata meie

ja pikemas perspektiivis

järele.

ma-

viimasel küm-

juurde

sootuks teine. Me oleme ise võimelised ette valmistama

on

praktiliselt
mus on

toimunud muutuste

et need muutused on olnud olulised

Kui esimese Eesti

eduka

toodangu juurdekasvuga.

Tehnikaülikooliga

nendil, võime tõdeda,

on

kalendri tundmisele.

See sõltub omakorda riiklikult

spetsialiste

majandusele.

arengus,

kus

Küsi-

vajadus

on

eriala- spet-

vabariigi vajadusi

püstitatud prioriteetidest ja riigi

arengukavadest.
Tehnikaülikooli kvantitatiivne

kõrgpunkt

kus meie ülikoolis töötas üle 2100 inimese
rantuuris oli üle

ses

üle 9000

Sellega

140. Lisaks

probleemlaborites

kateedrites

uurimistööga

duritja inseneri.

ja õppis

oli

ja uurimislaborites

TTÜ kindlalt

suurim teadus-

lõpuaastatel,

üliõpilase. Aspi-

100 inimese. Teadusliku uurimistöö sektoris

laborites oli 430 inimest,
teadusliku

oli ilmselt 80-ndate

ja

tootmisharu

õppejõududele tegeles
veel

ligemale

600 tea-

ja õppeasutus tolleaeg-

Eestis.
Taasiseseisvumine tõi kaasa uued rõhuasetused. Kuid ka

Tallinn-Tartu

Ikka

teljel.

Alles mõned nädalad
praegune

käiakse

välja

on

hästi

on

on

elusate

jälle kurvatoonilisi hääli,
õiguslik

ülikool

Käesolevale

on

selgeks õppinud mängu

penide

on

ühel

riigikogu ja

uudsel

muusika-

nagu kirikukellade

mäng,

sabad. Neid tõmmates võib kuulda ikka

pigistada

ja

küllalt kõhnukese rahakoti raudade vahel.

ettekandele mõeldes

ja

püüdsin

rahvuseepose “Kalevipoeg” juurde,

Vetevaimu tugev vemmal:

leida

Tartu vastandamisele

kirjeldab Kalevipoja vägikaika
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ümarlauas

pühendatud

mis tekivad siis, kui sümboolselt üks või teine avalik-

saanud

võiks leida lätet Tallinna
meie

üks ülikool!

mul tunne, et meie

riistal, millele võiks nimeks panna penifon. See
kus köie asemel

polariseerumise

väike Eesti

Lauri Vahtre.

asja rahalise poole pealt,

haridusministeerium

idee

tagasi rõhutas seda ühes haridusele

riigikogulane

Kui vaataksime

ja jälle

vedamist

kus

vastust

küsimusele, kust

haridusteljel.

10.

Ja

laulus Fr. R.

Vetevaimuga, kusjuures

ma

jõudsin

Kreutzwald
kaikaks oli

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Kalevipoeg

toetas kanna

Valusamast

tema vastu.

Sõlmis kindlamasti sõrmed

Koogutelles kepi külge,
Tõmbas korra tõsiselta,
Viskas vetevaimukese,
Kui oleks tühi takukoonal,
Tuule tiivul tuiskamaie

kukerpalli,

Pea käis korra
Jalatallad

vastu

taevast

Annaks taevas, et

...

meiega

nii ei

juhtuks!

hariduse tormisel merel! Selle kinnituseks

TTÜ

tunnistada

otsus

Ühiskond

Ma usun, et

on

ka

1998. aastal heaks,

töö

TTÜ

ja

me

seda

kindlalt

liigume

kuratooriumi

hiljutine
skaalas.

viiepallilises

ootab meilt tulemusi, mis meie ülikooli nimele

rah-

kõrge lennuga

vusvahelist tuntust lisaks. Arvan, et need tulemused ei lase end kaua oodata.
Meie

tublid

paljud

spekulatsiooni,

sündmused tehnikaajaloos

murrangulise

vastava

graafik ja vabandan

8
7

>

3
2

et reastasin

murrangulised

leiutised

milline oli viimase 10 000 aasta

järgi,

momendi aasta viimane number. Tuli

välja päris

ning

jooksul
huvitav
seda

pärast. Julgen

viimast korda teile näidata.

3t

—

l
5

selle
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esimest
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“üldistus”? Käesolev

Mida näitab toodud
Kuid meie

ajupotentsiaal

on

oodata ka aastal 2005, seda

Väga

austatud

Ma arvan, et

1999

kui

juba

siis

Euroopa

Liidu

väljendan kõigi

on

viljastavates tingimustes.

teie ühist soovi ütlemaks:

-

tähistame

juba järgmisel

aastatuhandel!

Me teame, et isamaa-armastus oli Juhan Liivi

väljendunud kirjanik Ülo

korda võimalik

möödunud.

Uut tõusu

kolleegid ja külalised!

Järgmist aastapäeva

on

parem

Eesti Vabariik!

Elagu

nagu

on

ilmselt orienteeritud aastale 2000.

lugeda

Tuulik. Aastal

parandamatu hingehaigus,
1903 oli eestlastel esimest

värsiridu:

Igav liiv ja tühi väli/taevas pilvine.
Ligikaudu sajandiga

on

palju muutunud,

eriti viimasel kümnendikul.

Ma usun, et meie rahvuslik iseolemine toob
kunsti kui ka teaduse

Kuidas muidu oskaksime hinnata
Tänan

teid,

vallas. Ja

välja

aeg-ajalt

uusi

vaimuhiiglasi

on

ikka

81.

aastapäeva

nii

pilvitust vaja.

päikesepaistet!

et olite nõus mind ära kuulama.

Sõnavõtt Eesti

;

kirjanduse,

Vabariigi

aktusel

23. veebruaril 1999 TTÜ aulas
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RAAMATUKOGU INFOÜHISKONNA KÜNNISEL

Lugupeetud kolleegid!
Mõnus oleks mõtelda, et infoühiskond saabub
kas

selleks

raamatukoguhoidjad

nii, kuid siis tekib teine küsimus

infoühiskonnas oleneb

osa

suudame

pooleliolevate ja

oma

milliseid uusi teenuseid suudame

tidega,

Tänapäeva raamatukogu

on

oma

tulevaste

et käia

vaatiline,

see

raamatukogu peab
tamisele täitma ka

olemuselt

mine hinnatõus
sursid

pole

aga

arenguga.

10—15

protsenti

aastaga

Esiteks

on

Teiseks

Kolmandaks

aastas,

võrreldes

demok-

kindlus-

ülesandeid. Teavikute kesk-

raamatukogu

käsutuses olevad

res-

märgatavalt kasvanud. Olnud direktori

et säärases olukorras saab
pean nentima,

päeva,

koninno-

oluline märkida, sest TÜ

õppe- ja teadustegevuse teabega

riigi tehnikakeskraamatukogu

eelmise

ametis vaid 72
areng

on

vaja

kuidas

infotehnoloogiaprojek-

mitmepalgeline.

ja üldkasutatav, mida

lisaks ülikooli

enam

lugejale pakkuda.

infotehnoloogia

sammu

tähendab avalik

ongi

see

väga palju sellest,

servatiivne, tagamaks kogude komplekteerimise järjepidevuse.
raatlik,

sellest,

olenemata

Tegelikult

kas selles ühiskonnas
raamatukogu

on? Arvan, et raamatukogu
toime tulla

nagunii,

teevad või mitte.

midagi

raamatukogu

toimuda ainult töö tulemuslikkuse suurenemise kaudu, mis omakorda

tähendab,

et kasvab ka töö

raldamine

ning küllap

ka

pinge. Koolitus,

ebapopulaarsed

võimaluste olukorras suudab

raamatukogu

komplekteerimissummasid, tööjõudu,
deid kasutatakse

kogudevahelise

kõige

täiend-

otsused
oma

ruume,

ja ümberõpe,

on

töö ümberkor-

möödapääsmatud.

Piiratud

ülesandeid täita vaid siis, kui

arvutustehnikat

ja

otstarbekamal viisil. Teine oluline suund

muid vahenon raamatu-

koostöö süvendamine.

Infotehnoloogia

rakendamine ei ole eesmärk omaette.

maldab luua tervikliku vahendite
ülesandeid täita.

Arvutivõrgu

mis aitab

kogumi,

olemasolu

on

arenenud

Infotehnoloogia

või-

raamatukogul püstitatud
maades niisama iseene-

sestmõistetav nagu telefoni-, elektri-, kanalisatsiooni- või veevõrgu olemasolu.

Teiseltpoolt

on

nimelt

infotehnoloogia

sid kriitilise pilguga üle vaatama
loomine

on

saavutada,

suur

on see

Järgnevatel

ning

rakendamine see, mis sunnib

investeering ja investeeringuid
slis

uus

aastatel

kvaliteet,

peab

täielik ümberkorraldamine

suurem

saama

seoses

tööprotses-

otsima paremaid lahendusi. Infosüsteemi

teoks

Eesti

tehakse

tagajärjekus

eesmärgiga midagi

või

midagi

raamatukogu põhiliste

muud.
menetluste

teadusraamatukogude integreeritud

in-
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fosüsteemi juurutamisega. Süsteem

põhineb Innopac-tarkvaral ja hakkab

olema

üheaegselt:
*

Eesti

*

osalevate

rahvusbibliograafia (raamat, perioodika, artiklid) andmebaas,
raamatukogude koondkataloog,

*

iga

*

tellimuste, lugejate ja laenutuste andmebaas,

*

bibliograafiakirjete

allalaadimise keskus,

*

andmebaas

koordineeritud arendamiseks.

osaleva

Iga teaviku
raamatukogud
Süsteem
kaudu.

raamatukogu kataloog,

kogude

kohta sisestatakse ainult üks
lisavad

oma

ressursside

põhineb

kui ka

kõige

ühiskasutusel

osalejatevahelist

madalamal

saab teoks ELNET Konsortsiumi

Projekti juurutamine
kuue ülikooli

muud ainuomased tunnused.

hajusgenereerimisel ja

Sellise ühisandmebaasi loomine eeldab

kõige kõrgemal (raamatukogu)

millele osalevad

bibliograafiakirje,

eksemplariandmed ja

laivõrgu

koostööd nii

(iga töötaja)

kaudu,

tasandil.

kuhu kuuluvad

(Tartu Ülikool, Tehnikaülikool, Pedagoogikaülikool, Põllumajan-

dusülikool, Kunstiakadeemia, Muusikaakadeemia) raamatukogud, Rahvusraa-

matukogu,
kogu.

Akadeemiline

tänu Andrew W. Melloni

tuudi

mitme

ja

riigieelarvest
tuleb

Raamatukogu ja Kirjandusmuuseumi

Olemasoleva infrastruktuuri loomine

saadud

osaleval

igal

et aasta

Rõhutan,
kohandada
hukam

et

grantidele ning

ELNET

sihtotstarbelistele toetustele.

lõpuks

Innopac

meie

raamatukogu

õnnestub

mingi

saab

õige

kasutajaliides,

oma

teha

teoks
Insti-

Konsortsiumi kaudu

Alates käesolevast aastast

hakata omast taskust tasuma

raamatukogul

duskulusid, paraku puuduvad
Loodan,

ja tarkvarahange on saanud
Ühiskonna

Avatud Eesti Fondi, Avatud

Fondi,

ühenduse

muu

Arhiivraamatu-

Innopaci

hool-

eelarves selleks vahendid.

lahendus siiski leida.

näo alles mõne aasta

pärast. Selleks tuleb

mitmesuguseid arendustöid, ja mis kõige

tööma-

sisestada nii saabuvate kui ka olemasolevate teavikute kirjed vastavalt

rahvusvaheliste standardite nõuetele.

TTÜ raamatukogu
kaartkataloogide
tekkinud

alustas

parasjagu segadust.

loogist? Innopaci

kirjete

täiendamise

avalik

Mida otsida kaartkataloogist

kataloog

raamatukogus puuduvad lugejaile
Ka rõdul

paiknevad

lugejate
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on

on

interneti kaudu

Sellega

ja lõpetas
seoses

on

ja mida elektronkata-

kõigile kätesaadav,

kuid

mõeldud arvutitöökohad selle kasutamiseks.

arvutitöökohad

täistekstandmebaaside kasutamine
elavnenud. Need

sisestamist Innopaci andmebaasi

käesoleva aasta veebruaris.

on

on

pidevalt hõivatud,

sest

eelmise aastaga võrreldes

üleminekuaja raskused,

millest ei

teenindamine ei tohi selle tõttu kannatada.

saa

ligi

referaat-

ja

kaks korda

üle ega ümber, ent

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

ümberlaadimiseks

Innopacist oma kirjete

välja

on

töötatud eriline struktuuri-

mis võimaldab koostada trükitud

ja märgiteisendustehnoloogia,

uudiskirjanduse

nimestikke, pidada inventariraamatut ning otsida kaartkataloogist puuduvat
andmebaasist

kirjandust SOL

raamatukogu

veebiserveri kaudu.

Lugejate

nõus-

tamise parandamiseks seatakse sisse kataloogikonsultandi töökoht, kelle ülesan-

deks

on

vastamine kõiki olemasolevaid

leidumuspäringutele

sutades. Lugejaile paigaldatakse
loogi

kasutamiseks mõeldud töökohta

elektronkataloogi kasutada,

peegeldatud

vahendeid ka-

teenindustsooni kolm eranditult elektronkata-

sügisel. Seda,

lugeja

et

ei maksa üle dramatiseerida

umbes tuhat uut tehnikaülikooli

ei

saa

praegu

lähikuudel

on

Innopacis

saabunud

raamatukogusse

tea-

vikut.

Edaspidi
kasutusele

tuleb suurendada

Innopaci komplekteerimis- ja laenutusmoodulid, leida tööjõudu

rospektiivseks

raamatu-

ja perioodikakirjete

baasi loomiseks. Konverteerimist
umbes 15 tuhat ülikooli

damise

mis

tagavad

Innopaci

ajaline nähtus,

ülikooli allüksustes

Raamatukogu
ja edasi

tarkvara, kavas

on

genereeritud

tehnoloogia ja protseduu-

paikneva väärtkirjanduse peegelon

töömahukas

ja pika-

raamatukogu infotehnoloogilise potentsiaali

osa.

veebilehekülg

loodi 1996

ning seda

on

järjest täien-

põhimõtteliselt

võeti kasutusele selleks mõeldud serverarvuti

on muuta

ret-

andme-

laadimist ootavad

mis

arendatud. Tänavu saab teoks WWW infoserveri

generatsioon

uus

esimene

töötada

Innopaci juurutamine

moodustab

arendamisest siiski ainult ühe

datud

välja

ning lugejate

andmebaasi

töötajate publikatsioonide kirjet,

andmebaasis.

kuid

sisestamiseks

ja Innopaci

CDS/ISIS tarkvarakeskkonnas. Tuleb

rireeglid,

mõeldud arvutitöökohtade arvu, võtta

lugejaile

ja

uus

baas-

struktuuri, liigendust ja kujundust, lisada otsingumoo-

SOL-päringud, statistikamoodul, seosed Innopaci andmebaasiga, parooliga

tor,

kaitstud

bipõhiste

intranet. Mitmed

uuendused

on

kaugkoolitusprojektist

Dedicate

läbilaskevõimet

koodilugereid ja
gamine ning

välja

hankida

osas on

osa

on

kavas laiendada

ja optimeerida

suurendada

võrgu

juurde töökohaarvuteid, printereid,

haldusega ühtse,

Kavas

realiseeritud. Vee-

Euroopa Liidu infootsingu

võrguseadmeid,

massmälu. Eraldi taotluseks

keskse

tavakasutajale.

vahetada

ja turvalisust,

osa

ja selle jätkuprojektist.

Tehnilise infrastruktuuri arendamise

kohtvõrgu kaabeldust,

tiga

juba praeguseks

rakenduste arendamine moodustab ka

lihtsa

on

tarkvara

ja püsiva

vööt-

litsentsipuhtuse

ta-

töökeskkonna loomine

jõudumööda tegeleda ka digitaalraamatukogu projek-

täistekstandmebaaside loomine

temaatilise metaandmebaasi
kohta. Kahe viimati nimetatud

ja

vahendamine WWW. kaudu

virtuaalraamatukogu
projekti ellujõudmiseks

tukogu infotehnoloogiapersonali ning

ning

loomisega hajusvarude
tuleb suurendada

raama-

otsida koostöövõimalusi arvutuskeskuse,
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kirjastuse,

ülikooli akadeemilise struktuuri

üksuste

teiste teadusraamatu-

ja

kogudega.
Võimaluste

piires

on

laiendatud

järjekindlalt

rakendusteaduslikele andmebaasidele
lustele.

Käesoleval

kulutada

15

aastal

on

ning

kavas

enamkasutatavaid

on

peamiselt

Arvele

CD-ROM

kaudu. Interneti kaudu

on

loodud

loodud

ligipääs

UMI artiklite referaatide

ligipääs

Applied

Science €

Technology Plus.

nimestikule lisatud

üle tuhande

andmebaasid,

millest valik

umbes 150

kui 300 referaatidele. Alates veebruarist

ja enam

ja

Lisaks

on

ning

pakkujatega,

kuid

kättesaadavad

võrgu

välisajakirja täistekstidele

ülikooli

kaudu

arvutivõrgu

täistekstide temaatilisele

paketile

veebipõhisele Eesti perioodika

on

kasutamiseks. Elektrooniliste ressursside hankimiseks
mitmete

on

nende elektrooniliste teisendite

lingid

ja

võetud

installeeritud LAN-CD serverile

on

tehnikaalastele

elektroonilistele võima-

elektrooniliste ressursside hankimiseks

protsenti komplekteerimisrahast.

elektroonilise teaviku. Need

juurdepääsu

muudele

35 nimetust)
peetud läbirääkimisi

(umbes

on

ei võimalda tänavu nende

komplekteerimissummad

nimestikku rohkem laiendada.
Täna võime

seprojektidest,
mille

et töökeskkond oleks mugav.

selliseid

trükitud

raamatud

et tellitud teaviku saaks kiiresti

kogus paikneva
soove

või

virtuaalraamatukogu katmateriaalseks

sellegipoolest jääb raamatukogu

moodustavad

põhivaramu

soovivad,

ja

juba rääkida digitaalraamatukogu

kuid

vanema

koguneb

Praegu

kirjanduse

kätte,

on

nii,

et

et

ja ajakirjad.

objektiks,

Ka

lugeja

kohti

soovid Hoiuraamatu-

laenamiseks täidetakse üks kord

kümmekond

lugejad

lugemissaalis jätkuks

nädalas,

Mustamäe hoone

päevas. Raamatukogu

valmis 1971 ning oli kavandatud õpperaamatukoguks. Kuna teadusraamatukogu jäi rahapuudusel ehitamata, tuli hoone algusest peale ümber kohandada
täitmaks

ühtegi

teadusraamatukogu

suuremat remonti.

selleks kohandatud

tukogu

ruumides,

filiaal

raamatukogu

ülesandeid. Hoones

Õpikute

paikneb

ruumide halb

pole

selle

aja jooksul

tehtud

osakond asub Akadeemia tee 5 ühiselamus

sisetööosakonnad

Akadeemia tee 7

Olevimäel. Paiknemine mitmes

planeering ja pinna

seade ei võimalda otstarbekat teenindus-

töökorraldust

ega

luua

hoones,

pearaama-

vananenud mööbel

nappus,

ja

hoones,

ja

sisse-

ergonoomilist

töökeskkonda.

Hiljaaegu

koostasime

üleülikoolilise

taotlusprojekti "Pearaamatukogu

kompleksne rekonstrueerimine", kus

remonditööde maksumusekskavandasime

3 mln krooni

ja

ning mööbli,

Taotluse tulemused

Tehnikaraamatukogu)
nud

juba

aastaid.

fondide

Lähiajal

raldamise kava, sest
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seadmete

peaks selguma

järkjärguline

tuleb

praegusel

inventari uuendamiseks

mõne kuu

välja

viisil

on

jooksul.

ühendamine

töötada

filiaali

filiaali töö

1,6

mln krooni.

Olevimäe filiaali

põhikoguga
põhjaliku

jätkamine

(endise

on

kest-

ümberkor-

kaotanud

mõtte.

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Tehnika ja kinnisvara osakonna ettepanekul kaalume võimalusi Akadeemia
3

asuva

endise söökla-klubi hoone kasutuselevõtuks

tee

raamatukogu tarbeks,

et

vabastada rendipinnad Olevimäel ning Hoiuraamatukogus. Otsus langetatakse

pärast seda,
vuse,

kui oleme esitanud

pindade jagunemise ning

Raamatukogu

oma

ettepanekud ja

ümberkorralduste

arengu seisukohalt

laienduse (II järgu) projekteerimist,
mised

on

osa

teenindus-

tuleb

lõpule

viia ümberkorraldused

mille tulemusel teeninduskorrusel hakkavad olema

ligi

10 tuhat raamatut. Ümber

kaartkatalooge.

paremini

sest

peamised

ja töökeskkonna parandamiseks teha ka olemasole-

tingimustes. Kõigepealt

hutavad

et alustataks hoone

igasugused ajutised ümberpaiguta-

jäävad lahendamata.

Üht-teist saab

kogus,

hoopis olulisem,

sest

töömahukad, kulukad ja kokkuvõttes ebaotstarbekad,

küsimused

vates

on

arvestused hoone mahuta-

ligikaudse maksumuse kohta.

Et

paigutada

pearaamatu-

avariiulid,

mis

ma-

tuleb uudiskirjanduse näitus ja

lugejat kaartkataloogilt elektronkataloogile

üleminekul

nõustada, tuleb lisaks rõdu infokonsultandile teeninduskorrusel sisse

seada töökohad kataloogi- ja avakogu konsultantide jaoks.

Lõpetuseks,
jõudu, õpihimu,

mõnus oleks mõtelda, aga
kannatlikkust

veelgi

parem teha! Soovin

ja tarkust meie ees seisvate

kõigile

ülesannete täitmiseks.

Ettekanne 31. märtsil 1999 TTÜ raamatukogus
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POOLT VÕI

TAIMEDE GEENITEHNOLOOGIA
VASTU?

Umbes

10 tuhat aastat

vatama söödavaid

inimkonna
suuremaid

taimi

mis kestab

ajaloos,

ilusamate

ja

valimatult seemneid

taimi valides

loomade tõuaretus.

laride valimisest
metsikud

võrreldes

malt. Nii

hulgast välja need,

alguse

põllul

korjas

taimede sordi-

eksemp-

kasvavate taimede

põllumees

oma

taimedel

palju negatiivseid jooni

millel soovitud omadused mõlemalt
mida metsikus looduses

ja

vane-

kusagil

mingites piirides piisava söögilaua

kuni

Sellesuunalise tegevuse põhiliseks piirajaks oli aga emake Loodus

ise: võimalik oli kasulikke tunnuseid viia ühest
doonor-

et

sellest saadi üle, kui taimi omavahel ristati

aga

jõuti tänapäevaste kultuurtaimedeni,

sajandini.

sellest,

üksnes paremate

aga seda, et

Metsikutel taimedel oli küll ka

ei kohta. Sordiaretus tagas inimkonnale
21.

ka

aru

suuremaid saake kui teine, kes

Algselt piisas sordiaretajale

põllul kasvavatega,

tarbeks kas-

ainult sealt saadud seemneid

omavad mitmeid tunnuseid, mida

igatseks.

valiti järeltulijate

ja

mis põllul kasvab. Sellest sai

põllult. Hiljem märgati

sugulased

samuti näha

palju

oma

Algas põllumajanduslik ajajärk

siiani. Varsti sai inimene

viljadega

kõigelt,

hakkas ise

ning

loomi.

ning pidama

aasta maha külvates sai ta

järgmine
ja

loobus inimene vähemalt osaliselt korilusest

tagasi

ainsast elatusvahendist küttimise kõrval

kui

omavahel

ja retsipientliik

sobisid,

see

liigist

teise vaid

juhul,

kui

tähendab, kui need olid või-

melised omavahel looduses ristuma. “Kasulike tunnuste” ülekandmine tähendas

tegelikkuses paljude

tundmatute

geenide

kandumist ühest

seal püsimajäämist. Loomulikult ei teadnud mineviku
dab

“seen”,

aga

ei muutnud

see

nende tegevuse

kultuurtaimed mitmetest eri liikidest
siiani

täpselt seda,

“esivanemalt”.

millised

Igatahes

sisu. Niisiis

bioloogilist

kui

palju pärinevad

geenide segamisega

teise

ja

mida tähen-

pärit geenide segud, kusjuures

geenid ja

õnnestus

organismist

sordiaretajad,

me

on

ei tea

ühelt või teiselt

saada märksa

taimesorte kui senised, ilma et sellest inimkonnale või loodusele

paremaid

mingit kahju

oleks sündinud.
Viimase
uusi

poole sajandi jooksul on sordiaretajate käsutusse siginenud rida
tehnoloogilisi võtteid, mida nende eelkäijad kasutada ei saanud. See on

tingitud tehnoloogia ning
sutama radioaktiivset

pöördumatuid

loodusteaduste arengust. Selektsionäärid

kiirgust ning

muudatusi taimede

seesugused viga

saanud

DNAga

õppisid

ka-

võimsaid keemilisi mutageene, mis tekitasid

pärilikkuseaines

DNAs.

Loomulikult

taimed äbarikumad võrreldes

oma

olid

eellastega.

Vahel harva tähendasid aga muudatused
(mutatsioonid) DNAs seda, et lisaks
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tunnustele omandasid töödeldud taimed ka mõne sellise

paljudele negatiivsetele

soovitud omaduse, millist ühelgi kultuursordil seni ei esinenud
tentsus mõne konkreetse

patogeeni suhtes,

tuli töödeldud taimeliin ristata

välispidiselt
samas

aga

tagasi

identifitseeritavad

säiliks

ainus

see

tunduvast keerukusest

tänapäevani

taarsema

söögiga.

teenis Nobeli

mõttes

endaga kaasa

paremaid

Revolutsiooni üks

juhtidest,

plejaad

sorte, mille kasu-

rohelise revolutsiooni,

maakera inimeste varustamise

osa

esmapilgul

õnnestus nõnda aretada terve

ja agrotehnilises

suurema

Nüüd

et kõik

jälgides seda,

väärtuslik tunnus. Hoolimata

ja

uus

tuselevõtmine 60ndatel aastatel tõi
kuni

mõnesse kultuursorti,

resis-

(näiteks

kõrrepikkus).

negatiivsed omadused järglastes kadunud oleks,

ja ajamahukusest

senisest märksa tervemaid

senisest lühem

kõige

ameeriklane Norman

tagades

elemen-

Borlaug

rahu(!)preemia.

Edusammud

geneetikas ja molekulaarbioloogias

1980ndate aastate

keskpaigast

on

viisid selleni,

inimkonna käsutuses

tehnoloogiad,

et

alates

mis või-

maldavad üksikuid geene kiiresti ja tulemuslikult üle kanda ükskõik millisest

organismist
ma

ja

taimedesse.

täidavad seal

oma looduslikus

olukord

Seejuures jäävad

samu

ülesandeid

peremehes.

need võõrad

(kodeerivad

Nende võimaluste

geenid taimedesse püsiRNAsid

samu

ja valke)

tekkimisega kaasnes

nagu

täiesti

uus

sordiaretajate jaoks. Nagu eespool öeldud, võisid sordiaretajad siiani

hankida võõraid

üksnes

geene

ristuma aretatava

liigiga.

mis olid võimelised

organismidest (taimedest),

Või siis alternatiivselt olid

nende käsutuses füüsi-

kalised või keemilised meetodid aretatava taimesordi DNA muutmiseks, lootuses sealt

aga ka

midagi juhuslikult tekkinud kasulikku välja selekteerida.

sordiaretajad

võimalik oli

välja

kõik millisest

hakata

tööd nimetama sisuliselt

oma

täppisteaduseks.

Sest

valida üks konkreetne, soovitud tunnust kodeeriv
üksgeen
kanda

organismist, ning

dustega DNA järjestus

üle

just

see

(ja

ainult

geenide (milliste

tuntud

see!) juba

oma-

sellesse kultuursorti, mille parandamisega paras-

jagu tegeldi. Esiteks, selline tehnoloogia ei too endaga kaasa
tute

Nüüd võisid

funktsiooni

ja

näiteks ka

tuhandete tundma-

mõju inimorganismile täpselt ei

teata) ülekandumist taimedesse. Teiseks, muudatused retsipientliigi DNAs
sellise

manipulatsiooni puhul

umbes 25 000
kaob

geenile

vajadus aega

veel

üks, ilma et midagi

nõudvate

aktiivsus uues sordis

on

kaduvväikesed

geenide

hulk

on

geenid,

juba

suur

ja

mida need

juba ka pagaripärm ja

ditis elegans,

ajal

Kui

lisandub

kaduma

uue

on

taime enda

läheks). Seega

geeni püsimine ning

tõestatud, võib viimane sisuliselt kohe põllule pääseda,
on

tal säilinud. Piltlikult öeldes

kasvab

väga

viiruste ja mitmekümne bakteri kogu DNA
seeritud kõik

samal

tagasiristamistejärele.

kuna senised kasulikud omadused
ootavate

(piltlikult

on

on

organismid

külmkapis

teada sadade

järjestus (see tähendab,

mõned hulkraksed

äädikakärbes).

kiiresti. Hetkel

on

identifit-

üleüldse sisaldavad). Lisandunud

organismid (ümaruss

Ilmselt jubakõige lähemal

ajal

täieneb

Caenorhabsee

nimekiri
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ka inimese kõikide

geenidega.

Lisaks tuhanded üksikud

geenid

muudest orga-

nismidest.
Kõik

pole

see

geenitehnoloogia pioneeriks
aastat farmeritele seemneid

medest. Enim
aastal

Aga

juba

teiste kultuuride
taimedesse

tänapäev. Taimede

kompaniid juba mitu

müüvad, mis saadud geneetiliselt muundatud tai-

pool saagist

maisi

ja sojaoa kasvatajate hulgas,

USAs saadi

ka näiteks

tehnoloogia

on

kindlasti olnud USA, kus

need levinud

on

umbes

levinud

on

vaid

tulevikunägemus,

teoreetiline

enam

puuvilla, rapsi, tomati, kartuli,

Enim

viljelejate hulgas.

introdutseeritud,

geneetiliselt

nisu

levinud omadused, mis uut

resistentsus

on

kus 1999.

muundatud taimedest.

putukkahjurite

või taimeviiruste

suhtes, vastupidavus keskkonnasõbralike herbitsiidide suhtes, viljade
nenud

ja

tüüpi
suure-

koristusjärgne säilivus, senisest parem ja tervislikum õlide sisaldus.

Geneetiliselt muundatud seemned
tavad neid

ikkagi,

tasa teenida.

on

Seda teed

pole

läinud

paremad

omadused kulud

kuhjaga

üksnes USA, vaid ka enamik teisi suuri

maailma taimekasvatuses

tegijaid

tavalistest kallimad, aga farmerid eelis-

sest väidetavalt aitavad

Kanada, Mehhiko, Brasiilia, Argentiina,

Austraalia, Hiina. Geenitehnoloogia pakub farmeritele, seda eriti põhjapoolkera
omadele, kus põllumehe

seisavad tihti

ees

sed küsimused,

seninägematuid

võimalik toota

olgu

gradeeritavaid plaste,
vatus 21.

sajandil

tüüpi õlisid ja palju

partneriks

teatud
sega

silma näiteks

paistavad
on

ridesse. Siin

see

mõnes

paistavad

Šveits,

loomupärane

erinevat

on

klassikaline toiduainetööstus.

inimeste

ülalkirju-

hulgas viimastel aastatel

geene sisaldavate taimede suhes.

Greenpeace ja organisatsioon

riigis jõudnud juba

silma eeskätt

Suurbritannia.

Alguse sai

kõigisse
on

Maa

Sõbrad),

kõrgetesse poliitilistesse

see

kuid
sfää-

näiteks Austria, Sak-

Üheks skepsise põhjustajaks

ettevaatlik suhtumine

on

uude. Eriti kui

kindlasti inimese

sellega

kaasneb

enamik küsitletud inimestest

veen-

geene! Tõsiasi, et iga porgandi- või

mis alla neelatud, oleme ühtlasi ära söönud ka umbes 25 000

geeni,

rea

ka

just Euroopa riigid,

üllatab

paljusid.

Samas

potentsiaalseid ohtusid,

on

mis ei

uue

põhine

mittetundmisel. Tõsisemalt võetavad nende
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biode-

muud. Niiviisi muutub taimekas-

enam

et meie praegu tarbitav toit ei sisalda

kapsarakuga,
toonud

taimedes

on

sektori hetkeseis nii roosiline kui

peaaegu täielik informeerimatus. Näiteks

dunud,

abil

keskkonnasõbralikke

farmaatsia-, keemia- ja naftatööstusest,

jäägi

põhjuseks siin

skepsis võõraid

seotud eksistentsiaal-

geenide

keskkonnakaitseorganisatsioonidest (erilise geenitehnoloogia-vastasu-

nüüdseks

samaa,

ei

pole agrobiotehnoloogia

tatust näida võib. Peamiseks

levima hakanud

ja vaktsiine,

üheks osaks näiteks

ainsaks

ja põllumeeste
Ometi

või ravimeid
uut

ületootmisega

lahendusi. Võõraste

tehnoloogia oponendid välja
üksnes

hulgas

on:

bioloogia põhitõdede

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

*

Võõrad

võivad

geenid

algsetest

oma

taimedest

jalga

lasta

ja tungida

uutesse, metsikult kasvavatesse liikidesse. See omakorda võib nendele
metsikutele taimedele
taimede

ja

ees

teada ühtki

anda

mehhanismi,

võiksid muul viisil kui
metatud oht

juhul,

kui

maatika

tegelikult

võimelisi
aga

sugulasega. Seega

samu

esineb

läheneb vaadeldav

sordiaretaja tegevusväljale,

kes

ju

ni-

põllu-

proble-

ka sai ära

esinevat ristumise mehhanismi. Niisiis, kui

geneetiliselt

sugulasi

pole

ühest taimest teise liikuda

muundatud taim ristub mõne

geneetiliselt

tavalise

ei

geenid

eelise muude

katastroofi. Siiani

sugulise paljunemise käigus. Seega

üksnes looduses

Eestis kasvatada

ökoloogilise

ökoloogilise

mille kohaselt

veerel kasvava metsiku

kasutada

olulise

mingi

niiviisi esile kutsuda

siis

leidu,

muundatud kartulit, millel siin ristumiska ohtu taoliseks

pole

geenisiirdeks.

Kui

kartuleid kasvatada Peruus, kus metsikuid kartuliliike ridamisi,

siis esineb taoline oht

tõepoolest.

Ilmselt tulebki loa

andmisel

genee-

tiliselt muundatud taimede kasvatamiseks ühe kriteeriumina silmas
dada

asjaolu,

kas antud taimel selles

olemas või mitte. Ja kui metsikud

piirkonnas

on

sugulased tõepoolest põllu taga

kasvavad, siis tuleb sellisesse kultuuri suhtuda kõrgendatud
panuga.

Samas tuleb siiski veel kord meelde

vatatavad sordid ei kujuta endast
like”

geenide kogumeid

olnud

põldudel,

siiranud

(viimast

Ometigi pole

see

on

tegelikkuses ju midagi

tänapäeval

geeni

on

see

tähele-

et ka hetkel kas-

muud kui “kasuaastasadu

on

sinna ka omi

geene

eksperimentaalselt tõestatud).

vaid

ongi tegu sellega,

evolutsioonis

et

taimede kohastumine niivõrd hea, et ühe-kahe

lisandumine mõnele

on

metsas

siiani kuskil kaasa toonud muudatusi metsikutes öko-

kujunenud ökotoopides
Võimalik

sugulastega ja

korduvalt

niššides. Miks siis nüüd? Ilmselt

võõra

tuletada,

erinevatest liikidest. Need sordid

ristunud metsikute

pi-

võimalus ristumiseks

põllul,

liigile

talle teise

ees

eelist anda ei suuda.

kus loomulik konkurents

ja

evolutsioon

rikutud.
*

Geneetiliselt muundatud taimed, mis

on

resistentsed näiteks putukavast-

setele, põhjustavad nimetatud putukate nälja ja massilise suremise põldudel. Kui

pole putukaid,

jne. Ühesõnaga,
ja

viib niiviisi

siis hävivad ka linnud, kes nendest seni toitusid

toitumisahela ühe lüli kõrvaldamine

jällegi ökoloogilise

bakterist Bacillus

thuringiensis

katastroofini.

eraldatud

liblikaröövikuid taimedest eemale hoidma.

purustab kogu

Tõepoolest

Bt geen

on

võimeline

ahela

näiteks

mõjusalt

Samas unustavad aga argu-

mendi

pooldajad lihtsa agrotehnilise tõe. Kaasaegse põllumajanduse
tingimustes pritsitakse liblikaröövikutele vastuvõtlikke kultuure mitu
korda

hooaja jooksul väga

tõhusate

insektitsiididega,

nimetatud röövikud! Lisaks saastab kasutatud

mis

tapavad

kõik

insektitsiid keskkonda
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ning

toob kaasa täiendavaid kulutusi farmerile. Toitumisahelate hävimist
muudatusi

ning silmatorkavaid ökoloogilisi
Iroonilise
duse

tuleb siinkohal lisada, et

tõigana

eitavad

pooldajad (kes reeglina

pole

igati

looduslikku

kahjustuste
ainult ühte

olulise

geeni

Võõrad

röövikutest

taimedest muudesse

on see

korraga ökoloogilises

me

ei ole teada ühtki viisi, kuidas

organismidesse, sealhulgas
lihtsalt neid mehhanisme

pole

koguses
uuritud

organismi

inimesse levida saaksid.

veel avastanud?

aastasadade vältel olema

geene meie tavalistest

saa

Selliste

loomulikult iial

läbi-

aga ühtki sellist leitud. Erinevalt hulkraksetest

genoomist pole

bakteritel. Niisiis, kui
aga
sellesama

ju kogunenud piisavas

söögitaimedest. Inimese põhjalikult

organismidest esinevad tõepoolest
pritsitud

nende

geenid

välistada. Kui selline tee looduses eksisteeriks, siis

sajaprotsendiliselt
inimese

jääda seal

ja soovimatuid tagajärgi

senitundmatute mehhanismide esinemist looduses ei

peaks

tingitud

teised farmerid kasutavad

nüüd

tuua niiviisi kaasa ootamatuid

sööjatele. Nagu eespool öeldud,
Võib-olla

bakterikultuuri mitu

tõepoolest

sellestsamast bakterist, siis

taimi),
põldu-

oma

võivad taimedest sattuda inimese rakkudesse,

geenid

püsima ja

Kui

mahepõllun-

tegevus!

mõttes ohtlik
*

vähenemise.

ehk

thuringiensis

ja orgaanilist

korda aastas taimedele, saavutavad nad

ometigi täheldatud.
muundatud

geneetiliselt

kasutavad edukalt sedasama bakterit Bacillus
del. Pritsides seda

aga

orgaanilise

taimsed

te ostate

siis võiks

Bacillus'ega,

geenivahetuse

mehhanismid
mida

mahepõllunduse saadusi,
tõepoolest mõni

on

bakteri geen

leida tee inimese soolestikku loomulikultkoloniseerivatesse bakteritesse.
Mitte aga
rates
*

geneetiliselt

muundatud taimedest, nagu seda

Võõrad

Need

mida sünteesitakse võõraste

valgud,

söögitaimedes

moodustada uudseid

kompleksid

nende

ei-

seetõttu

tavaliste

jätta

selliseid uudseid

enne

ei

saa

täielikult

muundatud taimedest

kui neid lubatakse müüki. Samas ei

meelde tuletamata, et rohelise revolutsiooni

saadi uusi häid sorte näiteks taimi intensiivselt
tades. Hoolimata korduvatest
sellise

võivad meie

taimevalkudega.

komplekse

kontrollitaksegi geneetiliselt

toodetud saadusi hoolikalt,
siinkohal

geenide pealt,

komplekse

võivad osutuda toksiliseks või muul moel kahjulikuks

sööjatele. Tõepoolest,

välistada, ja

ma

tegelikkust

ajakirjanduses välja pakutakse.

saa

aegadel

radioaktiivsusega mõju-

tagasiristamistest jõudsid kindlasti paljud

kiirguse mõjul pilbasteks

lastud DNA

fragmendid

ka

nendesse

sortidesse, mis said sertifikaadi ja mida hakati laiaulatuslikult kasutama.
Meil

pole

siiani

aimugi,

millised uudse

sünteesida nendelt katkistelt DNA
sedalaadi taimi
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samasuguse

sruktuuriga

juppidelt. Keegi

põhjalikkusega

nagu

valkusid võidakse

ei kontrollinud tollal
tehakse praegu, gee-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

tõi roheline revolutsioon kaasa

f

nitehnoloogia ajastul. Ometigi

olulise leevenemise, mitte
puse
aga tervisehädasid
*

Võõrad

valgud,

mida sünteesitakse võõraste

tekitada inimestes

allergianähtusid.

>

oht. Et kõrvalnähtusid nii

>

näiteks USAs

Aga jällegi,

'

abil saadud sortide

ja

vähegi

võivad süües

võimalik välistada, testitakse

või kosmeetikatooteid, kus

alati olemas. Päris välistada ei

saa

ohtusid

teaduslikult analüüsida.

on

teste

ju

tehtud

välja pakutud teisigi.

Samal

ajal

mõne üksiku

kiiritamine)

pole!
Kõiki neid tuleb

ei tohi unustada

puhul

Nad

on enne

tagused sordiaretajad
muidugi
iial

hea.

varem.

võõrad

ja tuhandeid.

sealjuures

Geneetiliselt muundatud taimede

tegu ühe-kahe väga hästi läbi uuritud struktuuri ja funktsiooniga

on

geeniga.

et sadu

tradit-

üht

sioonilised kultuurtaimede sordid sisaldavad samuti võõraid geene,

tundmatuid, ja võimalik,

sama

samuti

maailmas selliseid nähtusi nii

traditsiooniliste meetodite (näiteks

puhul allergeenilisuse

potentsiaalseid

geenide pealt,

kindlasti täiesti tõsiselt võetav

puhul tänapäevases allergiarohkes

või teisiti.

Võimalikke

kui

on

muundatud taimedest toodetud saadusi

uusi ravimeid

potentsiaalne allergiaoht

tõsiselt

palju

geneetiliselt

skeemi kohaselt kui

indiviidi

See

toidunap-

miljonitele tarbijatele.

Põhjalik

Kuna

geenid

müüki lubamist läbinud kontrolli, millist poole
ei osanud
kontroll

samas

ettegi kujutada. Tarbija

tagab,

võimaldavad

et 21.

sajandi

sajandi

seisukohalt

on

see

toit saab olema ohutum kui

geenitehnoloogia

oluliselt vähendada ka kõikvõimalike

abil taimedesse viidud

agrokemikaalide

kasu-

tamist, siis võidab sellest kindlasti keskkondki. Minu isikliku veendumuse
kohaselt ei tohiks
et

geenitehnoloogiaga

kogu tehnoloogiat

keelustada

ja

seotud teoreetilised ohud olla nii suured,

võtta inimestelt võimalus süüa tulevikus

paremat, odavamat ja paremini kontrollitud toitu puhtamas, kemikaalidevabamas maailmas. Head 21. geenitehnoloogia sajandit!

Loeng

26.

aprillil

1999 Eesti Televisiooni avatud ülikoolis
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Uno Mereste

OLLA AVATUD, ENT MITTE ALLAHEITLIK!

Praegu

seotud

keelega

on

probleemide

seas

eriti aktuaalsed kaks

liitilist, õigemini keelehooldepoliitilist probleemi. Üks neist
keel

kõrgharidus- ja

teaduskeelena ehk

polüfunktsionaalse

hakatud väitma, et eesti keele funktsioonid võiksid

on

ja kultuurile tähendab,

on

mõtteavaldusega:
all

liigse välismõju

paratamatult kaasa

“Eesti keel

Teine aktuaalne

kes

lõpetab

kahe kivi vahel

ja

sõnavara

järkjärgulise kustumise

hiljem sellele protsessile vastu astutakse,
eesti keele

päevaülesanne

omapära ja väljendusvõimet

arutluse nii-

oma

ja aja jooksul võib

hakata. Kasutusvaldkonna ahenemine toob

murenema

tagasi võita,

kaotatud aega

Rätsep,

on taas

keele omapärase ehituse

mälust. Mida

kõneleja

teadust

meie keelele

see

ent sisukalt käsitlenud Eesti Teaduste Aka-

lühidalt,

deemia viimases aastaraamatus Huno
suguse

ainult keskha-

sest tõsist

omandada, õpetada ja teha ainult inglise keeles (!). Mida

saavat

keelepo-

säilitada eesti

keelena. Jälle kord

piirduda

ridusega ja ainult populaarteaduslike käsitluste avaldamisega,

ta

on

seda raskem

on

puhtust säilitada.”

on

kaitsta eesti keelt teda risustavate, tema

vaesestavate

võõrmõjude,

viimasel

ajal

eriti

inglise

keelest võetud tarbetute tsitaatsõnade laviini eest.

Keelehoole ei ole keeleautarkia ega ka ksenofoobia
Kumbki

probleem

uutel

asjaoludel ja

toel.

Üks

on

päevakorrale

argumentatsiooni

siin-seal korratud mõte, et katsed

ja kaitsta eesti

liigsete võõrmõjude

eest oleks nagu dikteeritud võõrkeelte

ja

ning

on

seega

vastuolus meie

Sellised väited

on

arengusuunda

kujudena
suunas,

mingid

ei selle
ega

üheneda

ega

ksenofoobiailmingud,

mis

on

Euroopa Liiduga jne jms.

keeleuuendust ja keelekorraldust

ja

keelekorraldus,
ja

mida

juhtivate suur-

tegevuses mingit võõraste keelte ega

välismaalaste vihkamisest rääkimata. Ei

ega ka

nüüdisaegne

kultuuri absoluutselt

lahushoidmist, mingit

igasuguste välismõjutuste

—,

J. V. Veski, siis ei avaldu ei selles
ega teises

teise keelemehe

seadnud eesti keele

kultuuridest

-kultuuride

alusetud. Kui vaadelda kas või ainult kaht olulisemat eesti

vaenu, ksenofoobiast kui

keeleuuendus

eesmärgiks

anakronistlikud

taotlustega

esindasid J. Aavik

kultuuride
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kerkinud taas

kõigiti

räiges

ja

on

või vähemalt uuena kõlava

väärikas koht Eesti tänapäevakultuuris

vaenust

keele

uue

huvitavamaid uusi argumente

tagada eesti keelele
keelt

ei ole uus, ent nad mõlemad

vastavalt ka

keele- või

keelehoole

kõigist

kultuuriautarkiat,

täielikku elimineerimist.

ole

kunagi

teistest keeltest
veel vähem

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Nagu

kultuur

tihedates

seostes

sammu

ja sealhulgas
ja
nii

pidades,

eriti teadus võivad normaalselt areneda ainult

suhetes teiste kultuuride
on

ka mis tahes keele,

ja teadustega,

sealhulgas

nende

eesti keele

arenguga

püsimise ja

arenemise tähtsamaid eeldusi pidevad kontaktid ja pidev muutumine. Põhiküsimuseks

seejuures, kuidas mitmekülgseid võõrmõjutusi

on

keel neist kontaktidest

sestuks ega kaotaks

pidevalt

rikastuks

ja mitmekesistuks,

sisemist tasakaalu, väljendusvõimet

oma

läbi seedida, et

mitte aga ei

vae-

ja omapära.

Rahvusnihilism keelesse suhtumises
Meie

keelepoliitiliste mõtisklejate

keelekontaktide tähtsust kas

seas

on

päevapoliitika

leidunud ikka ka neid, kes

sunni

on

all või ka suisa omatahtsi

kaldunud mõistma ja mõtestama rahvusnihilistlikult.
Viimase Vene

(Kristjan

Kure

okupatsiooni ajal jutlustasid

jmt)

eesti keele sõnavara

keelele lähenemist.

vene

Sellega

sellise mõttesuuna

ja grammatika

sihikindlat

esindajad

ja teadlikku

lootsid nad kaasa aidata endi arvates

väga üllale

üritusele, rahvuste ja nende keelte ühtesulamisele ja kommunistliku ühiskonna
sest muidu ähvardavat eesti rahvast

tekkimisele,
Nüüd

kujunemas ligikaudu

on

ja

ka keelt

mõttesuuna

sama

jäljetu kadu (!).

esindajaist kildkond,

kes

seletab, nagu oleks eesti keel siiani arenenud teistest keeltest täielikult isoleerituna

ja nagu

liste ja

oleks nüüd ometi saabunud aeg, kui tuleb avaneda

grammatiliste toorlaenude

muidu ähvardavat eesti keelt
Nende

jäljetu kadu (!).

püüdluste poliitilis-geograafiline

paratamatu kadumise ohu tunnetus
lutamine aga

inglise sõnavara-

valimatuks ja massiliseks vastuvõtmiseks, sest

ja

suund

on

pealtnäha vastupidine,

vabatahtliku allaheitmise

kuu-

vajaduse

sama.

Eesti keel

on

ka seni arenenud avatud süsteemina

Vaieldamatu tõde on, et eesti keel ei ole ka seni arenenud mitte suletud, vaid

just nimelt avatud
meie

süsteemina. Seda tõendavad rohked laenulised elemendid nii

nüüdiskeele sõnavaras

kui ka

grammatikas.

eesti keeleks seetõttu, et rohkearvulised laenud
keele

omapäraga kohandada.

Lühikesed

Eesti keel

on

perioodid,

aastakümned),
kord,

periood

on

eelmisel

suudetud

sajandil,

üle elada

kus rahva keeleteadvus

kogu

ja

ja

kippunud (näiteks

viimase Vene

okupatsiooni

suheliselt lühikese

oma

jäänud seejuures
eesti

millal keele sisetasakaal

võõrelementide eriti rohke lisandumise tõttu kaduma
kasaksastumise

on

suudetud ära seedida

ajaga

on

kada-

esimesed

taastada olu-

erksuses toimib hea rahvalikkuse

ja

stiilitaju määrajana.
On

põhjust

arvata, et

põhimõtteliselt

praegu, kui uuskadakad ehk

nn

samasuguse

perioodiga

võsajänkid kipuvad välja

on

arendama

tegemist
oma

ka

eesti-
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inglise

või

eestiveneinglise segakeelt, millega

kõnelemata

sellest,

on

selle

pruukijail endilgi raskusi,

nad suudaksid seda kasutada

et

produktiivse vahendina

teaduslikus uurimistöös või kultuuriloomes. Siinkohal väärib meenutamist F. J.
Wiedemanni mõttetera, et kõik maailma keeled

väljakannatamatult

inetu keel,

Jättes kõrvale kõik
lühidalt

päevaseks

on

on

keelte

on

ilusad;

eesti keele

taganud

on

olemas ainult üks

segapuder!

ebaoluliseks osutunu

aja jooksul

mis

juhtmõtet,

see

püsimise

ja püüdes väljendada
läbi

aegade ning

kultuurkeeleks saamise, võiksime selle sõnastada

täna-

järgmiselt:

olla

avatud, aga mitte allaheitlik! See imperatiiv sobib hästi J. V. Veski juba 1914.
aastal avaldatud
küll siis, kui

me

Kirjandus

oma

keelehoonet

omapärasuse- ning otstarbekohasuse-põhjusmõttest kinni pea-

ja sealjuures

me

kindlamini ehitame meie

mõttega: “Kõige

võimalikul korral ka keele ilu

1914, lk

peale

rõhku

paneme” (Eesti

176).

Süsteemiteooria sisendab

optimismi

ja stabiilsuse kadumise oht on suur ja reaalne, ent
esialgu paistab. Üldisest süsteemiteooriast on teada, et

Eesti keele vaesestumise
ka mitte nii suur, kui

see

iseseisvail süsteemidel

kõigil

spontaanne omadus

on

säilitada. Pole kahtlust, et eesti keel
et tal on

keele

on

oma

ennast

kõigi vahenditega

kõnelejaskonnaga

süsteem

ja

spontaanse enesekaitse omadus hästi välja arenenud, nagu näitab meie

ajalugu. Seega

võib eeldada, et keel

seisundisse, kus liigsed toorlaenud

acguis'id

enamikule

Sellest seisukohast

päris

koos

on

jõuab

varem

keelevaldajaist

hiljem

niikuinii

ombudsmann'id

ja

vastuvõetamatutena hakkavad tunduma.

keelepatriootide

ülesanne ainult lühendada tolle
kunagi

kindlasti tuleva spontaanse vastureaktsioonini

Meenutagem:

või

igasugused shop'id,

jõudmise

aega.

1940—1950-ndalil aastail tundus, et eesti keel lämbub

igasugu

prohhadnaja'de, narjaad'ide, zakass'ide, spravka'de, objetivka'de, putjovka'de, komandirovka'de, otšerk'ite, glavbumsbõt'ide ja muude
laenude laviini all.

Midagi

sellist

aga

siiski ei

juhtunud.

toor-

vene

1960—1970-ndaiks

aastaiks oli sellest haigusest üle saadud, ehkki kõikide infokanalite kaudu levitati

Iga päev rahvuste ja nende keelte
vene

keele rolli.

moodi

hoopis

vene

teiste keelte

inglise keele

kasutamine,

mis

kasutajaskonnas.
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oskus levib, väheneb ka

tegelikult

on

seoses

keele oskust, läks

oma

inglise

toorlaenude

üks harimatuse kaasnähtusi ka

Kes eesti keele kõrval ka

oskab, teab, kuidas ja millal öelda
tahetakse.

ja kiideti sellega

vene

toorlaenude vältimine.

Võib eeldada, et kui
mõttetult sage

ühtesulandumise ideed

Sedamööda kuidas rahvas täiendas

inglise

keelt

kõigi

paremini

puhtas selges emakeeles seda, mida öelda

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Vene keele suhtes kulus sellise tulemuseni

palju

lühem ei ole

see

aeg arvatavasti ka

jõudmiseks

nüüd,

ca

20 aastat.

ehkki praegu

Väga

eesti keele

on

kaitsmise eeldused palju paremad.

Üldine

süsteemiteooria sisendab

optimismi

veel teiseski mõttes. Kui käsi-

tada eesti keelt küll ühtsena, kuid struktuurituna, siis saadakse toimuvast üks
võrdlemisi kurb
osaks

on

pilt.

isikukeeled ehk idiolektid

keeled, sealhulgas ka
allkeeles osutub

teaduskeeled,

Kõiksugu

välja hoopis teine. Selles, kui
palju

nt mööbli-

aegade palju

olevat, ei ole

mõnes

midagi

ja rätsepmeistrite keeles

rohkem kui eesti ühiskeeles,

keelesüsteemi tasakaalu oleks vääranud.

see

Võsajänklus

ei ole parem kui kadakasakslus

Oluline on, et rahva teadvuses toimivad filtrid, mis sõeluvad idiolektide
allkeelte sõnavarast keelendeid ühiskeelde, oleksid tõhusad
malikult

ja

keelekasutuse tasanditel. Sotsiaalses teadvuses

kõigil

elustada eitav suhtumine

segakeelsusesse,

või kadakasaksluseks. Kuidas
mist luua,

ja

pisimaks

allsüsteemideks kõikvõimalikud all-

käsitööliste

alati olnud saksa toorlaene läbi

ilma et

ja

näeb asi

toorlaene suhteliselt

võõrpäritoluga

eriti hirmuäratavat.
on

Käsitades aga üldkeelt keelte süsteemina, mille

on omaette

mida omal

ajal

ja

toimiksid võitähtis taas-

on

nimetati kadakluseks

ja missuguste vahenditega sellist üldeitavat suhtuent praeguse sõnavabaduse oludes ei

küsimus,

peaks

see

olema võimatu.
Massiline

inglise

toorlaenude levik

gast halvakspanu, ent siiani

on see

enamasti toimetustele saadetud

asjasse

mitte eriti

suure

on

leidnud küll

ajakirjanduseski

olnud suhteliselt vähene

kirjad. Näib,

ja seda on

et toimetustes endis

vastutustundega. Mõningate raadiojaamade

metus on aga uuskadakluse või

võsajänkluse

ülesandeks. Mille muuga seletada, et üsna

Hea

ja

on

ei suhtuta
mõni toi-

levitamise võtnud endale otseseks

sageli ei ole

moodsa muusika saadetes

esinevate diktorite tekstis moonutamatult eestikeelseid sõnu

sendi, hea kui

mõnin-

esindanud

palju

üle 50
prot-

niigi palju.

haritud eesti keele eest tehtud seniste, eesti kultuuriloo seisukohalt

vaadatuna imetlusväärselt edukaiks osutunud
aga mitte allaheitlik kõlbab

pingutuste

keelepoliitika juhtlauseks

üldistus olla avatud,

nii täna kui ka lähitu-

levikus.

Sõnavõtt F. J. Wiedemanni keeleauhinna kätteandmisel
9. mail 1999

Väike-Maarjas
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Ilmar Pihlak

SAAREMAA PÜSIÜHENDUS

ühinev

Sõnapaar

siooni, euroraha

ja

ei tähenda mitte ainult riikide tihedamat

Euroopa

integrat-

kodanike viisavaba liikumist, vaid ka üksteisest seni eral-

datud riikide või nende osade liitmist püsiühenduste abil.

Nimetagem

siinkohal eurotunnelit Prantsusmaa

vahel

ja Inglismaa

(1994),

Rootsi, Taani ja Saksamaa ühendamist Suur-Belti (1998), Öresundi (valmib

2000) ja Fehmarni
saare

väina (projekteerimisel) ületavate rajatistega, Prints Edwardi

ühendamist Kanada

Soome saari

mandriga

mandriga (1997) ja kümneid Taani, Norra,

ühendavaid sildu

ühenduse kasulikkusest

aru

saarlased

jõududega

Väikese väina tammi.

Kalleid

ja pikki püsiühendusi

ja

tunneleid. Teistest

ja muhulased,

ehitavad

kes

1896

Rootsi
said

varem

ühiste

rajasid

tänapäeval rahvusvahelised

konsort-

siumid, kes võtavad selleks pankadest 4—6 % intressiga laene, mille tagajaks
riik (riigid). Püsiühenduse ületamine
Belti ületamine sõiduautol maksab
mis

on

Laenu

võrdne

tagasimaksmine

tunneleid

Ideest

on

rikkamad

saja

enne

25—35 aasta

ehitanud ka

pikkuse

340 Eesti krooni,

püsiühenduse

valmimist.

Lühemaid sildu

peale.

on

Suur-

ja

riigieelarvest.

tasuvusuuringuni

1996 märtsis
vahelise

samal trassil

kavandatud

riigid

tasuline. Näiteks 18 km

(sõltumata reisijate arvust)

praamipileti hinnaga
on

on

ja

püsi-

algas ajalehes

“Meie Maa” mõttevahetus Saaremaa

püstühenduse vajaduse

artikli autoritest toetas

üle. Enamik aasta

jooksul

ilmunud

ja

mandri

ligi poole-

püsiühenduse rajamist.

19. märtsil 1997 toimus Kuressaares Saaremaa

püsiühendust

käsitlev kon-

verents, mis andis Saare maavanemale volitused ideed edasiarendava töörühma
loomiseks. 17.

juunil

1998 kinnitas

Interreg

IIA juhtkond

oma toetuse

Saaremaa

püsiühenduse tasuvusuuringu rahastamiseks.
Tasuvusuuringu
Soome

poolt

Lõuna-Soome

koostamise töörühma kuuluvad Eesti

võtavad

osa

Ülikool ja Teedevalitsus,

Turu

Keskkonnakeskus

Tartu

Ülikool,

ledž,

Sihtasutus

Soome

uurijad.

firma Viatek OY,

Siltatekniikka OY, Eesti

poolt

Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maanteeamet, Kuressaare Kol-

Ülikoolide

Keskus Saaremaal,

loogiakeskus. Norra Maanteeamet
maini 1999 toimus Kuressaares
datud rahvusvaheline

210

ja Tampere

ja

on

Saare Maavalitsus

tasuvusuuringu vaheetapi

konverents,

ja

Geo-

uurinud tunnelivariandi teostatavust. 6.—7.
tulemustele

kus külalistena osalesid ka

pühen-

Euroopa Liidu ja

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Maailmapanga esindajad.
alguses ja
*

*

koosneb

Saaremaa

püsiühenduse tasuvusuuring

valmib 2000

:

järgmistest osadest:

taustuuringud,

trassivariandid,

*

sotsiaal-majanduslikud mõjud,

*

keskkonnamõjud,

*

liikluse

*

liiklussageduse

*

praamiliikluse

uurimine,
prognoos,

areng,

*

geoloogia ja hüdrogeoloogia,

*

püsiühenduse

*

variantide

*

püsiühenduste rahastamisvõimalused,

*

tasulise

*

järgmised tööetapid.

konstruktiivsed variandid,

majanduslik võrdlus,

ületusmaksu suurus,

püsiühenduse

Alljärgnevalt

vaatleme

tasuvusuuringu

olulisemaid

ja huvipakkuvamaid

seisukohti.

Trassivariandid

Eri trassivariantide

põhikomponentide pikkuste

võrdlus (m)

| Trassivariant | 1 | 11 [T(sild) Mictunneb| v |v |
ITrassipikkus,h— 110875|7975 |6115| 6500 110055 |10145 |

|-põhikonstruktsioon
|655 |655|655| 5100 |655 |655|

|-talasild —

— |6820 |6420 | 3350 | 240 |6500 |6640|

Drt

1400 "öde 5110

Eritletavateks trassivariantideks
koridori. Trass 1
sem,

algab

Muhu

madalveelisse

(veepeeglit
saare

(6220 m)

põhjatipu
m

on

pikkus

Lalli sadama lähedalt

(7980 m) järgib kõige

kõige

lühem

10880 m)

ja kulgeb

kõige

enam

rohkem

on

ja

kõige põhjapool-

üle Kesselaiu
Kuressaare

praegust praami

ja lõunapoolsem, kulgedes

lähedalt Virtsu. Trass sisaldab Muhu

sügavust

ese

valitud viis erinevat Suurt väina ületavat

osa

See variant lühendab

ossa.

vahelist teed. Trass 2
Trass 3

on

ületava

1160 5 2ö00

lõunatipu

ja

Tallinna

faarvaatrit.

Võikülast Viirelaiu

Viirelaiu vahelist umbes 1,5

madalat osa, kuhu võiks ehitada tammi. Trassile 3

on

kavandatud
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ka tunnelivariant. Trass 4
madala

saared. Trass 5

ja Kebaja

asub 1.

(10060 m)

(10150 m)

ja

2. variandi vahel, ületades Kesse

asub 1.

ja 4.

variandi vahel.

Püsiühenduse trassivariandid

Sotsiaal-majanduslikud mõjud
Sotsiaal-majanduslike mõjude selgitamiseks
alaliste elanike
Küsitletud

ja

ettevõtete omanikest 95% arvas, et

tevõtluskliimat, ja
kohtade

arv

on

duse

viimase üheksa aasta
kaalunud

on

ja puhkajate

ja ajutistest

negatiivset mõju

ning

Saaremaa
76%

regionaalsete

erinevuste

maa

hinda. Küsitluses

pooled usuvad,

püsielanikest ja

veerandi

lahkumist. Püsiühendus

tõstaks

omapärale ja

et-

tegevus laieneb. Töö-

jooksul kahanenud

Saaremaalt

elanikest rohkem kui

rajamist pidas vajalikuks

ühendus oleks oluliseks

arvu

postiküsitlus.

püstühendus parandab

et nende ettevõtete

poole uskus,

elanikke

turistide

osalenud alalistest
dus avaldab

üle

Saaremaal

võrra, samapalju
suurendaks

viidi läbi Saaremaa ettevõtete,

maakonnas suvekodu omavate inimeste

et

püsiühen-

idüllilisusele. Püsiühen88%

ettevõtjatest.

vähendajaks,

Püsi-

lisades saarlas-

tele valikuvõimalusi.

Keskkonnamõjud
Saaremaa

püsiühenduse keskkonnamõjude

(taimestik, linnustik, kalastik),
saaste).
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hüdrosfääri

eritlusel

on

vaadeldud biosfääri

(meri, põhjavesi) ja atmosfääri (õhu-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Looduskeskkonda
on suurem

kui

mõjutab kõige

püsiühenduse korral.

Püsiühenduse trassidest
on

olulised lindude

vähem

Tunnel

praamiliiklus,

osutus sobimatuks

on trass

mandril läbi alade, kus esineb rohkelt kaitsealuseid taimelaid ise

on

rajamist

looduskaitse

Trass 3

objekt.

on

õhusaaste, mis
vähem kui sild.

4, kulgedes üle Kebaja saarte, kus

Vähem sobivad

haudepaigad.

v.a

mõjutab keskkonda
1

ja 5,

mis

kulgevad
Kesse-

ja linnuliike,

keskmine, vältida tuleks aga otsetee

Võikülast Väikese väina tammini läbi Lõuna-Muhu, Viirelaiu

küla vaheline tamm

peab tagama vajaliku

veevahetuse. Parim

Või-

ja

on trass

2, mis

läbib vaid kultuurmaastikke.

Liikluse uurimine
Suurt väina ületavate reisijate
Selle

(neljapäeval ja reedel).
reisijate
laeva

tit).

ja sõidukite uuring

eesmärgiks

selgitamine. Ületusaeg

suhtumise

viidi läbi 13. ja 14.

oli Suure
koosneb

ooteajast järjekorras,

sõiduajast (30 minutit) ja parvlaevalt mahasõiduajast (keskmiselt

Kahel

Keskmine

oli

neljapäeval

parv-

4 minu-

2700 küsitluslehte, neist

uurimispäeval jagati välja
ületusaeg

augustil

ületamisaegade ja

väina

70

minutit,

mida võib

tagastati 2091.
lugeda tavaliseks, ja

reedel 90 minutit, sh kella 20—24 vahel 100—150 minutit.

Ootejärjekorras seisvate sõidukite täiskasvanud reisijatel paluti märkida oma
isiku- ja reisiandmed ning arvamus püsiühenduse vajalikkuse kohta. Küsimuse
sõnastus oli
tasuline
sõidu

püsiühendus

pilet

maksaks

rajamist

oli 6%

sama

palju

Liiklussageduse
Liiklussageduse
suurim

Elanike

arv

prognooside
du-

parvlaevapilet püsiühenduse

ja

ja

elaniku kohta

üle-

Püsiühen-

osaliselt 17% vastanutest, osaliselt vastu

7,1
% kuulus välismaalastele,

prognoos

ja

on

koostatud aastani 2039, lähtudes elanike arvu,

aasta keskmise läbisõidu

prognoosist

kolmel tasemel

vähim.

väheneb

kõigil

tasemetel nii

ÜRO

alusel. Autostumise tase suureneb

ja pakiautoni

ja

valmimise

ja Lätist, vastavalt 2,5 ja 2,3%.

prognoos

autostumise taseme

10 minutit

tingimustel püstühenduse rajamist?”

vastu 7%. Uuritud sõidukitest

enim oli turiste Soomest

keskmine,

kui

toetas täielikult 70%

ja täielikult

15 aasta pärast võiks Suure väina

valmis olla, väina ületamiseks kuluks

aastal. Kas Te toetaksite nendel
duse

et umbes

järgmine: “Oletame,

kui ka Eesti Statistikaameti

praeguselt 3301 t 405—485

1000 elaniku kohta aastal 2035. Veoautode

väheneb. Aasta keskmine

liikidel. Kolmel tasemel

liiklussageduse

ja busside

läbisõit suureneb

arv

sõi-

1000

kõikidel sõiduki-

prognoos koostati, lähtudes kolmest

olukorrast:
*

parvlaevaliiklus jätkub kuni püsiühenduse

valmimiseni aastal 2010,
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*

tasuline

kestab

püsiühendus

2010-2025 (kuni ehituslaenu

tagasimaks-

miseni),
*

tasuta

püsiühendus

valmimise

Püsiühenduse

75 minuti võrra, mille
alusel suurendab

oodata

sama

lüheneb Suure väina

järel

jooksul

eeldusel,

suure

liiklussageduse

osa

kohaselt

suureneb

keskmisel tasemel 750 autolt
3500 autoni

(2039).

(1998)

elanike

2000 autoni

kaotamise

järel

võib

20% võrra. Elanike

arvu

ööpäevane liiklussagedus

(2010),

3100 autoni

1997 ületas Võru maakonna

arv

on

8%

1,2 ja

keskmisest

aastatel 2030—2035.

liiklussagedus

aasta keskmine

Võrdluseks

Võrumaa

ööpäevas.

Liiklusmudeli

1,7, veoautodel

parvlaevapilet. Ületustasu

hüppelist kasvu ligikaudu

edasisel vähenemisel stabiliseerub

Prognoosi

sõiduautodel

et Suure väina ületamismaks moodustab

kui

teist

ületamisaeg keskmiselt

auto suudab läbida umbes 100 km.

ajavõit liiklussagedust

bussidel 1,4 korda
netotulust

alates 20255 t.

piire

Saaremaa

suurem

(2025) ja

3600 autot

omast

ja

turiste

tunduvalt vähem.

Parvlaevaliikluse areng
Võrreldes
tuhandeni

ja

aastaga 1993 kasvas veetud reisijate

sõidukite arv

1991 t 282 tuhandeni

sõiduki üleveo keskmine hind

jooksul 571 t 200
1998

juba

40%

dotatsiooni

kroonini. Kiiremini

kasvanud veomahud

nemine 50

(riigi

suvel. Kui

kõigist

protsendini

1999. aastaks 596]t 871

arvestades)

sõidukitest. Suvekuude

sunnib üleveo

Riigipoolse

dotatsiooni

veomahud

jooksul 36%,

aja
on

siis

suure-

kasutusele võtma uusi suure

ülejäänud aastaaegadel ja
püsimine

tab üleveotariifide ennakkasvu võrreldes elanike

Ühe

sama

osatähtsuse eeldatav

korraldajaid

mis ei leia

kasvas

summaarsed

aasta

1993 veeti kolme suvekuu

mahutavusega parv- ja tiiburlaevu,
keskel täit rakendust.

kui

arv

ehk keskmiselt 6,5% aastas.

endisel tasemel

sissetulekuga,

mis

nädala

põhjus-

põhjendab

ja lähendab püsiühenduse rajamise vajadust.
Parvlaevaliikluse kulud suurenevad kütuse-

hindade,

uute

parvlaevade hindade,

ja ekspluatatsioonimaterjalide

meeskonna

hindade tõusu tõttu. Keskmise taseme

töötasude

prognoosi

ja sadamarajatiste

kohaselt võib

ühe sõiduki

üleveokulu suureneda 200 kroonilt 1999 kuni 350 kroonini 2039. aastal.

Püsiühenduse tehnilised lahendused
Sillavariandid

on

koostatud

kaülikooli koostöö tulemusena.

konnatingimustele
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Tampere
Esialgu

mittevastavuse tõttu

Siltatekniikka OY

ja

Tallinna Tehni-

vaadeldi viit sillatrassi varianti. Kesk-

jäeti

kõrvale trassid 1

ja

4.

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Silla keskse laevatatava

kõrgus

ava

avade kõige madalamatel osadel 6

3,75

m

laiust sõidurada

ja

kaks

m.

üle

merepinna

Silladeki laius

on

35

m

ja külgmiste

13 m, mis mahutab kaks

on

külgrada kergliikluseks ning sundpeatunud

sõidukite parkimiseks.
Laevatatava

ava

vantsild

*

rippsild avadega

*

kaarsild

avadega

140
200

sõiduteega

Silla külgosad
m

sildamiseks

*

on

on

vaadeldud kolme konstruktiivset varianti:

+

375

+

140 m,

+

480

+

200 m,

all avaga 300

kavandatud

m.

jätkuvtala skeemi kohaselt,

sildeid. Suure väina madalates osades, kus

pikkuseid

asendatakse sild
m,

tammiga.

kasutades 60—140

veesügavus

ei ületa 3

Pikemate tammide keskosas ehitatakse lühikesed

sillad vee vabaks liikumiseks.
Silla

lõpliku konstruktiivse

lahenduse valik tuleb teha

mises staadiumis. Silla keskne

külgvaade
Silla

on

olema

projekteerimise järg-

pilkupüüdev maamärk,

maksumuse arvutus koostati kolme trassivariandi

tudes ühesugusest

konstruktiivsest lahendusest

keskel vantsild,

Arvestati ka tammide, juurdesõiduteede ja

Oodatult osutus odavamaiks

2,3 ja

trass 5

kõige

lühem trass 3

jaoks,

külgosades

projekteerimise kulusid.

1,6 miljardit krooni, järgnesid

pakkumishinnad ja

Soomes viimasel

ehitatud suuremate sildade eelarved. Kolme erineva konstruktiivse
silla maksumused erinesid vähe

jamiseks

kihtides ei
m

ja

vaja

Adavere

lademete

m

tehniline

lahendus.

Tunneli

ra-

sügavusel paiknevad praktiliselt vettpi-

domeriidid

ja

savikad

lubjakivid.

Nendes

tunnel raudbetoonist isolatsioonikihti. Tunneli ristlõike laius

on

ja pikkus 5,1 km. Norra ehituskogemustele tuginedes oleks tunneliva-

riandi maksumus

ligikaudu 1,5 miljardit

niks läheb tarvis täiendavaid
Sillavariandi

katkestamist,
katastroofi

krooni.

Täpsemaks

hinnakalkulatsioo-

uuringuid.

probleemideks

talvine

on

libedustõrje,

ruktsioonidega ja kõrgust

kartvad

tugev tuul (üle 25 m/s), mis nõuab liikluse
väheusutav

autojuhid.

laeva

kokkupõrge

Tunnelivariandi

silla konst-

probleemideks

(diversiooni) risk, suuremad ekspluatatsioonikulud, kallimad

vameetmed,
ning

ajal

variandiga

(5% piires).

teine arvestatav

sobib enim trass 3, kus 40

davad Jaani

12,5

silla kõrval

on

läh-

2,5 miljardit krooni. Hinnakalkulatsioonide aluseks olid

Eesti suuremate sillaehitusfirmade

Tunnel

mille

nähtav sillale lähenedes.

esialgse

jätkuvtalad.
trass 2

peab

ava

ülemõõduliste

klaustrofoobiat

sõidukite, jalakäijate ja jalgratturite

on

tur-

liikluskeeld

põdevad autojuhid.
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Püsiühenduse rahastamine

ja

realiseerimine

Lähitulevikus ei ole mõeldav nii kalli rajatise ehitamine Eesti riigi eelarvest.
Samurti ei ole
kõik

reaalne

tamise

ja

ja opereerimise
Eesti

riigi

kuni laenude

on

kiirendab valmimist, kuid

Ületustasu
kestusest

mille maksaksid

püsiühenduse rajamine

projekteerimise, ehitamise,

tagasimaksmiseni, seejärel
on

tagasi

anda selleks
rahas-

siirduks

püsi-

selline süsteem tuntud

nimetuse all. Erasektor

tagab tulemuslik-

riigile jäävad kohustused laenu, turvalisuse,

ja tähtaegade tagamiseks.

suurus

intressist

sõltub laenu

(15—20 aastat),

riigi

Eesti

sadamate korrashoiukulude

Ületustasu

rahadega,

Rahvusvaheliselt

valdusesse.

(debt, build, finance, operate)

keskkonnaohutuse

abist.

reaalsem

konsortsiumi kätte, mis korraldab

ühendus
DBFO

laenatud

riigi poolt

maksumaksjad. Kõige

loodud

kuse

see

(4-6 %),

toetusest

(näiteks

ületustasu
senise

kogumise

dotatsiooni

ja

mahus) ja võimalikust Euroopa Liidu tagastamatust

ei tohiks olla

suurem

kui

parvlaevapileti

hind

püsiühenduse

valmimise aastal.

Tasuvusuuringu
ja

valitsuse otsus

projekt

määrab

valmimisele

peaks järgnema

projekti jätkata.

lõpliku

trassi

rahvusvahelise võistlusena).

jekti, töövõtupakkumise

Täiendavate

ja konstruktiivse

ulatuslik ühiskondlik arutelu

uuringute
lahenduse

Eelprojekti kinnitamise järel

dokumentatsiooni

ja

alusel koostatav eel-

(see

võib toimuda ka

saab koostada

tööpro-

valida rahastamisviisi. Ehitus

kestaks 34 aastat.
Püsiühendusest loobumise korral

ja nädalalõppudel ootejärjekorras
oleks tulevastel

jäämegi

kallinevaid

konutama.

praamipileteid

Püsiühenduse

põlvedel pärast laenu tagasimaksmist kasutada

rajamise

ostma

korral

tasuta ühendus-

ee

Avalik
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Rein Ruudi

RINGHÄÄLINGUSAADETE EDASTAMISEST
EESTIS

Ringhäälingu

kui märksõna sisu

Üks kaasaegseid ringhäälingu
“Ringhääling

avardunud.

määratlusi kõlab:

tehnilises mõttes

Teistest telekommunikatsiooni

aja jooksul

on

on

telekommunikatsiooni

liikidest eristab

üks eriliikidest.
ise-

ringhäälingut järgmiste

ärasuste kogum:
*

jnfo ühesuunaline ülekanne

*

tsirkulaarne ülekanne

*

info

*

edastatav info

tarbijad

on

(simpleksside),

(ühest infoallikast paljudele

territoriaalselt

info

hajutatud,

eriliselt ette valmistatud (moodustab

on

tarbijatele),

ringhäälingu-pro-

grammi).”
Info all mõeldakse nii heli- kui ka visuaalset infot

ja ringhäälingu-program-

mide levitamise keskkonnana käsitatakse nii looduslikku kui ka kõiki mõeldavaid tehiskeskkondi.

Tegelikes

rakendustes esinevad mainitud keskkonnad

ühitatult.

Võimalik,

et interaktiivsete

ilmingute

lisandumine

dumine tuleviku multimeediasüsteemidesse sunnib

ja ringhäälingu

sulan-

edaspidi ringhäälingu

mää-

ratlust täpsustama.
Pidades silmas mitte ainult
saadete

alustamise

fonivõrgus

ringhäälingut

maailmas

ajaks

alustas tegevust rääkiv

eest kuus võisid

2571

lugeda

ajaleht.

telefoniabonenti

raadio teel, tuleks

aastat

ringhäälingu-

1893, mil Budapesti

Pooleteist forinti

suuruse

saada kommuteeritud

tele-

lisamaksu

uudistestuudio

väljundile.
Ringhääling

Eestis.

Ringhäälingusaadete
ajalukku
foni

ees

läinud 11. mai

tänane seis

edastamise

Eestis

alguseks

on

kultuuri-

ja

tehnika-

1924, päev mil Haapsalu rannaraadiojaama süsimikro-

esines Läänemaa

saatealase tegevuse 75.
si

Noppeid ajaloost ja

Ühisgümnaasiumi õpilaste segakoor. Ringhäälingu-

juubeliaastal

on

telekommunikatsioonipäeva konverent-

pühendamine ringhäälingule igati põhjendatud.
Loobume

takümnega,

ajaloolise

arengu

mil olulised

järjepidevast jälgimisest.

muudatused tulenesid

Piirdume viimase

maailmakorralduses

ja

aas-

eesti
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ühiskonnas

noloogias

poliitilistest ja majanduslikest murrangutest ning

toimunud

1989 oli

grammide

Eestis

ringhääling

veel

tootmine käis Raadio-

allutatud kesksele

tekeskusele. Mõte ühendada Raadioüheks koondiseks,

nimega

Eesti

1990 eraldusid Eesti Raadio

ja

ja

Televisiooni Saa-

ja

Televisioonikomitee
ei kandnud

Ringhääling,

ja Eesti

Edastati Eesti Raadio kolme

ning

vilja.

Saatekeskus
Selle asemel

Televisioon teineteisest.

üleliidulise raadio kahte

kesk-

programmi.

Täielikult katsid Eesti elanikkonna vaid Eesti Televisiooni
II

ja

ultralühilainel

(Tallinnas kolme)

programmi

ja

Kesklainesaatjate

arv saavutas

moodustas 479 kW,

tonni

televisiooni-

ja Eesti

põlevkivi
1.

maksimumi 1990 aastal. Võimsam neist

kW). Kõigi

17

tootmiseks tuli

üldine

kesklainesaatja

ultralühilainesaatjatel

elektrienergia

Alates

(66-74 MHz) ning nelja

programmi (Vikerraadio) saatevõrgud.

Laitses (1035 kHz,l5O

tarbitud

Pro-

juhtimisele.

Televisioonikomitee kontrolli all. Kõik

ja

sideministeeriumi Vabariiklikule Raadio-

saatjad kuulusid

Raadio I

teh-

toimunud arengust.

104 kW.

asus

väljundvõimsus

Kesklainesaatjate poolt

elektrijaamas põletada ligikaudu

11 300

aastas.

juulist

kasutusel ainult

1998

on

Eesti Raadio

nelja programmi

ultralühilainesaatjad. Seisuga

1. mai

edastamiseks

1999 töötas

neist 27

sagedusalas 87,5-108 MHz ja 7 sagedusalas 66-74 MHz. Üldine fiidritesse
suunduv
tumatud

kõrgsagedusvõimsus

moodustab

100 kW.

Teenindusalad

ööpäevaringselt.

Eesti Raadio programmide teenindusalade kaardid
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Eesti

Ringhäälingu

Ringhäälingu

Saatekeskuse AS

Saatekeskus

viimisega 87,5-108

MHz

ja

tema

õiguseellane

viimased viis aastat

on

Eesti Telekomi

mis võimaldas Eesti Raadiol

alasse,

üle-

tegelenud saatevõrgu

loobuda levist

kesklainel.
Sideameti otsuse kohaselt

lõpetavad ringhäälingusaatjad

66—74 MHz ribas

tegevuse 2005. aastaks. See võib toimuda varemgi, kui õnnestub koordineerida

naaberriikidega
uued

kõik

mõeldud

Kohtla-Nõmme, Valgjärve ja Narva jaamadele

sagedused.

Esimene kohalik raadio Eestis oli Võru

mis alustas tegevust 1990

Raadio,

märtsis, rentides saateaega Eesti Raadiolt Võru kesklainesaatjal. Kohalikke
raadioid tekkis ka

mujal. Programme

edastati

sisselõigetena Eesti

Raadio pro-

grammidesse. Esimeseks täismahus programmiga kohalikuks raadioks

oli Tartu

Raadio, mis alustas 1991 septembris, kasutades Ringhäälingu Saatekeskuse
Tartu

saatjat

vanas

telemastis.

Esimeseks erakommertsraadioks Eestis sai Raadio KUKU Tallinnas, alustades

1992

märtsis. Eesti

toimunud kommerts-

liberaalse

kasv. 1999 veebruaris oli kõigi

saatejaamade)

kuulusid

Eesti

see

monopoolne

asend

on

kiire

saatjate (mitte
Saatekeskuse

ringhäälingu-saatetegevuses,

tagasi

oli

siis tänaseks

on

aastat

lõppenud.
Märkimisväärsemateks muutusteks televisiooni

viimasel kümnendil olid kommertstelekanalite teke

grammide

ülekandmise

lõpetamist,

täideti Eesti Televisiooni
Pärnu

saatejaama

asendamine
Kanal 2
II

arvu

kasutatavate

AS-le, üks Eesti Raadiole ja 65 teistele omanikele. Kui kümme
Saatekeskusel

tulemusena

raadiojaamade

Ringhäälingu

raadiojaamade poolt

101. Neist 35

arv

ringhäälingupoliitika

muudel alustel tegutsevate

ja

jaotuse

ja TV

ümber

keskuse

duses,

Eesti Raadio

rekonstrueerimine

3

ning

saatevõrgud tekkisid

võrkude
1994

põhjal ja

pärast

Venemaa pro-

valmimine 1995,

millega

vastuvõtu hõre koht Kesk-Eestis,
praegu käimasolev vanade

lõpul

endiste Ostankino

saatjate

ja Kesktelevisiooni

täiendatud.

Telekanalite

ajendas Valgjärvele

kolmanda

1995. aastal.

Ringhäälingu

ainult Tallinnas.

keskuselt renditud

tänaseks

on

ilmus televisioonikaardile

kõik Eesti

saatjat

neid

toimunud telesõda

telesaatja paigaldamise

Viimasena
kuuluvad

saatejaama

ajakohastega.

programmi

võimsa

ja

Koeru

maapealses saatevõrgus

1994

TV

1. Kui

Saatekeskuse

teiste kanalite

AS-le, siis TV

Ülejäänud koos antennidega

on

saatjad

1 kasutab

TV 1

oman-

paigalduskohtadel.
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Täna

linn,

on

Eesti

Valgjärve,

Koeru
Narva

Pärnu

ja

ja Orissaare 3-programmilised.
jaam,

peajaamade

mida

6

televisiooni-saatevõrgus

Kohtla-Nõmme

saatjate

on

Kolme

millest neli

peajaama,

4-programmilised ning

televisiooniprogrammi

Talkaks

edastab ka

võimsusest lähtuva klassifitseerimise puhul tavaliselt

hulka ei loeta.

ETV, TV 1, Kanal 2ja TV
3 teenindusalade kaardid

Uued

televisioonisaatjad. PAL

Kõik uued võimsad
on

üles

süsteemile.

See

sageduste vahe
probleeme

tada

televisioonisaatjad,

pannud Tallinnas,
tähendab,

Pärnus
et

mida saatekeskus alates 1997

ja Kohtla-Nõmmel,

vastavalt EVS

on

734:1998

pildi- ja helilsaatjate

muutub 6,5 MHz-lt 5,5 MHz-le. Viimane
vanade

Eesti Televisiooni

poolt

vene

televiisoritega

1998 suvel läbi

varustatud

viidud

lõpust

PAL-B,G värvi-TV

asjaolu

võib

põhjus-

vaatajaskonna

uuringute järgi

osale.

oli selliseid

telereid, millel peale üleminekut kaoks heli, mõni protsent kogu pargist. Nüüd,
peaaegu aasta

hiljem,

Eesti TV, TV 3
suve

ja

on

neid loodetavasti vähemaks

Kanal 2 viivad

jooksul. Ülemineku

on

oma

kooskõlastanud Sideameti

üleminek seotud veel TV saatekanalite
lainealale.
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võrgud

jäänud.

täielikult üle PAL-i eeloleva

vahetusega

peadirektor.

Pärnus

on

meeterlainelt detsimeeter-

Selleks rekonstrueeriti 1998—1999 olemasolev mast,

paigaldati

uus

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

saatja

mitme

ühistööks mõeldud antenn

rakendati tööle kolm

ja

kaasaegset

20

kW võimsusega pooljuhtsaatjat.
Lisaks eelnimetatutele
väikese

vahetatakse PAL-i üleminekul
suured

võimsusega saatjad. Nagu

mehitamata

toimub

jaamades, juhtimine

Eeltööd kõiki

peajaamu ja

tehnoloogiale rajaneva
hakse ette kontroll

saatjadki

on

peaaegu kõik

välja

nad konstrueeritud tööks

kaugmonitooringusüsteemi

enamikku väikesi

haarava

jaamu

abil.

kompuuter-

kontrollsüsteemi loomiseks käivad. Põhivariandina nä-

Tallinna

Teletornist, kus säilitatakse ööpäevane valve-

personal. Kõigis ülejäänud jaamades pole pidev valvepersonal pärast
pooljuhtsaatjatele täielikku

üleminekut

ja kontrollsüsteemi väljaehitamist

täis-

enam

vajalik.
Kaabeltelevisioon.

Satelliitringhääling

Akronüüm CATV tekkis pool
1948

kaabeltelevisiooni.

parandamiseks

antenni

Authority

ka meil umbes

Tingimisi

sama

üks

paigutas

paarisaja

selleks taotlema kohalike
Television

sajandit tagasi ja
meetri

võimude

(CATV).

Eks

ei tähendanud

algselt

Ameerika

raadiokaupmees

kaugusele

oma

majast,

loa. Sellest siis ka

peale

mitte

vastuvõtu

olles sunnitud

nimetus

Community

kaabellevi seaduse vastuvõtmist ole

asjaga tegu.

võiks kaabeltelevisiooniks

lugeda ka omaaegseid kollektiivvastu-

võtusüsteeme.
Teadaolevalt ühendati Eestis rühma S-korruseliste
nisüsteemid ühe antenni

70-ndate aastate

külge

valida Pärnu, Tartu või Tallinna

kaugvastuvõtu

majade

kollektiivanten-

lõpul Võhmas,

kus tollal sai

vahel. Süsteem sisaldas

magist-

raalkaabli, mis jaotas signaali mitme maja trepikojavõimendite vahel. Suure

tõenäosusega
teemiks.

võibki seda süsteemi

Algeliseks,

pidada

esimeseks Eesti kaabel-TV

Eesti oludes andis tuntavaima tõuke kaabel-TV

arengule

võidukäik. Satelliitsüsteemi kasutati Eestis esmakordselt
levitamiseks 1979, mil
siooni I

programmi

arengule,

entusiastid.

Haapsalus

vastu võttev

eriti 12 GHz

laiemale

meilgi

Järgmistena

ringhäälingusaadete

seati üles satelliidilt Statsionar 4 Kesktelevi-

jaam.

Vastavalt satelliidi-

sagedusala kasutuselevõtule,

ringkonnale

alanud satelliit-TV

ja mikrolainetehnika

muutus satelliidivastuvõtt

üha kättesaadavamaks. Esmalt

adusid

ärivaistuga

tegelesid sellega
Üks-

inimesed võimalust teha raha.

teise järel tekkisid, esmalt olemasolevate kollektiivvastuvõtusüsteemide

algul

üsna

antud

paikkonnas vastuvõetavatele

Saartel

süs-

kuid siiski.

algelised, hiljem

ja maakondades oli

täiuslikumad

üheks

kaabeltelevisioonid,

eetrikanalitele edastati

põhjal,

milles lisaks

satelliidiprogramme.

silmapaistvamaks tegijaks Kuressaarest alguse
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saanud “Levi Kaabel”. Lõuna-Eestis laulva revolutsiooni

teleprogrammide

mine Soome
osalt

retransleerimiseks

oma

nõud-

arvatavasti suurelt

vaibus,

aga võib-olla ka meie

satelliidiprogrammide,

päevil tärganud

kommertskanalite kät-

tesaadavaks muutumise tõttu.
Tallinnas

ajendiks
algses

ja Kirde-Eesti

Venemaa

seaduslikult

linnades oli täiendavaks kaabeltelevisiooni arengu

programmide maapealsest saatevõrgust eemaldamine. Esireguleerimata olukorras tekkis palju metsikuid kaablifir-

masid, kes vanade kollektiivvastuvõtusüsteemide põhjal, sageli neid lõhkudes,
hakkasid

pakkuma

vene

satelliidiprogramme

sisaldavaid

programmipakette.

Tallinnas eristuvad kaabeltelevisiooniturul täna kolm

Starman, STV

jekorras
sena

võib-olla

kõige põhjalikumalt läbitöötatud, teisigi

võimaldav

pakkuda

märgatavat

ja

tegijat,

tähestiku

jär-

Tallinna Kaabeltelevisioon. Viimasel valmis esime-

kuid

projekt,

sideteenuseid tulevikus

turu hõivamisel

tegelikul

on

ka

ülejäänud

edu saavutanud.

Digitaalringhääling
Digitaalsete ringhäälingusüsteemide

teke

on

seotud

mikroelektroonika,

ar-

vutustehnika ja telekommunikatsiooni arenguga, ka mainitud aladel tegutsevate
firmade

sihipärase tegevusega uute turgude

Kuna

loomiseks.

signaalide digitaaltöötlus võimaldab,

gusignaalide

iseärasusi

arvesse

tajude ning ringhäälin-

ülekanne võimalikkitsamas sagedusribas. See tähen-

suse, on

digitaalmeetoditel

dab,

võimalik edastada kas rohkem infot

on

inimese

võttes, edastatavast infovoost kõrvaldada liia-

sama

kanali kaudu või

sama

info

edasi anda kitsamas kanalis, s.t. odavamalt. Lisaks võime saada edastuse kõrgema kvaliteedi
esimeseks

ja mitmesuguste

tarbijale tajutavaks

lisa-teabeteenuste võimaluse. Televisioonis

võiduks kanalite

lisandub rida uusi lisateenuseid,

põhiliseks eeliseks,

sealhulgas

Eesti ringhäälingusüsteemis esimene

Eesti Telefon

lähiajal.

suunas.

2ja

voos

TV 3

digitaalseks

programmi

mõlemad

Kolmandaks

trakti

digitaalne

satelliidil Intelsat 707.

on

millele

Digitaalülekande
hakati, oli

pikenemisel.

ülekandesüsteem

program-

raadioreleeliine rakendati 1986.

ajakohasema

rakenduseks Eesti

vastu

ringhäälingutrak-

toimetamine Tartust Valgjärvele 1995 Eesti
Kasutati

TV-signaalid.

digitaalse ja

laarsete Eestis toodetud
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kuhju

kasv,

kasutama

Eesti Raadio kavandavad selle vahetamist

digitaalsel raadioreleeliinil.

140 Mbit/s

interaktiivseid.

Raadiomajast saatjatele mööda

Teiseks tõsisemaks

tides oli Kanal
Telefoni

ja

mitmekordne

miks teda telekommunikatsioonis

võimalus luua süsteeme, milles mürad ei

mide andmiseks

arvu

kodeerimissüsteemi,

Sama süsteem

on

mis edastab

kasutusel ka Pärnu

esimeseks satelliitkanali kasutuseks regu-

ringhäälingusaadete

edastamisel oli TV 1 programm

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Eelmainitud
traktides.

on

ainult

ka

Nagu

olnud esimesed

on

ülekande-

analoogsüsteemide

stereohelisüsteem

ja

andmesüsteem RDS FM raadios

süsteemides

rakendused

digitaalsed

teletekst

Nicam

televisioonis

ning

digitaalelemendid analoog-

enestes.

Tõelises digitaalses ringhäälingus on kogu trakt digitaalne. Nagu juba eespool mainitud, on sagedusspektri kokkuhoiuks vaja bitivooge ülekandmiseks
kokku suruda

kus

piirini,

vastuvõtupoolel

määra moonutatud. Püütakse luua
läheb kaotsi. Kui
telefoni

puhul

suure

võib rohkemast loobuda kui

siooni korral. Kuna

kohale.

Tegelikult

saab kasutada
suur

mõjusaid

väidetud,

standardi

ing)

et

energeetiline kokkuhoid,

digitaalheliringhäälingu (DAB --Digital

väljatöötamise

ära võtma soovi hakata
dusele

jõudis

oma

kohapealset

sideministeeriumis

ja

arendamise soovituste

juhinduda Euroopa

üle kümne

Audio Broadcast-

töömaht oli kuni 400 inimaastat. See

mingit

ka teede-

digitaalringhäälingu
leb

kande-

analoogsüsteemidega.

Digitaalringhäälingusüsteemide loomisega tegeldakse maailmas
aasta. On

osa

meelelahutustelevi-

kõrgteravusega

võimalik

on

jõudis

oleneb süsteemi otstarbest. Video-

digitaalülekande puhul

moduleerimise võtteid,

sageduste
võrreldes

puudujäägiga lepime,

ei näiks veel üle-

signaal

taastatav
et info

muljet,

standarditest

ja

peaks

süsteemi looma. Samale

ülemöödunud

töötanud

töörühm. Eestis tu-

väljatöötamise

meie lähinaabrite

sügisel

küll

järel-

kogemustest

nende

rakendamisel.
Käesolevaks
teiste

seas

ajaks on paljudes

riikides alustatud

regulaarseid DAB-saateid,

Suurbritannias, Rootsis, Soomes. Kanadas

on

kavas

pakkuda

veel

tänavu kolmandikule kanadalastest DAB vastuvõtuvõimalus. Meie tahame esimese

DAB

katsesaatja

panna

Tallinna Teletorni ka käesoleval aastal.

DVB

Digitaaltelevisiooni

Video

(Digital

Broadcasting) realiseeringud

erinevad olenevalt levikeskkonnast. Satelliitsüsteemi

väga pingeline energeetiline
müradest. Seetõttu
süsteemi

on

(DVB-T) puhul pole energeetika

suur

signaali saabumisega

tekitatud, tööstuslike

õige

Probleem

(DVB-S)

raadioliinil

peitub signaali

tuleb kasutada lihtsamaid modulatsiooniliike.

tuleb arvestada soovitud

poolt

bilanss.

teostuse korral

ja

looduslike

probleem,

häiretega.

Maapealse

kuid avatud süsteemis

erinevaid teid

suhteliselt hästi kaitstud

on

eraldamises

pidi,

teiste jaamade

Kaabelsüsteemid

(DVB-C)

väliste häirete vastu,

mis

võimaldab kasutada kandesageduste keerulisemaid modulatsiooniliike.

Digitaalne

satelliittelevisioon

dipositsioonide
pas

42°0

potentsiaalselt

juba

ja

on

tänaseks

kõige kaugemale jõudnud.

Orbii-

45°W vahel asuvatelt satelliitidelt edastatavate, Euroo-

vastuvõetavate

digitaalprogrammide

arv

ulatus 1998

lõpus

üle 600.
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televisiooni alal

Maapealse digitaalse
hases 6 MHz kanalis. On

juba jõutud teha

olnud USA, kus seati

avangardis

on

edastamine

eesmärgiks kõrglahutusega TV-signaali

otsus

Ameerika standardi ko-

analoogtelevisiooni lõpetamisest

2006. aastal.

Euroopas
ühise

töötati alul mitme erineva projekti kallal. 1993
DVB

Euroopa

dard ETS 300 744
britannias

ja

nimetavad

projekti vajalikkusest.

Tänaseks

ja esimesed regulaarses kasutuses

Rootsis.

Katsevõrgud

töös mitmel

on

maapealset digitaal-TV-d

DTT

on

jõuti

olevad

pool,

saatevõrgud Suur-

ka Soomes.

Terrestrial

(Digital

äratundmisele

olemas DVB-T stan-

Inglased

Television) ja

kasutavad, erinevalt rootslastest ja soomlastest, OFDM modulaatoris 2K IFFT
(Inverse Fast Fourier Transform
Rootsis

ja

Soomes

kandesagedusel,
lihtsamaks,

8K puhul 6817

mis oli üheks

vahekaugus

2K

Single Freguency Network)

Nagu

näitasid

OY

Digita

analoog-saatevõrk liiga

olemasolevaid

esialgu

paremini

on

menetlust.

signaal

1705

2K

puhul

spektri

asjatundjate poolt

kokkuhoiu

jääb saatjate
8K

puhul.

ära kasutada olemasoleva

lubatav

Soomes

ja

saatevõrgu.

tehtud kontrollarvutused, on ka

hõre maad täielikult katva SFN

saab kasutada, rakendades

jaamu

erinevatel

Kuid neis

tunduvalt väiksemaks kui

puhul

Rootsis valitud süsteem lubab

Eesti

puhul

edastatakse

2K valikul Suurbritannias. Võimalus luua

tähtsaks eeliseks.

digitaalringhäälingu

suurim

pöördteisendus)

kandesagedusel. Vastuvõtja kujuneb

põhjuseks

samasagedusvõrke (SFN
tõttu

kiire Fourier'

kasutusel 8K IFFT. 2K

on

sagedustel ja ümbritsedes need,

võrgu jaoks, kuid

saatjad peajaamades

kus

vaja,

tööle

väikestest saatjatest

samasagedusvõrkudega.
Digitaal-saatevõrkude
määral

analoogvõrkude

susega

saatjaid,

võimsuste

on

suurem

kavandamine

omast.

vajalik

korralik vastuvõtt küll

ja ekspluatatsioon

Kui

erineb

mõningal

kasutada saab väiksema keskmise võim-

teenindusalade

püsivus.

venemisel kujutis või heli

Kuigi

täpsem prognoosimine ja kiirgus-

analoogsüsteemis signaali-müra

suhte

hal-

degradeeruvad järk-järgult, siis digitaalsüstemis säilib

palju

väiksemate

signaali-müra suheteni,

kuid lakkab

täielikult viimase edasisel vähenemisel alla teatud läve.

Digitaal-TV
suurele

laialdaseks leviks

on

telerid, vaid neile lisatakse lisaseade

algul

keskmise

digitaal-TV

Digitaalringhäälingu puhul
on

ühest

teisest küljest
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set

et

vastuvõtjad

Esialgu

küljest

esialgu

uue

oleksid

piisavalt

ei tule vahetada

mitte

top box, mille hind, tõsi küll, võrdub

analoogteleviisori hinnaga. Raskused

kasid mitu korda edasi

mine

tarvis,

auditooriumile hinnalt vastuvõetavad.

selle

väljatöötamisel

lük-

alustamist.

tekkiv

(maksuline)

valikuvõimaluste

suurene-

meedia omaksvõtmist soodustav
tegur, kuid võib

osutuda

psühholoogiliseks ja majanduslikuks koormaks,

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

mis. hoolimata tehniliste võimaluste olemasolust. võib olla takistavaks teguriks.
Arvesse tuleb võtta auditooriumi

vanuseline, sotsiaalne, hariduslik, sooline,

huvialane jaotumine.lsegi selline asjaolu nagu abielulisuse vähenemine võib
läbi

pere-eelarvete jagunemise
Kuigi

lite

arvu

DVB-C

ja DVB-S

on

DVB-T kas või 16

võimelised

oludes

(Eesti

ilma

turunišis,

arvu

huvitatud residendid

ning tagasihoidlikuma

makse-

vastuvõttu tubase anten-

peegeldustevaba

abonentmaksu maksmata.

suurenemine ei suurenda telerivaatamise
et inimesed vaatasid

kui 1992. Osa inimesi

koguaega. Inglaste

1998 televiisorit kuni 5

jätkavad ka peale hulga

protsenti vähem

uute kanalite ilmumist sissehar-

4—5 kanalil.

Eksperdid

on

avaldanud arvamust, et 2017. aastal

on

umbes 40

protsenti

kõigist Euroopa digitaaltelevisiooni-perekondadest maapealse saatevõrgu
nendid. Orientiiriks võiks

see

ERSK AS näeb
praegu
maksaks

unustada,

olla ka Eesti

oma

Eesti

geograafiline

ja Rootsi omadele,
Erinevused

äriplaanides
taotlusi kui

on

keskkond

ja

taallevi alustamist

on

juba

peetakse

teatud

normaalseks

10 kuni 15 aasta kestel. Seetõttu

on

täna laekunud rohkem

analoogvõrgus saab
on

üksjagu

mõistlik arvesse võtta seal saadud

moderniseerimised veel

Ettekanne

ette DVB-T katsetusi 2000. a. Ei

asustustihedus

majandusarengus tingivad

abo-

jaoks.

et kultuuriministeeriumile

televisiooni-ringhäälingulubade
na

saab

milleks on kõik

haaratud alas, samuti dubleerivad televiisorid kaabel-TV abo-

uuringud näitavad,
junud

levikul.

olenemata varalisest seisust, inimesed kaabel-TV

kaablikompaniile

Kanalite

omas

haaratud asulaid

nentide kodudes. DVB-T võimaldab

niga,

ja DAB

tunduvalt suuremat kana-

üleriigilistest) programmidest

võimega ja ajanappusega,
poolt

pakkuma

DVB

muuhulgas internetiühendust,

programmiga konkureerida

väljaspool kaabeltelevisiooniga
süsteemide

pärssivaks teguriks

interaktiivsete teenuste taset,

ja

kohalikest

saada

ajanihke
ajal

ja saadavaid kogemusi.

rakendustes. Pärast

analoogvõrgu

käesoleval

rahuldada. Ku-

sarnased Soome

Eesti

rööbiti

digi-

käigushoidmist

analoogvõrgus tehtavad

õigustatud.

telekommunikatsioonipäeva

konverentsil

“Ringhääling 99”
TTÜ aulas

14. mail 1999
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PANEELELAMUTE SOOJUS- JA VEEKULUD NING

ENERGIASÄÄSTLIK RENOVEERIMINE

Paljud paneelmajad vajavad renoveerimist,
probleem

on see,

suudavad

välja

et

sõltumata maja vanusest.

Üldine

rekonstrueerimine nõuab rohkem raha, kui elanikud seda

panna. Kui

maja

seisundile

on

hinnang ja tehtud uuringud,

antud

tuleks esmalt otsustada, mida rekonstrueerida, millises mahus

ning missuguses

Järjekorras.
Üldine põhimõte peab olema,
kõik

oleksid

tegevused

rekonstrueerimistööde
ka küttesüsteemi
tasu akendest

välja

energiale,

kusjuures

pinna kohta
must

tõttu

energiasääst

järgida,

tähtsusega valiku-

ligikaudu

eelkõige energiatarbe
kõrge

Häireolukorras
indikaatorite

pole

andes

niivõrd

energiakulu

arvuline väärtus, mis peegeldab

(puudulikku soojustust) ja

veerandi

energiale

ekspluatatsioonikulude komponente,

on

ratsionaalsest
indikaatorid

energiatarbest

on

hoolimatut

1

kogu
meie

on

märgatava
energiatar-

m* köetava

ühtaegu majade

energiatarvituse harju-

täiesti väärdunud

võrreldes teiste

kõrgemat

arusaam.

Eesti

ener-

Põhjamaadega märgatavalt halvemad,

eriti arvestades nendes riikides saavutatud

soojusliku mugavusastme

sootuks

taset.

Energiasäästupoliitika
kehvalt konstrueeritud
Eesti elamufondi

Eesti elamusektoris

on

eelkõige

seotud olemasoleva,

ja tänaseks laguneva elamufondiga.
suurus

oli

1.

jaanuaril

1995 kokku 33,1 mln

m2,

sisaldab 618 300 korterit ehk 412,2 korterit 1000 elaniku kohta, keskmine
ühele inimesele 22,1

Praegune
jaotusega

mis

pind

m*.

elamufond sisaldab kolme

tellishoonetes 32%,

giat tarbiti 32
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ei

elanikel, kellel poole sajandi pikkuse odava energia tarbimise kogemuse

giatarbe

48%.

on

tihendamisel tuleb

otsustava

Samas tuleb märkida, et kulutused

lubamatult

halba seisundit

on

elamusektor moodustab

majapidamiseelarvest.

bimise tase, vaid

hiljem parandada ja

mida tasub

lasta.

elamu

peamisi

põhimõte,

komplekssus: maja soojustamisel ja

energia lõpptarbimisest.
keskmisest

töid ei tuleks

soojusväljastust reguleerimisega parandada, liigset soojust

võimalus Eestile,

osa

Teine

põhjendatud.

Arvestades kulutusi

kliimas

et tehtud

põhilist tüüpi

paneelhoonetes

TWh aastas, milles soojuse

osa

39%

elamuid kasuliku

ja puithoonetes

pinna

29%. Ener-

36%, elektril 16% ja teistelkütustel

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Meie uurimistöö haaras

põhiliselt

mitmekorruselisi kivi-

ja suurpaneel-

hooneid, mis praktiliselt kõik saavad soojusenergia kaugküttesüsteemist,

s.O

energia lõpptarbena soojusest.
Kahjuks

ei ole andmeid

tiliselt kogutud
lemisel
dada,

on

et

tarbimise kohta

ega analüüsitud, mistõttu

seni mitmeti

ligikaudu

janduses

energia

olukord

tegelik

rohkemgi energia lõpptarbimisest

ja sooja

vee

süstemaa-

energiasäästu

taot-

võib järel-

tõlgendatav ja ebaselge. Eksperthinnanguist

75% või

kulub küttele

elamumajanduses

meie elamuma-

valmistamiseks.

Igasuguse energiasäästu strateegia

tõhususe

eelduseks

on

energia

mõõ-

tesüsteemide paigaldamine. Arvestite ülesseadmine majadesse ja korteritesse
võimaldab mõõta

ja suunamaks
Tänu

energiasäästu

paneelehitusele

vaid

ning

tegelikku

oleks

uue

elamispinna

kõrgtasemel

aga

läinud

teravaks

konstruktsioonide

on

jääb

aga renoveerimise hind

rahakott ei võimalda, sest 1997 andmetel
1678 krooni.

Rahanappus

talumatuks või

Renoveerimist takistab ka varasemast

kinnisvarasse.

Sageli

säästva

tarbimisega.

korterites vähenenud

pole

maja

soojusmõõtureid ja korterites

harjuda

Nii

pärast

on

on

keskel

asuva

on

korteri

eba-

korruse

valdajale

majades,

kus

veemõõturid, tuleb inimesel pikka

elanike

sooja vee

tarbimine veemõõtu-

mõõturite kasutuselevõttu rohkem kui 30%,

siiani veel saavutanud Soome või Rootsi taset. Pole kahtlust, mida

rohkem õnnestub elamute, elamutes aga korterite
kiiremini

ligi

on

viinud

pärit

selgitada esimese

otstarbekust. Nendeski renoveeritud

kuid

või

raske

on

vajadust

aega

on

toimunud otsene

otsaseina

ritega

hindades

krooni, suurpaneelmaja

elanikule katuse remondi

kasutatakse

hulgas

paneelela-

hoolderemonti tehtud üksnes siis, kui olukord

lagunemine.

lisasoojustamise

nende

rajamisest. Tolleaegsetes

sisekeskkond muutunud

peremehelik suhtumine

elamupiirkondades

2260 krooni. Kolmekordne vahe hinnas viitab

Eesti elanikel kuusissetulek alla

selleni, et paneelelamutes

õhutamaks

tõstatatakse küsimus

uuringus

uute korruselamute

renoveerimisel

samm

Mitme välisfirma,

ruutmeeter läinud maksma 7100

mida paljude perekondade

70%

põhimõtteline

renoveerimise mõttekusele. Probleemiks

selgesti
ise,

ja

ridaelamutes.

ja

1994 tehtud

poolt

mute lammutamisest

on

elab Tallinna elanikest 60% uutes

10% eramutes

Stockholm Konsult

tarbimist. See
taotlema.

jõuame

säästva

kaupa

määrata kulutusi, seda

majandamiseni.

Eesti, Soome, Rootsi ja Taani konsultantide poolt koostatud renoveerimistööde

jalikust

uuringute

võrdlus näitas

remonttööde

ja teadlaste pikaaegset kogemust
tiivsed.

ligilähedaselt

adekvaatset

nomenklatuurist. Arvestades
sel alal,

on

arusaama

hädava-

Põhjamaade projekteerijate

kohalike firmade tulemused

posi-

:
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veerandsajast demonstratsiooniprojektist selgusid järgmised

Läbitöötatud
ehitustehnilised
*

probleemid ning

lahendust ootavad ülesanded:

eeluuringutes-demoprojektides

keskendub

konsultant-teostaja tavaliselt

soovide lahendamisele, mistõttu ei õnnestu

tellijapoolsete

objekti eritleda

tervikuna;
*

ei suudeta küllaldase

veelgi

vähem viia

täpsusega näidata objekti energiakulutuse bilanssi,
määrates välimõõtmistega ja elamis-

uuring lõpule,

eksperthinnanguga tegeliku energiasäästu ja

kvaliteedi

hoone väärtuse

tõusu;
*

paljudesprojektides
aluseks

rekonstrueerimise maksumuse hindamisel võetud

on

ühiku

komplekshinded

koha, mis ei

piisava täpsusega

anna

arvutusalust;
*

enamikus

projektides

on

mis ei

analoogia põhjal,

esitatud

energiasääst

peegelda

aga

eksperthinnanguna

tegelikku

või

olukorda antud hoone

puhul;
*

projektides puuduvad

*

suuremaid kahtlusi tekitavad viited

renoveerimismeetmete

energia

tasuvusaja arvutused;

kokkuhoiule olemasolevate

loomuliku ventilatsioonisüsteemide ümberehitamisel sundventilatsioo-

nisüsteemiks;

demonstratsiooniprojekte,
läbi viidud

objekti kompleksne renoveerimine,

demoprojekti
Õismäe

kus kohalike või välisinvestorite

näideteks võib

tee 5

leidus

abiga

oleks

harva. Tõelise

lugeda:

(1993), 4,45

mln krooni,

j

*

arvutuslik tasuvusaeg 11—21 aastat.
Sütiste tee

16 (1991—1993), 0,68 mln krooni,

arvutuslik tasuvusaeg 4—B aastat;
*

majanduslikult

on

otstarbekam variant, kus
tööde

soojustamiseks vajalik
hoone

elutsükli oluline

sääst ei ole
*

vajalikus
nikele

juhulkui

selles

kas

osas

energia-

suureks, kui eeldati;

laenu-

või

turuolukorras ela-

kujundada

kindel

maksusoodustuste

j
küsimust riiklikul tasemel ei lahendata

isevoolu teed, tuleb elanikel määrata
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saavutatav

tuleks riiklikult

sihtfondide,

ja

korraga, millega tagatakse

mahus renoveerimistööd ei ole praeguses

jõukohased ning

näol;

osutunud nii

renoveerimiseks

kogu

pikenemine, soojustamisel

tegelikkuses sageli

arengukontseptsioon,

*

maht tehakse

prioriteedid

ja asjadel lastakse minna
oma võimaluse

piirides;

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

*

tuleb

jätkata tööd Eesti

ainult
*

euronormide,

ehitise eluea

vaid

neid mitte

tegeliku praktika järgi;

renoveerimisuuringutes
komplekshindeid

normidega, korrigeerides

tuleb kasutada

perioodiliselt korrigeeritavaid

vastavalt selle üksikute

komponentide

turuväärtuse

muutusele.
Meie töö

teine eesmärk oli

selgitada kaugküttesüsteemidega

korruselamute soojuse ja sooja tarbevee suhteliselt

võrdlusmaterjali, millega iga
relda.

üksiku majaühingu

Kogutud materjali põhjal

ennustada korruselamute
Uuriti tavalisi

Selgus,

et

vastavate

korruselamuid mitmel

tüüpseid

250—320

erikuludega,

kWh/m*

soojuse

kõrgem

oli

170—300

langes

Võrreldes Soome

vastava

siiski veel kuni 1,6 korda
Eesti oludes, kus

näiteks

riigi

tegelikke
ja

määrast.
soo-

näitajaga

kWh/m*

on

selgunud

tarbimisele, mis

elaniku kohta

aastas, mis

on

ka ehitusaasta,

piires 7

ööpäevas.

27%.

Tuntav

on

1996 oli tarbimine veel 230—300,

170—230
on

65—80

tingimustes, olles 1,1—1,7 korda

Uuringutes

mõju soojuse

juba

alusel. Soomes

erikulude väärtustele viies oli Eesti

1997. aastani

liitrit ühe

see

üle

tegelike kraadpäevade

veetarbimise alanemise tendents: kui aastal
siis 1997. aastaks

pool

kogu korruselamute

tasemele Soome

kõrgele

ja saneerimistööde

Tarbevee kulu

ja järeldusi,

ühendatud korruselamute keskmine

keskmisest tasemest Soomes.

hoone tüübi

saamaks

tarbimist saaks võr-

koha Tallinnas, Tartus, Pärnus

põhinevate

tarbimine kuni

vastab kõrgele või eriti

ühendatud

põhjusi

aastas. Et toodud arve võrrelda teiste maade

neid töödeldud

on

kasutusel olevate ehitusmahtudel
keskmine

elamu

paarisaja

kaugküttesüsteemidega
on

tegelikku

võib teha muidki võrdlusi

Tulemused katavad umbes 8%

justarbimine

kulu

energiasäästu võimalusi.

tarbimisandmeid koguti

Haapsalus.

suure

liitrini elaniku kohta

Eesti

korrusmajade

ööpäevas.

tarbevee erikulu

kõrgem.

suurpaneel-elamufondil

on

märgatav osakaal,

tuleks selle

renoveerimise hindamiseks kohaldada väärtusanalüüsi võtteid.

Tagamaks lõpphinnangu
maatrikshinnangu
tasandite

meetodil

taset, tuleb luua eri arvutitarkvara, mis võimaldaks

üheaegselt

valida erinevate renoveerimismeetmete

optimaalseid parameetreid.

Ettekanne konverentsil

“Paneelmajade

renoveerimine

ja moderniseerimine”

18. mail 1999 Saksamaa ehitusministeeriumis Berliinis.
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MEIE PAEPALGELINE MAA

Austatud

paehuvilised ja kõik

Asudes täna siin

paeliitlased!

Tohisool, Kohila

käsitlema

paekonverentsil

meie

Koolituskeskuses, meie järjekordsel

Raplamaa paikkondlikku paekultuuri kohaliku

paekivi eripärade esiletoomisega, lubatagu
lasti

soome-ugri

sisserände-eelse mõiste

alustada keeleliselt
pae tunnetuslikest

Paas ei ole meie jaoks lihtsalt hall ehituskivi

ehitusplatsil.

Paas

on

meile

looduse

maastikena, kus erilist esiletõstmist väärivad
ulatuva Balti klindi

Laadogani
mühisevate

jugade ja

kõige

esinduslikum

osa avarate

paepalgelise
Rahva
muistse
Paas

maailmale avatud

ajaloos

on

tugevalt

on

merevaadete,
—,

Läänemaa salumäed, kadakased loonõmsee

kokku

ongi

meie

Pakamägi,

meie

nägu.

kinnistunud

vabadusaja parlamendi

pae-

Ölandist

Põhja-Eesti paekallas

med, lainete pestavad paepõrandad mererannal. Kõik
maa

omanäoliste

treppojade ning puhtaveeliste allikatega

vulisevate

palistavad pangad,

Saaremaa randu

paemüüris

tagamaadest.

või killustikuhunnik

antud kaunite

poolt

väga vana, kind-

kärajate

meie ühismälus kindlasti ka

siinne Raikküla

kokkukäimise koht.

kaugete

esivanemate kivikirstkalmete

kujundusmaterjal, sajanditevanuste raidkirjadega hauaplaat, rõngasrist kalmistul, aastasadade vältel lohkukulunud trepiaste vanaaegse kivihoone
Paest

on

püstitatud

mõisatest

kirikuist, kindlustest,

on

meie

vanaaegkonna
miljonit
neva

ja

sees.

äärde
osa

ja

meie

paikkondlikust paekultuurist.

Geoloogile
jutustavad

talude abihooneist, külatänavate

ja

laotud kiviaedadest, mis kokku moodustavad olulise

põldudevahesse
omanäolisest

ees

meie kultuurmaastikke ilmestavaist püsiehitistest

suur osa

aastat

nagu looduse

paekihid
paekivi

vanemasse

tagasi),

Paleobalti

ajalooraamatu kivised leheküljed,

suhteliselt suurest vanusest:

mil

ordoviitsiumi

ossa

ürgne

madalmerega

Baltika

triivis

Eestis avanev

paelasund

siluri

mandripank koos

lõunapoolkeral,

kandis, kõrgetelt laiuskraadidelt troopikasse. Selle
tumisel tekkinud kõik meie

ja

selle

kuskil

mere

tekkeaeg

mis

ulatub

ajastusse (490—410
selle servaalal
praeguse

lubisetetest

paik-

Austraalija

ongi

kivis-

paekivid.
on

säilitanud maakera

arenguloo

vanemaist aega-

destrohkearvulisi loodusharuldusi, mis juba üle 150 aasta püsib maailmateaduse

huviringis. Lubatagu
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Esiteks
tolle

väga

hea

aja

mitmekesised kivistised. Paleobalti meri oli

säilivusega

elurikkamaid

maailmas

ja

selle setted

hilisemaist

jäid

mäetekkega

seotud moondenähtustest puutumata. Ühtede liikide lubiskelette kuhjus murdlainetusvööndis sellisel hulgal,
m

paksud.

Heaks näiteks

Haapsaluni,
nab

see

olles

olid kohastunud

vad hilisemais

lubjatööstuse

eluks

erandjuhtudel

Borealis-pank

erandlikes

väga

kulutusprotsessides

haruharva. Saaremaa alal

aastat

tagasi juhtunud

tervelt kaheksal

kan-

Mõned teised
näiteks meri-

tingimustes,

mahkjastunud laguunides,

miljonit

10—15

Pandiverest

Rahvapäraselt

toormena hinnas.

ainult

skorpionilised (Eurypterida)
425—420

laialt tuntud

seni teadaolevalt maailma suurim omalaadne.

rõngaspae nime,

kooslused

et neist tekkinud kihid on

siinmailgi

on

mille setted säiliselline “ime”

on

juhul.

Teiseks, sagedased selged katkestuspinnad mitmesuguste elujälgedega

kunagise

setteisse mattunud

kaljuse merepõhja näited,

küünib tuhandeni. Suurt tekkeloolist huvi
dustised

mille

kogu

läbilõikes

stromatoliidid.

Kolmandaks, troopikameredes tavalised korallrifid
neval

arv

neile kasvanud vetikmoo-

pakuvad

ajalisel tasemel,

alates Vasalemmast

enam

kui kümnel

eri-

Harjumaal, lõpetades Kaugatumaga

Sõrves.

Neljandaks, paekihtide
lubiainese

ja savi segu

kihipaksusega,

et tasub

vahel lasuv

energiatoormena

Viiendaks, vulkaanilise tuha
tidena erakordse

unikaalne vetikmoodustiste,

põlevkivi

kukersiit, mis meil, ainsa kohana maailmas,

väärtusega

on

nii

suure

tootmist.

(K-bentoniidi)

arvukad vahekihid, markerkih-

kihimuutuste ruumilisel

jälgimisel.

Kuuendaks, tormisetetega (tempestiitide) sagedased vahekihid mitmel ajalisel tasemel. Seda loetelu Eesti

paekivi geoloogilistest

väärtustest võiks

Jätkata.
Kiviraidurile

paesordi

pikalt

:
selgus

rokihiliste savikamate

paetöötlemise algaegadest peale Eesti

peenema

marmorilähedane

kõvadus,

dolomiitse

huvitavad dekoratiivsed omadused

koostisega

erimite suhteline

mitme

ja mik-

pehmus,

hea

töödeldavus niiskelt, kõvenemine kuivamisel. Sellest ka laialt levinud nimetused Vasalemma, Kalana, Saaremaa “marmor”, ehkki tõelist marmorit, tea-

tavasti, Eesti aluspõhjas ei leidu. Parim paas skulptoreile Eestis pärineb Märjamaalt, Orgita leiukohast. On eriline heameel märkida,
töötlemine AS Gildemanni

poolt

Jalasel viimasel

ajal

et selle
on

kõrgmeisterlik

meie kohaliku kivi

kuulsuse kandnud taas rahvusvahelisse käibesse.
Eestimaa ulatuslikel õhukese
ehk alvaritel

on

(alla 0,5 m) pinnakattega

paas kinnistunud ka

paljudes

koha-

aladel

loopealsetel

ja perenimedes. Vajab
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just paealvareil algas püsiv maaviljelus siin,

erilist rõhutamist, et

aegade kõige põhjapoolsemal viljakasvatusmaal,
tagasi,

aastat

Oleme

ju

pannes

vanimaid

Paas leidis

aegadel,

aluse

mil

ja

võimaldades luua

dase maakodu

algkodu

suveelamu

kujundamisel

ja

püsimise igavikulise
oleme

asjaolud

senisest

tõsisemalt

hoopis

au

oma

vanimaid

looduslähe-

sisse tõstma siinsete

kohaliku pae erimeid.

omapära ja
viisidki

küllap

peaksime

tunnistamiseni meie olemise

paekivi

sümbolina rahvuskiviks 4. mail 1992. Seda

aastal tähistanud

igal

kodu.

kui talveelamu ühe katuse alla

sauna

meie rahvusliku arhitektuuri

arhitektuurilist

toodud

Eespool

tuhat

püsiva

noil ammustel

kodukujunduses juba

kõrval kindla koha

puidu

püstkoja kui

suursaavutusi kivikirstkalmete kõrval. Lähitulevikus

alade

muistsete

ja pool

paikseid rahvaid Euroopas!

sündis rehielamu

viimisega

eluviisile

paiksele

kui kolm

enam

ja

kalendripäeva

korraldades üritusi pae taasväärtus-

paepäevana,

tamiseks Eestis.
Nüüd konkreetsemalt

Raplamaa

on

Eesti

loogiliseks omapäraks
maapinnalähedus,
harva üle

pinnakate
mekesise

s.o

Raplamaa

paealade

on

pae

Selle

üheks oluliseks

maa

ordoviitsiumi

aluspõhja

ja

siluri ladestu

kuni

10

Ulatuslikel

m.

loopealsetel

künnikihipaksune. Sellest tulenevalt on Raplamaa rikas mittaimestikuga loometsade ja -niitude poolest, põllud on sageli paesed,
paest laotud.

määral paese

paekihtide

paikkondlik omapära

aluspõhja reljeefi

paelademete

ja

ja

sõltub olulisel

viimane omakorda

taluehitistes võib

avanevate

selgelt jälgida

ühiseks

ordoviitsiumi

eripäraks

kulutusele vähe

on

ja siluri piiriladejärkude
savikate, muguljate,

avamusel. Nende

on

eripära

tuleneb

troopiliste

ajal ligikaudu

450—430

miljonit

olnud ka selle lademelise

aastat

liigestuse

paetsüklite

sügavamalt
lõikunud
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tagasi.

aastasadu

kõvemad ülemised osad; alumisi

kulutanud

ja

need

reljeefi nõgudes. Pinnakattega
kanjonilaadsed

on

maetud

on

maetud

(humiidsete) ja

vaheldumisest lubisetete
Paelasundi tsükliline

aluseks.

Õhukese pinnakattega paekõvikutena, kust
üksnes

vastu-

tsükliline vaheldumine.

niiskemate

(ariidsete) kliimatingimuste perioodilisest

tekkimise

ja

vastupidavate paekihtide (vesipaasi) ja puhtamate,

ehituspaena kasutatavate paekihtide

See oluline tekkelooline
kuivemate

va-

murenemisele

heledate, paksukihiliste, ilmastikukindlate ja mandrijää kulutusele
enamasti

eri

avamuste ida-läänesuunalist vööndilisust.

Raplamaa paikneb
mandrijää

iseärasustest

omadustest. Ka mõisa-

ladejärkude

ehitus

on

vaevalt

Nii loodus- kui ka kultuurmaastike

pidavate,

geo-

paekihtide

väike tüsedus

pinnakatte (kruusad, liivad, savid, moreen)

paari meetri, erandjuhul

püsiehitised

nusega

eripäradest.

südamaa.

paasi murtud,

vesipae

kihte

on

esinevad

mandrijää

alla
tänapäevase
paelasundisse sügavalt

paksema pinnakatte

täidetud ka mitmed
orud. Paelasundi

pealispind

oli seega

jää-
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aja-eelsel ajastul tänapäevasest tunduvalt liigestatum ja miljonite
tugevasti karstistunud. Praeguste karstilehtrite
rohkus Lohul,

Kuivajõel ja mujal poleks

tamiljonite kestel
Ehitiste

laienenud lõhede

ja

neeldumisvõime

ilmselt mõeldav

aastate vältel

ja -allikate

vee-

jäätumiseelsete

aas-

koobasteta.
raske ära tunda hästi teadaolevaid

paemüürides pole asjatundjal

omanäolisi kivimitüüpe. Põhjast lõunasse, seega vanematelt noorematele siirdudes oleksid tuntumad neist

Üle

1.

alumise

millest

on

tuntavad

paemüürides

tiku dolokivid
kihistu
Röas

lademe

Pirgu

lainjaskihilised

Põlli

Kodila

Röa

paksukihilised pruunikad

Seli

Atla

Härgla

Porkuni lademe Röa kihis-

Vasalemma “marmorit” meenutavad lausdetriitsed Vohilaiu

ja

lubjakivid,

mille

tugevasti

kinnikasvanud ulatuslikud murrud

teada

on

ja Härglas.

3.

Üle

Sooniste

Ohukotsu

Kuimetsa levib

väga

realis-lubjakivi

ehk

rõngaspaas,

mille moodustavad

Maidla

Hagudi

Tamsalu kihistu Bo-

paksukaaneliste käsijalg-

kojad ja nende purustusfragmendid;

tsemendiks

rõngaspae lasundi paksus 14 meetrini,
Haapsaluni väheneb 2—3 meetrini. Kuigi

mitte üle 5-6 m, mis

Raplamaal
on

levikuga käsijalgne, pole kusagil mujal

maailmas laia

gigantsete mõõtmetega lasundit, mis
tööstuse

Koigi

kaltsiit. Pandiveres ulatub

puhas

Borealis

Palamulla

omanäoline Juuru lademe ülemise

sete massiliseltkuhjunud terved
on

esinevad

Järlepa

mikrokristallilised

laotud valdavalt küll krohvialuseid müüre.

2. Kitsa vöödina üle Russalu
on

Lohu

Moe kihistu kollakashallid

osa

lubjakivid,

järgmised:

Rabivere

Ruunavere

põhiline

hoopis

toore, ent

ehituskivi allikas.

Rõngaspaasi

võlvikivina ka 10—15 km

on

on

130

juba

kauem

aastat olnud

hästitöödeldava

kivihoonetes kasutatud

kaugusel väljaspool

levilat.

teada nii

Eesti

lubja-

paksukihilise
piirde- ja

nurga-,

Rõngaspaas

moodustab

Varbolas, Seli-Metskülas, Purila-Härgla juures laiu seljakuid, paljandudes
mete kruusaaukude

põhjas,

kus oleks

väga

soodne seda hinnalist

paasi

mit-

tootma

hakata.
Just nende kõvikute 2—5

m

paksuselt

hea võimalus avada seni Eestis mitte
teaduse

pidevas

Üle

Laukna

ainulaadse rahvusvahelise

Vinguta

Sipa

vaheldusrikkad Raikküla lademe
kreemikad

peitkristallilised ja

kashallid mikrokihilised,

kivid,

mida eriti

töödeldavuse

ja

Orgital

on

ja

Kabala

Märjamaa

vahelduvmustrilised

aastasadu

luues

piir,

Raikküla levivad

suhteliselt õhukesekihilised

murtud

plaatjad

hele-

korall-lubjakivid ning

rohe-

monoliitidena murtavad dolo-

ja

laialdaselt kasutatud

ilmastikukindluse tõttu. Sellesse kivisse

Raplamaal,

ent rahvusvahelise

siluri ladestu

teadusuuringute ja turismi objekti.

paksude (kuni 0,6 m)

Tallinna Rannavärava vapp.
leiukoht ainus

kusagil paljanduv,

huvikeskmes olev ordoviitsiumi

sellega Raplamaal
4.

kruusa alla mattunud nõlvadel oleks

Praegusel peakivi

on

raiutud

taasväärtustamise

mis annab mitmele kivitööstusele

ajal

on

hea

näiteks

Orgita

kõrgetasemelist
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Kuivõrd selle kivi monoliitsus

levikuga,

tihedus

ja

seisavad eest tõsised

leiukohti ei teata

paetüüpide

teavet selles osas saab

kohalikke
tunnused

Ilmastik

oleksid

paemuuseumi,

haliku
liku

ehk

tüüppaljandid
ja

nagu

olulist

mis kujutavad otsekui

ja struktuursed-tekstuursed

valmis

Raplamaa

koos

muuseumipalu!

Saaremaa

vastavate

Mõned

järel

võiksid

stratotüübid)

rahvusvahelise turismi

teisel kohal

ja palad pae-ehitistest
Paekivi

seletustega.

de-

paikkondliku

kujundamisel.

muudetud vanad

Paljud vahepeal prügilateks
kihtide

on

arendamiseks Eesti maakodu

paekultuuri

müürides esi-

tõsist rakenduslikku huvi omanäolise

pakuvad

muutliku

selgitamist. Väga

kus looduslikud erimid

aastaringselt eksponeeritud

koratiivsed erimid

väga

turismiobjektideks.

Pae-erimite mitmekesisuse poolest

ja

kivistised

on

selgelt välja prepareerinud, korja

kivihunnikud võiks korrastada

on

paljude paeehitiste

need ootavad

ning

põldudelt korjatud kivihunnikutest,

paemuuseume.

vajaks kohalikku

otsesõltuvuses tektooniliste

teadusuuringud.

Viimaste aastate vaatlused kinnitavad, et
nevate

on

seotud hilisdolomiidistumisest, mis

lõhedega

-

paasi.

rikkevööndite

paemurrud (eriti

lademete

ja

puhastamise järel

saada ko-

kui need siduda

paikkond-

meelisobjektideks,

paekasutuse sajandivanuste tavadega meie paekultuuri

mitmetahulise tut-

vustamise süsteemiks.

Lõpuks lubatagu

ka siin ikka

jälle

korrata

mahust, mille suhtes tavalises kõnekeeles
Paekivi

on

rahvapärane

miitse

koostisega

dolokivid. Viimane

stone,

dolostein)

aastaid

on

ka valemina:

Loodan,

et

koostisega lubjakivid

kasutusele

tagasi

et

lubjakivi

+

sõnaga.

esialgses

olid läbitud

ja jõuti

eesti

mis hõlmas ka

terminit “paekivi”

enam

“paekivi”
tugevalt

Samas tuleb

veel laiem sisu

tsementeerunud

tagasi kõnelesid

kohalikud

liivakivi kihini,

paekivi kõvadus. Nii laias mahus

me

liivakivid
millel

on

tänapäeval

ei kasuta.

Sellega lubage lõpetada.

Tänan

tähelepanu

Ettekanne
23.
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paekiviga.

jõudmisest, kui pudedad pealmised

esimese hästitsementeerunud

kiviraiduri käe läbi kontrollitult

põhiteesi

“karbonaatkivimid” ka teaduslikes

lii-vakivi Lõuna-Eestis. Veel mõnikümmend aastat
kaevumeistrid Võrumaal pae sisse

Võiksime seda

(dolo-

sõnana,

dolokivi.

tähenduses oli mõistel

aluspõhjakivimi tähenduses,

kui ka dolo-

võetud kunstlikult loodud

ja õppekirjanduses rahvapärase põlise

täpsustuseks lisada,
kõva

paekivi

=

asendub kohmakas

peagi

eksivad.

rahvusvahelistes teaduskeeltes

vältimaks mineraali ja kivimi nimetamist sama

käsitlustes

mõistelisest

üldmõiste kõigi meil esinevate karbonaatkivimite kohta,

mille alla ühtmoodi mahuvad nii kaltsiitse

väljendada

põhiteesi paekivi

isegi asjatundjad sageli

juulil

eest.

Raplamaa paepäevade

avakonverentsil

1999 Kohila Koolituskeskuses Tohisool

Mägi

Vahur

INSENERIÜHINGUD JÕUMAJANDUSE
ARENGUS

Eesti

energeetikasüsteemi loomisel

seda nii ideede

gud,

riik sündis sügava

kui ka

algatajatena

energiakriisi

nemine sundis vähendama

põlevkiviga,
naid ega

ja

tööjõudu, põlevkivi

peamiselt puitu,

asendades selle osaliselt turba

kütteainena oli aga

kogemused, pealegi

erines

põlevkivile

kolletele.

projektlahendusi

põlevkivi

juhid

olid

üksnes

oma

omaduselt

ja

masi-

et

tugevasti

ümber kor-

küttemajandust

tingimusel,

turbatootjaks kujunes

jätkunud

Selle kasutamiseks puu-

uus.

Seepärast püüti kõigepealt

tust. Esimeseks suuremaks

Eesti

Metsade kiire kaha-

pidada nõudlusega.

senituntud kütustest. Tööstuse

hiljem

kavandajatena.

olmes kasutati kütteainena

sammu

puidu kasutamist,

raldades nõus üle minema

tee,

siinseid inseneriühin-

kuid turbatootmise otsustavaks suurendamiseks ei

dusid vähimadki

kõigist

osa

sammude

tegelike

olukorras. I maailmasõda oli katkestanud kivi-

söe sisseveo. Tööstuses, raudteel
mille varumine ei suutnud

täitsid tähtsat

valmis

pakutaks

käima saada turbatöös-

riiklik kütteainete keskkomi-

lisandus rida riiklikke, omavalitsustelekuuluvaid

ja eraturbatööstusi.

Olukorda kütuseturul aitas leevendada kivisöe sisseveo vabakslaskmine. Suurem

pakkumine viis küttepuidu

davalt turbatööstuse
1919

misega tegi
uuringud

Kesklaboratoorium.

tundmaõppi-

Hiljem jäitkusid põlevkivi-

Katsekojas.

kasutuselevõtus. Esimesed sammud elektrifitseerimise suunas

sajandi

kaheksakümnendatel aastatel. 1893 hakkas tööle hüdro-

elektrijaam

Kunda

Varsti

ka üldkasutatavate

jõuti

paraku omakorda mõjus pidur-

nägi väljapääsu jõumajanduses tekkinud olukorrast elektriener-

gia laialdasemas
tehti Eestis 19.

hinnad alla, mis

Põlevkivi kui kütteaine teadusliku

algust Riigi

Riiklikus

Insenerkond

arengule.

nähti võimalusi

jõel,

millelt käitati tsemenditehase

elektrienergia

varude rakendamises,

tehnoloogilisi

elektrijaamade rajamiseni.
tootmiseks

põlevkivi

arvati

seadmeid.

Eesti iseseisvumisel

peamiselt jõgede veejõu ja

paremini

turba-

sobivat tooraineks keemia-

Energia

põllumajandusse ja

väiketööstusse. Narva kosk suutnuks arvestuste kohaselt

tagada

umbes kolmandiku

baelektrijaamade
viiest

ning

kolm

Eesti Inseneride

riigi energiavajadusest, ülejäänu

seotud

selgitamine ja

Narva kose

tähtis elektri

viimine

taheti katta

tur-

abil. Eesti Tehnika Seltsi tegevusse astumisel 1917 olid selle

priorideedist

turbavarude

tarbimise seisukohalt oli

ja

tsemenditööstusele.

jõumajanduslik

Ühing.

energeetikaga: põlevkivi tundmaõppimine,

turba kasutuselevõtmine

elektrienergia

rakendamine. Sama suunda

Inseneride

kutseõiguste

jätkas

kaitsmise

ja

tootmiseks

1921 loodud

eesti

kõrgema
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tehnikahariduse

jaluleaitamise kõrval pidas ühing

deks korralikult toimiva
teemi

raudteevõrgu ja kogu

oma

olulisemateks eesmärki-

Eestit hõlmava

energeetikasüs-

väljaarendamist.

pärast. Asutava

tegelda

elluviimiseni

tegeliku

jõuti

üldise

kümnekonna

aasta

Kogu rahaasjanduse komisjoni juurde loodud majanduspoliitika

sektsiooni kohuseks
metsa ja

Ühing riigi

aastate keskel esitas Eesti Inseneride

Kahekümnendate

elektrifitseerimise idee, mille

jäi

andmete

kogumine energeetiliste

põlevkivi kasutamisel põhineva tööstuse kohta.

loodusvarade

turba,

Lisaks tuli sektsioonil

üleriigilise elektrivõrgu ettevalmistamise küsimustega. Jõgede

ka

rakendamise

roenergia

tööstusministeeriumis

võimaluste

asjaomane

moodustati

selgitamiseks

osakond.

hüd-

kaubandus-

ja
Paljudes kohtades, iseäranis Lõuna-

Eestis, kus veejõudu vabamalt leidub, rajasid talupidajad petrooliumi puudusest

johtuvalt külade valgustamiseks kohalikele jõgedele väikesi elektrijaamu.
üldjuhul

see

et valitsus

ettepanek

toimus tehnilises mõttes täiesti

peab

siin teatava

elektrotehnika sektsiooni kaudu enda

valgustuseks
Oma

asjatundmatult, jõuti seisukohale,

sätestama. Eesti Tehnika Seltsile tehti

järelevalve

peale

võtta vastavate eeskirjade

maal nähti ka

väljatöötamine. Väljapääsu energiapõuast
nii

Kuna

tuulejõu

rakendamises

kui ka talutöödel.

jõumajanduse

idee

arvestades eeskätt Rootsi

kujundamisel

ja

Saksamaa

otsis Eesti

kogemusi.

eeskuju

teistelt riikidelt,

Esimene oli edukas

veejõu

rakendamisel, teise puhul pakkus huvi turba oskuslik kasutamine elektrienergia
saamiseks. Veel

paelus

sakslaste

energiasäästmise eesmärgil

õnnestumises täit veendumust

elektrijaama
ses

ehituse

seisukohta,

komisjon.

et kose

polnud.

suveaeg,

nende

1920 moodustati Narva kose

Põllutööministeeriumi

jõujaama projekt.

kohapeal pakuti

1916

poolt juba

ehk küll neil enestel ürituse

Toodetava

hüdro-

ja

tehnikapeavalitsus

kasutamise õigus peab jäämariigile.

töö tulemusena valmis

maks kasutamiseks

puhul tähelepanu

sisse viidud

elektrienergia

otstarbeka-

idee arendada Narvas tselluloosi-

ja

miatööstust, kalkuleeriti ka raudteede elektrifitseerimist. Kogu ehituskava
tamine läinuks maksma 2
raha ei leidunud.
Kohalike
turbaküttel

energiavarude

väliskontsessiooni pakkumine.

laiema kasutuselevõtu

turbarappa ning

Lääne-Euroopaga

see

ühendust

glaga

varustamiseks otsustati teine
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läks käiku 1923. aastal.

algust

Esimene

märkis kahe

püstitati

hakkas voolu andma

elektrijaam

ja

suure

Tallinna lähe-

1923 suvel. Siit said

pidanud Haapsalu raadiojaam ning

maade esimene elektriraudtee Tallinnas. Tartu

Seegi jaam

keeteos-

miljardit marka, milliseks väljaminekuks riigil paraku

Tagajärjetult lõppes

tegutsenud elektrijaama rajamine.

dale Ellamaa
toidet

kait-

Kaks aastat väldanud

Balti-

selle lähikonna elektriener-

ehitada Tartu alla Ulila
rappa.
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Põlevkiviga

kütmise võimaluse võttis tööstusettevõtetest esimesena käsile

Kunda tsemenditehas, kus alustati tsemendipõletamise võrdluskatseid kivisöe

ja põlevkivi

abil.

Hoolikat

põletusprotsessis,

läbitöötamist nõudis

rahuldavate tulemusteni

põlevkivi tehnoloogiline

jõudmiseks oli kõigepealt

kaevandamiskultuuri. Uue menetluse järgi toodetud

tsement ei

koht

tarvis tõsta

jäänud

tehni-

listelt omadustelt alla parimatele markidele, pakkudes huvi soodsa väljaveoläksid

Peagi

kaubana.

põlevkivile

ettevõtted. Põhiline raskus seisnes

üle

mitmed

paberi- ja

toiduainetööstuse

põletamiseks kohaste koldekonst-

põlevkivi

ruktsioonide puudumises. Vastav võistlus, miskaubandus-tööstusministeeriumi
eestvõttel

korraldati, lõppes kahvatute tulemustega, ehkki selles oli osalema

kutsutud tuntud välisfirmasid.Hindamiskomisjon leidis, et hoolimata üksikutest
õnnestumistest ei osanud konstruktorid

vajalikul

määral arvestada

põlevkivi

omadusi ja iseärasusi, mistõttu mitmed olulised küsimused lahendamata jäid.

Kõige

rohkem hakkas

silma tuha

see

eemaldamisega

seotud küsimuste läbi-

töötamisel. Paraku osutusid nimelt need põlevkivi puhul määravaks. Võistlusi
otsustati

enam

korras, kuna

mitte korraldada

see

tööstusepoolseid

võimaldas
soove

ning

mis

vajalikud projektid
lähteandmeid

ning

tellimuse
arvestada

Niisiis jäi koldekonstruktsiooni leidmine

ja näpunäiteid.

ettevõtete enda hooleks. Suuremad

kolletega,

hankida

paremini täpsustada

tööstustarbijad töötasid igaüks oma süsteemi

põhiliselt konstrueeriti kohapeal.

Seoses Tallinna

elektrijaama laiendamisega telliti uued katlad Inglismaalt,
Üleminekuks põlevkivile viidi eelnevalt läbi proovi-

Bacock £ Wilcox tehaselt.

põletamine,

mis näitas, et toodetava

elektrienergia

omahind

põlevkivikütte

korral väheneb ligikaudu kaks korda. Ühe katla tarvis hangiti uudne tolmküttekolle

prantsuse firmalt L*atomiseur Rex, teisele seati üles kohapeal Ilmarises

konstrueeritud muudetava

põlemistugevusega restkolle. Üldse

nimetatud firmas ehitatud
ruktsiooni muudatusi

osutusid viimati

trepprest-küttekolded pärast mõnesuguseid

ja täiendusi põlevkivi kasutamiseks kõige

ja töökindlamaks. Edaspidistegi

laiendustööde

puhul

konst-

otstarbekamaks

usaldati kollete ehitamine

sellele ettevõttele:

Riigi

Põlevkivitööstuse

turustamine kütteks. Ent

põhiline

algusest peale kujunes põlevkivi
ettevalmistamine
Kohtlas käiku

eesmärk oli

sellega tegevus

põlevkiviõli
Õli

1921 suvel.

ei

põlevkivi

piirdunud.

töötlemise võimaluste

kaevandamine

ja

Tähtsaks töösuunaks

tundmaõppimine ja turu

saadustele. Esimene katseline

utmisseade läks

saamiseks rakendati Eestis kolme utmisviisi:

siseküttega püstretortgeneraator, tunnelahjud ja välisküttega pöörlev retort.
Šealsete õlivabrikute
peamised seadmestajad olid Riigi Sadamatehased, Ilmarine

ja

Franz Krull. Viimase

tunnelahjud

leidsid rahvusvahelist tunnustust.
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Ltd

poolt

eesti

ehitati Austraalias firma National Oil

lõpul

tehnoloogial rajanenud

püüti algul juhinduda

Põlevkivi utmisel

kogemustest, kuid põlevkivi teatavate
polnud

lagunemise erijooned

tõttu

selgeks,

väga

et

tegemist

raldamiseks avati

mise laboratoorium.

riigi-

on

Algatust

tekitaja põlevkivikeemias.
tõusiski

eriomaduste

suur

tuhasisaldus, termilise

ühendiga. Põhjalikumate uuringute

Ülikooli keemiainstituudi juures

kor-

õlikivide uuri-

toetasid kaubandus-tööstusministeerium

erapõlevkivitööstused.

kui ka

muude kütuseliikide töötlemise

võimalik teiste saavutusi otse üle võtta. Sai

keeruka

1925 Tartu

Property

õlivabrik.

;

Kolmekümnendate aastate

ning

nii

Tartu laboratooriumist kasvas tähtis ideede

Põlevkivitööstuse keskseks

tegevusalaks edaspidi

tahkekütuse vääristamine: madalakvaliteediline

põlevkivi

muudeti

enamhinnatavaks vedelkütuseks. Põlevkivitööstuse arenedes hakati järjest laiemalt tutvustama

põlevkiviõlikütet
oli

berseadmestamisega
kütta vedurit

põlevkiviõliga

Jõumajanduse
kuse

jaamade
päratult.
tiva

elektrijaamade ja

ja

asutused

Esimene

proov Eestis

üleriigilise

valdajaiks

areng

kulges

kes-

suunava

olid

linnad,

töös-

üksikute

ja seltsid, puudus koostöö

tahes-tahtmata sihi-

vajadus

luua

elektrijaamade ja võrkude

hakata kasutama

maa

energeetilisi

energeetikakeskuse moodustamiseks tehti

Ühing

olmes. Vedurite õliküttele üm-

Inglismaal.

-võrkude

ja kogu energiamajanduse

Tekkis pakiline

ja läbimõeldult

1921

tehti 1922 Kohtla kaevanduses.

ja mitmesugused

vahel

tööstuses

tehtud

arendamisel hakkas tunda andma

Kuna

puudumine.

tusettevõtted

algust

ühtne süsteem

varusid. Esimene katse

1926.

aastal, mil

juh-

Eesti Inseneride

esitas kaubandus-tööstusministeeriumile vastavasisulise märgukirja. Al-

gatus ei leidnud aga loodetud tähelepanu. 1928

käekäigust

huvitatud insenere

otsustas rühm

ja majandusmehi

energiamajanduse

asutada ühiskondlikel alustel

tegutseva Jõukomitee. Selle ülesandeks kuulutati Eesti energiavarude kavakindel uurimine

ja

nende kasutamise

majanduslike

tarvilike rahaliste vahendite hankimine
toetuse saamiseks oma

valitsuse

eesmärkide elluviimisel

poole ettepanekuga

astuda

Pärastpoole

Riikliku toetuse

Kõigepealt
põlevkivi 39,5%,

anti

hüdroenergeetilisi
peeti
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silmas

jäi

puudumisest

puht omaalgatuslikus

kava.

pöördus

esialgu

ka

Riigilt

vastloodud komitee
selle liikmeks.

jääda

äraootavale

riigieelarvelist

rahas-

erakapital.

hoolimata võttis komitee ette

julge

sammu,

korras koostama Eesti üldise elektrifitseerimise

hinnang energiaressurssidele.

turvas

ehitisteks

teostamine.

valitsusel

suhtumine küll paranes, kuid

tamist siiski ei avatud. Kõrvale

asudes

selgitamine,

tööde

ministeeriumide kaudu

Kaubandus-tööstusministeerium soovitas
seisukohale.

aluste

ja tegelike

Arvutuste

järgi

moodustas

24,5% ja puit 13,0% riigi energiaressurssidest, jõgede

varusid hinnati

23,0%-le.

põhiliselt põlevkivitööstust ja

Tööstuse

arengusuundi

selle kasvavaid

vajadusi.

hinnates
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Esimene Eesti

aastaks.

ülemaalise elektrifitseerimise kava valmis komiteel

Õigupoolest

koosnes

kahest

see

kavast,

aluseks

tõenäone kasv. Esimene oli mõeldud lähema kümne aasta

kõrvale kõik

põllumajandusega

põllumajanduse
tuslik

elektrile üleviimist. Uudse

jõudmine kodumajapidamisse,

peale ja

juba

nähti ette elektri laiaula-

asjaoluna

raudteedel taheti käima panna akumulaa-

torvedurid. Kindlustamaks kavandatud tarbimistaset tehti

hüdroelektrijaam

sellest jäeti

tuleviku kava arvestas

Kaugema

seotu.

1930.

tarbimise

energia

ettepanek püstitada

Narva. Kuna sealne kosk teadlaste arvestuste

järgi

olnuks

täiskoormuse korral võimeline arendama keskmiselt 50-MW võimsust, kaaluti

koormustippude katmist soojuselektrijaamaga,

mille

asupaigaks soovitati

Koht-

la põlevkivipiirkonda. Kava elluviimine nõudnuks 30 mln krooni, kaasa arvatud
Narva kosele ühes

veejõujaama püstitamine

Olukorda keerustas

rimisega.

umilt luba

kosele

püstitada

ülemaailmsel
rahvuslikud

asjaolu,
oma

jõukonverentsil

energeetika

jõujaama

Londonis

ajal

taotles

veetaseme

Läti

tegid

regulee-

majandusministeeri-

ka Kreenholmi

(1930)

arendamise kavad

hiliselt töösturitest koosnenud Eesti

Peipsi järve

et samal

manufaktuur.

ja Leedu poolt

samuti panuse

II

ette kantud

veejõule.

Põ-

delegatsioon omapoolsete seisukohtadega

ei esinenud.
Kolmekümnendatel

geetika

aastatel

kujunenud majanduslik

arendamiseks häid võimalusi.

rohkem

energlaressurss. Et

aga

põlevkivi

tuli selle laiendamiseks mõelda uute

kasutuselevõtule.

Ühenduses
üks

probleeme,

juures säilitada
ga

tööstuse

pakilisemaid

võitlusvõime

hoidlikumalt.

laienemisega

neist

välisturgudel.

võrreldes halvemini varustatud

kuidas tõusvate hindade

ajakohasemate

aastal. Laienenud

inimtööjõudu.

masinate

ja kaasajastatud

ka

energiat

meeskonna vähesus

võimalike

pärast

viidi läbi

tagasi-

ja

teiste

esmajoones

tootmisseadmetega algas

tootmine suutis märksa

paremini

va-

1934.

rakendada

Eesti eeliseid tööstuse arendamisel oli kodumaise toorme, samuti

nilis-majanduslike
Peatselt

oma-

töötootlikkuses tuli asuda tööstuse tehni-

ning tööstuskapitali

1936 alustas tegevust Eesti Rahvusliku Jõukomitee

kõigi

oo-

ja palkade

rakendati

suhteliselt heatasemelise tööliskonna olemasolu. Kitsaskohaks

eriharidusega

võimsuste

Eesti tööstus oli naaberriikide

masinatega,

Ületamaks mahajäämust

energeetiliste

tõusis rida lahendust

lisele ümberseadistamisele. Eesti tööstuse moderniseerimine,
rustamine

seati

ener-

nõudis tööstus,

tähendas ühtlasi väärtuslikku tooret

keemiatööstusele,
tavaid

olukord tõotas

energiat

edu võis märgata põllumajanduses. Põlevkivivarude näol oli olemas

mõningast
arvestatav

Järjest

juhtmõtte

aga tehnilise

nappus.

(ERJ),

mille ülesandeks

energiaallikate arvelevõtmine, nende rakendamise teh-

aluste

seda

jäi

selgitamine ja ülemaalise energiavõrgu kavandamine.

Washingtonis

toimunud

111 ülemaailmne

rahvuslik jõumajandus all. Insenerkonnale

jõukonverents

pandi

südamele
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pöörata energeetika
sellega

enam

sotsiaalsetele

rahvamajanduslikele ja

kate rakendamisel

tähelepanu

nõuetele.

osutusid arutelud kavakindla lähenemise üle rahvuslike

viljakaks
vahelise

tehniliste küsimuste lahendamise kõrval

seonduvatele

Eestile

energiaalli-

ning energia jaotamisel. Ülemaailmse jõukonverentsi rahvus-

täitevnõukogu

Pariisi

istungil (1937)

võeti ERJ ülemaailmse ühenduse

liikmeks.

Tegeldes

küll

kogu energiamajandusega,

elektroenergeetikale ja
pakkuvale

suunale. Elektrifitseerimist käsitleti

bermoduleerimisena
astuma

keskendus ERJ

elektrifitseerimisele kui

seni tunduvas

elektrienergia. Seega pidi

giamajanduse

osas

kõige

energialiikide

mehaanilise

energia

elektrifitseerimisest saama

põhitähelepanu

arenguvõimalusi

enam

kasutamise ümasemele hakkas

esmajoones

ener-

ratsionaliseerimine.

Ettekanne Rahvusvahelise
20.

augustil

1999

Tehnikaajaloo

Komitee 26.

sümpoosionil

Belfort-Montbeliardi Tehnoloogiaülikoolis
Prantsusmaal
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KESKKONNASÕBRALIK OSOON
Kallid

daamid

kolleegid,

ja härrad!

Käesoleva aasta oktoobris tähistab Rahvusvaheline Osooni Assotsiatsioon

(International Ozone Association, IOA) pidulikult
Christian F. Schönbeini 200.

miaprofessori
keemiat

gaasi,

ja oksüdatsiooniprotsesse, avastas

millele

pani

nimeks “ozein”

(kreeka

osooni

pühendanud

inimestele kahekordne

Uurides

keeles

juubeliaasta.

lõhnaga

“lõhnama”).
uurijaid

1999. aasta osoonile

on

hapniku

1839 tundmatu tugeva

ta

Tänavu täitub ka veerandsada aastat maailma kõiki osooni

assotsiatsiooni lOA loomisest. Seega

Baseli kee-

avastaja,

sünniaastapäeva.

ühendava

end temale

ja

Osoon kui keskkonnasõbralik

reagent jätkab praegu võidukäiku kogu maailmas. Ajakiri “Ozonews” teatab üha
uutest

mis

veetöötlusjaamadest,

rekonstrueeritud,
gaanika
Mul
Tallinn

teket
on

osooni kasutamisele

projekteeritud

on

asendades kloori

osooniga

vältimaks

;

vees.

hea meel teile teatada, et alates

15. novembrist 1997 kuulub

nende maailma linnade hulka, mille elanikud

Tallinna

joovad

andes kokku

106

osooni

kg

tunnis. Osooni

ja

taktbasseini kavandamisel kasutati Tallinna Tehnikaülikoolis tehtud
osoonimise laboratoorsete

Ülemiste järve

veesse

hakati uurima

ja kontrollkatsete
juba

1960

prof

sisaldusele, pH-le ja

teistele

vees

kontaktaparaate

eri

osooni

ja vee segamiseks ning

maatilised mudelid. Töötati

(latern),

näitajatele.

välja

seguriga ning

on

koos sealt

kohane

on

et viimasel

ajal

tähelepanu,
madal.

Osoon
peaaegu
valt

on

võitnud

liiga

nüüd siis ka

kõigil asjaajamistasanditel.

paranenud ning joogivesi

Veestandardile. Selle

Eestis,
Tallinna

vastab

põhjuseks on

aparaatide

mate-

pärivooluga sõelpõhikolonn

basseinides

osooni kasutusaste

reakt-

üle 95 %, seega ainult 5 % osoonist lahkub

misele hakatud osutama üha suuremat
on

humiinainete

Katsetati erinevaid

koostati nende

väljuva gaasiga. Tegemist

märkida,

kon-

Ülemiste

lagunemise ja

väärtustel.

äärmiselt tõhus

millesosooni kasutusaste

segamisaparaadist

Määrati osooni

temperatuuridel ja pH

vee

juhendamisel.

mõju järvevee värvusele, maitsele, lõhnale,

kiirus

Trailigaz

tulemusi. Osooni toimet

Enno Siirde

Tehti kindlaks osooni

siooni

ka

osoonitud vett.

toodavad osooni kaks prantsuse firma

Veepuhastusjaamas

osoonigeneraatorit,
järve vee

või

kantserogeense klooror-

oma

on

on

sisuliselt staatilise

staatiliste

segurite uuribarbotaaz-

kuna tavalistes

vaatamata

joogivee

tugevale vastuseisule,

maitse

põhinäitajate

eelkloori asendamine

ja lõhn

on

tundu-

Eesti

ja Euroopa
eelosooniga. Ülemiste
osas
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humiinainete-rikka toorvee eelkloorimisel suvel

järve
kis

vees

palju

osooni vastu

väljavahetamine

maailmas. Muutusi

kogu

valdavalt kasutatud
toime

ja

vee

tehnoloogilise

ka

on

gaasilist kloori

on

jää

Tallinna

praegu

Seni selleks

kloordioksiidiga
ainsaks

Osooni kasutamine
töötleva

ja põhjavett

on

vee-

skeemi.

Kuid osooni kasutusvaldkond
veega.

jätkub

Veepuhastusjaam

rakendatakse.

mitme toiduaineid tootva ettevõtte

Üha rohkem

tek-

kloori

hakatud asendama parema desinfitseeriva

Kindlasti ei

puhastusjaama tehnoloogilisse

algosas

mõjutavate reagentidega

tootmisettevõtteks Eestis, kus osooni

projekteeritud

skeemi

joogivee järeldesinfitseerimisel.

maitseomadusi vähem

ja naatriumhüpokloritiga.

loogilise

doosidega 6—B mg/l

toksilisi kloororgaanilisi aineid. Sellesuunaline tegevus

ei

tänapäeval

piirdu

ainult

joogi- ja

kasutatakse osooni kommunaalheitvee

tehno-

ja mudade

desinfitseerimisel, tööstusheitvete (eriti tselluloosi-, tekstiili-, värvi-, paberitööstuse

heitvee) puhastamisel, prügilate nõrgvete ja

siliste ühendite

lagundamisel,

kide valmistamisel
mete krooniliste

tselluloosi

saastatud

pleegitamisel,

põhjavee

tok-

toiduainetööstuses

joo-

säilitamisel ladudes, meditsiinis mit-

ja juur- ning puuvilja

teiste raviasutuse õhu

haiguste raviks, haiglate ja

desinfit-

seerimiseks. Kõik nimetatud kasutusvaldkonnad toovad kaasa neile ainuomaseid

mille lahendamine

probleeme,

ei ole võimalik ilma süstemaatilise uuri-

mistööta.
Osooni lahustumine

vees

on

sorptsiooni nähtus, kus gaasist
ise

laguneb ja reageerib

See

asjaolu

keerustab

vees

vee

tüüpiline,

olevate

aktiivsuse

isegi

ning

destilleeritud

kalduvuse tõttu

toimel. Danckwertsi
vees

orgaaniliste ja anorgaaniliste lisanditega.

vees

laguneda

järgi tuleks

sel

Selgub,

vees.

pole sugugi
nii

temperatuuri

juhul Henry

et osooni lahustuvuse

lihtne osooni

siooni suhtes pärast keemilisi reaktsioone

ja

seadust rakendada mitte kogu

modelleerida osooni massiülekannet,

selgunud,

on

tilises mudelis kasutatud HA väärtuste suhtes. Analüüsides

saab

vähemalt

vanemad

analüüsil
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et lahknevused

osaliselt seletada erineva

andmed

reguleerimata,

selgub,

on

saadud

osooni

hilisemad tulemused

vaja

teada osooni

on

põhinevad
osooni

aga

väärtustel.

protsessi matemaakirjanduses

toodud

üsna suured. Seda

analüüsimetoodikaga

jodomeetrilisel

fosfaatpuhvri juuresolekul,

jääkkontsentrat-

temperatuuridel ja pH

et arvutuse tulemused on eriti tundlikud

tasakaalukonstandi HA väärtusi,

keemilise

vees.

lahustuvuse tasakaalukonstanti HA erinevatel
Nimelt on

suure

kui ka katalüsaatorite

lahustunud osooni kontsentratsiooni suhtes, vaid osooni

Et arvutada

tuttav kemo-

ning samaaegselt

osoonimist ja kontaktaparaatide arvutamist tunduvalt.

Vaatame lähemalt osooni lahustumist
määramine

keemiainseneridele

vette üleminev osoon lahustub

ajalooliselt

määramisel ilma

pH-d

täpsemal jodomeetrilisel

kontsentratsiooni

spektrofoto-
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meetrilisel määramisel või indigomeetodi kasutamisel. Ent kindlasti

ei ole

erinev analüüsimetoodika piisav katsetulemuste lahknemise seletus. Vähemalt
sama

oluline

ratakse
vee

ilmselt katsekorraldus

on

pidevalt

või

(kas

proovivõtu meetodil,

osooni kontsentratsiooni

kas

hoitakse konstantne või suurendatakse seda

(lahuse)

tustel, kus lahustunud
Ilmselt nende

osoon

kiiremini

tegurite arvestamine

mää-

vees

kiirus barboteerimisel läbi

gaasi

kõrgematel pH

väär-

laguneb).

või mittearvestamine on

põhjuseks, et osa

autoreid kinnitavad osooni lahustuvuse konstantsust pH laiades piirides, teised
aga väidavad, et

pH kasvuga

osooni lahustuvus

langeb.

vees

Kindlasti

vajab

see

küsimus edasist katsetamist ja diskussiooni.
Osooni lahustuvuse

küsimusega põrkuvad

kes tahavad

noloogia praktikud,

orgaanika lagundamisel ja

kokku ka need vee/heitvee teh-

osooni kasutada heitvee töötlemisel

lahustuvus heitvees erineb tunduvalt tema lahustuvusest puhtas,
vees.

Selles mõttes

mused, kust selgub,
osoon

peaaegu

ülekanne. Selle
vuse,

hästi kui

puhtas

on

teooriad),

vahelise

piirpinna

nantne) piirkelme,

rikas valdkond

kuid enamik

on

pool

uurijaid
järgi

massiläbi-

ka osooni

on

ja

läbita-

(kelme-,

siiski lähtunud suh-

kahe kontaktiviidud kesk-

eksisteerib

mitteliikuv

õhuke,

(stag-

mis osutab ühest keskkonnast teise üleminevale ainele (mas-

Ühe keskkonna,

sile) põhilist

takistust.

tegur kL'

võrdeline ülemineva aine

on

tule-

tehaste heitvees lahustub

kasutatud mitmeid teooriaid

mõlemal

orgaanikavabas
kolleegide

tema

vees.

teliselt lihtsamast kahe kelme teooriast, mille
konna

ja

ja tomatitöötlemise

ja probleemide

kirjeldamisel

uuenemise

pinna

kindlasti üllatuseks Beltrani

et vedelkütuse

sama

huvitav

Väga

on

liigse

heitvee desinfitseerimisel. Võiks eeldada, et osooni

näiteks

vee

füüsikaline massiülekande-

(osooni) difusioonikoefitsiendiga

vees

ning pöördvõrdeline vedelikupoolse piirkelme paksusega.

Üldjuhul
tuseks

on

osooni massiläbikande

vedelikukelme-poolne takistus,

lahustuvate
võrdsustada
Erandiks

on

gaaside hulka, ning

vedelikupoolse

kuulub

piirpinnal

takis-

halvasti
väärtuse

või vedeliku

=

kL
'.

piirkel-

takistuse nulliks ning massiläbikande kogu

gaasifaasi-poolsesse külge.

Kontaktaparaatide
massiülekandeteguri

väärtused

põhiliseks

osoon

massiläbikandeteguri KL'

osooni ülikiired reaktsioonid faaside

takistus koondub

omaduse

seega võib

vette

vedelikupoolse massiülekandeteguri k* väärtusega: Kr”

mes, mis muudavad

lonni kohta

puhul gaasist

mis tähendab, et

arvutamisel

k 'a väärtusi.

kõiguvad

eelistatakse tavaliselt kasutada

Kirjanduses

võrdlemisi suurtes

toodud väärtused

piirides. Siingi pakub

mahulise

barbotaazko-

suurt huvi vee

mõju kLa väärtustele ehk teisiti öeldes, kui palju erinevad vastavad
puhtale

veele

ja

heitveele.

Beltrani

andmetel

on

kL'a väärtused
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suuremad vastavatest väärtustest

heitveele 2—3 korda

vähendavad

nilizsed3lisandid

vee

pindpinevust ja

puhtale

veele.

suurendavad seega

Orgaa-

eripinda

a

(m/m).
Difundeerudes

guneb

reageerib

vees

suhtes) ja

osoon

osooni

suhtes samuti esimest
Osooni

järku (osooni

järku) keemiline

iselagunemise

suhtes esimest

mehhanism

on

keeruline
on

oksüdatsioonipotentsiaaliga kui

mitteselektiivselt. Mida kõrgem

laarse osooni

järeldust,

lagunemise

vate karbonaat-

ja

äärmiselt lühike

oksüdeeruva

Osooni

(murdosa sekundites). Seal,

vee

kemosorptsiooni
aja

osoonimise

põhimõtteliselt

vee

kõrge pH juures,

ning
kus

(näiteks
ei ole

teiseks

on
vee

on

sest esiteks
vees

radikaalide

leidu-

eluiga

vajalik pikem kontaktiaeg
desinfitseerimine,

otstarbekas loota

uuringutest

raskelt

radikaalidele,

prevaleerimiseks

moodustab tuntava

ajal

on

osoonimise

selles valdkonnas
matemaatilised

nähtuse üldmudelid, mis annavad teavet

empiirilised võrrandid,

ja keemilise

vees.

osa.

Esime-

väga

häid

publikat-

mudelid võib

jagada

protsessi

ja

mis

keemilisi reaktsioone eraldi:

saab

kiiruse

reaktsiooni staadiumi;

süsteemid, mille koostamine

lõppkokkuvõttes

summaarse

mis ei erista osooni füüsikalise

tüüpilised kemosorptsiooniprotsessi mudelid,
massiülekannet

on

aeganõudvam

kirjeldavad

osooni

diferentsiaalvõrrandite
kui

esimesel

juhul,

ent

kogu protsessist palju selgema ja täpsema ülevaate;

töötavate tööstuslike osooni
mis trassiirtestide kaudu

ja

vee

saadud

segamise
info abi!

dünaamilist talitlust
kontaktaparaadis
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ning reageerivad orgaaniliste

kolmeks:

massiülekande

*

30

matemaatilised mudelid koostati 70ndate aastate

Käesoleval

kohta: tavaliselt

*

ligikaudu

olemust aitab avada matemaatiline modelleerimi-

protsessi

lõpul ja 80ndate algul.

aine

oksüdeerijate veTekkinud OH°-radikaalid

molekulaarse osooni

osoonialastest

sioone Beltranil. Kõik

*

vahel

orgaanika lagundamine),

ne, mis käesoleva

koosneb

ja

samaaegsetele passiveerumisreaktsioonidele

tingimused

osooni

on vee

bikarbonaatioonide toimel

vaid tuleks luua kõik

järku

ja orgaanilise

pH, seda rohkem tekib molekuOH°-radikaale. Siit ei saa aga teha ühest

tulemusena

oksüdeerija ja sihtkomponendi

sed

teke.

osoon

et vett tuleks alati osoonida võimalikult

alluvad radikaalid ka

ajal

sekundaarsete

sinikperoksiidi ja HO»°- ning OH°-radikaalide
ainetega

samal

reaktsioon.

erinevast reaktsioonist, millest olulisemad

on suurema

ning

vähemalt kaks rööbiesimest

iselagunemine (ligilähedaselt

summaarselt teist

suunas, la-

põhimassi

OH-ioonide katalüütilise toime tõttu

orgaaniliste ainetega, seega kulgeb

olevate

tist reaktsiooni

vedeliku

vedelikupoolses piirkelmes

molekulaarne

ning

kontaktbasseinide mudelid,

kirjeldavad

reaalset

hüdro-

võimaldavad seda täiustada.
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Matemaatiliste mudelite kasulikkus avaldub eelkõige selles,

jeldavad

osooni

muutumist

kemosorptsiooni

ajas

oksüdatsiooni astme muutumise kaudu või

nilise aine

nad kir-

et

lahustunud osooni

ja

piki pidevalt

kolonni. Seda kõike saab piisava täpsusega teha aga ainult juhul, kui
üks osooniga

reageeriv orgaaniline aine.

ehitusega humiinained,

lisandeid,

üldistatud

Siinesinejal
susega

või heitvete puhul, mis

tuleb matemaatilises mudelis

jest mingeid

koos

Loodusvete

näitajaid,

kus

on

vees on

sageli sisaldavad
kasutada

paratamatult

nagu värvus või keemiline

kolleegidega

aniliinvärvitööstuse

puhul,

õnnestunud

vees

on

keeruka

tundmatu

arvu

veepoolsest

kül-

hapnikutarvidus.
küllaldase

täp-

heitvee osoonimise

prot-

kirjeldada

bioloogiliselt puhastatud

orgaa-

töötavat

süsteemis (osooniga küllastatud
vees), kasutades heitvee
hapnikutarviduse näitajat, ning Ülemiste järve vee osoonimise prot-

sessi homogeenses
keemilise

sessi pidevalt töötavas pärivooluga sõelpõhiaparaadis, kasutades protsessi põhi-

näitajana

vee

värvust. Rääkides viimati mainitud

aparaadist,

ei tahaks nime-

tamata jätta selle kontaktaparaadi väga väikest võimsustarvet võrreldes

olevate staatiliste
ranta

seguritega.

Tehnikaülikooliga

Koostöös

TTÜ

Keemia

müügil

Instituudiga ja Lappeen-

Soomes õnnestus matemaatiliselt kirjeldada fenoolide,

klorofenoolide ja polüaromaatsete süsivesinike osoonimise ning täiustatud oksüdatsiooni nähtusi laboratoorses

Ning lõpuks,
nähtuse olemuse

poolperioodses barabotaažkolonnis.

matemaatilisi mudeleid ei koostata nende endi

paremaks

mõistmiseks

seni olnud peaaegu tabula

sõrmedel. Jääb loota, et

juba

rasa.

osooniuuringute

Ilmunud artikleid võib üles

töötavate tööstuslike

vee

valdkond

lugeda

ühe käe

osoonimise basseinide

hüdrodünaamilise talitiuse modelleerimist käsitlevate tööde kõrvale

ilmuvad

uued, mis näitavad teed üleminekuks laboratoorselt või katseseadmelt
tuslikule kontaktseadmele

protsessi

Lugupeetavad kolleegid!
osooni massivahetuse

vaid

ning eelkõige mastaapüleminekuks

laboratoorselt või katseseadmelt tööstuslikule. See
on

pärast,

töös-

matemaatilise mudeli kaudu.

Mitmed

siin ülevaates toodud

vasturääkivused

ja reaktsioonikineetika valdkonnas leiavad ilmselt lahen-

duse eeloleva aasta märtsis Prantsusmaal Toulouse'is toimuval tööseminaril.

Ülejäänute
ja

lahendamiseks tuleb meil

kõigil

veel tööd teha. Selleks teile

jõudu

kohtumiseni Toulouse'is!

Ettekanne Rahvusvahelise Osooni Assotsiatsiooni juubelikongressil
25.

augustil

1999 Dearbornis,

Michigan,

USA
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MEIE MUUTUVAS MAAILMAS

esinemine

Iga

on

rohkem või vähem

mate või väiksemate pingutustega

avalik mõtete vahetus
et viimasel

mainida,

mingi

ajal

on

objektiivse paratamatuse

Tegelikult

ei ole

märgata

vastupidist.

jõudmiseks.

kollektiivset

märksõnadele

Alati

on

võimalik

Seetõttu

ongi

suure-

teretulnud

Kõrvalmärkusena võiks

subjektivismi,

mis loob näilise

kriitika puudumine võib aga viia oluliste kaotusteni.
niivõrd saavutuste

aastapäev asjaosalistele

damist. Seetõttu tahaksin

mulik,

lahenduseni

saavutuste taustal mõtisklemine

kuivõrd

jäänud

subjektiivne.

tõestada

oma

probleemidest,

mis

esiletõstmine,

vajavad

lahen-

lühikeses esinemises viidata mõningatele meelde

ja püüda

leida meie kohta muutuvas maailmas. On loo-

et mina kui mehaanikateaduskonna

esindaja

näen ka

asju

selle nurga alt.

Tootmine
Tootmine

jätkuvad.

on

Siin

jooksul

viimase 20 aasta

ma

projekteerimisest

mõtlen tootmist selle
kuni

tarbijale

radikaalselt muutunud

kõige

laiemas

viimiseni. Uute

ja

tähenduses,

muutused

alates toote

tehnoloogiate ilmumine,

mida

kannustab konkurents, toob kaasa täiesti uued tooted
mise

ja

töö

ja protsessid. Uued juhtimeetodid, organisatsioonilised struktuurid ja otsustusmeetodid

toetavad samuti uute toodete

ja protsesside arengut.

Me elame tootmise maailmas. Tootmine
hendiks hüvede loomisel. Kuid

me

olla tulevikuks ette valmistatud,

on

jäänud

üheks

põhiliseks

va-

peame olema valmis uuteks muutusteks. Et

on

kriitiliseks sammuks tehnilise

aluspõhja

arendamine uurimistööde kaudu, mille viivad läbi nii tööstus, akadeemilised kui
ka

valitsusinstitutsioonid. See

peab

andma

selge nägemuse järgmise sajandi

tootmisest, aga ka arusaamise väljakutsetest, millele peab vastama,

et seda

nägemust realiseerida.
Olulisemad

tegurid
*

tootmist

võiksid olla

mõjutavad tehnilised, poliitilised ja majanduslikud

järgmised:

konkureeriv keskkond, võimendatuna

teadmuste vahetamisest, nõuab

kiiret reageeringut turule;
*

järjest nõudlikumad tarbijad vajavad

oma

individuaalsetele nõuetele

vas-

tavaid tooteid;
konkurentsi aluseks saavad loome

aspektides;
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ja innovatsioon

tootmisettevõtte kõigis

-

*
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*

jnnovatiivsete

tootmistehnoloogiate

areng muudab nii tootmise ulatust

kui ka määra;
*

*

keskkonnakaitse nõudmised
tootmisettevõtte teave
otsustuste

*

ja

tööstusele;

teadmused

peavad

olema kohe kättesaadavad

tegemiseks;

konkureerivate

ka kvalifitseeritud

tootmisressursside, sealhulgas

globaalne jagunemine

on

kriitiline tegur tootmisettevõtte

tööjõu

organiseerimi-

sel.
USA
2020

juhtivate

teadlaste

ja tööstusjuhtide

ümarlaua kokkuvõttes
mis ei

pakutakse välja põhilised arengutendentsid,

Visionary

jäta puudutamata

meidki. Teadlaste ja praktikute ajurünnaku tulemusena joonistusid järgmise

sajandi alguse väljakutsed tootmisele,
ja

tulevikuvisiooni vahel. Need
*

*

tagada samaaegsus

*

võimekust

teadmuseks,
vähendada

*

kiiresti
tele

*

lõhet praeguse olukorra

kõikides

operatsioonides;

ja rahuldatust;

transformeerida

*

väljendavad

inimlikud ja tehnilised ressursid selleks, et suurendada töö-

integreerida
jõu

mis

on:

arvukaist allikaist

informatsioon kasulikuks

kogutud

et oleks võimalik teha efektiivseid otsustusi

nullini

tootmisjäätmed ja

tootmise

kohe;

mõju keskkonnale;

tootmisettevõtted vastavalt muutunud

rekonfigureerida

vajadus-

ja võimalustele;

arendada innovatiivseid protsesse

ja tooteid,

mis

on

suunatud

nende

mõõdete miniaturiseerimisele.
Rahuldamaks loetletud

väljakutseid

on

olemas

järgmised tehnoloogilised

võtmevaldkonnad:
*

kohandatavad

integreeritud seadmed, protsessid ja süsteemid,

võimalik kohe

rekonfigureerida;

*

jäätmeid ja energiakulu

*

jnnovatiivsed
rimiseks

minimeerivad

protsessid

uute

mida

on

tootmisprotsessid;

materjalide ja komponentide projektee-

ja tootmiseks;

*

tööstuslik biotehnoloogia;

*

süsteemi süntees, modelleerimine

ja simulatsioon

kõikide

tootmisoperat-

sioonide tarbeks;
*

tehnoloogiad
otsustuste

informatsiooni konverteerimiseks teadmusteks efektiivsete

vastuvõtmiseks;
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*

toote ja

protsessi projekteerimismeetodid,

mis

suunatud laiale nõud-

on

miste skaalale;
*

liides

inimene-masin;

*

vuued

õpetamise ja harjutamise meetodid,

:
mis võimaldavad

teadmuse

kiiret omandamist;
*

jintelligentsete süsteemide

revolutsioon

Infotehnoloogiline
See

autonduse
guses

aga

sügav praktiline

ja infotehnoloogia arengut ning leitud,

Vaatamata

ees

tähendus.

Kirjanduses

infotehnoloogia

et

Kuid

in-

võrreldud

on

oma

asub autonduse 30. aastate tasemel. Võib siis ette

prae-

kujutada,

ootab.

infotehnoloogia

probleeme,

mis

vajavad

taarium, mis tagab tõhusa
valdkonna kohta.

teatava

on

praegu alles arenemise staadiumis.

on

arenguetapis

mis meid veel

tilisi

millel

moeväljend,

on

fotehnoloogia

tarkvara.

efektsele

ja efektiivsele etteastele,

lahendamist.

töö

vajaliku

Meil

on

Infotehnoloogia

informatsiooni

praegu

rida

prak-

teadmuse olemasolul

ja

probleeme

on

vaid instrumen-

on

andmesiirdel

üksikute

projekteerimismoodulite, projekteerimisgruppide ja ettevõtete vahel, pole reaalselt töötavaid iseõppivaid süsteeme, turustatavad süsteemid
on

puuduvad

vähe või

orienteeritud süsteemid

jne. Uhesõnaga

infotehnoloogilise tugikeskkonna

ja

aktuaalne

on

on

inseneritegevust toetava

intensiivne arendamine

valdkonnaspetsialis;

tide kaasamisega.
struktuur

:

Tööjõu

Tootmine valmistamise mõistes oleks
omakorda tähendab käsitööd.

Me oleme

inglise
ammu

tööstuslikku tootmisesse, kuid kasutame ikka
tihti ka

samu

uurimise

Kui

võtteid.

spetsialistid

käesoleval

nurgana,

kus alus

kõrgus pidevalt

Tegelikult tööjõu

on

madala

tendents

on

mis

sama

terminoloogiat ja kahjuks

struktuur

pidevalt muutub. Tööjõu
struktuuriskeemi.

kvalifikatsiooniga tööjõudu ja tipp
selline,

et alus

pidevalt

aheneb

doktori-

ja kolmnurga

tõuseb.

Järgmisel sajandil prognoositakse
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manufacturing,

sajandil võib tööjõudu graafiliseltkujutada võrdhaarse kolm-

mittevõrdkülgse viisnurga kuju,
Seda võib

keeles

juba käsitööajastust jõudnud

välja pakkunud järgmise tööjõu

kujutab

kraadiga tööjõudu, siis

ta praeguse

vähese teadmus-

keskmistele ettevõtetele

N

baasiga,

täielikult väike-

sajandi kolmnurga tipu
tõlgendada

kui

kvalitatiivset hüpet, kus kolmnurk võtab

mille alus

on

tasemele

suhteliselt kitsas.

ning

Seejärel

aheneb kuni ülemise

doktoritasemel teadmisi

laieneb

tipuni.

nõudvat tööd taktikalisel

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

tasandil

ja

akadeemiku taset

riõppekavade hindajate

tasandil. Siit tuleks ka vastus dokto-

strateegilisel

küsimusele: “Kus te kavatsete doktoreid kasutada?”

Virtuaalne ühiskond

Infotehnoloogia
sime

on

ka

valdkond,

arvuti virtuaalmälust,

jõudnud

kust

on

ülikooli. Seetõttu

üldjuhul

on

räägime

sobi selleks

raske kontsentreerida

virtuaalses

teleesinemised

virtuaalsus. Me rääki-

ja oleme

omastamine

Siinjuures

vahetu

regiooni parimad jõud

režiimis. Siinjuures
ja

objektorienteeritud, vajaja ja pakkuja

30%

pärit termin

virtuaalsetest ettevõtetest

otstarbekaks luua side ülikoolide vahel

peetud

vastastikku ajuressursse

jali

on

virtuaalsete ülikoolideni. Mõni sõna viimasest.

Tänapäeval

selt ei

me

loengu puhul

tuleb märkida, et üldi-

telekonverentsid. Kontakt

vahel. Uurimused
30%

on

peab

näidanud,

on

tõhusam kui

täiesti uut metoodikat

olema

et mater-

tele vahendusel.

meenuvad andmed möödunust, mis väitsid, et masinkülv

efektiivsem käsitsi külvist. Miks ka

ühte

ja kasutada

mitte. See tähendab

on

kaumbes

distantsõppel

suhtumist.

ja

Loodus kui tehniliste ideede allikas
Möödas
oleme

on

ajad,

pöördunud

kus

kujutasime

looduse

poole,

damiseks,

kuna

Kasutame

geneetilisi algoritme ja

damisel. On

ette, et inimene

järsku avastasime,

välja pakutud

mõte

on

looduse

et saada ideid tehniliste
et

pole

Nüüd

kuningas.

probleemide

lahen-

loodusest täiuslikumat süsteemi.

neuronvõrke keeruliste

bioloogilise

probleemide

lahen-

masinaehitusettevõtte realisee-

rimiseks, mille talitluse aluseks oleksid bioloogilise maailma protsessid. Lähtutakse sellest, et toode omab kahte liiki informatsiooni: DNA,

programmeeritud

sünnist alates

toote elutsükli vältel

ekspluateerimisel.

pidevalt

See

mis

on

sisse

geenidena (materjali omadused), ja BN, mis

muutub

ja

mis

on

aluseks toote

kujunemisel ja

valdkond, kus töö seisab alles ees.

on

Multidistsiplinaarsus
Väidetakse,
moselaevades.
bioos

paljude

et

tänapäeva

Ükskõik,

erialade

spetsialistide

õpetama puhtaid spetsialiste,
koostöö

ja vahetatavus.

kriitiline mass, et idee
Siin
seda

on

meil veel

sugugi jalgsi

autos on rohkem

millist toodet

et siis

me

tööst. Kuid

hiljem

elektroonikat kui esimestes kos-

ka ei

võtaks,

on

see

keeruline süm-

millegipärast kipume

suure

jõukuluga tagada

ikka välja

nende ühine

Tänane edu seisneb vaid meeskonnatöös. Tuleb

tagada

jõuaks reaalse väljundini.

pikk tee

läbida

eesmärgile jõudmiseks,

aga

me

ei

pruugi

teha.
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Ülikoolid
Ülikooli

võiks määratleda kui

Olenevalt teadmuste

iseeneses,

liigist

vaid kindlas

tentsiaalsete

on

kõrgeimat

teadmuste

omandamise vormi.

ka erinevaid ülikoole. Kuna ülikool ei ole asi

majanduslikus ja
siis

õppijate kontingendiga,

valduste suurendamise eest. See

kultuurilises keskkonnas kindla

on

loomulik niikaua, kuni

on

po-

et käib konkurents oma

loomulik,

vastab tava-

see

normidele.
ei

Kahjuks

mitte kõikide

saa

õppeaasta avamisel,
kuulata. Teisiti ei

et ta on

saa

ju olla,

ülikool

elanikkonna
kooli

pole

mingi missiooniga

heaolu, tagada

hinnata vaid selle

siis

vabariigis,

kui oled ainus

ülikool klassikalises mõistes, nagu
ellu kutsutud

nõus olla. Kui

tegemistega

parim

vabariigis.

on

ülikool kuulutab

seda natuke imelik

Tehnikaülikool

ka muusikaakadeemia.

tagada

Iga

on

tööstuse konkurentsivõimelisus

elanikkonna hariduslik tase, tervis. Me

järgi,

pole ju

ülikool

kas ta täidab

saame

ja

üli-

koha või mitte. Ja ka seda

oma

hindavad teised.

Öeldu

võiks sõnastada ka teisiti.

kujunenud

oma

klaasi

tüüp ja

kui sinna mahub või kui

Iga joogi jaoks

palju peetakse

traditsiooniliselt

on

igasse klaasi valatakse

parasjagu

sobilikuks. Ka

nii

välja

palju jooki,

paigutatakse

lauale nii

palju klaase, kui palju rahakott kannatab, aga mitte nii palju, kui palju neid sinna
mahub lauanõude

ja toidu

arvelt.

Lõpetuseks
Meie

ees on

palju

lahendamata

probleeme,

kuid selleks

probleemid ongi,

et

neid lahendada.
Me kuuleme
ega üks

pidevalt Tartu vaimust,

pragmaatik ei saagi

Kui kuulata

poliitikuid,

kuid

me

siis tahes-tahtmata

aega, kus istume nahkadesse mässituna puu all
loeme

ei

Tallinna vaimust. Ja

kipub jääma mulje,
(juhul

kui karu kätte

et

jõuame

saame) ja

“Kalevipoega”.

Täna tutvustati

järjekordset Aasta Vilistlast. Palju

olen kindel, et selle tiitli väärilisi
Tänu neile

on

ning poliitikute kiuste

Jõudu meile

kõigile

uuel

rohkem, kui

on

õnne

järele,

et kui

ja edu

talle.

aastaid teatud

meie tööstus veel elab

õppeaastal,

leme, siis võiksime öelda: “Tehke

Aga ma

ajaperioodil.

ja areneb.

järgmisel aastapäeval

mõtisk-

kui suudate!”

Kõne Tallinna Tehnikaülikooli 81.

pidulikul nõukogu istungil

250

räägi

uskuda vaimudesse.

17.

aastapäevale pühendatud

septembril

1999 TTÜ aulas

Avo Ots

TEHNOLOOGIA JA SIDE

Enam kui

kestel

poole sajandi

sidetehnoloogiast ja

on

-arendamisest

kirju-

tades lemmikväljendid olnud digitaalsusele osutavad, olgu tegu edusammuvallas või

dega tehnoloogia

info katkendliku esitamise

silmapaistva teadustulemusega. Kuigi
saadud

ja

info alusel

vastuvõtjas

naamilise info (illusiooni) tekitamise võtted ja meetodid
hästi omandatud kino

plaadi

ja teleri

vaatamise

vahendusel levitavast maailmast tuntud

Sidetehnoloogia
kommunikatsiooni

tähendab,

üheks

eripäraks

nikatsiooni arendamise
ega

kinoasjanduses,

tav on

ja

lõppenud ja paljudel juhtudel

algus

sidevälised
oli

osa

puhul kuigi

ei tule meile

ümbritsevat ligikaudselt

on

on

esma-

arvutite masskasutuse

jäänud,

on

arvutite

nii iseenesest mõistetav, et

suur

analoogarvutitest. Selgitades

pähegi täpsustada, et arvutist
kahendarve

lihtsasti korratav.

tagant tõuganud mitmed

ei ole kuulnudki

esitavat,

igati

digitaalkommu-

suurt abi ei helisalvestuses

vaatamine/kuulamine

kasutust sides

üliõpilasi

aitama

eeldame vaatama/kuulama asudes, et esita-

digitaalsus tänapäevaks

tänaseid arvutiala

digi-

mis lihtsustatult

peidetud ja

võrreldes mitukümmend aastat maha

digitaalsidega

arvutikasutust,

eest

Siit siis ei ole

tegurid. Eelkõige arvutiareng, ja kuigi

toimemehhanismide

kasutamist

samastamisel.

taha) eeldus,

tarbija

(vestluse) muljet.

puhul

poolt

salvestatud heli

(telekommunikatsiooni tehnoloogia) peak-

kasutamise

mõlema

Digitaalsete tehnoloogiate
pilgul

vahemaade

kui võimalik olema meie kui

kaasa loomaks vahetu kontakti

eelkõige

kvaliteedihüpe
ja

dü-

vaatajas

meistenamiku

telefoni leiutamisest alates kehtiv tele-

on

(kõneside kaugete

et tehnilised abivahendid

niipalju

leiab

kokkusidumisel

taaltehnoloogia ja tippkvaliteedi

sid

käigus,

on

ülekantava

rääkides peame silmas

ja mustvalget (binaarset)

käsitlust

kasutavat seadet.
Me ise oleme ümbritsevast arusaamise

kujundanud nii,

tusega maailmast ligikaudne digitaalne arusaamine
kaasnevaid

püüaksin
mus

vigu

mööda

me

kas

ja

ei märka või oleme

põigata sõjandusvaldkonnast,

numbrikasutusse

laial tuntud

enam

samas

ja

neid numbreid

piisavalt

on

meie

analoogülesehisobiv

ja

valmis neid taluma. Ma

selle ala

infopeitmise

et

jaoks igati

sidevajadus ja

tarbeks

kiindu-

ringitõstmine

on

salastatud.

Kompuutrivaldkonna arenguhoog ja üheksakümnendate
saanud

kompuutrite ümberpaiknemine

paljude

meediakanalite

(pidagem

töölaualt

meedia all silmas

tagavat tehnilist seadmestikku, püüdes niipalju

teisel

puhkenurka
eelkõige

kui võimalik

on

poolel alguse
kaasa toomas

kommunikatsiooni

hoiduda

ülekantava
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siooni

kaudu haaratava teabe teisendamist

arutlemist)

muutnud meid teenivaks seadmeks nii
teenust osutatakse hästi

ning

enamikul

enam

heli

kujutist ja

multimeedia

kompuutrit

ja multimeediakompuutrit

Minu

peaaegu

vaatamise

ja

esmapilgul

kolmekümne aasta

kogemus kinnitab

me

seadmena nimetame ja

vaevalt neid kahte

seadet

eristada suudame.
sideinsenerina maailma

peale

siiski ka sisuolulise vaate tähtsust. Arvan, et

tänagi

pikkune

mele igapäevategevusest ajahetki meenutada, kus ei määra mitte
tippdigitaalne kvaliteet, mis hetke pärast ununemas, vaid just saadud
on

sisu. Samas oskame

me

käigus

teema arutelu

kõik meenutada

on

sõnarõhul

vestluse teise või kolmanda
seda

tüüpi

side

oleme

me

olulist kvaliteedierinevust. Ilmselt siit tuleb otsida, miks

esitavat

imetleme, kuigi osavalt peitva ümbrise puhul
telerit

avastame, et töölaual osutatud

meid ära hellitanud

on

Ja seda

kulutama, vältimaks kompuutriekraanil nähtu ja telerist

kogetu kujutise ja heli
me

juba tükk aega tagasi
joonestajana.

ka kvaliteetselt.

juhtudel

heakvaliteetne kommunikatsiooniteenus
valmis märksa

kui ka

kirjutajana

kompuutri puhkenurka kaasa,

Tuues nüüd

digitaalkommunikat-

et kompuuter töölaual on

vahenditega. Kinnitagem,

d

sisu koha

olnud

sõnumi

kus

täpselt vastupidiseid juhte,

ja peahoiakul

sõnumi

mingi

oluline tähendus

just

tarvis. Oma soovides oleme tihti ka

peidetud plaani

kus

(sidetehnoloogia) kasutajad,

nii esitatu kvaliteet kui ka

esituse kiirus muutuvad tähtsamaks kui ette arvata või kahtlustada oskame.
Multimeedia vaatenurk toob ikka uuesti
gu

käigus tehtud korduvaid

välja televisioonitehnoloogia

aren-

katseid tihedamalt siduda ja kasutusse võtta tulemusi

digitaalse tehnoloogia vallast. Käesoleva ajani on enamik digitaaltelevisooni rakendamiskatseid andnud vaid entusiastidele tuginevaid tule-

kiirelt

areneva

musi hoolimata sellest, et
dukas läbimurre
Raske
kõiksus

leida ebaedu

on

lähedasest helimaailmast

väga

heliplaadi digitaalse

ja kujutisest

põhjust

kas

samas

tekitas

diskreetmatemaatikast

alguses

Samas meie kui

vaid

uue

naseks arusaamatuna tunduva
arvutiinfo

kandjana

ajavahemiku ja

Digitaalne
vajadus

tehnoloogia poole
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teisel

helisalvestus

sünni

valmis nihkuma töölaualt

digitaalne signaali

ja

juhul

CD

kus

mahtu

CD-de

kaheksa-

info mahukuse.
tõi kaasa tä-

nii muusika kui ka

väljendati

ühel

juhul

levitamine, ning sealtkaudu tekitatud

ja

muusikaesitamise võimalus

põhjus.

on

üheks

arvuti multimeedia seadmena

puhkenurka. Olgu siinjuures
huvi

esitusviis

baidimahu kaudu.

põhjustajaks, ja

suunatud

puhul

olukorraga harjutamise vajadus

kasutatava standardse

omane

ülekantava info sisust hoolimata

tuntud

selge vahetegemise,

lisada arvutitesse helikaardid

multimeediaseadme

Pigem

sajandeid

üks-

infotarbija

digitaaltehnoloogiale

superarvutitele jõukohase digitaalse

infotarbija

salvestatu

rt

laiatarbeliste esmarealisatsioonide

digitaaltehnoloogia

kümnendate

laialt tuntud või-

selleks meie kui

on

möödavaatamise oskus või

suurt infoliiasust kaasatoov esitusviis.

ja

on

salvestuse näol.

Kui

digitaalse

ka üle kinnitatud
helisalvestuse

ja

on

CD
CD

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

käiku saime

arengu

kujutise digitaalne

siis

salvestus

eemalt

(taasesitus)

kaudu meieni jõudnud digitaalheli mõjule
DISE

.

CD

oodata

põhjust

on

mõnenädalase
mõju ko-

muutuvat

ja kompuutrite

ja ka karta kõrgemuu-

u

siinmail

on

segamas,

noloogia

lõppemas ajajärk,

on

ja unistusega

vähest

insenerihuvi

vahel enamiku

kus side seondus

tarbijate

liikuvate

ruttu kui

võimalik muutuks

rägastikus ja loodame,
isikuga

ajahetkedel.

Samas kuuleme

ikka

telefon on. Ma julgen ühineda nende väidetega,

eestveo

toimel

kulgenud

ja jälle,

on

ning

jaoks

kõi-

kui kättesaamatu

et sidevabaduse

viimase aastakümne areng

et te-

vahetult seotuks

suhtlemisvõimaluse telefoni kaudu kutsutava vestluskaaslase

sobivatel

kirjadega

silmis tundmatu lühendikäsitlus.

eksleme nimekaartide telefoninumbrite

Me

aeglaselt

võimaldavast telefonist. Pea

iga neljanda jaoks
ainult kätte võtmise asi, isegi juhtmeid pole enam
pakkuv võrdlusvõimalus analoog- ja digitaalteh-

jalavaeva

telefonikasutus

ning

lefonikasutus nii

kidel

meieni

meieni

sammu

salvestatud kujutise kohalejõudmisest tingitud maailmapildi

Eestiski

tagaks

jõudmas

on

jõudis

salvestamise olulist

digitaaltehnoloogia maailmapildi
vahetumalt. Ühinen arvamusega, et lisaks

märksa

kvaliteetse

kõik saavutatu

ja

järgmist plaadile

selle

hilinemisega ning
geme

üksnes

jälgida

ja piirangutega,

viivituste

ja tehnoloogia

kaasa toonud sidekulude

osatähtsuse olulise kasvu igaühe eelarves ja meie rahakasutusest hargneb

lefonipuudus, täpsemalt

Viimane
dumuse,

aastakümme

kujundanud tegusates

on

et sidekanalite omamine on

tehnoloogias,

ühiskonnaliikmetes

teadustulemuste levitamisel. Me seisame

aga
on

palju

uue

Eelkirjeldatud

kõrvalehoidumine

seisame tihti otsuse ees, kas

pidada

Just sõnumisaatmine, eriti kui

meelsamini oleme

kasuks,

ülekantava info sisust ei tähenda

ettelugemiseks ja

valmis loobuma
saame

võrrelgem
sama

kohaletoimetatavate

kasv

aega,

on

aga

andmisest. Me

on

pikast jutust
hoida

algpunktist lõpp-punktini

nii aega kui ka raha hoidev. Mida

ohjes

lühikese

sidearvet.

mis kulub dokumendi

lehekülje e-postiga

pakettidena

hinnangu

maha pikk telefonikõnelus või saata sõnum.

kohaletoimetajaks

ja -seadmed,

seda otstarbekamalt

näitena kasutades,

samas

arvu

langusest.

kindlasti loobumist infoallika omadustele insenerliku

elektroonsed sidekanalid

äris,

arengujärgu alguses

valmis olema üllatuseks: ülekandmist ootavate bittide

kiirem biti hinna

veen-

valdkondades

hädavajalik paljudes

lootes, et ühe infobiti üleandmine sidekanalis muutub järjest odavamaks,

peaksime

te-

küll side tarvis vajaliku raha nappus.

ja

ilmeka sõnumi

Kujutise

ülekannet

lehekülje

telefonis

kättetoimetamiseks. Just kindlalt

info saatmine

ja saamine

on

kokkuhoidu tagav

rahaliselt arukas tegevus.

Ettekanne telekommunikatsiooni-

ja infotehnoloogia foorumil

“Visioonist lahenduseni” 23.

septembril

1999 Pärnus

253

Rein Oidram

VÕIMALIKKUSEST EESTIS

TUULEENERGEETIKA

lõppeval sajandil

kolm vaala

Elektroenergeetika

võimaldasid

Esimesed kaks

tuumaenergeetika.

tusharu tekke ja nende areng

on

olnud

põhiliselt

hüdroenergia varudega. Tuumaenergeetika
kümne aasta saavutus
kides nagu
On
nas.

Prantsusmaal, Jaapanis,

pikemata selge,

Mida

selle osakaal

ja

agaramalt

et

on

muutused keskkonnas, kuni

alal

mingil

lõpuks

seotud

seevastu

tegutseb,

ületatakse viimase

elektrienergia

tuumaenergeetika ja

Hüdroenergeetikaga

Eestiski näha,

riigi

on

ja

vee-

kui

töös-

kohaliku kütuse-

viimase

ja

kolme-nelja-

ja Rootsis.

seondub

seda

muutusi keskkon-

märgatavamad

on

taluvuspiir.
tootmisviisidest.

selle arengut

üheks olulisemaks õhusaaste vähenemise

Tšernobõl...

soojus-,

elektroenergeetika

märkimisväärne arenenud tööstusrii-

Soomes

Puudusteta ei ole ükski eelmainitud

peetaksegi

olnud

igasugune inimtegevus põhjustab

inimene

vähem saastab keskkonda

on

Kõige

Lääne-Euroopas

põhjuseks.

Samas meenub

jõekallaste erosioon,

mida võime

jakontinentaalse kliima piirkondade kohalik kliimamuutus (Kras-

nojarski hüdroelektrijaam Siberis). Fossiilkütust põletavad soojuselektrijaamad
on

aga

peamiseks kasvuhoonegaaside

Kahjulike

õhku

paiskamise allikaks.

heitmete vähendamise ühte võimalust nähakse

taastuvenergeetika

arendamises, sealhulgas tuuleelektrijaamade laiaulatuslikus kasutuselevõtus.

Kõige

rohkem

on

tuuleelektrijaamu

Agency andmetel oli seal

summaarne

ehitatud Saksamaal

Ameerika Ühendriikides

(1743 MW) ja

kokku

ülesseatud

tuuleelektrijaamu

kahekordselt Eesti
võib

elektrijaamades

tuuleelektrijaamade

(Jnternational Energy

ülesseatud võimsus 1997
Taanis

(1129 MW).

lõpul

2082 MW),

1996 oli maailmas

võimsusega

6170 MW, mis ületab umbes

üles seatud

võimsuse.

Sajandivahetuseks

ülesseatud võimsus maailmas küündida

12000 MW-

ni, sellest Euroopas 5300 MW.
Eestis

algas

mõttevahetus

sakümnendatel aastatel.
ega

teadnud selle

selinnu,

Algatajad

seisid

seaduspärasustest

lubati korstnad

Elektroenergeetikute
kati vaatama kainema
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tuuleelektrijaamade

tihtipeale elektroenergeetikast kaugel

suurt

ümber lükata

kasutuselevõtu üle kahek-

midagi.

Nii

ehitatigi esialgu päike-

ja kogu vajalik

elekter toota

sekkumine vaidlusse tõi teatava rahunemise

pilguga.

tuulega.

ja asjale

ha-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Milles küsimus? Miks juhtus nõnda, et Eesti

jaamade

laialdase kasutamise kavad

paisunud

arutelu? Püüame selles

Tuuleenergeetikast

kujuneb

tuule abil saadava

energeetiline

elektrigeneraatoreid.

mõningase

ja projekte,

energiavajaduse

mille

välise

hulgast

Tuule ehk teisiti öeldes õhu

elektriks muundamiseks kasutatakse tiiviku või

sarnasuse

veskitega nimetada tuulikuteks. Leidub
lare

inimkonna

ressurss

elektrienergia kvaliteet.

energia

ühendatud

mida võiks

kirglikuks

alljärgnevalt selgusele jõuda.

peitub aga selles, kuidas tuuleenergiat kinni püüda ja milleks

liikumise kineetilise

turbiiniga

tuuleelektri-

lausa

üldse

Kahtlemata ületab tuule
oluliselt. Küsimus

suurenergeetikas

kutsusid esile kohati

on

tiivikuga seadmed,

aegadest pärit

tuule-

ka keerukamate seadmete katseeksemp-

võib-olla

mis tuleks tõsta atmosfääri ülakihtide

Lihtsaimad

tõttu vanadest

kõige julgem

on

jugavooludesse.

100 MW

tuuleturbiin,

Tehnika praeguse

aren-

gutaseme juures on kasutatavad siiski vaid tuulikud.
Keerulisem
on

saadava

tema

ja tuuleelektrijaamade kasutatavuse seisukohalt kõige olulisem
kvaliteet. Üldiselt mõistetakse elektri kvaliteedi all

elektrienergia

pinget ja sagedust ning

nende

kasutamisel tõuseb aga esikohale

elektrivarustuse töökindlus ehk

näitaja

elektrivõrgust talle vajalikul hulgal
Elektritarbimine
elektrisüsteemi

päeva

muutumise ulatust

igapäevases

talitlust

ja selle

Tuule

tarbija võimalus igal ajal

saada (osta)

elektrit.

muutused

dispetšer asub

iseloomu.

ja

elus vähem märgatav kvaliteedi-

riigis

on

suhteliselt hästi ennustatavad

tavaliseltjuba nädal

varem ette

valmistama

ja

mingi

prognoosib koormuse, kontrollib elektrijaamade plokkide val-

misolekut, optimeerib koormuste jagunemise elektrijaamade ja jaama plokkide
vahel. Ettevalmistuse eesmärk
sekulu

ja

on

tagada elektrivarustuse kindlus

vähimate rahaliste kulutuste

juures.

vähima kütu-

Elektrisüsteemi talitluse

op-

timeerimine tagab üldreeglina ka keskkonna väikseima saastamise.

Tuuleelektrijaamade eripäraks
sagedane muutumine,
astmes

ja tuul

ei ole

tõttu

ebatäpsuse

on

nende

poolt

arendatava võimsuse kiire

püsiv. Samal põhjusel ja ilmaprognooside

ja

suhteliselt

suure

tuulikute poolt toodetava elektrienergia ilmumine elekt-

rivõrku väga halvasti ennustatav.

prognoosi,

on

kuna tuulevoo võimsus sõltub tuule kiirusest kolmandas

Ilmajaamad

vaid oodatava kiiruste vahemiku:

ei

anna

kunagi

tuule kiiruse täpset
näiteks tuuli kii-

prognoositakse

rusega 5 kuni 10 m/s, kuid selles vahemikus tõuseb tuuliku võimsus enamasti
nullist peaaegu maksimumini. Tuul
hastiline ka
enam-vähem

tuulikute
sama

elektritoodang.

on

elektritoodang.

suure

loomult stohhastiline
Eesti

territooriumi

jaoks peaks

ja

ja tuuletingimustega

Sealsed tuulikud, mille arv ulatub

sadadesse,

seega

on

stoh-

sobima võrdluseks

on

Taani tuulikute
üles seatud Jüüti
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erinevatesse

poolsaare

piirkondadesse.

1990. aasta

suutsid nad toota

jooksul

MWh elektrit, mis annab keskmiseks võimsuseks

65000

15,5% ülesseatud

võimsusest.
Kui ühendada tuulikud ühtsesse elektrisüsteemi,
muutma oma võimsust

elektrijaamad
tuulikuid
olema

seada üles suurel hulgal, peab

suur

kiirelt reguleeritavaid

kui ka

Taani,

mis

koormust

ja

Soojuselektrijaamad

nii-

on

Seepärast püütakse kasutada
on

eriti ohtralt Skandinaavias.
Rootsi 48%. Seda

hüdroelektrijaamades ja

mitme merekaabli kaudu ühenduses nii Norra

on

Rootsiga. Hüdroelektrijaamad

elektrijaamade

mida

hüdroelektrijaamu,

Kui

vastusuunas.

elektrijaamade reguleerimisulatus

halvasti kohandatavad.

Norra toodab kuni 99% elektrist
võimalust kasutab

teiste

toimuma kiiresti.

ja reguleerimine

sugusteks toiminguteks

peavad süsteemi ülejäänud

tuulikute võimsusele

võimaldavad

vähendada

vähendada

Taani

soojus-

emissiooni kesk-

kasvuhoonegaaside

konda, mis ongi tuulikute kasutamise peamine eesmärk. Ka Saksamaa kavandab
merekaabli

uue

rajamist

Tuuleenergeetika

läbi

dub.

mõned

must ei anna

ja

väikesed kuni

hiliselt 200 MW

Seetõttu

ajal

on

puhul

umbes

hüdroelektrijaamu

võimsusega

vee

jõul

puu-

töötavad

erilist tule-

dispetšerjuhtimisele

võimsuse kõiku-

tuuleelektrijaamade
toitmiseks

ja

mitte ainult

ajal

nad koosnevad

kaks katelt, üks turbiin

sama

palju

ja

varus

aega kui

plokke. Tagajärjeks

negaaside

talvise maksimumi

hoitakse töös kaks-kolm

saa
on

ja

olevaid

plokke,

ja

põ-

üks generaator.

nn

poolt

töös tuleb hoida

Koormuse

arendatava võimsuse

pöörleva

soojuselektrijaamade

tuulikute ülesseadmisel tuleks suvel 4—5 kuu

ja

pöörleva reservi

risüsteemi koormusest, suvise koormusmiinimumi
orienteerumine

reservina suuremat

kütusekulu

tuulikute võimsuse kõikumisi kuni

visele koormusmaksimumile

umbes 1800 MW.

külma reservi tuulikute kõikuva võimsuse

emissiooni suurenemine. Tehniliselt saab

kompenseerida

ajal

energiaplokki.

milleks kulub 14—16 tundi,

võib olla tuulikute

vahel. See aga tähendab, et

korvamiseks kasutada ei

256

meil tarbitav elekter

kogu

katta. Need ehitati omal

elektritarbijate

alla 500 MW

suurenemisel tuleb käivitada

siiski

meil

jääks

energiaplokkidest:

Koormusmiinimumi

arvu

et

tuleb praegu katta Eesti elektritarbimist, mis kesksuvise koormus-

miinimumi

tippude

100 kW

soojuselektrijaamade

Eesti, vaid Loode-Venemaa

seega

selles,

võimalus kasutada

oleks arutult kallis. Vaevalt sooviksid seda ka nende mini-

omanikud.

mine täielikult

Nendega

seisneb

kuid nende allutamine kesksele

elektrijaamad,
jaamade

eripära

soojuselektrijaamades,

On küll

Norrasse.

võimalused Eestis

Eesti elektrisüsteemi
toodetakse

Põhjamere

oleks

jooksul

ajal

kasvuhoo-

lisamisega

10% ulatuses elekt-

siis 3940 MW. Tal-

mõttetu, kuna
neist

suur osa

180 MW

sundseisata.

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Tänapäeval

toodetavad tuulikud

on varasematest

Kui 1990. aastal

paremad.

saavutas Taani firma Elsam tuulikute keskmiseks võimsuseks

15,5% ülesseatud

võimsusest, siis praegu oleks Eestis võimalik saavutada keskmiseks võimsuseks
25%.

Seega

teoreetiliselt suudaksid 40 MW tuulikud meil aasta

kuni 90 GWh

elektrienergiat,

mis

1,8%

on

aastatarbimisest. See

jooksul

toota

piir,

mille

on

suuruse üle vaieldakse, kuid mis reaalselt eksisteerib.

Kasvuhoonegaaside

emissioonist

Tuulikute ülesseadmise ainsaks
bimise

ja kasvuhoonegaaside

elektrijaamade

võimsusvarust

mise hajutamine

piisab

tuulikutega ei

töökindluse tõttu olla omaette

eesmärgiks

Eestis saab olla

emissiooni vähendamine, sest

põlevkivi

koormuse katmiseks täiesti. Elektritoot-

nende abil loodava elektrivarustuse madala

saa

eesmärgiks.

Tuulikute abil Eestis kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamist
malt uuritud ei ole, mistõttu anname lühiülevaate

põhjaliku-

olemusest.

probleemi

sai öeldud, et elektrisüsteemi talitlus

Eespool

tar-

olemasolevate

koormus

optimeeritakse

vahel nii, et summaarsed kulutused kütusele oleksid

jaotatakse elektrijaamade

minimaalsed, kusjuures optimeerimine tagab

tavaliselt ka

kasvuhoonegaaside

vähima emissiooni.
Elektrisüsteemi koormus muutub
võib

optimeerimiseks piisavat

lisanduvad tuulikud

tuleb hoida täiendavat

ja

tuulikute arendatav võimsus oleks

ikkagi jagada

staatilisena.

suheliselt

ööpäevas

koormust vaadelda

püsiv,

Toodud

elektrijaamu.

süsteemile

Vastavad

Pöörleva reservi

suurus

ja süsteemile,

tunnusjooned

on

elektrijaamade

juhu

tarvis: olemasolevate

mis sisaldab

esitatud

joonisel

lisaks veel tuule-

kõveratena

seni

enam-vähem

Kiirel koormuse vähendamisel

ja emissioonide

staatiline koormus

(elektrisüsteemi

soojusest kadudeks.

2.

vähenemist leida
uue

olukorra.

asendub

dünaa-

ilmuvad tuulikud) läheb

kiire üles-alla muutmine tekitab hüstereesi
korral

ei saavuta

osa

Kui tuulikud kaovad, tuleb kiiresti tõsta

katelde aurutootlikkust, andes neisse lisakütust. Säärane

muse

ja

ajas kiiresti muutuvaga.

kateldes toodetud

suse

1

sõltub tuulikute summaarsest ülesseatud võimsusest.

Nende kahe kõvera alusel meil aga kütusekulu

milisega

kui

vahel

eeldustest lähtuvalt võime Eesti elektri-

ei õnnestu, sest tuulikute võimsuse kiire muutumine tekitab

Soojuselektrijaamade

tänu millele

pöörlevat reservi, siis, juhul

tohib koormust

süsteemile arvutada kütuse kulukarakteristiku kahe

soojuselekrijaamade

aeglaselt,

staatilisena. Kui süsteemi

plokid kunagi

energiaplokkide

(kõver 3).

võim-

Dünaamilise koor-

staatilisele koormusele

vastavat

soodsaimat talitlust.
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Elektrisüsteemi
kõOmnis
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tekib staatilise talitluse vastavatele suurustele lisanduv kütuse

Nagu näha,
lisakulu

ja kasvuhoonegaaside

Võrdluseks

paljudele

täiendav emissioon.

tuttavast autoasjandusest: maanteel staatilises

reziimis

võib auto bensiinikulu olla küll 6 liitrit 100 km kohta, kuid linnatsüklis küünib
see

ikkagi

9—lo liitrini.

Praegu arvutatakse Eestis emissioonide vähenemist võrdeliselt tuulega toodetud elektrienergia hulgale. Eelkirjeldatu alusel osutub seesugune käsitlus
vääraks. Kui suureks kujuneb hüstereesisilmuse
Halvimal

juhul

praegusega,

võib

jääb

see

pindala,

täpselt

praegu

ei teata.

olla nii suur, et
kasvuhoonegaaside emissioon, võrreldes

samaks või

suureneb

koguni

tama oma ideele risti vastu. Siin

ja tuuleenergeetika

peitubki tuuleenergeetika

hakkab töö-

võimalikkuse sõlm-

küsimus, mida lahendamata ei tohi mingil juhul asuda pretensioonikate programmide realiseerimisele

isegi siis,

kui nende nõudmiste

taga seisab Euroopa

Liit.

Huvipakkuv

võib olla ka

seik. Eesti

järgmine

soojuselektrijaamade regulaa-

torid reageerivad umbes 10 MW koormusemuutustele. Järelikult, kui seada üles
kuni 10 MW tuulikuid, siis nende

elektritoodang jääb soojuselektrijaamades

tähelepanuta ja tuuleenergiast toodetud
ja

elekter suundub Eestist

välja

Venemaale

Lätisse.

- Lõpetuseks
Senised tihti naiivsevõitu vaidlused, kas tuulest saab üldse elektrit toota

käs' Eestis on

ikka piisavalt tuult,

kaülikooli,

Tartu Ülikooli ja
hakkab juba selginema üsnagi
vaidlusi

on

põhjustanud

Tuuleenergeetika
vuhoonegaaside

ja

Tallinna Tehnialusel

usaldusväärne Eesti tuulte kaart. Arusaamatust

suured

asuvad süsteemi

elektrijaamad
aga saartel

sõlmküsimuseks

ja

jääb ikkagi

emissiooni vähenemine.

Kui

ja

Seega

on

kirdenurgas,

Lääne-Eestis.

võimalik kütusesääst

peaks selguma,

puudub tuuleenergeetikal

Senine tuliste vaidluste teema, kas
osutuda mõttetuks.

ajajärk.

mitme teise asutuse tehtud uurimistööde

paigalduskohad

olulist võitu ei saavutata,

läbitud

ka meie elektrisüsteemi tuule kasutamise seisukohalt

omapärase kuju toime
tuulikute võimalikud

peaksid olema

Eesti

tuuleenergeetika

et siin

ja

kas-

mingit

suurenergeetikas koht.

on

kallis või odav, võib

vastavasuunaliste uurimistööde käivitamine

es-

matähtis.

Avalik

loeng

12. oktoobril 1999

energeetikateaduskonnas Koplis
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RAAMATUKOGU UUE AASTATUHANDE LÄVEL:

VÄLJAKUTSED JA KOHUSTUSED
Kuidas

muutub

ülikool

(s—lo aasta jooksul)?
vastes

ülikooli

ja

raamatukogu kesk-pikas perspektiivis

Kuidas neid võimalikke muutusi arvestada

tegevustes ja raamatukogu arengut kavandades? Need

oma

tänapäe-

küsimused,

on

millele tuleks leida võimalikult adekvaatne vastus.

Muutused ülikooli tööInfo-

jakommunikatsioonitehnoloogia

tulevikus

põhilist

ja õpikeskkonnas

veelgi

vahendit

ülikoolide

tegevust ülikoolis.
ülikooli

paljude

omapäraks

on see,

on

juba oluliselt

Infotehnoloogia

probleemide lahendamiseks,

et me ei saa orienteeruda

üliõpilaste loenguvoorudele. TTÜ kui

reageerima majanduse vajadustele ja katma

tavad

erialad, tegema teadus- ja

arendustööd

killustatus uurimisteemades

muutuv

tehnika

väiksusest tulenev

ja riigi

õppivate tudengite

arvule seab

oma

(ka tulevikus)

suurtele

peab paind-

võimalikult otstarbekalt nõuvaldkondades. Suhteliselt

paljudes

ja õpetatavates

ja muudab

ka Eestis. Meie

ainuke tehnikaülikool Eestis

likult

suur

muutnud

kasutuselevõtus nähakse

ainetes

on

paratamatu. Kiiresti

piirang samaaegselt

ühel erialal

otstarbekale korraldusele

rajad õppetöö

ülikoolis.

Ülikooli
jadus

arengus

kasvab

vajadus paindliku õpetamiskeskkonna järele,

tulemuslikult rakendada

viduaalõpet) paljudes

õpetamist väikestes

erinevates

(ka

ülikoolile

rühmades

uutes)

Suured auditooriumid

mide

ja

laboriseadmete

arendustegevus
Kasvab

toimub suuresti
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arvutil

tegevusi,
ülikooli

spetsiaalsetes

oluliselt konkurents

mobiilsus, moodustuvad

Rida

üha rohkem

hierarhia.

ei vasta tõenäoliselt tuleviku

Simuleerimine

vajadust.

arendustegevus, liiguvad

projektipõhise ja

õppimise/õpetamissüsteemi

ja lugemissaalid

tamistehnoloogia vajadustele.

ülikoolide vahel.

ülikoolide klastrid.

õpe-

vähendab laboratooriu-

nagu

täiendõpe,

kampusest välja.

teadus-

va-

indi-

valdkondades. Uued või-

malused nõuavad töökorralduse muutust ülikoolis, suureneb
individuaalse töö osakaal, väheneb

(erandjuhul

teadus-

ja

Teadus-

ja

ja/või

arenduskeskustes.

Kasvab

ülikooli liikmete

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

et teadusülikoolide

Arvatakse,

noositud,

Euroopasse jääb

et

väheneb tulevikus oluliselt. On

arv

kümmekond

prog-

teadusülikooli, ülikoolide klaste-

rite/koostöövõrkude keskust. Ülikooli arengus saab tulevikus oluliseks koostöö
maht ja tõhusus partnerülikoolide vahel ja selle koostöö realiseerimine

tivõrgu

arvu-

vahendusel.

Kellega peaks TTÜ

looma

Kas teiste Eesti ülikoolide

koostöövõrgu?

kõrgkoolidega, Põhjamaade tehnikaülikoolidega/kõrgkoolidega, Euroopa
või loobuda

nikaülikoolidega

hoopis piirangutest?

Olen arvamusel, et tehnikaülikoolil
tulevad

investorid

Info-

juhtival

oma

tehnoloogiliselt

haigusi.

jagamisega

selles

seega

kust
Põh-

EL liikmesrii-

tasemelt

on

need

riigid

kohal.

ja kommunikatsioonitehnoloogiad

ravib kõiki

partnerid riikides,

ja Rootsist, pikemas perspektiivis

kidest. Oleme õnnelikus olukorras,
maailmas

olema

peavad

ja koostööpartnerid ettevõtetele/majandusele,

eeskätt Soomest

jamaadest,

ja

teh-

Globaliseerimine

on

ei ole iseenesest

muuhulgas

osalejate vahel, mis võib lõppeda

mingi imerohi, mis

seotud ka

uute

jõujoonte

ümber-

mängureeglite ja rollide

kehtestamisega riikide, rahvuste, indiviidide ja nende rühmade, sealhulgas ka
ülikoolide vahel.

ja Arendusnõukogu ning

Teadus-

Eesti tulevik

Teadmistekeskne

eesmärgiks.

akadeemiline üldsus

on

teadmistekeskne ühiskond. Selle saavutamine

on

ühiskond eeldab

õppimise

kuulutanud,
on

et

mele arengu

motivatsiooni tõst-

mist, õppimise muutumist üha massilisemaks, elukestvat õppimist. Ülikooli
missiooniks

on

selle

Kavandades

arengu

toetamine

parimal

võimalikul viisil.

üleminekut teadmistekesksele ühiskonnale, tuleb luua

mused erinevuste vähendamiseks

inforikaste ja infovaeste riikide,

indiviidide vahel. Tuleb kaotada olukord, kus omades

tingi-

ülikoolide

juurdepääsu

ja

informat-

sioonile, arenevad ühed oluliselt kiiremini kui teised. Selleks tuleb kaotada
erinevused info kättesaadavuse

osas

eri riikides, ülikoolides.

Peame ka arvestama, et erinevate
kuni

hinnangute põhjal peab

Eesti

importima

99,9% vajaminevast oskusteabest. Mis sellest tuleneb? Eile näitusega

tutvudes

lugesin

päringud

rahvusvahelistele

Eesti

päringud.

Muutused
15.—16.

oma

See

suureks üllatuseks, et 50 000

infoallikatele, ülejäänud

proportsioon paneb

raamatukogu tegevuse

sajandil,

trükitehnoloogia

seega

arenguga

siaalse, majandusliku

alates

on

ainult 4-6%

raamatukogusisesed ja

vähemalt mind mõtlema.

eesmärkides

Gutenbergist,

avalikeks

päringust
on

ja ülesannetes

muutusid

templiteks,

raamatukogud

seoses

ühiskonna kultuurilise, sot-

arengu katalüsaatoriteks.
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Ühiskonna

siirdumine

uued

kogudele

postindustriaalsesse

väljakutsed,

nõuab

globaalseks kommunikatsiooniks
Nimetatud
nevaid

muutused

Raamatu

töö- või

puudutavad

õppekohas ja

teadmiste

info

võimalused

kodus.

kogumise ja

vahetamise eri-

infokandjaid.
kadumine

ja

asendumine elektroonsete

hiajal samasugune utoopia
info paberikandjal jäävad

nagu üleminek

vaadake raamaturiiulitele

nii kodus kui töökohal,

veel

andmekandjatega on läühiskonnale. Raamat
ja

paberivabale

pikaks ajaks

meie ellu. Selles veendumiseks

niipea

ei kao need riiulid

Küsimus saab olla ainult erineva meedia osatähtsuses infohankimisel

kuhugi.

seab

see

suhteid

tüüpi

uut

tuleb luua

kommunikatsiooni kättesaadavust, vormi, struktuuri, sisu,

aspekte

kasutatavaid

Klientidele

vahel.

tarbijate ja pakkujate/vahendajate

infoühiskonda esitab raamatu-

töökeskkonda,

uut

raamatukogude

juba tänapäeval vajaduse

ette

ümber hinnata

ja

oma

tegevuse eesmärke ja ülesandeid.
Kuid
täna

algus

juba

on

sest uued info-

tehtud,

loonud meid ümbritseva

ja kommunikatsioonitehnoloogiad

globaalse

on

virtuaalse raamatukogu.

olema hajutatud hübArengu eesmärgiks kesk-pikas perspektiivis peaks
riidraamatukogu, mis lisaks tänastele kohustustele (esmajoones raamatuhoidla)
võtab enda kanda üha
virtuaalne

enam

globaalse infovahendaja

Kuna areng läheb üha

enam

teadmistele orienteeritud

(resource-based learning) õppimise
esmane

keskuse

jadus

töötlemine

põhiliseks tegevuseks. Tehnoloogia
järele,

jääb

kasvab

pakutavate

teenuste ruumiline

tuleviku

arvutivõrgu

aga

teeninduse

meotstarbelistesse vöönditesse

ja

raskendab täna raamatukogu tööd,

puudus

infoallikatele

Muutuvad nõuded
teliselt väikeste

poole,

üliõpilaste

raamatukogu

tehnoloogia

tähendab

meie

pidevalt
järele.

va-

Lähi-

juurdepääsu

koondamine

oma

ots-

on

teatud mit-

vöönd) one-stop-

seitsmes erinevas kohas

võib-olla tulevikus meie eelis. Kuidas

elamiskohas
ruumi

tagada 24-tunnine

ühiselamus?

programmile, arengusuund
varustatud

arvutivõrgu püsiühendustele

sutamise
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ühenduste

sotsiaalse suhtluse

ruumidega arvutivõrguga

mis lisaks

sukohast?

see

säästva

kogumine,

raamatukogu/info-

meie eeliseks, mis selleks tuleb teha, kuidas

on

suh-

hajutatud raamatukogu

võimaldab mobiiltelefonide ka-

arendamise tulemusena ka traadita ühendust. Mida

raamatukogu

kontekstis

i

Juurdepääs

on

ressursse

väheneb

24-tunnise

hajutamine ja

(eluvöönd,

ja

töökorralduse seisukohalt

shop põhimõttel. Kuigi TTÜ raamatukogu paiknemine
muuta see

(digitaalne ja

informatsiooni

arenguga

raamatukogu/infokeskus peab tagama

teaberessurssidele, kusjuures
tarbekas

suunas, siis

ja üliõpilastele pakkumine

raamaturiiulite

tuleviku

ülesandeid

raamatukogu).

ja järgmise järgu väljaehitamise

see

sei-

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

Info-

ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust

ülikooli
Uued

tehnoloogiad raamatukogudes

teeringuid,

tulenevad nõuded

raamatukogule

vaid seavad nii

ei nõua mitte ainult suuremaid inves-

infotarbijatele

kui ka

teenindajate/vahendajate

seoskustele oluliselt suuremaid nõudeid, et uusi võimalusi tunda
mini ära kasutada.

et osalemine

Loodan,

töötajate kvalifikatsioonile

hästi

projektis

Dedicate

on

ja

kut-

neid pare-

raamatukogu

mõjunud.

Kliente, üliõpilasi ja õppejõude tuleb kasvatada

iseseisvaks tööks virtuaalses

Kuidas seda teha?

raamatukogus.

Arutada tuleks küsimusi, nagu:
*

Millised

töötajate
*

tuleviku

hübriidraamatukogu

missioon

ja

ülesanded

ning

Millisel määral säilib eesti keel teaduslik-tehnilise informatsiooni vahen-

dajana?
*

on

kvalifikatsioon?

Kuidas säilitada kultuuride mitmekesisus?

Kuidas kindlustada kohapeal

(ülikoolis)

loodud teadmiste kättesaadavus

globaalselt?
Kuidas muuta

õppimise ja õpetamise ning

.

*

teadus-

ja arendustegevuse

sisu, suurendada indiviidide loovust kasvavas infotulvas, kergendada

juurdepääsu inforessurssidele,
aktiivsust

uute

Kuidas suunata

taja peab

suurendada ülikooli ja ühiskonnaliikmete

võimaluste kasutamisel.

õppijaid globaalses infotulvas?

lisaks info-

petentne info valiku, selle pakkumise

osas,

raamatukogu

töö-

valdamisele olema kom-

mõistma virtuaalse

võimalusi ja iseärasusi, vahendama klientidele

ja

Tuleviku

ja kommunikatsioonitehnoloogia

raamatukogu

juurdepääsu uuele tehnoloogiale

uutele infohanke võimalustele. Üha tähtsamaks saab

raamatukogus õpeta-

ja/nõustaja osa.
Probleemiks

jääb sealjuures õppimiseks

kvaliteedi hindamine
elektroonse

õppijate

meedia

suunamisel

ja materjali

tegemisel tuleb

valdkondadele
matele

Vaja

on

rikkalik

ära

koostööd

kogemus

info ettevalmistamisel

ja

kätte-

kasutada, arendades ülikooli õppe- ja teadustöö

lehekülgi

infoallikatele

tahaks

vastavate

linkidega

väärtusliku-

ja metoodiliste soovitustega.

innovatiivset lähenemist

Siinjuures

selle

infotulvas.

orienteeritud veebi

(otstarbekatele)

instrumentidele.

filtreerimine,

puhul, õppejõudude ja raamatukogu töötajate
globaalses

Raamatukogu töötajate
saadavaks

olulise info

valik. Kuidas asendada soovitatavat kirjandust

kataloogidele, raamatukogu peamistele

juhtida tähelepanu

andmebaaside erinevate
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ülesannete sarnasusele

otsingumootorite ja kataloogide
ja valikut.

Minu arvates toimus eile

Innopaci

toetada info

võimaluste

suurepärane

otsingut

demonst-

ratsioon, mis näitas ilmekalt uusi võimalusi. Seda tuleks korrata märksa laiemale

auditooriumile.

Ülikoolil,

nagu mis tahes rühmal,

liikmete enamiku

on

mälu,

oma

liikmete vahel

jaotatud ja

poolt aktsepteeritud väärtushinnangud ja arengueesmärgid.

Kuidas selle
on tore

Ei

protsessi arengut muutuvates oludes tulevikus toetada? Siinkohal
märkida, et TTÜ raamatukogu täidab tänapäeval neid ülesandeid hästi.
ainult

piirduda

saa

efektiivse avaliku
duse arengut,

globaalselt

ülikooliga. Arengu eesmärgiks peab

oma

mis toetab kohaliku

infovõrgu loomine,
haldab

kogub ja

unikaalset kohalikku

olema

ühiskonna/majan-

oskusteavet, teeb selle

kättesaadavaks.

Arvestades

TTÜ raamatukogu ja

Eesti-keskse

mis-

tehnikaraamatukogu

siooni, tuleb oluliselt suurendada ettevõtetes ning teadus- ja arendusasutustes
inseneride
nii

teadlaste teenindamist, luua kliendisõbralik

ja

globaalsele

kui

16 000

lugejat

tore, kuid kolmandik sellest

on

väljastpoolt

piisav tehnikakeskraamatukogule. Raamatukogu peaks
diteeninduslepingute
Harjutamiseks

sõlmimisele

Raamatukogu peab pidevalt

nevad,

ettevõtetega ja kohalike omavalitsustega.
TTÜ teaduskonnast või asutusest.

hindama erinevate
taset

ning

juurdepääsuvõimaluste

ots-

selleks tehtud kulutusi. Olu-

laenutamise maht väheneb, kulutused raamatute soetamiseks vähe-

kulutused

kasvavad,
Kuna

ülikooli ei ole

tõsiselt mõtlema klien-

võiks alustada mõnest

tarbekust, kliendi soovide rahuldamise
des, kus

hajutatud juurdepääs

kui ka kohalikule teaduslik-tehnilisele infole. Arvan, et rohkem

on

personalile ja

vaja

tegemist

on

oma

tehnilise infrastruktuuri arendamisele

aga

tegevuse pidevat majandusliku otstarbekuse analüüsi.

kesk-pika perspektiiviga,

tuleb arvestada ka kliendi nõudmise

võimalikku muutumist viie kuni kümne aasta vältel.
Peamine

sealjuures
milline

kasutama

ja

matukogu

tulevik

haliku teabe

on

on:

on

ja

millisel määral oleme valmis uusi võimalusi

raamatukogu

kindlustatud, kui

vahendaja,

jasõbralikumalt

kas

ülikooli

teha seda parema

kui teised

koht nendes

ta suudab

olla

muutustes. Raa-

mõjus globaalse ja

kvaliteediga,

tõhusamalt

ja

ko-

tarbi-

raamatukogud/infokeskused.

Et kindlustada tööd, tuleb homme olla paremini ette valmistatud, haritum

ja

talendikam kui täna.

Ettekanne konverentsil "Muutuv

ülikooliraamatukogu"
TTÜs

11. novembril 1999
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MÕTTEID EESTI KEEMIA SELTSI TEGEVUSEST
Eesti Keemikute Selts, esimene erialane teaduslik-tehniline ühendus Eesti
asutati 21.

Vabariigis,
ja

teaduse

1919. Selts

juulil

keemikuid omavahel kokkuviivate

seltsi 80

oluliselt

on

keemiatööstuse arengut nii keemiat

aastat kestnud

ja

koondavate

töö tulemuseks ka

mõjutanud

tutvustava

Eesti keemia-

tegevusega kui ka

üritustega.

Selle kõrval

on

tänapäevase eestikeelse keemia-

sõnavara loomine, eesti-inglise-vene keemia sõnaraamatu koostamine, töö keeEesti keemiapäevade tava

jätkamine.

seda kõike korraldanud erialaühenduse tegevuse

mia rahvaülikooliga

arengulugu

tuuri

ja

Eesti kul-

on osa

ja teaduse ajaloost.

EKSi

tegevuse kajastamine ajaloolisel taustal kujunes

mia Selts 1919—1999"

koostajale

varjatud vaatekohti, mis
koostaja

ei ole

seadis

püüdes

oluliselt

ajaloolane,

graafilisest uurimusest
taja

Ei ole kahtlust, et

huvitavaks tööks, sest

ajal

inimlikku tausta

rida uusi ja seni

mõjutasid seltsi tegemisi ja tulemusi. Raamatu

mistõttu teos kindlasti erineb

ning pidevalt algallikatele

eesmärgiks igamehele

samal

raamatu “Eesti Kee-

avanes

huvi

tõsisest historio-

osundavast käsitlusest. Koos-

pakkuva ja

loetava teose

kirjutamise,

näidata ka EKSi tegevust määranud keemikute isikuomaduste

ja nende tegevusvõimalusi.

Teadusajaloolise

koostamine

teose

uurimistööst loobunud eruteadlaste

on

olnud

pärusmaaks,

ikka otsesest teaduslikust

nagu

on

seda ka

tegelemine

nomenklatuuri, terminoloogia ja tähiste probleemidega. Paljude teadusloolaste
arvates eeldab

ja

seesuguste küsimustega tegelemine teaduse olemuse mõistmist

tunnetamist

eeldab

laiemalt, kui seda tarvis läheb üksikküsimuste käsitlemisel,

niisiis teatud

küpsust. Küllap on see kiituseks, samas ka lohutuseks
teaduslooga tegelejale. Arvan, et koos aastatega lisandub ka teatud resigneeru-

mine, mis tuleneb enda ümber tegutsenud teadusetegijate kiidetud

ajaloolisest järelekaalumisest.

Nii palju

mingit

majandusele.

saaki ei teadusele ega

90% tehtud teadustöödest ei

mõjuta

tehtust ei

teaduspõllul
Mõnede

uurijate

anna

saavutuste

ju tegelikult

arvates

isegi

kuni

ega vii edasi meid ümbritseva mõistmises

ja kujundamises.
Eesti Keemia Selts
aastail oli
Vene

on

loodud üsna

riigi majanduslik

hiigelturu

tarbeks

ka heatasemeline

rajamisega,

mille

samaaegselt Eesti Vabariigiga. Järgnevail

olukord küllalt

rajatud

Mayeri keemiatehas.
toodang

sarnane

1990ndate aastate omaga.

suurtehased seiskusid üksteise

järel,

teiste

seas

Tuli alustada uut laadi keemiatööstuse

oleks turustatav läänes

ja vajalik

Eestile

endalegi.

265

VALDEK MIKKAL

Alles Eesti

tselluloositehaste

põlevkivitööstuse ja

panna alus Eesti keemiatööstuse edasiseks

pidulikult,

Eesti Keemikute Seltsi loomisel kuulutati
eesmärk
edu

on

seega ka

koostööle,

Esimene

põhikiri püstitaski eesmärgina

aidata,

ühisel jõul

Eesti keemikute ühendamise ühiseks

kutsealaseks tööks, Eesti keemiateaduse
damiseks

jakutsealaste

tegevusajal

1919—1940

koosolekul 1919
keemiatööstuse

vahetalituse

jakasseeriti igalt

selts

oma

aren-

esimesel

silmas ja saavutas ka tulemusi.

oli selle

ajendiks

tarbekaupu

ning majanduse

pidas

asutajate

taotlus rajada

tootvale ettevõttele. Juba esimesel

arutati keemiaalase väikeettevõtte loomist, moodustati

juulis

ja

-tööstuse

tõepoolestkõigutamatult

ka alus keemilisi

EKSga

ja

huvide kaitseks. Neid eesmärke

Võib siiski arvata, et seltsi loomise

tuses

et “seltsi asutamise

tööle üksikult, kaasa

igaühe

õnnestus

võidelda, tööd otstarbekalt korraldada ja uusi ideid edasi kanda”.

eest

koos

käikuminekuga

arenguks.

Võeti

komisjon.

15 000 marga ula-

pangalaen

liikmeltsisse 300 marka ettevõtmise toetuseks. Asutatava

ettevõtte osanikeks võisid saada need EKSi liikmed, kes tasusid osamaksu 1800
marka. Veel

ja

osanike

seltsi

peeti

asutajaliige

Ilmselt ei olnud

aru uue,

veksli alusel ettevõtte rahastamise

üle. Ettevõtte nimeks valiti EKS,

tingimused ja võimalused

ning juba

ettevõtte

juhtimine

ja

000-margalise

ärijuhiks

sai

F. Mirka. Sobivad tootmisruumid üüriti Rataskaevu tänaval.

soodsad

sioonid

50

suurendamise

arvu

tootmis- ja

äritegevuseks siiski küllalt

novembris nenditakse värske ettevõtte ebaedu.
võtta otseselt seltsi kätte, et “reaalsete

üldine tööstuskava koostada

muretseda võiks, käiku

panna”.

gevusülevaateis ja protokollides

ja

need

kapitaliga,

Ettevõttest siiski
selle tegevust

asjade

asja

enam

ei

Otsustatakse
üle kalkulat-

mida aktsiate näol

ei saanud

ja

seltsi te-

märgita.

Paremini läks rakenduskeemia-laboratooriumil, kus keemiliste analüüside
kõrval toodeti vähesel määral ka

lakke,

värve, tinti ja muudki. Laboratooriumis

võisid töötada kõik EKSi liikmed. Selle labori alusel moodustati

1919 Riiklik

Kesklaboratoorium.
EKSi
J.

loojaist (J. Annusson,

Annusson

(1884—1965).

keemiaõpetajana Viljandis,
haridustegelane,

juba

Pärnus

ideoloog,

Aljak, F. Mirka) oli kahtlemata värvikaim
Ülikooli lõpetamist 1910 töötas ta

Tartu

ja

1917 Eesti

konverentsil nõudis

õpetajate
luskooli

kes

A.

Peale

Tallinnas. Temast

kujunes silmapaistev

õpetajate esindajana I ja II

eluõigust

ülevenemaalisel

eestikeelsele koolile. Ta oli

Tallinna Rahvaülikooli

ja

Eesti Haridusliidu esimees, haridusminister A. Piibu tööerakondlikus
Tallinna

Poeglaste

Kommertskooli direktor

J. Annussoni vaated
kaalsetele

ja

ja

Tallinna Tehnikumi

asutaja,

valitsuses,
õppejõud.

nõudmised kiriku lahutamiseks koolist olid Eesti kleri-

ringkondadele

siiski vastuvõetamatud. Läbiviidud rahvahääletus toe-

taski mõnevõrra ootamatult kiriku
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tegus üht-

Rahvaülikoolide Seltsi

ja usuõpetuse

sidemete

jätkamist kooliga.

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

J. Annusson oli tulemuses

pettunud ja küllap

teatava hüvitusena senise tegevuse
USAsse, kus rahutu mehena siirdus peatselt

eest suunati ta 1925 Eesti konsuliks

tööle keemikuna tööstusse. Ka jätkus

tema korralduslik tegevus. Ta oli USA
eestlaste I kongressi kokkukutsumise algatajaid, Ameerika Eesti Liidu presi-

dent, New Yorgi Eesti Haridusseltsi kooli asutaja ja juhataja, ajakirja “Meie
Tee” toimetuse

1937. aastal

liige.

Välis-Eesti kongressi

juhte, hiljem

pöördus
töötas

J. Annusson

keemikuna Loodusvarade Instituudis

(1938—1944),

edasi

jälle

seerimisandega
mõtte tõeline

jäetud märgiks

toimunust.

Eesti

allkirjade

pitsatilaki tegemiseks

sini-must-valged pitsatilakid,
ei

saa

märkimata

Keemia Seltsi (alates

ajalukku

on

Lepingu allakirjutamiseks

poolel probleem lepingut

mõeldav meie meeste

“Kuidagi

et J. Annusson oli harukordse

1965

organi-

algataja ja elluviija.

allakirjutamisel

sobiva

siirdus

lähemad andmed.

inimene. Arvan, et ei eksi oletades, et just tema oli EKSi loomise

Toredaks EKSi

kerkis Eesti

Tunnistagem,

puuduvad

oli

1944 lahkus ta taas

Hamburgis Balti Ülikooli õppejõuna,

USAsse. Tema tegevuse kohta seal

sai temast manalamees.

Eestisse. Oli

(1938—1940) ja lõpuks

Tööstuslike Uurimuste Instituudi direktor (1942—1944).
Eestist. Tegutsenud lühemat aega

tagasi

Tallinna Tehnikaülikoolis

õppejõuna

1988)

kinnitava

kinnitamine

anti

EKSile.

mis ilustavad

seik Tartu rahulepingu

toimunud läbirääkimistel

pitseri

värvist. Ei olnud

ju
punaselakilise pitseriga. Ülesanne

Keemik
lepingut

Jaan Novak valmistaski
tänaseni.

jätta Eesti Keemikute Seltsi (1919—1940)

eesmärkide ühtumist ja tööde

okupatsiooniaastatel

oli Eesti keemikuid ühendavaks

Teaduslik-Tehniliste

Ühingute Nõukogu juurde

järgnevust.

ja Eesti

Pikkadel

organisatsiooniks

loodud keemia

Eesti

(põlevkivikee-

mia) sektsioon (1945—1955, esimees prof P. Kogerman) ja seejärel D. I. Men-

delejevi
H.

nimelise Keemia Seltsi Eesti osakond, mille juhatajana

Raudsepp,

dr O. Kirret

ja prof

V. Mikkal. Kuivõrd

tegutsesid prof

prof H. Raudsepp ja

dr

O. Kirret

pärinesid endisest EKSst, tõid nad kaasa seal valitsenud õhkkonna ja
tegevusstiili. Õnnestus alustada keemia suvepäevadega, arendada keemiasõna-

vara

ja keemiateadust.

Ettekanne Eesti Keemia Seltsi 80. aastapäeva aktusel
25. novembril 1999 TTÜ aulas
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Jaak Leimann

TÖÖKUST, TULEMUSLIKKUST,
Austatud rektor,

aastakümneteks,
ukse ees,

ehk

detsember

isegi

eluks

1999, jääb enamikule siinviibijatest meelde

ajaks.

mõjuvas miljöös,

õpingukaaslased,

abikaasad

ja lapsed,

kuidas Sa,

lugupeetud

lavale

emad

ülikooli
noor

korraga

kätte

oma

diplomid. Ning kõik siinviibi-

ja isad, õed ja vennad, vanaemad ja vanaisad,

töötajad, professorid,

meeskoor

ja

kui

Ning

tunnistajaks,

on

inimene, tuled arglikumal või julgemal sammul siia

targem ja töökam, kuna töökuski
ette.

algus, lumi, jõulud

vahetumas... Ja selles

Tallinna Tehnikaülikooli

Sulle antakse Sinu sihikindlat tööd väärtustav

ja

kõrvale

talve

teie, lugupeetud

saate

ja Kõrgema Majanduskooli lõpetajad,
jad

On kaunis aeg

aastalõpp lähenemas, kõik aastanumbrid

meile kõigile

külalised!

lugupeetud õppejõud, lõpetajad,

Tänane päev, 22.

EDU

see on

on

õpitav,

Sa oled nüüd

diplom.

selgemini ja kaugemale

näed

nii, oled Sa senisest

enam

enda

märgatavam, Sinuga

arvestatakse, Sinult küsitakse, Sinule loodetakse.
Tänane

õhtupoolik kulub

õnnitluste vastuvõtmisele, õhtu loodetavasti

pidut-

semisele, mõned päevad puhkamisele. Siis ongi käes aastavahetus, mõnede

aastasaja vahetus,

arvates

aastatuhande

vahetus.

Nagu ikka,

teevad inimesed

kokkuvõtteid, vaatavad endasse ja enda ümber, mõtlevad uuele

kaugemale,

teevad

Teil, lugupeetud lõpetajad,
hinnata seda, mida teate

ja

on

veelgi

mida oskate

ja

enam

põhjust

mida tuleks

teha

Hiljuti
lapsed

oli

keerlevad teie

ajalehtedes

peades ja lähiajal

nad üha

enam

kui

saja

kuni 90nda eluaastani, vahetavad korduvalt töö-

tundub,

et

ligikaudu

50 aastat aktiivset

Niisiis, kuni järgmise poolsajandini võiksite
tada. See
see

polegi

nii

pikk ajavahemik.

et

korrastuvad.

ajal

sündivad

enne

tegutsemist

oma

Vanemad

elu-

ja elukohta.
90ndat eluaastat,

ootab teid küll

ja karjääriplaane

siinviibijad

mäletavad

ees.

koosalles

oli, kui kirjutasime aastanumbri 1950.

Niisiis,

teie

ees

on

dünaamiline

pimine, ümberõppimine, palju tööd,
kahjuks
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Julgen väita,

enam

aastaseks. Nad teevad tööd, vahe-

Teie, tänased 25-aastased lõpetajad, ehk loobute tööst
kuid

kokkuvõtteid,

hea uudis. Teadlased väidavad, et käesoleval

elavad tõenäoliselt

aegadega,

ja

juurde õppida. Tänasega

vormistate endale hea vundamendi tuleviku kavandamiseks.

tulevikuplaanid

aastale

plaane.

ka

mõõnad.

poolsajand,
aga

Viitkümmend aastat

erinevad ametid,

vahepeal
on

ka

jätkuv õp-

tööpuudust,

raske haarata, aga

tõusud

ja

viieks kuni

ETTEKANDED, KÕNED, SÕNAVÕTUD

seitsmeks aastaks ette tuleks teil

oma

töö-

ja eluplaanid

teha. Kümme viisaas-

takut või seitse seitseaastakut tuleb seega aktiivselt sisustada, ennast
enda ümber sellise
On ka teine

jälgib.

horisondiga

mõõde,

Mina ise,

näha

mu

mida

perekond,

Kuid üha tähtsamaks teile, meile
Eesti Vabariik,
seeruvas

ja

haritud inimene

teiesugune

lähedased,

mu

ja maailma

mõtestada.
üha

edaspidi

kodukoht

mu

on

enam

alati tähtsad.

muutuvad meie kodulinn, meie riik

kõigile,

naaberriigid, Euroopa Liit, kogu maailm. Me elame globali-

ühiskonnas. Niisiis

ruumilist haaret soovin teile sel

ajalist ja

enam

tähtsal päeval.
Teine, lühikest põhjendust vääriv

soov

on

mul veel. Tahaksin soovida teile

tulemuslikkust edaspidisel eluteel, ja seda eeskätt personaalsel ja perekondiikul
tasemel.

Seoses

sellega lubage

mis iseseisva

majandus,

Meenutaksin,

et

mul väärtustada sellist valdkonda nagu
meie

õppeainena

aastasadu

eestlased

on

veel ei ole

õppekavadesse
ikka enamasti

töökalt

pere

jõudnud.

ja seejuures

kokkuhoidlikult elanud,
võimalusi hoolikalt kaalunud, raha otstarbekalt
pere

kulutanud.

Selle tulemusena

paremini,

rajati talud, koolitati lapsed,

sisustati need.

majad ja suvilad,

kes kehvemini. Nüüd oleme

raha, turumajandus ning uued

Kokkuhoidlikkus,
Üks

pere

ka tulevikus.

kulutustel silm
soetanud

maksjana

Ajad

hilisemal

uues

olukorras:

võimalused

majandamisoskus

on

raha

on

põhjamaal

teisi inimesi, riiki

oma

riik,

oma

ja

kindlasti

on

teie nähtavatel

ja oma

laste haridusse,

hädavajaliku kinnisvara,
ühiskonda teeninud

ja kogu

jälle

olulisel kohal praegu

hoida. Juhul kui olete kulutanud enda
enamasti

ehitati

teenida, koguda, kulutada.

viis teie tulevast tulemuslikkust hinnata

peal

ajal

olid rasked, aga hakkama saadi, kes

tööga ja
ning midagi

maksu-

oma

ka pen-

sionieaks säästnud, olete tulemuslik.

Lugupeetud lõpetajad. Tänasega
eluteele.

Te olete selle

rajanud ise,

õppejõudude abiga. Usume,
teie tulevane elu
toetame teie

ja karjäär.

on

rajatud

oma

et see on

teatud vundament teie tulevasele

vanemate

piisavalt kindel,

Selle ehitate teie.

jätkuvaid õpinguid,

ja lähedaste,

aga ka meie

et ehitada sellele

maja

Meie lööme kaasa, kui

oleme vanemateks

kolleegideks ja

vaja,

nõuand-

jateks.
Palju

edu teile!

Parimad õnnitlused tänase tähtsa päeva

Kõne

puhul!

lõpuaktusel

22. detsembril 1999

TTÜ aulas
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Indrek Aarna

TEE EESTI NOKIANI

President Lennart

päevaga

aina uusi

vaadelda

seda kui

Meri

tähelend Eesti Nokia

algatatud

Loomulikult

lendajaid.

üllast eesmärki. Kuid kas

suunas

haarab

iga

idee iseenesest väga tore, kui

on

ei püüa mitte lennata

me

liiga

kõrgelt?
Juba mitu

eelkirjutajat

sioon, mis määrab

probleemid kõige
riks

esitatud

arv.

patenditaotluste

üldarvust. Kuna 96

tele, siis võib arvata,

tehnoloogiast
Meile

on

umbes

et

suur

innovat-

selles vallas

innovaatilisuse indikaato-

protsenti patenditaotluste

välja antud patentidest

sama

just

andmetel moodustas eestlaste

1998. aastal ainult neli
Eestis

on

osa

kuulub välismaalas-

Eestis rakendatavast uudsest

välismaist päritolu.
toodavas Soome

eeskujuks

patenditaotluste

Eesti Patendiameti

arv

protsenti

Kahjuks

Üheks kõige paremaks

suuremad.

patenditaotluste

on

väga selgelt välja toonud võtmesõna

on

ära Eesti Nokia võimalikkuse.

arv

40

protsendini.

Vabariigis

ulatub soomlaste esitatavate

Kui avaldada vastavad arvud elanikkonna

kohta, siis Eestis tehakse 13 ja Soomes 480 patenditaotlust iga miljoni elaniku
kohta.

Need

kordne.

seletada Eesti

pugeda

arvud

näitavad,

Loomulikult

võivad

et

meie

mahajäämus põhjanaabrist

optimistid

sellist Eesti

riigi ja ettevõtjate rahanappusega,

ka ei ole

võimalik,

koguprodukti kohta,

siis

sest kui arvutada

on

meie

Kõhkluseta võib öelda, et kui Eesti üldine
olevat vähemalt 30 aastat, siis
tuleks Eesti Nokia

pärast

paremad

kuid ainult selle taha

patenditaotluste

mahajäämus

10-—-50

on

mahajäämust proovida

arv

peitu

sisemajanduse

ikka veel kaheksakordne.

mahajäämus

Soomest arvatakse

ei ole lood ka leiutamise vallas.

Seega

tõsist muret tundma hakata

pärast, seniks tuleks tegelda talle eelduste

alles kahekümne aasta
loomisega. Ülalkirjutatu taustal näib

Eesti Nokia idee elluviimine praeguses Eestis

männipuu

istutamisena. Sahara

kõrbe.
Kuna viiskümmend aastat on meid
ideid

kopeerima,

oleks

vaja

miidi aluse
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ilma et ise oleks

õpetatud kellegi käsku

pidanud

selleks

muuta radikaalselt inimeste mõtteviisi.

rajamisest,

milleks

peaks

olema

oma

Seega

põhiharidus.

täitma või

kellegi

ajusid liigutama,

siis

tuleks alustada

püra-

Mida laiem

püra-

on

EESTI NOKIA IDEE

miidi alus, seda

ka

kõrgemale ulatub

püramiidi tipp. Aga

Eesti Nokia sünnib

just püramiidi tipus.
Kuni käesoleva

ajani

on

meil

tegeldud faktiteadmiste õpetamisega (mälu-

mängurite koolitamisega), kuigi

on

juba

laiemalt teadvustatud

mõtlevate inimeste õpetamise vajadust ning
suunas.

Kuid

aastat, sest
Vähe

selleks,

õppimine

sellest,

et

on

maitsta

astutud

vilju,

juurutada

ka esimesi

läheb

pidev protsess ja muutused

tuleks

et

esimesi

on

aega

süsteemselt
samme

selles

vähemalt kümme

ei toimu üleöö.

süsteemset mõtlemist arendav haridus-

mudel, tuleks astuda ka hariduse omandamise järgmisele astmele, mis seaks

esiplaanile
õpilasi

innovaatilise mõtlemise. Selline mõtlemismudel

otsima uusi

ja

midele. See tähendab,

mis nõuavad

lele lahenduste leidmine ei

tavapärasest erinevat

olla võimetekohane

pruugigi

Lisaks üldise haridustaseme tõstmisele
haritlasi

kutsekraadiga

teostama maailmatasemel
noorte teadlaste

mille

on

eriti

lähenemist

ja mil-

kõigile (üli)õpilastele.

vaja akadeemilise, nii teadus-

(magistreid,; doktoreid),

teadus-

problee-

sisaldama

õppekavad (põhiliselt ülikoolides) peaks

et

piisaval hulgal harjutusi,

kui ka

peaks juhtima (üli)-

mittestandardseid lahendusi kõikvõimalikele

kes oleksid võimelised
Selleks tuleks

ja arendustegevust.

tegelda

pealekasvu küsimustega, propageerida õppejõu-teadlase ametit,

reputatsioon

on

konkurentsivõimelised

lubamatult madalale

töötingimused,

langenud, ning tagada

teadlastele

mis omakorda lubaks neilt ka

paremaid

tulemusi nõuda.

Postimees, 27. aprill 1999

Rein Küttner

JAAN TATIKATE MÕTE TOOTMISSE

Eesti Nokia temaatika üheks keskseks mõisteks
aga

tähendab?

Innovatsioon

on

võimeliste toodete või teenuste

uute

on

innovatsioon. Mida

ideede kasutamine

pakkumiseks,

uue

või

see

turul konkurentsi-

parandatud tehnoloogia

kasutuselevõtmiseks tööstuses või teeninduses. Oluline on, et toode või teenus
oleks uudne, konkurentsivõimeline turul

ja majanduslikult

biiltelefonid seda kahtlemata on, kui Nokiast rääkida. Selle
näiteks üheks
enne

pesid

lihtsamaks,
on

ennast

kõige

naised

innovaatilisemaks tooteks

pesu

kiiremaks

pesuseebiga,

uudne

otstarbekas. Ja

sajandi alguses

pesupulber. Põhjus

pesupulber tegi aga

majanduslikult

õigustanud ja

seda nii

oli

oli lihtne:

selle töö oluliselt

ja pesu kvaliteedi paremaks. Väidetakse,
hästi

mo-

tootjale

et

pesupulber

kui

tarbijale.
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innovaatiline toode

tarbijale.

Innovatsiooni

olema tulus ka

peab

peaks tarbija ostma

Sest miks

iseloomustatakse

kondlik kasumimäär (social

rate

of return). Uuringud näitavad,

uue

muuhulgas

on

kaks korda

kui

suurem

ja

See

ka

on

pole?

nagu ühis-

näitajatega

kasumimäär (private rate

innovatsiooni ühiskondlik kasumimäär

seda evitanud

20—30%.

ennekõike

talle kasulik

innovatsiooni toovad maksu-

investeeringud

maksjale rohkem tagasi kui ettevõtjale
vastavalt 50%

see

selliste

ofreturn) ja ettevõtja

et

tarbijale, isegi

toote, kui

-

Rõhutan

ettevõtja kasumimäär, keskmiselt
miks

peamine põhjus,

paljud riigid

innovatsiooni rahaliselt toetavad.
Milline
olnud.

on

siiski olukord Eestis? Jaan Tatikaid, heas mõttes,

Alati leidub

inimesi, kellel

mõelda. Sellest aga ei

piisa.

Meil

mure.

häid

on

on

ühiskonnale kasutu.

tooteid, näiteks

leidnud

on

AS

tunnustust

Küberneetikas

maailmas. Eelmise aasta

andmekaitseks mõeldud
häkker ei saaks sellest
biokeemia
häiretest

valminud

instituudi

Sel aastal loeti
loodud

poolt

tingitud haiguste

Eestis alati

välja

uut

Viimase

toode

parim

Eesti

peitubki
tooted:

aja

seire-

üks huvita-

meremärkide süsteem,

mis

on

arvutivõrkude

on

info kodeerimine nii, et

(krüptograafia)vahendid

aru.

Siin

aparaadiehituse

aparaadid, laserid, kromatograafid, meditsiiniaparatuur.
vaim toode

on

midagi põhimõtteliselt

Ei ole mõtet luua uut, kui seda ei evitata tootmisesse.

Toode, mis jääb kellegi sahtlisse,
suurim

huvi

on

Tartu

parimaks projektiks

terapeutilise toimega

raviks. Taolisi näiteid

on

ained

iga
Ülikooli

närvitalituse

mitmeid. On, mille üle

uhkust tunda.
Nüüd
turule.
mine

on oluline organiseerida nende tootmist ja viia tooted rahvusvahelisele
Ühe-kahe eksemplari põlve otsas valmistamine ei too murrangut. Toot-

peab

olema mastaapne,

ühiskonnale rikkust.

Mahajäämus

tuleneb

tuntavat

omama

Just siin oleme

esmajoones

looma

väljundit majandusse,

soomlastest väga

maha

palju

jäänud.

meie ressursside nappusest ja nende ebaotstar-

bekast jaotamisest.
Soomes

juhib ja

Tehnoloogia
kaks

koordineerib uute toodete

Arenduskeskus

miljardit

Soome marka

(TEKES),

mille

(viis miljardit

ja tehnoloogiate

riigipoolse

Eesti

krooni).

programme

eelarve maht

on

toodete toomist turule mitmed riskikapitali fondid, SITRA. Eesti
riigi panust

Soomega raske
Eestis

on

TEKESIi

vastuvõtmist,
näoliselt 32
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on

võrrelda.

analoogiks

tas Eesti Innovatsioonifond 47

ligikaudu pooli

ca

Lisaks toetavad uute

Eesti Innovatsioonifond. Eelmisel aastal toe-

miljoni

krooni eest 60

projekti, kusjuures

esitatud taotlustest. Käesoleval aastal,

on

riigieelarvest

miljonit

krooni.

pärast negatiivse

tulev Eesti Innovatsioonifondi

Projekte ja

ideid meil on,
aga raha

toetati

eelarve

ressurss

on

tõe-

vähe või

see

EESTI NOKIA IDEE

Selleks et käivitada

suunatakse mujale.
näiteks mitu

järjest

aastat

geenitehnoloogiaalast tootmist,

investeerida kümneid

miljoneid

kroone.

vaja

on

Et mitte

suretada initsiatiivi, peab Eesti Innovatsioonifond olemasolevat piskut projek-

näpuotsaga jagama

tide vahel

Põhimõtteliselt

ja

seetõttu

on

võimalik raha saada ka

on

aeglane.

areng

mujalt

maailmast. Selle aasta

teisest poolest käivitub Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogilise

dustegevuse Viies raamprogramm. Euroopa Liidus
se

on aru

aren-

saadud, et kui tahetak-

olla konkurentsivõimeline, tuleb põhirõhk panna arendustegevusele ja inno-

vatsioonile. ELi
summast. Ja

napid ja

seda nõuet

On tekkinud
ressursside

osalev riik

paneb poole

meie ressursid innovatsioonile

on äärmiselt

mängureeglid nõuavad,

olemegi

suletud

on

ringis

programmis

et

raske või ka võimatu täita.

olukord,

kus

ka

idee

suurepärase

olemasolul

vähesuse tõttu seda kiiresti rakendada

ja jõuda

ei suuda

me

konkurentsivõi-

melisena turule.
Teadus-

ja Arendusnõukogu

ja innovatsiooni

on

soovitanud

võrreldes. TANIi soovituse kohaselt

vuga

miljonit

suurem.

krooni.

Oluline

on

finantseerimises
Soomet
aasta

Praegusest

on

see

osa

Soome

arendatavad teadmised
riiklikku toetust.

ja

oskused

ja arendustegevuse

väita,

et

Selleks et saaks tekkida Eesti

Nokia,

toodete

uute

ja

rakendada.

Riigi

mass

tingimused

on

vaja

on

vaja

oskusi

kohuseks

on

ja

(1997.

vajab pidevat

tuleb Eesti

teiste riikide

antud

ette-

ettevõtetega.

ühendada mete teadlaste

teenuste arendamiseks

korraldamiseks. Et saada edukaks turul,
rahvusvahelises mõistes kriitiline

maailmas

sihipäraselt välja

tehnilise kultuuri tase

Majanduse globaliseerumise tingimustes

ettevõtjate pingutused

ehk

kui kümme korda

enam

neljandaks riigiks

ning

üldise kas-

innovatsiooni

arenenud riikides 50—70%.

näite varal võib kindlalt

võtetele luua tootearenduseks võrreldavad

otstarbekalt

see

kasvatamine teadus-

ligikaudu 12%,

loetakse konkurentsivõimelt

andmed).

aastaks 2002

sisemajanduse kogupoduktist

summast oleks

ka ettevõtete

meil

ja arendustegevuse

peaks

riikliku toetuse eelarveline maht olema 0,5%
500

tehnoloogilise arendustegevuse

rahastamise eeliskasvu teadus-

ning

ning

tootmise

valdkonnas koondada

teadmisi

ning

seda koostööd

luua

soov

vajalikul

neid

määral

toetada, motiveerides vastavalt tooteloomet ja koostööd ning jagades innovat-

siooniga

seotud riske. Eriti

et teadus-

väikeriigis on ühiskonna arengu seisukohalt oluline,
ja arendusasutused, ettevõtted ning valitsusasutused töötavad ühiste

eesmärkide

nimel

ja

et seda

tundub seda soovi vähemalt

tegevust ka nõuetekohaselt toetatakse. Kahjuks

esialgu

meil

napilt

olema.

Tallinna

Ülikoolid 2,

1999
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Ilmar Kleis

EESTI NOKIA VÕIMALUS

Kuidas

teedeNokia

ja

Eestit sattumast banaanivabariikide hulka

päästa

lele meedias

on

korduvalt

tähelepanu pööratud.

sideminister Toivo

peab

Jürgenson,

majanduskeskkonna kaudu.
Gates, aga

Täna

me

on

probleem,

poliitika

mil-

otsib vastust ka

seas

öeldes Eesti Päevalehes

tekkima aktiivse ja intensiivse riigi

tulevane Bill

Teiste

nii: “Eesti

tulemusena korrastatud

veel ei tea, millises garaazinurgas konutab

meie ülesanne

on

anda talle võimalus

tegutsemiseks ja

arenemiseks.”
Selles

igati õiges lühikirjelduses jääb täpsustamata,

milles

majandus-

keskkonna korrastamine konkreetselt seisneb. Uudse idee realiseerimine

reeglina
jääb

üht vahelüli, milleks

on

teadus- või

tehnopark. Ilma

üksikisikul nii teadmistest kui ka vahendeist

Endastmõistetavalt aitab erinevaist

taolise

vajab

tugibaasita

vajaka.

spetsialistidest

koosnev

loominguline

keskkond kaasa ka uute ideede tekkele.

Põhjamaade esimene ja Euroopa kolmas teaduspark asutati 1982. aastal Oulu
Ülikooli juurde, veidi hiljem lisandusid teaduspargid Helsingis ja Lappeenrantas. Paralleelselt käivitus

17

laiahaardeline,
les

1983. aastal tehnokeskuse TEKES koordineerimisel

alajaotusest koosnev

peatähelepanu (30%

riiklikult finantseeritud programm, mil-

rahalisest toetusest) oli

pööratud

mikroelektroonikale

ja infotehnoloogiale.
Just siit tuleb otsida ka Nokia kontserni
Eelmainitud sammud

põhjustasid vajaduse

velisi kulutusi teadusele
sendini
ni 2,7

riigieelar-

kaks korda, viies need 1,8 protette 1990ndaiks kasvu kogu-

protsendini.

juures, puudub
väljapääs

on

see

kümneaastasele

nüüd

teaduspargid

kõikide

tehnikaga tegelevate

ikka veel Tallinna Tehnikaülikooli

ponnistusele. Tõsi,

vahendid

on

juures.

napid,

ülikoolide

Ja seda vaatamata

ometi tuleks

mingi

leida.

Allakirjutaja

arvates

lisakorpusest,

võiks alustada

mis

pika

oleks ühtlasi reaalne

samm

mehaanikateaduskonna

konserveerimise

saanud. Hoone kiire valmisehitamine
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sisemajanduslikust koguproduktist, ja näha

Kui Soomes

tavast

tootearendusele

ja

järsku hüpet tootearengu tasemes.
1980. aastail suurendada

järel lõpuks

juurde

katuse

ehita-

alla

on

ja teaduspargi kontseptsiooni kokkupanek

Jürgensoni

lubaduse elluviimisel.

EESTI NOKIA IDEE

Oma seisukohti

innovatsioonipoliitika vallas jariigi

avaldanud akadeemik Boris Tamm. Tuleb nõustuda,
olemuselt risk, samuti sellega,

investeeringud

et

osast selles on korduvalt
et innovatsioon

innovatsiooni

on

oma

haridusse

ja

tuleks maksudest vabastada.
Et kas või

(Lennart
ga,

vaja

mis ei

Eesti

Meri

ühest neist saaks

oleks

miljonilisi

pruugigi

tuntuse

olla eriti

tiraaze.

seostaks

Eestiga

järele piirdub

näiteks turvavöö oluline

Seega

teadusmahukas,

ja rahalise käibe,

mida maailm

visiitkaart,

tiraazist. Vajadus nende

soov), jääb puudu

tooks Norma kaudu märksa

rääkimata

sellest,

kui õnnestuks

sadade-

täiustamine,
suurema

välja

mõelda

konkurent Barbie-nukule või Rubicu kuubikule.
Seoses

kaldun

sellega

Lindveret: toetada

ühe leiutise või tööstusnäidise
Potentsiaalse

Väikeettevõtete Liidu

(reeglina

kujuneks

siis

mahasaamine.
idee

järgmiseks:

leiduri kaasahaarimisega)

esindajat

kohustus oleks aastas

katseeksemplariga (maketiga)

loomeskeem

tipptoote

selle edasiarendus

Tallinna

toetama

leiutajaid stipendiumidega. Leiutaja

teaduspargis

leiutajalt,

tootmiskon-

ditsioonis olevaks tooteks, tehnilise dokumentatsiooni vormistamine
müük

(litsentsi

või oskusteabe

näol)

ja

selle

tootmisest huvitatud firmale.

Pakutaval skeemil võib olla nõrku kohti, ometi tuleb tunnistada, et
aastaid

on

Eesti leidurid

jäänud

nii

riigi

kui ka firmade

kas selles olukorras unistus Eesti Nokiast täitub.
üldrahvalik

paljuski

tiigrihüppe

programm, kas

sellele toetuv
programm

poleks

nimetusega

juba
tähelepanuta. Kahtlen,

Meil

mõttekas

“Eesti

on

hästi käivitunud

välja

kuulutada

uus,

tipptoode”?
Postimees, 8. juuni 1999

Mart Saarma

PROVINTSIÜLIKOOLID KAOTASID PROVINTSI
Soome tõus kõrgtehnoloogiliseks riigiks
ka

algas lihtsast asjast

ülikoolid avati

provintsilinnades.
Tähtsa otsuse

rajati

tegid

soomlased kuuekümnendatel aastatel. Uusi

eeskätt maakondadesse. Haritlaskonna kasv

kõrgtehnoloogiliste
kümme

on nn

miljardi margani

firmade tekkeks. Praeguseks on Soomes 20 ülikooli, millest

Iga

tegutsevad riigi

ehk pea

aasta

kõrgkoole

looma head eeldused uute

universaalsed ülikoolid, kolm tehnikaülikoolid

koolid. Kõik ülikoolid

viie

pidi

kogu

Eesti

riigi

ning

kunstiüli-

aastaeelarveni.

tagant võetakse vastu otsus

tehtava teaduse arendamiseks

ja neli

toetusel. Mullu ulatus toetussumma 5,6

kõrghariduse ja kõrgkoolides

kavandatakse

täpsed summad.
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loomine

dustatud
üheks

infotehnoloogia- ja

tehnoloogiakülad

Külade
rantas,

väikefirmad

Suurem
ülikoolide

osa

uued

ehitised

tulu

on

ning

paikades ning

nii Oulus, Turus,

linnakute ehk

Soome

ülikoole.

Kuopios, LappeenKa vanade

kampustena.

koostöö nende vahel

tegutsevad nad

bioloogia

Linnakud aitavad

kateedrid veel

1995.

praktliselt puudus.

aga koos ühises Viikki Biokeskuses ning

ilmne.

SITRA

ja

SITRA

(Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) tegutseb

konrolli all

TEKES

ning

nime kandev

riiklik

paljutõotavaid tehnoloogilisi projekte ning

Seitsmepenikoorma saabastega
Veel kümmekond

noloogia.

väikefirmat.

juurde kui

Praeguseks

seeni

Soome

parlamendi

toetab rahaliselt väikefirmade käimalükkamist. TEKESi

nologian Kehittämiskeskus)
uusi

rahvus-

meelitavad kohale firmasid.

ülikooli moodsa

Helsingi

Viimased neli aastat

saanud

on

linnakutesse koondada.

püütakse

tõhustada erialade koostööd

aastal eri

edukalt

rajatud

on

moo-

olnud Nokia edu

Helsingis.

ülikoole

Näiteks asusid

väikelinnast

juurde

elektroonikakeskus.

ümbritsevad nüüdseks pea kõiki

tegutsevad

kui ka

Tamperes

firmadega ongi

põhjapoolsest

kõrvaliste

paljude

uusi töökohti. Oulu ülikooli

koos sinna loodud

Soome

tugisambaks.

kiirendaski otsustavalt

maa

sinna hulga

tehnoloogiaküla

vaheliselt tähtis
Ent

üle

lõi

;

Ülikoolide

paikade arengut ning

vihmaga.

on

on

arv

Mitmete firmade

toodang

näiteks bioteh-

Soomes sel

kümnekordistunud

pea

(Teh-

finantseerib

toetab ka väikefirmasid.

riiklikul toel edenenud

tagasi tegutses

aastat

nende

organisatsioon

ulatub

alal kümme

ning

neid tuleb

juba veerand miljardi

Eesti kroonini aastas.

Väga

tõhusalt aitab teadusinfo hankimisele kaasa kolm aastat

elektrooniline
teadlastele

arvutivõrgu

teadusliku

loodud

kaudu

kirjandus on nüüdsest üliõpilastele ja
hõlpsasti kättesaadav. Ühtlasi on haridusminis-

teerium ostnud riiklikele uurimisasutustele

saja

tagasi

Erialane

raamatukogu.

ja

ülikoolidele kasutamiseks

paari-

ja tehnikaajakirja ning andmepanga kasutamisõigused.

Ajud jäävad koju
Soome teadus

on

koondunud

keskustesse, firmade laboritesse
kulutatakse

Soomes

praegu

kolmandik sellest tuleb
luloosi-

ja paberi-,

Viimase

ligi

3%

masinaehitus-

ja

riiklikesse uurimis-

uurimisinstituutidesse. Teadusele

rahvuslikust

riigilt, ülejäänud

koguproduktist, kusjuures

firmadelt. Lõviosa rahast tuleb tsel-

elektroonikatööstuselt.

paarikümne aasta jooksul

tamine käsikäes
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peamiselt ülikoolidesse,

ja erafondide

on

Soome

kõrghariduse ja teaduse

majandusarenguga hoogsalt kasvanud.

rahas-

EESTI NOKIA IDEE

"Riik

kavandanud

on

esmatähtsaid

rea

projekte

koos konkreetsete

eesmärki-

dega. Biotehnoloogia ja molekulaarbioloogia programmi raames on loodud
uurimiskeskused Helsingi, Kuopio, Turu, Tampere ja Oulu ülikooli juurde koos
nende ümber õilmitsevate

biotehnoloogiafimadega.

Tänu sellele

on

Soomes pea

täielikult pidurdunud ajude äravool.
Kaalud

on

usaldusväärsed

Teadustööd kaalutakse Soomes

korrapäraselt

-

Professorite kohad täidetakse alles

pertidest

koosnev

komisjon

on

Alles

pärast seda,

kandidaatide

Ka hinnatakse rahvusvaheliste
uurimiskeskuste tööd.

rahvusvahelise

kui rahvusvahelistest eks-

pädevust

hinnanud.

asjatundjate poolt iga
nende soovitusi

pärast

hindamisega.

kolme-viie aasta

otsustatakse

järel

projektide

edasine käekäik.
Ka kõik

granditaotlused
käest.

külalisekspertide
väikesel riigil

objektiivseks

pisikese

rahva

nujalale.

Taolist kurba

nendate aastate
Toetamaks

töötingimusi,
centres

ka

hindamiseks

üksteise

pidev

ja

loomulik

piisavalt

TEKESiIe käivad

läbi

pole ju Soome-sugusel

omi

spetsialiste. Pealegi

hindamine konkureerivad rühmad

ja kahjulikku pilti

viiks
vae-

võiski Soomes veel näha seitsmeküm16

kõrgetasemelisi uurimisrühmi ja loomaks neile pikaajalisi häid
Akadeemia nende seast välja tippkeskused ehk nn

valib Soome

Tippudele

on

tagatud

rahastamine

pikemaks ajaks

kui

grantide puhul.

on

Soome

Akadeemial

maksab kuus aastat korralikku

töögrandi.
süveneda,

akadeemiaprofessorid,

nn

palka ning

Sel viisil saavad edukad
tarvitsemata

-

Soome teaduse

pidevalt

eripäraks

jagati põhimõttel “kõigile
eas.

Akadeemiale

on

lõpul.

of excellence.

tavaliste
Ka

puhul

Soome

See kõik

kellele Akadeemia

annab tavalisest

suurema

uurimis-

ülikooliprofessorid paremini uuringutesse

mõelda rühmale raha hankimisest.

olid

pikka aega

natuke”

ja

väikesed uurimisrühmad. Toetusi

doktorikraade kaitsti harilikult alles kesk-

Nüüd antakse uurimistoetusi rahvusvahelise hindamise läbi vastavalt tea-

dustöö kvaliteedile. Sellest

on

sündinud uusi suuri uurimisrühmi, kes suudavad

edukalt kaasa lüüa rahvusvahelisel tasemel, kaitsa intellektuaalset omandit
müüa vastavaid litsentse. Patenteerimisel

ja leiutise juurutamisel

lasi pea kõikide ülikoolide

patendifirmad.

USA eeskujul
duate

schools).

kaitsta

on

juurde

loodud

Soomes kõikidel teadusaladel loodud “doktorikoole”

Nendesse võetakse andekaid

juba nelja

aasta

pärast.

noori, kes

Enamik koolidest

on

ja

aitavad tead-

(gra-

suudaksid doktorikraadi

käivitunud edukalt.

Luup 12,

14.

juuni

1999
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ÖELDUD, KUNAGI

KUNAGI

KIRJUTATUD

Ottomar Maddison

TEHNIKA OLEMUS JA

ÜLESANNE

Enne teema käsitlemisele asumist tahaksin luua teatud

sõnaga tehnika arenemiskäigu tähtsamaid

mõne üksiku
kuni

Tehnika

sõjariist
maga

looduse vallutamine, äravõitmine

ühes tule

tarvitamisega

ja ebasoodsa kliimaga

inimene

võitjaks

Primitiivsest

kuulub

iseloomustavad

tuli looduse

Töö-

ja

Võitluses loo-

võitlemiseks nii vähe varustatud

poolt

millist tarvitas

ürgtehnikast,

alguses iga

üksik inimene ainult

jooksul mitmesugused
oma

kui ka

oma

käsitöö-

perekonna,

sugukonna ja terve kogukonna huves. Need käsitöölised kogusid ajajooksul

sile, ja

andsid neid

ja eeskuju
oma

kaudu edasi, meistrilt

kehalise

töötootmeid.

Egüptuse ja Baabiloni templite jäänuseil annavad

ja purjedega laevu, väljaarenenud tööriistu, lihtsamaid
orjade salgad

veavad kolossaalseid

kudel vastavalt ettevalmistatud
üldiselt puutumatutena
tummad

pindadel.
kui

püramiidid,

õpipoi-

jõu, käeoskuse ja üldse

arenenud käsitöötehnikast. Meie näeme neil vankreid

näeme, kuidas

kujusid

näiteid

kodarrattail,

töömasinaid: meie
sellekohastel kel-

Veel meie päevil seisavad Niiluse

alg-aja

orus

võimsate tehniliste saavutiste

tunnistajad.

Vanaaja

kultuurrahvad

käsitööoskuslikku tehnikat

abinõudega,

kuid

kogemusil ja

loodusseaduste

ja

roomlased

aja- ja inimjõu-kuluga suurepäraseid

kõrgemale

mis

käsitööoskuslikust

põhjeneb

seadusepärasuse

koha,

arendasid

millele

on

päritud

selle kõrgele õitsele. Nad valmistasid liht-

lihtsamail kaalutlusil. Nad olid

puudus loodusteadus,
teineteisest sõltuva

kreeklased

ja viisid

suure

Nad ei tõusnud aga
ainult

teel

väga kõrge otstarbekusega

Vanimad kujutised

väga kõrgelt
aerude

õpetamise

säärasel viisil inimesed saavutasid

vilumuse abil
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olemasolu eest

ainult tehnika abil.

isiklikes huves, arenesid aastatuhandete

kogemusi,

sate

oma

algpäevist alates.

ürgajainimest.

oskused, mida tolleaegsed käsitöölised tarvitasid nii
oma

ürgajast peale

tänapäevani.

võitleva inimkonna esimeste tegevuste hulka inimsoo

oma

tagaseina, puudutades

momente

tehnikast,

teoseid.
mis

põhineb

peamiselt empiirikud.

Neil

loodusnähtuste kausaalvahekorra, nende
tundmisel: neil

rajatud

puudusid täpsed

praegusaegne

tehniline

teadmised

looming.

KUNAGI

ÖELDUD,

KUNAGI KIRJUTATUD

Ehitiste püstitamiseks tarvitasid nad loomade
ja inimeste tööjõudu: viimaseid oli neil külluses kasutada orjade näol.

Mõte, tarvitada loomade ja inimeste tööjõu asemel looduse vägevaid jõude,
et selle läbi tõsta töö kvantiteeti
vara

aega

—,

Nad arendasid tehnikat
olema ilus. Selle

plaanile

kvaliteeti

ja

hoida kokku inimkonna kallimat

peamiselt

esteetilises

teenistusse rakendasid

suuna

suunas:

nad

mis

kõik,

oma

loodi, pidi

peajõu, jättes

taha-

tehnilise otstarbekohasuse.
tabavaks näiteks

Väga

vormide ilu
need

ja

Oli neile täiesti võõras.

väga

ses

mõttes

on

nende

niidikujulise tahiga, valgust andsid vähe,
reguleerimisele
ei mõelnud

valgustusabinõud

lambid,

mille

jäänud tänapäevani ületamatuks. Tehnilises mõttes aga seisid
madalal astmel: nad kujutasid endast
õliga täidetud nõusid lihtsa
on

tsilindri

vana

ja kohasema

suitsesid ja lõhnasid halvasti. Põlemise

tahikuju abil ja põletamisõli parandamisele

käsitöömeister üldse.

Rahvasterändamine,

mis hävitas Rooma

maailmariigi,

hävitas peagu täie-

likult ka antiikaegse kultuuri. Langes käsitöö ja ühes sellega langesid peaegu
täielikult ka unustusse käsitööoskus

ja kogemused.

Keskaja sajandite jooksul

kiratseb tehnika
peagu

Alles

antiikkultuuri

kimisega,

uusaeg,

Euroopa
kusjuures

mis

algas

tõi ka tehnikasse uut tõusu
kultuurrahvaste

ja

elustamisega,

aladel.
renessansi

nn.

tek-

andis talle uusi arenemisvõimalusi.

vaimne elu

mainitud tõus ei liikunud

kõigil

näitas värsket tõusu

ainult

enam

vanus

kogu ulatusel,

päritud rööpais,

vaid rajas

omale selle kõrval uusi teid.
Vana
oma

antiikaja

vaimsete teaduste alusel koolitatud

looduse uurimisele. Tekkis midagi
Saavutatud teadmised

ja

päris

uut

inimene

pööras

loodusteadus.

tunnetused leidsid võrdlemisi lühikese

rakendamist tehnikas. Käsitööoskusliku tehnika kõrval
s.o.

uueaja

tähelepanu vana greeklaste ja roomlaste poolt peagu tähelepanemata jäetud

tehnika, mis

on

rajatud

arenes

aja järele

teaduslik tehnika,

loodusteadusele.

Alles nüüd tekkis võimalus äratada aineis uinuvaid omadusi, et neid kavakindlalt
tuntud
leviku

kasutada;

alles nüüd tekkis võimalus rakendada tööle

loodusjõude,

mõjumisviisilt

mis ületasid nii kvantiteedilt kui ka kvaliteedilt ristiusu

tagajärjel põhimõtteliselt

Vana Rooma kultuuri

pinnal

kaotatud
Itaalias

orjade tööjõu.
algas

uus

tehnika

oma

võidukäiku.
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XV-da

teotses Itaalias

sajandi pöördel
teadlasena

kunstnikuna,
XVII-da

ja

esimeste aastakümnete

sajandi

teaduslikule mehaanikale.

Leonardo

da Vinci

samaaegselt

leiutusrikka tehnikuna.

Ühe

inimea võrra

jooksul
hiljem

Galileo Galilei

Newton

lõpetas

aluse

pani

selle teadu-

sehoone.
1764. aastal konstrueeris James Watt aurumasina.

Stephenson

pöördel

Volta oli sünnitanud esimest korda kunstlikult elektrivoolu.

Mõni aeg

seda

enne

dünamomasina, peale

juhiti

keemia areng uusisse

XVIII-da

rööpaisse

sajandi

Lavoisier”* tea-

töödega.

Lühikese

tamatuid

on

on

Mainiksin

igatsusega

sel

köitnud

täiesti muutunud

ka terve ühiskonna,

selgub järgnevast,

möödunud loodusteaduste rakendamise

on

al-

viimane arenenud kiirendatud viisilning saavutanud ettenäh-

tagajärgi.

handeid aastaid
Tehnika

mis

aja jooksul,

gusest tehnikas,

kogu

ja

puhul

vaid

hiiglasaavutisi

lennuprobleemi

ümber korraldanud

inimkonna elu.

Iga aasta toob

ei ole tehnika arenemisvõimaluste

Olles lühidalt esile toonud tehnika

inimkonda tu-

alal.
nii üksiku inimese, kui
uusi edusamme

lõppu

ja nagu

üldse olemas.

;

duslike

seda kui

a.

veduri,

a.

Siemens

1829.

1867.

arenemiskäigu ajaloolise tagaseina,

asun

:

oma teema käsitlemisele.

mis

Kõige pealt püüame jõuda selgusele:

on

Tehnika? Milline

Tehnika

on

olemus?
Mis

näiteks telliskivivabrikus, veduris, lennukis,

on

genitorus, rehepeksumasinas jne. ühist,
Loetletud esemete, nagu üldiselt

Kõige pealt
seadusiga.
ei

kõigi

me

tehnika esemete ja toodete

teguriga.
loodusliku

teguriga: kunagi pole

Tehnika tähendab alati loodusseaduste

piisa, kuna

raadioaparaadis,

nimetame Tehnikaks?

tehnika

selge,

loodus-

piinlikku täitmist.
pole seejuures kunagi

loodus ise täidab samuti loodusseadusi, kuid

et siin

peab

kaasa

mõjuma

veel

:

teisigi tegureid ja

vaimujõud

koos ka veel ei iseloomusta küllaldaselt

jalutuskäik

tekib samuti inimese
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on

Sellest aga

et need

võivad olla ainult inimese vaimuvallast. Kuid ainult loodusseadused

kooskõlas

puhul

vastuolus

suuteline valmistama näiteks veerevat ratast.
On

rönt>

:

tegemist kolme

mida

loodusseadusiga,

tegurid

ja inimese

tehnikat. Näiteks

vaimutegevuse tagajärjel ja

on

kuid siin ei ole siiski veel tehnikat.

mingi

samuti täiesti

ÖELDUD,

KUNAGI

Üks

siiski

on

juba kindel, nimelt,

et

KUNAGI KIRJUTATUD

loodusseaduslikkus ja inimese vaim

astuvad tehnikas üksteisega lähimasse kontakti. Püüan selgitada, selle allakriipsutatult vajaliku inimliku teguri tähendust tehnilises olus.
et oleme täiesti

Oletame,

suguse omapärase

vormiga

mingi tööriistaga kiviajast

leidnud

juhuslikult

kivi. Tekib
või

on

maapõue

kahtlus, millega

leitud kivi

oma

kaevamisel
siin

on

mingikas

tegemist:

võtnud

omapärase kuju

murenemise ja hõõrdumise tagajärjel pikema aja vältel?
Etnäiteks
ilma et oleks

jalgratas on tehnika ja mitte looduse produkt, selles oleme kindlad,

vaja rakendada mingit mõõdupuud

valda kuuluvuse
tud küsimuse
Mis

selgitamiseks. Kiviajast päritoleva kivi puhul

selgitamiseks

on

Vormimuut, töödeldus

omaette ei ole veel sääraseks

sageli väga omapäraseid kujundeid;

vormib nende

tuleb

aga

maini-

kriteeriumi.

kuna ka

kriteeriumiks,

näiteks

jõevool töötleb

kive

pindu.
kriteeriumiks

Tundemärgiks
sihiga

otsida sellekohast tundemärki

tehnika

jalgratta

siin kriteeriumiks?

loodus ise loob

ja

kriteeriumi

on

töödeldus. Kui

eesmärgiga

teatud

on

teatud

ettemääratud otstarbega,

selgitatud

töödelduse otstarve,

on

ka

küsimus otsustavalt lahendatud.
tehnilist eset iseloomustavad kolm

Seega

tegurit

on

esinemine

esemes

ainult võimaldab otsustada kas

ese

loodus-

järgmised:

seaduslikkus, töödeldus ja eesmärk või otstarve. Tähendatud

tegurite

ühine

kuulub tehnika valda.

Mainitud kolm tundemärki võimaldavad meile küll määrata üksikute esmete
kuuluvuse tehnika valda, kuid tehnika

valgustatud,

vaid ainult

Kõige hõlpsamini

olemus

pole sellega

veel täiel

määral

puudutatud.

on

võimalik tutvuda tehnika

tehnika tootme saamiskäiku
nilise tootme lahkumisega

ja jälgida

oma

ta edasist

olemusega,

olelemislugu,

loojast ja ta tungimisega

kui

mis

vaadelda

algab

teh-

ümbritsevasse maailma

loodusse.
Asudes ühe või teise tehnilise ülesande lahendamisele, see tähendab, ühe või
teise

eesmärgi saavutamisele,

esitatud ülesanne

kohaselt
tenähtud

ja

eesmärk

jõuda esijoones selgusele,

ülepea

ja

on

kohased

ning

küllaldased

et-

saavutamiseks?

järgneb,

seaduslikkuse

kas tehnikale

lahendatav ja saavutatav loodusseaduste

kas tarvitusele võetud abinõud

eesmärgi

Sellest

tuleb

on

et

leiutaja,

olles varustatud

tal tarvitada olevate

loodusseaduslikkuse

põhjalike teadmisiga

materjalide

loodus-

omaduste üle, otsib sünteesi

ja ülesseatud eesmärgi vahel.
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Sel

tuleb eriliselt alla

puhul

seda

kriipsutada

asjaolu,

et

loodusseadusist

olenevad eeldused lasevad end kohaldada sünteesi saavutamiseks ülesseatud

eesmärkidega

peagu alati vaid vaevarikkalt, vahest koguni üliraskelt.

lõpule,

Kui aga õnnestub ettevõetud süntees viia

lõppeesmärki,

siis säärane

momendiga, päris

sünteesiks tarvitatud
anna

lõppeesmärgi

teguri tekkimisega. Üllatav

uue

materjalides

saavutada ettenähtud

on

alati seotud üllatava

moment seisneb

selles,

et

kehastatud loodüsseaduste kombinatsioon ei

tulemusena üksikute tarvitatud

midagi

s.o.

teostumine

materjalide

omaduste summat, vaid

hoopis

rohkemat.

Sünteesi

lõpuleviimisega

on

midagi

juurde tulnud,

uut

tekkinud uus,

on

üllatav kvaliteet.
Säärast

lõpuleviidud

sünteesi üllatava

Pean tähendama, et tehnika
tööstustehnilised

tulemusega

tuumaks

on

kuna harilikud

just leiutamine,

endast

protsessid kujutavad

nimetatakse leiutiseks.

varem

tehtud

leiutiste

paljun-

damist teatud menetluste abil.

Olgu
deid

mööda minnes tähendatud, et

eesmärke

on

ka olemas

milliseid võib lahendada

—,

suur

hulk tehnilisi ülesan-

seks tarvitatavate elementide

omaduste summeerimise teel, kusjuures iseenesest mõistetavalt jääb ära üllatuse
moment, milline iseleomustab
Toon mõned näited

Olgu

näiteks

vaja

just

leiutamise

protsessi.

asja valgustamiseks.

konstrueerida

arvutamine ettemääratud koormise
tavate konstantide kohaselt

mingit

ja

tala.

tarvitatava

mingit raskust,

Nagu teada,

materjali

ei sünnita tala

omadusi iseloomus-

kuna tala mõõtmed

on

lihtsõltuvuses

eesmärgist ja materjali konstantidest.
Hoopis

teine

mootorijõud

asi

on,

kui

auto mõlemale

ülesanne

seisneb

näiteks selles, et

tagumisele rattale sääraselt,

üle kanda

et tee kõverikes välis-

jookseks automaatselt kiiremini siserattast. Lihtsa summeerimise printsiirajatud kaalutlused, mis olid küllaldased eelmise ülesande lahendamiseks,

ratas

bile

ei vii sihile,

on

vaja

sünteesi.

Viimane ülesanne

kusjuures
rataste

ja

on

geniaalselt

üllatava momendi

lahendatud

põhjustajaks

protsess

saavutamine.
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diferentsiaali

leiutamisega,

näiliselt väga lihtis hammas-

võllide kombinatsioon.

Tehnilise tegevuse eesmärgiks ei ole
menetlus

nn.

on teatav

—,

igakord mingi

näiteks kivisöest või

ese; selleks võib olla ka

põlevkivist

vedelate kütteainete

KUNAGI

Henry
leiutus

Ford

on

ÖELDUD,

teinud autode ehitamise alal hulk

puudutab just

KUNAGI KIRJUTATUD

leiutusi,

kuid ta tähtsaim

autode valmistamise meetodit: tema
poolt leiutatud liikuv

lint.
Väheste

sammudega

oleme

välja jõudnud

tehnika olemusele, mida võiksime

sõnastada vahest ehk järgmiselt: “tehnika tähendab nähtava looduse rikastamist uute kvaliteetidega varustatud esemete ja protsesside poolest

varem

ülesseatud eesmärgi saavutamiseks loodusseaduslikkuse võimalusile kohastatud elementide valiku
Olles varustatud

omapärast

kvaliteetidega,

uute

seaduslikkust

ja kombinatsiooni

sünteesi

tehnilised tootmed evivad

ja vägevat kõikehaaravat

pääse

selle

enam
uue

kunagi:

võimu

see on

vägevam kui

inimese võim

varem

lahkus

olnud

ja see

ja ükski inimene

ei

mõjutustest.

Näiteks, peale seda kui James Watt oli leiutanud aurumasina

jõuallika —,

seetõttu

võimu. Seda, mis tehnilised

tootmed endaga nähtavasse loodusse kaasa toovad, pole seal
ei kao sealt

teel.”

see temast

kineetilise

meid ümbritsevasse loodusse, seda rikastades

uue

kvaliteediga.
Sest

ajast peale

on

aurumasin meid ümbritsevat maailma täiesti muutnud,

selle ulatuse

majanduse,

loonud elamisvõimalused
leidunud

ja

intensiivsuse mitmekordistanud

miljonitele inimestele, kelle

võimalusi endistel

ja

ühes

on

sellega

toitmiseks vaevalt oleks

primitiivsetel naturaalmajandusele põhjenevatel

aegadel.
Miljonid

inimesi leiavad

teistel aladel, kuhu tehnika

oma

igapäevast

tungib,

oma

leiba nii tehnika

olemusega

enese

alal, kui ka

neid alasid laiendades

ja

arendades.
Kuna aga inimese

paratamatult
inimeste

inimeste

hingelaadi,

päeval teised,

hing

on

inimese töö

ärarippuv

hingedesse midagi

nende suhtumist ümbrusse;

kui nad olid seda

varem.

ja

mõtlema

olemusest,

Tehnilisis esemeis

ja organiseeritult

muudab

seetõttu on inimesed

haaranud inimesi, harib neid, kujundab nende intellekti

distsiplineeritult

iseloomust, siis tungib

tehnilise tootme

SŠiin
asub

on

tegemist täiesti

uue, minu

poolt juba eespool

on

see

varem

tekitas.

mainitud

ülesseatud eesmärke,

väljaspool looduslikkust; ja sealjuures

neid

teotsema.

koguni plaanikindlalt

väljaspool leiutajat ja tema poolt

olles

ja iseloomu, õpetab

Oleks täiesti absurdne arvata, et James Watt oli sellistest tulemustest
teadlik või et ta sarnast uut olukorda

täna-

peituv võim,

teguriga, mis
väljaspool töötlust,

siiski tihedaimalt seotud

kõigi

kolme viimastena loetletud teguritega.
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uus
tegur, mida võib iseloomustada kui midagi transtsendentset, kui
olles lahutatud algallikaist, siiski edasi töötab oma enda seaduslikmis,
midagi,

See

inimesi sundides, maailma

kusega,

sügavaimas

olemuses

ning

Tuleb tähendada, et
üks

parim

lahendus.

kujundades

igale

ühemõttelisele tehnika

Ühele ja

samale

meetodite näiline mitmekesisus

on

on

peidetud

tehnika

lahendused ei ole veel täiuslikud

asjaoludega,

see vast

vastab ainult

probleemile

vastav konstruktsioonide

eesmärgile

seletatav

sedavõrd ühemõttelised, nagu

gid ei ole

tegur

see

oleneb leiutise uuest kvaliteedist.

ja

et ülesseatud eesmär-

esialgu paistab, ja et seni

leitud

ideaalsed.

Kui teatava konstruktsiooni kohta kindlaks määrata ühtlustatud eesmärk või
otstarve, siis ei ole kahtlust, et ka lahenduste
selles

suunas

seerimine

on

tehnikas

olemas:

ja normaliseerimine

mitmes

taotleb

just

tuntavalt väheneb. Püüded

arv

riigis

ettevõetud

eesmärkide

tüpi-

tootmete

ja abinõude

arvu

vähen-

dust.
Seda mõtet
seega täiesti

arendades

lõpuni

piiratud

ütelda ideaalne lahendus. Säärane
leemide
dused

parimate

jõuame veendumusele,

ühemõttelisele

parim,

ja

nii-

võimalike ühemõtteliste tehniliste
prob-

lahenduste ainsus tähendab

niiütelda valmis olekus

on

eesmärgile

kõigi

et täiesti äratuntud

vastab ainult üks

paratamatult,

et

parimad

juba olemas,

potentsis

on

lahen-

juba

ette

määratud.
Leiutamine

nendega

seisab seega

kohtamises

ja

ettemääratud

parimate

lahenduste

avastamises,

nende realiseerimises. Kõik olevad lahenduste variat-

sioonid tähendavad seega ainult teelolemist,

assümptootilist

lähenemist ideaal-

seile lahendusile.
Kui

leiutaja

on

tabanud tema

poolt

ülesseatud

probleemi ühemõttelisuse, siis

tuleb temal vaid kiirete sammudega läheneda ettemääratud ühemõttelisele ideaalsele lahendusele.
Sellest aga

järgneb,

kellegi poolt juba
Kuna

parima,

selle

Selle

plaani

probleemide

kõigi aegade

lahendamisel

kohaselt.
on

kehtiv

kõigi

siis üldiselt tehnika tähendab loomise

kohta kehtiva

plaani kohaselt ja leiutamine

kohtamist.

ülivägeva asjaolu väljendamiseks

Järgmine:
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probleemide kohta,

teatud kindla

plaaniga

määratud kindla

ideaalse lahenduse ettemääratud ühemõttelisus

tehnikas võimalike

jätkamist

et me töötame uute tehniliste

varem

mina ei leia kohasemat avaldist kui

KUNAGI ÖELDUD, KUNAGI KIRJUTATUD

“Meie kohtame tehnikas

kes kasutab inimese vaimu Oma loo-

Loojat,

Nagu
kaudu

:

mingu jätkamiseks.”
juba tähendasin,

ma

kusagil peidus

toob

tehnika

olevad ettemääratud

oma

vaimse

esindajate

kujundid

nende

tegevuse

potentsiaalsest

val-

misolekust meid ümbritseva nähava looduse tõelikkusse, sellega pidevalt rikastades nähtavat loodust.
me

seisame tehnika transtsendentse olemuse

Loomisraamatu

igivanad

sõnad:

“Tehkem inimese eneste näo

valguses ning

omavad

uue

järele eneste

sarnaseks” kerkivad üles

kuidas

piiramatul ajavältusel,

jätkata loodu

Vastus haaraks

enneaegset

uues

mõiste.

Kui süveneda küsimusse, millised tehnilised
datavad

ees.

;

Siin

siis

probleemid

on

üldse lahen-

jõuame paratamatult välja üldprobleemile,

edasiehitamist.

sügavaimaid probleeme ja

tähendaks loomise

jätkamiskäigu

avastamist.

Säärased küsimused nagu teiste tähtede maailmade äravõitmine,
siiski fantaasia-

nuprobleem maailmaruumis, jõuavad

ja

s.O.

len-

unistusevallast lähe-

male täpsete kaalutluste võimalusile.

Äoonide,
oli

aastatuhandete tähendus esineb

paistnud täitumiseks,

listeks ette ära tundma

kauges

uues

valguses. See,

mis meile seni

osutub vaid ettevalmistuseks. Meie osutume suute-

osa

Looja plaanist,

inimkonna ülesandest

ja ta

saatusest

tulevikus.

“Veel

mitte haaratavaid

kindlustatud

ja juba

osa võtma loomise
Maailma

ja

vorme

omandanud,

äoone kestnud olemise

kuid

loomisseadusiga

sügavusist kutsub

inimkonna eluavaldise vaatlusel

omas

sügavaimas

Immanuel Kant avastas kolm üksteisest
eraldatavat valdkonda
Kanti esimene valdkond

muskäigus.

meid

Looja

jätkamisest.”

riik haarab loodusseaduslikkust maailma sünd-

Teise riigi Kant avastas eetikas,

inimese elus kõikvõimsat

teadvuses

riiki.

tingimustetut

s.o.

kõlblusseaduses,

kategoorilist

imperatiivi,

mis

kujutab

mis määrab

sihi inimese tahtmisele. Kanti kolmas riik käsitab esteetikat
ja otstarbekohasust.
Kanti kolmes

rimistegevusse,
misele,

see

ei

riigis

s.o.

meie ei leia

midagi

inimese

tehnika üle. Et tehnikast avaneb

kerkinud

tol

ajal

veel Kanti

otstarbepärase

uus

realisee-

tee maailma äratund-

mõtlemissfääri. Ka

edasine

ta

kolmanda riigi väljaarendamine ei aitaks: Kanti maailma kolmikjaotusest ei
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piisa

tema kolmele

enam:

osutub

riigile

realiseeritavate, potentsis

ettemääratud tehniliste ideede
See riik osutub

on

milleks

ühemõtteliselt

ning

lahenduste riik.

ja vägevaks. Neljanda riigi kujundite

suureks

Igakord,

kui

meie ümbrusse voolab

juba tähelepanu juhtoob

neljanda riigi

loodusse,

avab ta seega

leiutaja

üle meid ümbritsevasse nähtavasse

väravad, mille kaudu

loodusseaduste

uus

kindlusega

võim.

edasimõjuv

Neljanda,
ideede

olevate

nende võimuküllus, millele olen

tinud aurumasina leiutamist mainides.

kujundid potentsist

praegusel ajal neljas riik,

valmisolekus

parimate

piiramatult

tunnuseks

vägevaks

lisandub

s.o.

parimate

ühemõtteliselt ettemääratud

lahenduste

lootustäratava tähtsusega

riigi

olemasolu

on

realiseeritavate tehniliste

ning

meeleolukindlustava

vägeva,

eriti just väikeste riikide

väljavaatega

ja

ning rahvaste

suhtes, kes ei ole rikkad looduslike maapõuevarade ja jõuallikate poolest,
milliste hulka kuulub ka meie kodumaa
Soome

ja

saadab maailmaturule seda, mille

Iga maa
teiste

kuuluvad meie lähemad

ja

maadega.

võrreldes

See väide

on

poolest

ta on

meiega paremaid tooraineid,

intellekti

meeles

—,

üleolekus, võrreldes

kehtiv meiegi kohta. Kuna aga teised maad omavad
siis tuleb meil mahutada

aparaatidesse, masinatesse, keemiaproduktidesse

tesse,

naabridki,

Läti.

pidades,

et ainult saadustesse

saadus-

oma

rohkem vaimset ollust

peidetud

vaimukülluse tõttu

ostaks välismaa meilt ja et tehnika, tähendades vaimse intellekti võitu tõrkuva
mateeria üle, evib väärtust ainult sel määral, kuivõrd täiuslik

on

intellekti võit

mateeria üle.
Sellest aga
tuleb

püüda

Ainult

et olla võistlusvõimeliseks teiste maadega, meil
oma

kultuurilist

kultuuriline tase, süvendatult

kõrge

janda riigi

järgneb: selleks,

tõsta võimalikult kõrgele

ja

intellektuaalset taset.

väljaarenenud

ühemõtteliselt ettemääratud tehniliste ideede

intellekt ühes nel-

parimate

lahenduste

olemasolemine kindlustab meie kodumaale väärilise koha teiste kultuurrahvaste
peres.
Nende väidete tõenduseks luban endal tuua kaks veenvat näidet.

Kõigepealt
Taani

riik,

on

meil seni valitsevate ettekujutuste kohaselt

mis nagu

Olgugi

et

Taani:

meiegi ekspordib võid, juustu,
põllumajandus

Taanis

on

mune,

rajatud

puht-põllumajanduslik

peekonit.

täielikult tööstuslikele

printsii-

bele, oleme jätnud Taanit käsitledes nitütelda kahesilma vahele Taani

jooneliselt väljaarendamisel

oleva

masinatööstuse

võtlikkuse, mis ulatub üle kogu maailma, haarates
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ja

oma

Taani

suure-

intellekti

ette-

tegevusega peagu kõiki
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riike.

Nagu teada,

on

Taani ettevõtlikkus ulatunud

meiegi kodumaale

raudteede

ja sildade ehitamise alal.
1933.
verentsi
ma

sel

Skandinaaviariikide

a.

puhul

oli minul

juhus

puhul tähendan,

et

poolt korraldatud

tutvuda Taani

Kopenhaageni

ülemaailmse osalise
jõukon-

masinatööstusega.

linna

elektrijaamas

Taani enda ehitatud, tollajal maailma suurimad diiselmootorid,

ja rongid
Taanis,

teatavatel liinidel

ja

Taanis sellest hoolimata

on

Šveits püsib
on

suure

et Taanis laevad

Taani

Šveits.

on

maailmamajanduse kriisiaastad,

nn.

kvaliteediga

arenemas

ettevõtlikkuse tõttu.

küll osalt turismist, kuid sellest üksi ei

näidanud

jatkub, kui

diiselmootoritega.

hiilgavalt välja

intellekti kõrge taseme kui ka Taani

Teiseks näiteks

seda

ehitatud

teada, ei leidu ei rauda ega kivisütt, kuid kõrge

nagu

masinatööstus
kultuuri

Taani enda

liiguvad

Vist

olid üles seatud

piisaks kaugeltki,

nagu

sissetulekud

kus Šveitsi

turismist olid langenud katastroofiliselt. Nagu Taaniski on Šveitsis suurejooneliselt arenenud kõrge kvaliteediga masinatööstus (nii kellade- ja täpsete
mõõduriistade kui ka elektri-, jõu- ja töömasinate tööstus). Näiteks

on

praegusel

hetkel Sveitsis Orlikoni masinatehases ehitamisel maailma võimsaim elekt-

rivedur, mis hakkab liikuma Euroopa raskeimal teeosal Gotthardi liinil.
Me näeme,
maldab tal

et

ainult

Meel:üks:näide:!

Nagu teada,
kuni viimase
Kui

imelik

see

oma

Väga üllatav,

ja

on

kasutas

ja

intellektuaalne tase või-

saadusiga.

koorelahutajate
oma

näidata

seisukohta sel alal.

põhjanaaber

separaatoreid suurel

seejuures väga õpetlik

teed, millist

intellektuaalse

taseme

leiutusemaa, kes

separaatorite

monopolistlikku

ka ei ole, meie lähem
valmistatud

kuid

püüdnud

kultuurilise

kultuuriline

teiste maade

2s

Rootsi

ajani

praegusel ajal

Olen

Šveitsi kõrge

edukalt võistelda

ekspordib

Soome

määral

just

Rootsi.

näide.

tuleks

meilgi

saavutamine

käia: võimalikult

olgu

meie kindel

kõrge

püüe

prae-

gusel hetkel ja tulevikuski. Eesti rahva ettevõtlikkuses, ta tubliduses ja visaduses
ei tohiks olla kahtlust.
Kõik

see

tunnustada,

nõuab iseenesest mõista mõnda aega. Suurima
et

kõrgemalt poolt ongi juba

samme ses suunas. Likvideeritud

ette võetud

Tallinna Tehnikumi

Ülikooli suletud Tehnikateaduskonna

varemetel

on

tänutundega

mõningaid

(1920.

a.

tuleb

otsustavaid

põhikiri) ja Tartu

õitsema kerkimas Tallinna

Tehnikaülikool. On asutatud Loodusvarade Instituut, Eesti Teaduste Akadee-

mia,

on

loodud rida

teisigi

instituute

ja komiteesid,

mille ülesandeks

on

uurida
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Eesti

maapõues peituvaid

kodumaa

hüvanguks ja

loodusvarasid

ja näidata teid nende kasutamiseks meie

õilistamiseks.

j

Ühenduses eespool piiritletud tehnika olemusega
põhimõttelise

küsimuse

Laialdased

ringkonnad

võib tarvitada

arvamisel,

on

oma arvamust

igasuguseks

või salata, et tehnilisi tootmeid
mürk kui ka

arstirohi,

peatuda järgmise

juures.

indiferentne, ja püüavad
loomingut

tahaksin

et tehnika olevat eetiliselt

selle

põhjendada

otstarbeks: nii õilsaks kui ka

tarvitatakse

nii hävitamis- kui ka

ükskõikne,
et tehnilist

seigaga,

kurjaks.

Ei

otstarbeiks: nii

mitmesuguseiks
abistamisabinõud

on

kahtlemata

tehnika tootmed.
Mida

tähendab? Vist ainult

see

sugusest väljaspool

tehnikat

omakasupüüdmisest,
olelevaid võimalusi

ju inimesed

seda,

et

inimene, olles mõjutatud mingi-

seisvast imperatiivist nagu

võimuahnitsemisest või

ei peatu tehnika õilsate väravate ees, vaid tarvitab tehnikas

kurjasti

seaduslikugi

oma

egoistliku eesmärgi

korra väravate ees, kuid

saavutamiseks. Ei peatu

keegi

seadusliku korra olemust seepärast indiferentseks ainult

kuritegevuse

püüa kunagi tõendada, et ta on olemas

teevad teadus

gepealt

ja

hüvanguks ja

ta

Igast

peituvate

vaid enda

vaimsete

jõudude,

ja

eetilisele

peidetud

imperatiivile

Selles teenimise

ja loomise tungis

kogu ühiskonna, rahva, kogu

tehnika

suur

Ühele

pedagoogiline,

ülitähtsale

asjaolule

sügav

tuleks veel

Nii tehnilise tootme valmimisel kui ka

hüvangu

eetiline

oma
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hingega ja püüetega

oma

töö

valjusega

imperatiiv.

edendamiseks seisnebki

ja sotsioloogiline

hiljem,

tähtsus.

kui

see

asub

juba

inimkonna

valjusega nähtamatu Kõrgeim

“Faust'is” maailmavaimuks. See

Võim ei andesta tehnikas ühtki viga. Ei ole tehnikale
oma

sama

teenida.

tähelepanu juhtida.

teenistuses, on tehnikas kogu aeg valvel piiramata
Võim, keda Goethe nimetab

ligimest

mitte üksiku inimese või kitsa ringkonna,

inimkonna

ta eriti

üksi

tehnikale pühen-

vastab tehnikas

kehtiv tehnilise leiutamise, ligimese teenimise, ta abistamise

vaid

seda

luues laialdasi võimalusi

dunud inimese truudusevaim, inimesi abistamise soov, ta tahe

kategoorilisele

ja

au

inimese intellekti arenemiseks.

tehnika tootmest peeeldub meile vastu tasse

Kanti

pärast, nagu

rahuldamiseks, vabastades kõi-

inimkonda teda alandavast füüsilisest tööst

inimestes

seepärast,

et on olemas

kunst. Tehnika otsib endale niiütelda kuulsust

teenimises inimkonna

mõjusas

tunnistada

mõtlegi

nähtused.

Tehnika ei

sageli

ei

juures;

pühendunud

teeb ta vähimaidki

Kõrgeim

inimene

kõige

kontsessioone kas

KUNAGI

oma

nõrkusele või

tagajärjed võivad
Sel viisil

omakasupüüdlikule ahnitsemisele,

KUNAGI KIRJUTATUD

siis ei õnnestu töö

olla väga

ebameeldivad, koguni katastroofilised.

tehnikale

pühenduv

õpib

et tuleb olla

ÖELDUD,

ennastsalgavalt

inimene

truu oma

juba

tegevusele,

noorest east peale

täiesti unustades

ja selle

tundma,

sealjuures

iseenese kitsad huvid.

väljajõudnud

Olen

aktuaalseimale küsi-

mõtteavaldusiga praegusaja

oma

musele, nimelt: missuguses vahekorras peaksid olema Tehnika jaMajandus
Tehnika olemuse vaatekohalt.
Tehnika, olles majanduse sisu,

tihedaimalt seotud

talle omasest ühiskonna, rahva

Väljudes
tehnika

on

inimkonna

vajab majandust

realiseeritavate kvaliteetide

jakogu

majandusega.

inimkonna teenimis-aatest,

vajaduste selgitamiseks,
inimkonna

levitamiseks,

oma

neljast riigist

õiglaste vajaduste

rahul-

damiseks, inimkonna hüvangu ja õilistamise kindlustamiseks.
Milline inimkonna kahest mainitud

juhtivat

kas Tehnika või

osa:

Majandus?

Selle küsimuse ümber kestavad
tohiks olla
kuuluvale

enam

kaugel

on

seni talle

miseni läheb inimkonna

kahtlust,

muutuvad
ka

ajalooks

veel

ägedad vaidlused,

hetk, mil tehnika vastuvaieldamatult

pandud

külluses. Kuid tehnika tulemuste

et selline

praegugi

kuid ei

pääseb temale

kohale.

juhtivale

Tehnika

see

tegevusest peab etendama seejuures

ülesanded täitnud

praegusel

õiglane

hiilgavalt ja ettenähtamatus

ja tehnikainimeste õiglasele hindamisele jõudarenemisastmel küll veel mõnda aega. Pole

hindamine tuleb

sama

kindlusega,

paratamatult

nagu

üleelatud ühiskondlikud vahekorrad-seadused. Meile, tehni-

esindajaile, jääb seejuures

laseks hindamiseks sel

teel,

ülesandeks ettevalmistada
loome

et

oma

pinda

Tehnika

tegevusele vajaliku

õig-

filosoofilis-

ilmavaatelise aluse.
Olles kui tehnik

sügavaimalt

ülesannete lunastavas

olemuses,

veendunud

Looja poolt

Tehnikale määratud

lubaksin endale kujutada ideaalset tehnilis-ma-

janduslikku riigikorrastust tehnika

ülesnnete vaatekohalt

üldjoontes

vahest

järg-

miselt.

Oletame,
arvamises

ja

mõtlemisviis

et

tehniline

on

leidnud tähendatud

sõnaga oletame,

et selles

riigi

on

läbi

löönud

mõne

riiklikus elus kohast

ettekujutatavas riigis

on

riigi

avalikus

avaldust,

ühe-

loodud tehnika keskasutis-

ministeerium.
Kuidas
tava

kujuneks

säärase

tehnikaministeeriumi

riigi edaspidine majanduslik

vaatekohalt tolle

ettekujuta-

ülesehitamine?
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Oletame, et mainitud riik omab raudteid, maanteid ja veeteid, et ka õhk

on

muutunud teeks.
Oletame

edasi,

et selles

Riigi

elanikud

Lõpuks

energia-allikaid: põletise-

põlde,

heinamaid

ja

metsi.

olgu mitmesuguse tegutsemis- ja teenimiskõlblikkusega.

omagu füüsika-, keemiatituute.

leidub laias ulatuses

riigis

koski. Pealeselle riik omagu

lademeid, turbarabu,

tähendatud

del, olgu olemas

suur

tehnilisi laboratooriume

ja igasuguseid

vabrikuid

riigis olgu

mitmesugustel

Riik

uurimisins-

tehnilistel ala-

inseneridepere.

Tehnikaministeeriumi seisukohalt võiks vaadata
tehnilisele ettevõttele

ja

kõigele

sellele kui ühisele

osakondadega, hulgaliste võimalustega ja väga

suure arvu

mitmekesise produktsiooniga.
Olles heatahtlikuks

ja

mis kavatseb võistelda
rahuldada

tarvilisel määral ka

nisteeriumil tuleks riigi
lahendada kolme

sõnadega

ja

ettevõttega

on

ja

samal

ajal

säärasel tehnikami-

eluvajadusi,

riik”

ja

mida

pidevalt selgitada,

ka vist kokkuhoidlikemad

sellega

“Ettekujutatav riik”,

“Välismaa”

ülesehitamisel pidevalt ja süstemaatiliselt

vajab “Ettekujutatav

Teiseks: Millised

ettevõttele

küsimusi:

tuleks süstemaatiliselt ja
ühes

juhiks

sisemaa

oma

majanduslikul

järgmisi

Esiteks: Mida

reaalsed

hoolitsevaks

maailmaturul

tähendatud

vajaduste

dused?

vajab “Välismaa”,

millised

on

teiste

tegelikud,

s.o.

vajadused?

võimalikud

ja kohaseimad

lahen-

;

Kolmandaks: Millised meetodid

on

otstarbekohaseimad tähendatud lahen-

duse saavutamiseks?

tehnikaministeeriumi

siis

sellega peaks

kogu

rahvale

Kahjuks peab tunnistama,

Selle

ja hüvang,

rahulik

hiilgavale

tõusule

ja

ennenähtamatule

viiv elukäik.

rasele ideaalsele

et inimkond seni ei ole veel

majanduslikule

põhjuseks

poliitiline

plaani kohaselt,

kodanike heakäekäik

olema loodud kõik eeldused, et oleks kindlustatud nii üksikule

kodanikule kui ka

õitsengule

tehniline tegevus toimub kindla

“Ettekujutatava riigi”

on

on

rahvaste

korrale.

välja jõudnud

sää-

'

Kui

mille ainsaks sihiks

ajalooliselt mõjutatud

omasugune kultuurne

areng ühenduses praegu kehtiva liberalistliku

ja

erakapitalil põhineva

eramajandusega.
Olgu tähendatud,
võiks kõnelda kahest
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et olenevalt lähemast

eesmärgist,

majanduse üldvormist,

mida taotleb

niiütelda kahest

majandus,

majandusest.
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Kõigepealt

minu

ideaalse

poolt kirjeldatud

tehnilis-majandusliku

korras-

tusega kooskõlas olevast majandusest selle õilsaimas mõttes, kus esiplaanil
seisavad rahva

ja riigi majanduslikud vajadused ja huvid; selline majandus

täiesti kooskõlas tehnika õilsa
üldhuvide

ning

ühest keskusest
et sellise

kapital,

ülesandega:

üldtarvete rahuldamisel. Seda

tuleb tähendada,

majanduskorra juures majandamiseks vajalikud abinõud, eriti tegevus-

on

riigi

omad.

kapitalile rajatud
tegelikult

nn.

esineb

vaba ehk liberalistlik

haaranud tehnika

riigi majanduselus peamiselt

võimupiirkonda,

oma

on

era-

olles

üldplaanita eramajandus, mis,

seda seni kasutanud ainult

tulutoovuse otstarbel.

Tuleb tähendada, et

eramajanduse eesmärgiks on

valmistatavate tootmete headus

väärtus

ja

tähtsad,

kuivõrd selle läbi

Kahe

kirjeldatud

val esineb
Neist
on

saavutada

suurt rahalist tulu. Tarvitatavate tööviiside

võimalikult

seda

võiks vahest nimetada

majandust

reguleeritavaks plaanimajanduseks. Seejuures

Praegusel kapitalistlikul ajajärgul

oma

oleks

teenida ühiskonda, inimkonda selle

nüüdisajal

on

veel

näidanud

tehniline

puhaskasu.

tendentsiga majandusliku printsiibi

kõr-

vahepealseid majandusvorme.
tahaksin esile tõsta üht, mida, nagu

vahepealseist majandusvormest
senised

tehnika seisukohalt kui

tegevusega

ainult sedavõrd

eramajandusele

on

võimalik tõsta rahalist

niiütelda äärmise

oma

meetodite

kogemused,

võiks

üldiselt

vastuvõetavaks

lugeda

ülemineku-majandusvormi praegusest kapitalistlikust

ajajärgust.
See

juures
varem

majandusvorm

kasutab

oma

võrdlemisi suurel määral

kirjeldatud õilsat,

seega teatud

tegevusel küll erakapitale,

just

neid

paremusi,

inimkonda teenivat

plaanimajandust, ja kujutab

ülemineku-majandusvormi erakapitalile rajatud
liberalistlikust

loomuga vabast,

mille ülesandeks, nagu

eespool

on

kuid evib seal-

millised liseloomustavad

eramajandusest
tähendatud,

on

õilsamale

teenida

endast

anarhistliku ise-

majanduskorrale,

ühiskonda, inimkonda

selle üldtarvete rahuldamiseks.
Sellise

majanduseprintsiibi teostajaks

mõttes, mitte

kapitalist

Tähendatud

on nn.

ettevõtja

rahvast,

on

liberalistlikku

nii

majandamisel

selle sõna õilsamas

eriliselt esile kerkiva kasupüüdliku

vahepealse majandusvormi juures

siibina esikohale

Säärase

oma

on

mentaliteediga.

seatud vankumatu

print-

inimkonda teenimise aade, mitte kasupüüdmine, mis

eramajandust

majandusvormiga

iseloomustavaks

tunnusmärgiks.

tööstuslikud ettevõtted

on

üldse kui ka tootmete produtseerimisel

seni olnud

ja

teerajajaiks

nende levitamisel.
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Tööstuse

ja

au

hea nimi

saavutamiseks, kuna

on

olnud

rahaline tulu

ergutajaiks kõrge kvaliteediga

kasu

seejuures

on

tootmete

osutunud vaid tasuks

inimkonna teenimise eest.
Sääraste

ettevõtjate

masõjaaegsed

määral ka Am.
Omal
oli

vaja

esindajaid

nagu Verner

Ühendriige praegusaja

olid Saksamaal enne-maail-

Siemens, August Borsig jt.

tuntuim suurtööstur

kahtlemata oli liberalistlikul

ajal

tuua

tüübilisemaid

suurtöösturid

eramajandusel täita

teataval

Ford.

Henry

suuri ülesandeid:

päevavalgele maapõues peidetud varasid, teha maapind viljakand-

vamaks, juhtida tootmed inimkonnale tarvitamiseks. Kõik

see

tähendas tollal

inimkonna suurt kultuurilist edu.
Kuid ühenduses

eramajanduse

kiire

arenemisega

meeldivaid kõrvalnähtusi: tekkis omakasu-

tekkis samal

ja rikastumispüüd ja

ajal

ka eba-

võimu

järele

ahnitsemine.

Omakasupüüdlik
duse niiütelda

vaim osutus mõne

aja pärast kogu tehnika, kogu majaneestvedajaks ja, peab tunnistama, on säärasena kahtlemata suure-

jooneliselt kaasa

aidanud tehnika ülikiirele arenemisele.

Sellest hoolimata tuleb tahestahtmata
vaim

on

teotsevate

natanud

tööjõudude

ja praegugi

produtseerimisest,
Tuleb

jõud

on

tamisele

suure

kohtlemisel väga

omakasupüüdlik

ja levitamisel

kui ka tööstuses

erapoolikuks,

nimelt juhtivad tehnikud-insenerid

kurbusega tunnistada,

et nii

paratamatult

tise tekkimisele nii tehnikast endast

puhul

tuua

ja selle

järgmise

kunstitegelase

meistrite näitus”.
arhitekt

(Kui

Hanno

mina ei

on

kan-

ja töölised.

erapooliku eramajanduse mõju-

ülesandeist kui ka

tehnikategelasist.

kinnelduse eelmisile väidetele.

Kompus'e

eksi,

on

osa tootmete

ebaõige ja ebameeldiva ettekuju-

Möödunud 1938. aasta alul ilmus “Päevalehes”
hästi tuntud

tagajärjel

mõnelgi juhul juhtivad tehnilised

alistuma

seega teadmatult kaasa aidanud

Luban endale sel

mille

veel kannatavad need, kes otseselt võtavad

olnud sunnitud

ja on

et mainitud

nentida,

osutunud nii tootmete produtseerimisel

(jaanuar

nr.

10) meile kõigile

sulest artikkel teemal “Vana-

härra Hanno

Kompus

ise tehnik

ja seega küllaldaselt kompetentne arvustaja.)

Käsitledes artikli

sissejuhatavas

helduvust möödunud XIX-dal

osas

sajandil,

kunsti stiilide

härra Hanno

ja

voolude kiiret

va-

Kompus jõuab järgmisele

otsusele, mida tuleb hinnata mitte ainult autori kitsa eriala,

s.o.

kunstiajaloo

seisukohalt, vaid võimalikult laiemalt vaatekohalt, eriti aga just tehnika olemuse

ja ta

ülesannete seisukohalt.

Härra Hanno
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“Suurest Prantsuse revolutsioonist saadik maailm

pole

suutnud stabi-

enam

liseeruda; Euroopat haaras sealt peale loominguline rahutus, mis pole lakanud
tänaseni. Järjest arenev kapitalism seob inimesi aina enam majanduslikult ja

sellega

võtab kui

pihtidesse

palavikku sattununa
Nii ei

nende füüsilise eksistentsi, aga inimvaim otsekui

aina hindab väärtusi ümber.

jõuta kunagi

stiilini. Just nimelt “ei

tehta, stiil tuleb ise, kui seks

Kapialism

Kapitalismil

kapitalism

on

vaid kaks maaklerit, need

ei usuks

kumbagi,

nende kalkulatsioonidel

dentaalseid sihte
Pean

on

peale selle ainsa,

tähendama,

et toodud

kui neil tuleks

liberalistlikust

mis

on

kapitali mõte,

väited sisaldavad

Keegi

on veel

siht

majanduse

Mis

ja eesmärk: profiit."

väga palju
on

kurba tõtt, kuid

põhjustatud ning

ainutähtsuse

Säärane

eba-

allakriipsutamise

kapitalist ja

inimkonna seisuslikud vahed, siis
On tekkinud

temale vaenulik, viletsusega ümbritsetud

proletaarlane.

on

puutub kõrgemasse
paratamatult

langetas

tekitanud inimkonnas klassivahed.

eramajandus

tehnikusse

insenerisse

Hamlet'i küsimuse

poolikule mõjutamisele

ees:

—,

siis tekkinud olukorras

kas alistuda

eramajanduse

või loobuda tehnilisest tegevusest. Pole

era-

mingit kahlust,

et kõrgem tehnik-insener kui harilik surelik, kui nõrk inimene alistub

duse

et nende

teisi, transtsen-

;

Kui Suur Prantsuse revolutsioon

ta seisab

seda neilt ka ei

erakapitalile rajatud eramajandusest.

tagajärjel.

kõikvõimas

vaimliselt.

pähe kinnitada,

ja julgetel riskimistel

meeldiv olukord võib tekkida ainult

liberalistlik

seo

kaupmees ja insener.

rõõmustaval viisil ainult sel määral kuivõrd need väited

mõjutatud

looda, stiili ei

meie võime arvata sel

pole annud, ning

seob küll füüsiliselt, kuid ei

neist ei ole transtsendentaalseid eesmärke.

ja keegi pealegi

loomingul,

sest stiili ei

ei ole ideed, transtsendentaalset ideed; tal ei ole Jumalat, usku

ja preestreid. Kapitalismil
Kummalgi

jõuta”,

vaimseid eeldusi.

neid eeldusi siiamaani

tunnil kehtivaks tõeks, et

oota

on

eramajan-

survele.

Tehnikale

on

kogu

ja isiksust, tegevat

aeg

teda

tehtud ettteheiteid: tehnika surmavat inimesevaimu

ükskõikseks eluavaldiste

vastu,

orjastavat inimest,

sundivat teda tegema tööd tervisele ohtlikes kohtades; tehnika olevat sotsiaalse
viletsuse

põhjuseks, koguni

inimkonna needuseks.

Need etteheited tehakse tehnikale harilikult
tuues

miljonitesse

suurtes

ulatuva

töölistepere

ringkondade poolt, kes,

tööstusmaades, ei ole veel jõudnud arusaamisele,

muselt ei ole

sugugi

esile

tõelise olukorra salatamatut viletsust

inimkonna vaenlane, ta

orjastaja,

et tehnika

vaid

just

oma

ole-

vastuoksa ta
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vabastaja,

toetaja ja abistaja kõigis

ta

hädades, vajadusis ning kannatusis. Ja

ta

kui siiski vastuvaieldamatult esinevad mainitud ebameeldivad sotsiaalsed näh-

tused, siis tuleb

otsida nende

tekkimise

põhjusi mujalt, nimelt majanduse
ühekülgsest allakriipsutamisest ja selle tagajärjel tekkivast oma-

ainutähtsuse

kasupüüdlikust

liberalistlikust

eramajandusest,

kitsaste erihuvide rahuldamiseks

ja sealjuures

sunniviisil hoolitseb töölise vaimse elu

ja

mis kasutab inimest-töölist

oma

ainult vähesel määral niiütelda

ta sotsiaalse olukorra

parandamise

eest.

Pean tähendama, et

sügavad vastuolud, konfliktid tekivad peamiselt

osaliselt

mehhaniseeritud massilise produktsiooniga tööstustes, kus suured töölistehulteevad

gad

aastast

liigutusi,

teatavaid

monotoonsed
röövivad talt

ühte

aastasse

vahelüliks üksikute kindlas

ja

sedasama

järjekorras töötavate

ilma et

oleks

sealjuures

liigutused päevade, kuude,
ligasuguse töörõõmu ja

Tehnika iseenesest

pole

selles

hind sunnib

eramajandust,

tusele odavamaid masinaid,
töölisi vaimselt
olukorra
rahvaste
on

ja aegajalt

mõjutusel
seas

tegev ka nende vaim. Säärased

masinaid,
peab

nende võrdlemisi

et nende tarvitamine

paratamatult

kurnab

tekitab rahulolematusi. Tähendatud ebanormaalse

aset leidnud

tülide

konfliktide

tagajärjel

on

maailma

järk-järguliseks üleminekuks praegu

kehti-

liberalistlikust, ainult eraalgatusele rajatud plaanitust majanduse korrast

Nende

püüete

majanduse korrale.
eesmärk-seisneb üldiselt selles, et asendada individuaalset,

plaanitut eramajandust reguleeritava majandusega,
kas täiesti kaotatud või nihutatud

rahva

ja riigi

Neist

praegusaja püüetest

poolt

tahaplaanile,

kus

kasupüüdmise printsiip

kuna esikohale

on

tõstetud

vast

mainida

huvid.

plaanimajandust,
laste

kuid

ainult omakasu, võtta tarvi-

tekkimas arusamine olemasolevast ebaõiglasest olukorrast: rahvad

rohkem õilsamale

on

tuimaks,

süüdi: tehnika võimaldab võtta tarvi-

kes silmas

hakanud otsima sobivamaid teid

vast

olles
ainult

tekitavad üldist rahulolematust.

sugugi

olgugi

vahel, korrates

aastate kestel teevad inimese

tusele täiuslikke, inimesi mitte kurnavaid

kõrge

vaimutut tööd, näiteks
masinate

lubaksin endale

riiklikku kapitalismi

ja

mööda

Ameerika

minnes

Ühendriikide tehnikatege-

soovitatud tehnokraatiat.

Eespool

ettetoodud mõtteavaldusis

ja

kaalutlusis

on

puudutatud

tehnilise

tegevuse ülemal astmel seisvat tehnikut ainult möödaminnes. Siinkohal tahaksin
tema juures

peatuda pikemalt.

Tehnilise tegevuse ülemal astmel seisab, nagu
tehnik ehk
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tarvitusele võetud

teada,

teaduslikult haritud

nimetusega insener, kes

kor-
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raldab ja juhib tehnilist tegevust ja kes seejuures teeb tehnilis-teaduslikku ja
tööd.

tehnilis-majanduslikku
Inseneri

tegevus seisneb tegelikkuse kontrolli all. Kas

kas ta täidab ülesseatud

nõudeid,

kas ta vastab

teos on

õnnestunud,

loodusseadusile, kõige

selle üle

otsustavad nähtavad tõsiasjad, otsustab saavutatud edu.

Omategevuse eest

insener

südametunnistuse ees, vaid

on vastutav

ta kannab nii kriminaal- kui ka

Tehnikas

on

oma

eest.

õnnestumine.

Selles

köitvat huvi

Esijoones
peitub

ja asjalikkusega

nii suuris kui ka

juhtiv insener:

ta on vastutav

kogu tehnilise tööorganisatsiooni

temast oleneb

tööorganisatsiooni tegevuse

raske vastutuskoorem, kuid ka

kõrgemal

hea

määral

tugeva iseloomuga inimesele. Säärane inseneri tegevus pakub
Ta tunneb rõõmu vaimsest teotsemisest, võitlusest

naudingut.

nende

tegevuse tagajärgede

vastutust.

vastutust kannab

enda otsekohese töö, vaid ka

õige tegevuse

ning

teotsema hoolsuse

üksikasjus. Erilist kõrget

mitte ainult

teatud

tsiviilõiguslikku

oma

eest, s.t.

otsustavaks asjaoluks mitte hea tahe, vaid hea kordaminek. See

vastutus kohustab inseneri
väikseis

mitte ainult moraalselt, niiütelda

ta on ka vastutav oma

Ta naudib rõõmu ka sellest, et ta

äravõitmisest.

kasulikku inimkonna

hüvanguks. Lõpuks

takistusiga

loonud

on

tunneb insener rõõmu

oma

midagi

loomingu

ilmest.
Nende kolme rõõmu omapärases ühenduses seisnebki tehnilise tegevuse
köitev huvi, mis

sageli

valdab inseneri täiesti

ja teeb

ta tuimaks teiste huvide

ja

ülesannete vastu.

Praegusel,
ajajärgul

liberalistliku eramajanduse korrast alles suurel määral

vaid väärib suurimat

; Kõrgem
ja

selle

sevaist

mõj—utatud

seisab selles aga ka suurt hädaohtu, mida kaugeltki ei tohiks alahinnata,

tehnik

mõju alla,

insener
muutub

eluavaldusist

maksma panema

tähelepanu.

ja

sattudes

—,

liberalistliku eramajanduse

ühekülgseks,

ei ole selle

õigustatud

tagajärjel

määral kui

valdkonda

võõrdub peagu täielikult teda ümbrittavaliselt

suuteline end

enam

seltskondlikku-poliitilist

olevust

vas-

tavalt tehnika tähtsusele rahvaste elus.
Sellest hoolimata, et praeguse
malt seotud

tehnikaga,

et

ilma

jääks paratamatult seisma,

aja

arenenud rahvaste eluavaldised

tuleb nentida, et rahvaste

tehnikainimesed peagu täiesti kõrvale

Õigusteadlane ja kaupmees
need, kes niiütelda

on

on

tihedai-

tehnikata tähendatud rahvaste praegune eluviis

ja

riikide

juhtimisest

on

jäetud.

majandusteadlane

monopoliseerinud

oma

on

praegusel ajajärgul

kätesse rahvaste

ja

riikide

juhti-

mise.
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Meie riigi
on

kindlat

elus

poliitilises

kokku tulnud

uus

alanud

on

ja püsivat riiklikku korda
ülesehitavale tööle

Riigi

on

meie rahva
kutsutud

hoolimata

sellest,

et

kogu

meie

uue

on

kohaselt
luua uut

hüvanguks ja õilistamiseks.

igasuguste

nüüdisaegne

põhiseaduse

kelle ülesandeks

Puuduvad

ja korporatsioonide esindajad.

sioonide

ajajärk:

uus

kahekojaline Riigikogu,

eluviis

seltskondlike

organisat-

ainult tehnika

esindajad

rajatud

täielikult tehni-

pääsenud

ka mõned inse-

on

kale.
Tuleb nentida, et meie uude

nerid,

kuid

mitte kui

seltskondlike

midagi

ühist

määratud

tunneme sel

jääme

puhul

selliste

mil ei ole peagu

õigustatud kibedust,
ja

et

neile tehnika

positsioonile.
tahaksin möödaminnes meelde tuletada, et 1930. aastal

maailmamajanduse

ja millega

teatud

pääsevad õigustatult

kriis

pole kaugeltki

võtaks majanduskriis Ameerika Ühendriiges
Millal

eraisikud või kui

siiski lootma, et säärane olukord muutub

lähemas tulevikus

esindajad juba

Ühenduses sellega
alanud

siiski

tehnikaga kui säärasega.

Meie kui tehnikainimesed

olemusega

on

vaid kui

organisatsioonide ja korporatsioonide esindajad,

teatud alahindamist, kuid
tehnika

parlamenti
esindajad,

tehnika

see

kriis

veel

möödunud; paistab

ja Prantsusmaal koguni

tegelikult kord lõpeb,

uut

nagu

hoogu.

seda ei ole võimalik

praegu

veel ette näha.
Kas aga mitte

tehnokraatiaga,

Ühendriige tehnikategelased

millist

majanduskorda

soovitasid Ameerika

tekkinud maailmakriisi lahendamiseks

juba kriisi

alul?
Tuleks soovitada, et kooskõlas tehnika õilsate
end maksma

paneksid

määral avaldades
kutse-eetikat

oma

julgemalt ja

kutsealalist idealismi

(mitte

aga

nn.

võimalusel end vabastades liberalistliku erama-

janduse ideoloogiast ja järjekindlalt
õilsa teenimise ideaalile, nagu

tehnikainimesed

väärikamalt, selleks võimalikult laialdasel

kutsetegevuse puhul

hanijalgades), igal

ülesannetega

see

end

pühendades

seltskondliku

ja

riikliku

vastab tehnika olemusele, nagu seda nõuab

tehnika teenimise aade.
Meil tehnikuil tuleb
Mitte

see

pole

püüda

tõeline

teha vahet näilikkuse
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see,

mis seda

tegelikult

on,

on

taotledes

ja hüvangut.

Meie kui tehnikainimesed
tehnilise

tõelikkuse vahel.

tehnikateos, mis paistab säärasena või mida

võimalik vahest tulusalt müüa, vaid
inimkonna tõelist teenimist

ja

peame

olema teadlikud sellest, et meie vaimse

tegevuse kaudu teostub Looja looduslik ilmutumine meid ümbritsevas

KUNAGI ÖELDUD, KUNAGI KIRJUTATUD

maailmas,

et kõikide meie kaaskodanike heakäekäik

häda oleneb meie truu-

ja

dusest ja et meie ehitame praeguses olevikus meie kodumaa tulevikku.
See

asjaolu

kohustab omakorda meie kaaskodanikke-mittetehnikuid suh-

tuma väärilise tõsiduse

ja süvendatud arusaamisega Looja poolt

tehnikale mää-

ratud õilsatesse ülesannetesse.

Ühenduses sellega

tahaksin hüüda

kõigile

meie kaaskodanikele-mitteteh-

nikuile:

Austage omi

tehnikuid!

Ärge unustage,
teie elu (ja

kohta)

see on

et olete mähitud nende

et kõik

tehnika kaudu loodud

jällegi

ning kustub,

teadlikud selles, et teie,

põlvede õlul,

tegudesse ja püsite

kehtiv nii üksiku kodaniku kui ka kogu rahva,

oleneb nende kätetööst

Olge

'

praeguse

asjad-esemed,
ja et kõik,

kui

see

kogu

tegudel,

et

inimkonna

töö lakkab!

aja elanikud, püsite

mis teie eest leidsite

mis teie

nende

oma

möödunud

ümbruses,

pärandate tulevastele põlvedele,

on

osutub

tehnika teoseks!

Veel kord luban endal hüüda:

Austage

omi tehnikuid!

Kõne II Eesti

inseneridepäeva avaistungil

13. mail 1939 Estonia teatri rohelises saalis
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VARIA
AVALIK POORDUMINE EESTI VABARIIGI

PEAMINISTRI POOLE
15. november 1999

Tallinn,
Austatud hr Mart Laar,
Tartu

Ülikooli

Sihtasutuse

gufondi nõukogu ning

usalduskogu ja

nimetatud

Pidades

sotsiaal-majanduslikku arengut.

Tallinna Tehnikaülikooli Aren-

ülikoolide rektorid
silmas info-

arutasid

ja

ühiselt Eesti

kommunikatsiooni-

tehnoloogiate (IKT) arenguperspektiive, tervitame igati valitsuskoalitsiooni
programmilist otsust “IT Kolledži” asutamiseks riigi, ülikoolide ja erasektori
koostöös

ning

toetame rektorite

kirjas väljendatud põhimõtteid

selle

eesmärgi

saavutamiseks.
Peame informatsiooniriduse kvantitatiivset

ja

ja kommunikatsioonitehnoloogiaga

kvalitatiivset edendamist

kamatuks rahvuslikuks ülesandeks

seonduva ha-

esmaoluliseks

ja

edasilük-

loodame selles valdkonnas otsustavat

ja

tegutsemist.
Eelnevast tulenevalt kinnitame erasektori
selles

projektis

võrdväärse

igakülgset

partnerina, sealhulgas

valmisolekut osaleda

osutades

märkimisväärset

rahalist toetust lisaks oma oskusteabele.

Loodame, härra peaminister,
ühemõtteliselt
riik

on

aasta

et

ja selgelt Eesti riigi

peate omalt poolt võimalikuks otsustada
projektis. Loodame, et

osaluse ulatus selles

valmis leidma kolledžile sobiva asukoha Tallinnas

riigieelarves

võrreldavalt

eraldi artiklina ette

Tiigrihüppele

eraldatud

projekti

vahenditega.

edukaks käivitamiseks tuleva aasta esimesel

ning nägema

tuleva

käivitamiseks tehtava panuse
Oleme seisukohal, et

septembril

õppetöö

vaja langetada põ-

on

himõttelised otsused võimalikult kiiresti.
Eelneva edasiarenduseks
Eesti

riigi ja

dava

ettepaneku.

ning

arvestades infoühiskonnastumise tähendust

rahva tuleviku seisukohast teeme Teile, härra
Eestis tuleks käivitada

gramm, mis toetaks erinevaid

pikemaajalisem

arendusprojeke, pidades

kasvavat tähendust Eesti rahvusliku rikkuse loomisele
selle

programmi

miljonit

rahastamine avaliku

krooni aastas

on

töötatud

arengukava

Tallinna Tehnikaülikooli

usalduskogu

Arengufondi

sada

võiks reali-

Lugupidamisega,
Kraft

nimel esimees Vahur

nimel esimees Toomas Luman

Tartu Ulikooli rektor,

professor Jaak Aaviksoo
professor Olav Aarna

Tallinna Tehnikaülikooli rektor,
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suurusjärgus

või seaduse alusel.

„

Tartu Ulikooli Sihtasutuse

pro-

ja tööhõivele. Leiame, et

erasektori koostöös

igati põhjendatud ja vajalik. Programmi
välja

täien-

silmas selle valdkonna

'

seerida selleks otstarbeks

ja

peaminister,

infoühiskonna

IN MEMORIAM

JÜRI TADOLDER
03.08.1931—11.12.1999

masinaelementide kateedri

Kauaaegne
õppejõud
Pere oli

jätkas

dotsent Jüri Tadolder sündis

paljulapseline. Õpinguid

ja hiljem masinaõpetuse
kus ta vanemad

instituudi

pidasid

talu.

alustas Jüri Tadolder kohalikus koolis

ning

Taageperas,

1947 Tihemetsa Metsatehnikumi metsatööstuse osakonnas, mille ta lõ-

petas 1951. Järgnes lühike tööaeg Paide metsapunktis meistrina, mille katkestas
minek
töö

Sõduriaastad möödusid

sõjaväkke.

metsapunkti

Peterburi Metsatehnika Akadeemia
ta cum laude

Kaug-Ida

meistrina Hiiumaal. Soov edasi

“Standard”,

kust

masinaelementide kateedrisse. Sellest

H.

prof.

algaski

Viis aastat

“Tehniliselt

pärast kateedrisse tulekut

puhaste

Lepikson

ta

J. Tadolderi

1962 kutsus tööle

õppejõutegevus,

J. Tadolderile

dotsendi kutse.

on

Aastail 1968—1991
dumine

ja

vanemõpeta-

Tema töid

joas”.

paljud

materjalide ja pinnete

loojana

Eesti

puhaste

autorid. 1968 omistati
abrasiivsele

preemia.

toimetas Jüri Tadolder ülikooli toimetiste

sarja

“Hõõr-

kulumine masinais”', kus ilmus 14 kogumikku.

Jüri Tadolder osales

Üheks

refereerinud

1977 sai ta

erosioonile katsetamise meetodi ühe

mis

kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal

metallide kulumisest abrasiivi

metallide abrasiivse erosiooni alal

mille

aastat konstrueerimisinsene-

kestis ühtekokku üle 37 aasta. Alustas assistendina, edutati 1965

jaks.

Järgnes

viis Jüri Tadolderi

metsaekspluatatsiooni teaduskonda,

lõpetas 1959, töötades seejärel kaks

rina mööblivabrikus

karmides oludes.

õppida

ulatuslikumaks

“Tööstuslike tolmude

tegusalt uurimistöös, sageli lepingu
uurimisteemaks,

mida tema

abrasiivsuse määramine”,

Turbiiniinstituut. Arvukad tööd

vastutava

täitjana.
oli

juhendamisel tehti,

tellijaks

Peterburi

Katla-

ja

desintegraatorite rootorite, agloekshausterite

labade, tsentrifugaalveskite ja paljude muude abrasiivse erosiooni tingimustes
töötavate detailide kulumiskindluse tõstmise alal tähistavad Jüri Tadolderi kui

inseneri

ja

teadlase tegevust.

1984—1992 oli ta masinaelementide kateedri

juhataja, seejärel

1994 töötas

masinamehaanika

õppetooli juhatajana masinaõpetuse instituudis,

masinaelementide

ja

Jüri

Tadolderi

publikatsiooni.

mis loodi

:

mehaanika aluste kateedri alusel.

teaduslike

Viimane

ja metoodiliste

tööde loetelusse

masinamehaanika

kogunes

loengukonspekt

ilmus

üle 60
1998.
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J. Tadolder oli hinnatud

jana.

Tema

suse

uue

tuli tal

õpilastele.

seda nii lektorina kui ka

projektide juhenda-

põhiliseks loengukursuseks oli “Mehhanismide ja masinate teooria”,

mis 1992 sai

jooksul

õppejõud,

nimetuse “Masinamehaanika”. Oma

õpetada

Tema

ka

ja põhjalikkusega.

Teda kui

õppejõudu

üliõpilastega,

sageli. Kolleegina rahulik,

kindla

ta

pikaajalise pedagoogitöö

ülikooli teiste teaduskondade

olid hästi mõistetavad,

loengud

abivalmidus suhtlemisel

mitmeid aineid

peetud vajaliku

üli-

emotsionaal-

iseloomustasid sõbralikkus

jäi neile

meelde

ja

ja

teda meenutatakse

sõnaga ja asjalik, pälvis Jüri

Tadolder kõikide

lugupidamise.
Ülikooli aulasse kogunes väga palju inimesi, kes olid tulnud Jüri Tadolderi
ära saatma viimasel lahkumisel selle
tema töömehetee

Paljud,

selle rõõmude

kelle side

avaldada

tegutseti

austust

ülikooliga
lahkunule

maja seinte vahelt, kus

ja muredega.

oli katkenud

ja

oli möödunud

juba

aastate eest,

tulid

kohale,

kas või hetkeks meenutada mõttes aegu,

koos. Surm oli viinud abikaasa, isa, vanaisa,

kolleegi, õpetaja,

Toivo
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kogu

Siin sai hariduse ka tema poeg.
et

mil

sõbra.

Pappel

IN MEMORIAM

EINO VALLASTE
25.11.1918—05.04.1999

Eino Vallaste sündis Saaremaal Salme vallas Ansekülas
peres.

tööoskus ja -armastus aga sündisid vanemate
maatöödes mehe eest

kõigis

tuli

popsi 5-lapselises

Esimesed kivid haridusmüüri said laotud kohalikus 6-klassilises
koolis,

kitsaks nii

majanduslikus

väljas

mõttes kui

asundustalus, kus jubapoisikesena

olla. Kuna

kodukoht

noormehele

jäi

arenguvõimaluste poolest, siirdus

ta 1936

Tallinna.

Siingi nappis töövõimalusi,

ehitustel.

1937 õnnestus leida kindlam töökoht Kunstsarvetehases, ühtlasi hak-

kas ta töö kõrvalt
1938—1939

nii et

tuli

alguses

leppida juhuotstega

õppima NMKÜ Tööstusõpilaste koolis. Sõjaväe

möödus

sundteenistus

töö Tondil relvatöökodades

sidepataljonis. Järgnes

rel-

valukksepana.
1941 sai E. Vallaste tööle Eesti Raudtee

sideametisse,

kus

tegi

läbi teenis-

tusastmed alates liiniteenistusest kuni insenerini.
Tema elus olid

iseõppijana

linna XII Keskkooli

Kolledz),

Tallinna

(senine

mille

1947. aastani. Sellesse aega

ja Eino perre sündisid

Elektriinseneri

teadmised, millest

suure

abil, ülejäänu pidi andma koolipink. 1941

Raudteel töötas ta kuni
Ilse

tähtsal kohal

väga

raamatute

diplomi

pojad

hankis

kolme aastaga.

lõpetas

jääb

osa

astus ta Tal-

ka abiellumine

1942,

Heiki ja Vello.

TTÜst elektrimasinate ja aparaa-

sai E. Vallaste 1951

tide erialal.

Proovinud mõnd aega õpingute kõrvalt töötades pedagoogileiba
tika

ja

füüsika

kus

õpetas peamiselt

õpetaja

õpetajana,

asus ta

1949

sügisel

elektrotehnika aineid, olles

Kuid inseneriharidus

vajas

rakendust

juhataja.

ent ka

mõndagi sellist,

Lapsepõlvekodust

1.

üldtehniliste ainete

jäigalt

1960 sai

kujutava geomeetria
elektrialasele

1958 sai temast Elavhõbealaldite

ausa

tehnilised
mehe

lahendused,

tõekspidamistele

kaasa saadud austus eesti keele

suurriikliku

septembrist

mis

ja

Siin leidus rohkesti uut

tehnoloogia ja toodang, seninägematud

sammul

ühtaegu

linna kalandustehnikumis.

Tehase kesklaboratooriumi

med,

matemaa-

tööle Tallinna Polütehnikumis,

ja

kõrgtasemel
võimsad seadvastu hakkas.

meele vastu

põrkus igal

mõtteviisiga.
temast tehnikaülikooli tehnilise

kateedri assistent, aasta

hiljem

pedagoogilisele ja teadustööle, alguses

joonestamise ja

andis ta aga

lõplikult

käe

tööstusettevõtete elektri-

fitseerimise, seejärel elektrimasinate kateedris.
Teadustöö

algas

väikesemõõtmeliste elektrimasinate alal koostöös

tehasega
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“Volta”. 1963 ühines ta

elektromagnetiliste MHD-pumpade uurijatega,

valides

tegevusalaks MHD-seadmed, mille abil saaks elekromagnetilist välja

kitsamaks

rakendades edastada
loodi erinevaid

rennidesse valatud sulametalli. Selleks

metallurgiatehases

ühepoolsete induktoritega MHD-masinaid, mida tööstuses

laial-

daselt kasutati.
Aastatel

1964—1965

tegi

juures.

Üliõpilastele
dades. Tema

andis E. Vallaste edasi
valmis

juhendamisel

MHD-seadmete

alalt.

Kui

oma

projekt.

õppejõuna,

Paberile

1967 kerkis

kes ootas

see

korrektne

ja täpne.

ja

Siit ka loomulik

Teda teati nõudliku

ja projektide ning

hoolikust. Oli ta

ja

elektri valdkon-

elektrimasinate

elektrimasinate labora-

paraku jäigi.

soov samu

tulevastesse inseneridesse. Samas oli ta alati valmis
seda

paljudes

juhtimisel

aine süvatundmist

vormistamisel insenerlikku tõsidust

Jänese

päevakorda energeetikateaduskonna

laboratoorium

õppuritelt

ja

teadmisi

dots. Hans

1971 dotsendi kutse.

poolsada diplomiprojekti

hoone ehitamine Mustamäele, koostati tema
tooriumi

kõiges

aspirantuuri

E. Vallaste läbi

1966 omistati talle tehnikakandidaadi kraad

aruannete

ise äärmiselt töökas,

ju

iseloomujooni juurutada

pakkuma

abi või tuge, kui

vajati.

Eksib see, kes arvab, et E. Vallaste mõtted

ja õppetöö küljes

kinni seisid. Ta oli

ja teod

vaid

kramplikult

teaduse

kirglik spordimees, olgu tegemist male,

lauatennise, jooksmise või suusatamisega. Saaremaalt pärit huumor aitas tuju
hoida nii

pingelises

Kuigi
jõuna

E. Vallaste

veel

aru

E. Vallaste 80.

lõpuni

mõnusatel

jäi pensionile

1990 kevadeni. Ja

kaaslasi vaatama,

käiguks

töös kui

ülikooli.

elektriinseneride

sügisest, jätkas

tuli

jõudumööda

häid mõtteid

ülikooli

oma

õppe-

ja

töö-

jagama.

asi

lõpuni

arutamata

Nüüd tuleb seda teha tema

õpetaja

ta tunnitasulise

tähistamine 1998 novembris osutus tema viimaseks

Küllap jäi mõnigi

lahendamata.

1984

hiljemgi

pidama ja

juubeli

puhkehetkedel.

õpilastel,

lahkus meist jäädavalt 5.

aprillil

ja mõnigi
sest

ülesanne

paljude

sadade

1999.

Aleksander Kilk
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