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• Tehnikaülikool
tihendab koostööd
suurfirmaga BLRT Grupp
Lk 1

Tallinna Tehnikaülikool
avab Tartus kolledzi
v

Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu
otsustas oma viimasel istungil avada TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituudi baasil 2007. aasta sügisest TTÜ
Tartu Kolledzi ja võttis ühtlasi vastu selle põhikirja.
Arendusprorektor Andres Keevalliku sõnul loodetakse kolledzi
avamisega leevendada eelkõige kõrgetasemelise tehnika- ja tehnoloogiahariduse põuda Lõuna-Eesti piirkonnas. Seni õpetatavatele ehitusinseneri, materjalide taaskasutuse, tööstusökoloogia ja maastikuarhitektuuri erialadele lisaks on uuest õppeaastast kavas avada ka automaatika ja elektroonika eriala.
“Arvestades regioonis valitsevat
nõudlust just automaatika ja elektroonika eriala spetsialistide järele,
on Tallinna Tehnikaülikool ette valmistanud vastava õppekava, ühtlasi
loodame Haridusministeeriumilt ka
vastava riikliku tellimuse saamist”,
lisas Keevallik.
Arendusprorektor rõhutas ka
Tallinna Tehnikaülikooli koostöösoovi kõigi Tartu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega. “Meie ühiseks eesmärgiks peaks olema eelkõige tugeva tehnikahariduse pakkumine ka
Lõuna-Eestis piirkonnas”, kinnitas
Keevallik.
TTÜ Tartu Kolledzis on lisaks
rakenduskõrgharidusele võimalik
omandada magistri- ja doktorikraadi. Avatav Tartu kolledz on Tehnikaülikooli neljas – praegu töötavad
kolledzid Kuressaares, Virumaal ja
Tallinnas.
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• Shcneider Electricu helde
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TTÜ teadlaste uurimisgrupile suurtoetus
Inimeste ja loomade tervisekaitse
uurimist toetav maailma suurim rahvusvaheline heategevusfond Wellcome Trust otsustas rahastada järgneval viiel aastal 17,2 miljoni krooniga Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi vanemteaduri
Marko Vendelini grupi uuringuid südamelihase energiavahetuse uurimiseks.
Juba 2001. aastal kaitstud doktoritöös alustas Marko Vendelin südamelihase mehaanikaliste ja ainevahetusprotsesside vaheliste seoste
matemaatilist modelleerimist. Tema
töögrupi uuringute tulemused on tänaseks laiendanud oluliselt meie
teadmisi südame töö kohta ning aidanud selgitada südamelihases toimuvaid protsesse.
“Viimastel aastatel on avastatud
rida uusi tahke südamelihase rakkudevaheliste struktuuride vastasmõjudes, millede selgitamine vajab
veel edasist uurimist. Niivõrd suure
ja maineka rahvusvahelise heategevusfondi nagu Wellcome Trusti otsus
finantseerida Marko Vendelini lähiaastateks planeeritud uuringuid südamerakkude struktuursete ja
funktsionaalsete seoste selgitamisel
näitab TTÜ Küberneetika Instituudi mittelineaarsete protsesside analüüsi keskuses senitehtu kõrget teaduslikku taset ja hinnangut uurimisgrupi teaduslikule potentsiaalile tervikuna,” kinnitas TTÜ Küberneetika Instituudi teadussekretär Mati
Kutser.
Wellcome Trust on 1936. aastal
Inglismaal asutatud sõltumatu heategevusfond, mis finantseerib perspektiivseid biomeditsiiniuuringuid
kogu maailmas. Saavutada Wellcome
Trusti International Senior Research
Fellow staatus on suur tunnustus
igale teadurile.
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Väino Rajangu sisukas
tööreis Brasiiliasse Lk 2

• Valitsus uuendas TTÜ
kuratooriumi koosseisu
Lk 2
• Ligadi-logadi
mõtlemisest Eurovisiooni
taustal Lk 3
Fotol: Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi direktor Juhan Laugis, Schneider Electric Eesti AS juhataja Viktor
Joasaare, elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi vanemteadur Argo Rosin

TTÜ sai uusi kõrgtehnoloogilisi seadmeid
23. mail andis rahvusvaheline firma
Schneider Electric Eesti AS Energeetikamajas Tallinna Tehnikaülikoolile üle hinnalise kingituse –
üle poole miljoni krooni väärtuses
kõrgtehnoloogilisi elektro- ja infotehnika seadmeid. Elektriajamite
ja jõuelektroonika instituudi direktori Juhan Laugise kinnitusel hakatakse kingitud seadmeid kasutama õppetöös ja -laborites.
“Kingitavad seadmed parandavad oluliselt laboratoorsete töö-

de materiaalset baasi ning seeläbi ka tingimusi õppetöö ja praktikumide kvaliteedi kasvuks. Ühtlasi loodame seadmeid rakendada
ka elektriajamite ja jõuelektroonika valdkonnas e-õppelabori väljatöötamisel,” lisas professor Laugis.
Schneider Electric on maailma
juhtiv elektrijaotusseadmete ning
automaatika- ja kontrollseadmete
tootearenduse, tootmise, turustamise ja nõustamisega tegelev
ettevõte. Kaubamärgid Merlin

Gerin, Square D ja Telemecanique
on kasutusel ehitus-, tööstus- ja
energeetikavaldkondades ning ka
kodudes. Firma Schneider Electric’ul on 112 000 töötajat kogu
maailmas, ettevõte tegutseb 190
riigis ning 2006. aastal moodustas 15 000 müügiväljundi käive
kokku 13,7 miljardit eurot. Schneider Electric Eesti/Leedu/Läti kuuluvad rahvusvahelisse Schneider
Electricu organisatsiooni, mille
peakorter on Pariisis.

BLRT ja TTÜ arutasid hariduse
ja tööstuse hetkeseisu
21. mail külastas Balti Laevaremonditehase (BLRT) Gruppi Tallinna Tehnikaülikooli juhtkond
eesotsas rektor Peep Sürjega ja
üle 20 õppejõu. Kohtumise eesmärgiks oli arutleda, millist tootmist vajab Eesti majandus ja millise ettevalmistusega insenerikaadriga oleks tootmine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem.
Kontserni juhatuse esimees
Fjodor Berman tutvustas BLRT
arengusuundi ja selle aasta suurimaid projekte. Personalidirektor
Heinart Puhkimi sõnul on Eesti
tööturul vähe kõrgema tehnilise
haridusega spetsialiste, mistõttu
peaksid kõrgkoolid suurendama
vastavate erialade tudengite vastuvõttu. Tootmisettevõtetes on
puudus kompetentsetest tootmisjuhtidest, kuna sisuliselt nendel ametikohtadel puudub konkurents. Peep Sürje tõdes, et
Tehnikaülikooli suurimaks probleemiks on viimastel aastatel kujunenud asjaolu, et juba esimeseteise kursuse tudengeid meelitatakse ettevõtetesse tööle. See
viib aga õppetöö kvaliteedi alla.
Külastuse käigus konkretiseeriti koostööd tudengite parema
praktikakorralduse, ettevõtte stipendiumide väljaandmise ja tehnoloogiliste lahenduste ühisel väljatöötamisel. Tutvuti tootmisega
ning vesteldi Tehnikaülikooli vilist-

lastega. Leiti, et just viimastel on
suur osa innovaatilise tootmise
edasiviimisel. Koostöölepinguga
on kümmekond tudengit Tallinna
Tehnikaülikoolis ja viimastel kursustel Helsingi Tehnoloogiaülikoolis spetsialiseerunud laevaehituse ja -remondi erialale. Hiljuti
anti Tallinna Raekojas selle eriala tulevasele magistrile Siim Viljakainenile üle BLRT Grupi stipendium.
TTÜ ja BLRT koostööleping
sõlmiti seitse aastat tagasi. BLRT
Tallinna ettevõtetes töötab üle
170 Tallinna Tehnikaülikooli vilistlase. See on üle kolmandiku

kontserni inseneridest ja juhtivtöötajatest. Ettevõttes on praktikal, töötab esimest aastat või
õpib ettevõttest TTÜ avatud ülikoolis üle 20 tudengi ja vilistlase.
BLRT Grupp on suuremaid
Eesti tööstusettevõtteid, mille
põhilisteks tootmisaladeks on
laevaehitus ja -remont, suurte
metallkonstruktsioonide valmistamine, masinaehitus, tööstuslike gaaside tootmine ja müük.
Enamus toodangust läheb eksporti. Kontsernis on ametis üle
4000 inimese, kes on koondunud
63 ettevõttesse Eestis, Lätis,
Leedus, Ukrainas ja Venemaal.

• TTÜ Üliõpilasesinduse
juhatuse uus koosseis Lk 3
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Jäädvustati professor
Karl Tihase mälestust Lk 4
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Valmistume lõpuaktusteks
29. mail kinnitas rektor oma käskkirjaga suviste lõpuaktuste ajagraafiku, mis on ära toodud ka meie ajalehe kolmandal leheküljel. Eelseisev
lõpuaktuste periood on ülikooli jaoks
eriline vähemalt kolmel põhjusel.
Esiteks on see nüüd viimane
kord, kus bakalaureuseõppe lõpetavad korraga nii 4-aastase kui 3aastase õppekava läbinud õppurid.
Üleminek 3+2-süsteemile tähendab
ju sisuliselt ühtlasi seda, et bakalaureuseõppe läbimisse hakatakse üha
rohkem suhtuma kui üksnes vaheetappi teel magistrikraadi poole.
Viieaastane õppekava suudab anda
juba sellise teoreetiliste teadmiste ja
praktiliste oskuste koosluse, mille
üle on Tehnikaülikool läbi aegade
õigusega uhke olnud. Nii et, lugupeetud peatsed bakalaureused, teie
esimene ja kõige loomulikum käik
oma värske diplomiga oleks õppeosakonda magistriõppe vastuvõttu!
Teine tähelepanuväärne muutus
on see, et äsja on valminud ühtse kujundusega diplomikaaned kõigile
Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajatele, olenemata õppetasemest või
sellest, millise teaduskonna või
kolledzi keegi lõpetab. Neid diplomikaasi eristab üksnes värv: rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe lõpetajate diplom on terashallide, magistri- ja inseneridiplom hõbedaste ning doktoridiplom kuldsete
kaante vahel. Innustagu ka need
värvid püüdlema ikka kõrgemate
teadmistasandite saavutamise poole!
Kolmas erisus, millele tuleks
tähelepanu pöörata, on juba nimetatud rektori käskkirja teises punktis: dekaanidel korraldada teaduskonna lõpetajate ja töötajate osalemine lõpuaktusel pidulikus riietuses. Tallinna Tehnikaülikooli diplomite kätteandmine on piisavalt
pidulik sündmus, et kõik sellest
osavõtjad väärtustaksid seda ka
oma piduliku riietusega.
Aktuse korraldajatel on kavas
ka muid muutusi, et muuta lõpuaktused senisest veelgi pidulikumaks
ja väärikamaks, aga see avastamisrõõm jäägu juba aktuste ajaks.
v
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Tallinna Tehnikaülikooli
koostöö Ida-Virumaaga
21. mail allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikoolis Ida-Virumaa maavanem Ago Silde ja TTÜ rektor Peep
Sürje viieaastase koostööleppe.
Peale üldisema innovatsioonija tehnoloogiasiirde ning alus- ja
rakendusuuringute koostöö väärib
esiletõstmist kava arendada TTÜs
välja rahvusvahelisel tasemel kütuste tehnoloogia õppekava. Lisaks
soovitakse tihendada koostööd riikliku põlevkiviprogrammi koostamisel ja käivitamisel ning luua põlevkivi tehnoloogia arenduskeskus.
Juuni algusest maavanema
ametist tööstusettevõtte juhtimisse
siirdunud Ago Silde nimetas põlevkiviteadust “Eesti rahvusteaduseks” ja avaldas lootust, et sõlmitav koostöölepe hoogustab veelgi
põlevkivi kasutamise ökonoomsust
ja keskkonnasäästlikkust.

Vabariigi valitsus nimetas
TTÜ kuratooriumi liikmed
Vabariigi valitsus nimetas Tallinna
Tehnikaülikooli kuratooriumi liikmeteks AS Cybernetica juhatuse
esimehe akadeemik Ülo Jaaksoo,
EMT juhatuse esimehe Valdo Kalmu, Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive, Eesti Panga presidendi Andres Lipstoki, Eesti Ehituse nõukogu esimehe, KaubandusTööstuskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani ning Eesti Arengufondi nõukogu esimehe Indrek Neivelti. Samuti nimetas valitsus kuratooriumi liikmeteks Riigikogu
liikmed Lembit Kaljuvee, Mart
Laari ja Eiki Nestori, keskkonnaministri Jaanus Tamkivi ning rahandusministeeriumi kantsleri Tea
Varraku. Kuratooriumi liikmete
volitused kestavad kolm aastat.

270 uut doktoriõppe kohta
Riikliku koolitustellimuse komisjon
otsustas 29. mail riiklikult rahastatavate doktoriõppe kohtade jaotuse. Võrreldes eelmise aastaga
suureneb uute doktoriõppe kohtade arv 20 võrra, so 270 kohani. Riikliku koolitustellimuse alusel luuakse 2007/2008. õppeaastal Tartu
Ülikoolis vähemalt 161 doktoriõppe
kohta ehk 12 kohta rohkem kui eelmisel õppeaastal. Tallinna Tehnikaülikoolis luuakse 59 kohta (eelmisel õppeaastal 55), Tallinna Ülikoolis 21 (20), Eesti Maaülikoolis 23
(22), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 3 (2) ning Eesti Kunstiakadeemias samuti 3 kohta (2). Riikliku koolitustellimusega tellib riik
kõrgkoolidelt vastava õppe lõpetajaid, ülikoolid on vabad võtma oma
vastutusel vastu rohkem soovijaid.
Ülikoolidega sõlmitavates lepingutes jäetakse erialade jaotus
kuni 50% ulatuses vabaks. Osaliselt vaba õppekohtade jaotamise
õigus annab ülikoolile võimaluse
arendada oma tugevusi ja hoolitseda õppejõudude järelkasvu eest.
2006. aastal oli doktoriõppe riiklik
koolitustellimus 250 kohta. Eesmärk on jõuda 2015. aastaks 300
doktoriõppe koha tellimiseni.
Doktoriõppe lõpetamise efektiivsus peaks selleks ajaks kasvama
65%ni. Praegu on see umbes 40%.
HTM andmed

Universidade de Brasilia
Töör
eis
Tööreis
Maikuu esimesel poolel oli mul
võimalus külastada Brasiilia Ülikooli (UnB). Ülikooli rajamist Brasiilia pealinna Brasíliasse alustati
1961. a lõpus, linna enda ehitamist 1957 ja pealinna seisuse sai
ta 1960. Nii nagu linn nii rajati
ka ülikool tühjale kohale enam kui
ühe kilomeetri kõrgusele merepinnast järve kaldale. Linna pindala on 5789 ruutkilomeetrit ja
sellest 395 hektarit on ülikooli
maa-ala. Võrdluseks – Tallinna
pindala on 158 ruutkilomeetrit
ehk ligemale 37 korda väiksem,
ja meie ülikooli Tallinnas ja väljaspool asuvate kõigi kinnistute
pindala kokku on 84 hektarit, mis
on ligemale viis korda väiksem.
Rääkides enne sõitu õppeprorektor professor Jakob Kübarsepaga lausus ta, et lähen Brasiilia
vihmametsadesse. Kahjuks pean
tunnistama, et vihmametsi ma ei
näinud. Linnast välja sõites paistavad mäenõlvadel üksikud puud
või puudesalud ja metsast või
vihmametsast kuidagi rääkida ei
saa. Et näha vihmametsi tuleb
ilmselt sõita riigi teistesse piirkondadesse. Vihmaga vedas,
sest vihma tuli sealoleku päevadel ainult siis, kui ära sõites
istusin juba lennukis ja nägin vihma vaid läbi lennukiakna.
UnB erialade loetelu haarab
valdkonnad, mis Eestis on TTÜs,
Tartu Ülikoolis, Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Muusika- ja Teatriakadeemias ning Kunstiakadeemias. Hariduspoliitika professorina külastasin haridusteaduskonda ja humanitaarteaduskonna õppejõuna huvitas mind haldusjuhtide ettevalmistamine, mis seal
käib majandus- ja sotsiaalteaduskonnas.
Lähetuskorraldusele allakirjutamise järel andis humanitaarteaduskonna dekaan professor
Sulev Mäeltsemees mulle ülesande, mille kohaselt pidin kaasa
tooma midagi niisugust, mida ei
saa internetist. Pean tunnistama,
et selle ülesande täitmine osutus ettearvatust oluliselt raskemaks. Nimelt arvasin, et ega Brasiilias arvutustehnika kasutamise tase ole kuigi kõrge, kuid
eksisin rängalt.

õigeks panema, nii nagu seda tuli
teha vahemaandumisel Pariisis, kuid
avastasin, et kohalik aeg on juba
ilma minu sekkumiseta fikseeritud.
UnBs on koridorides ja trepikodades arvutid reas, ekraanil ülikooli
kodulehekülg http://www.unb.br,
mida iga soovija võib vabalt kasutada. Paberil ülikooli tutvustava trükise saamine oli tõsine
pähkel, sest kõik soovitavad info
saamiseks pöörduda arvuti
poole. Kuna paljudel juhtudel võib
ette tulla ka keelebarjäär, siis
kiputakse suisa kättpidi arvuti
juurde viima. Et täita dekaani
soovi, käisin eraldi asuvas rektoraadi hoones, kust pika otsimise peale lõpuks õnnestus ka
paberil infovoldikuid saada.
Haldusjuhtimise valdkonnas
on ülikoolis kolm õppekava: avaliku halduse poliitika, mis kõige
enam vastab meie haldusjuhtimise õppekavale; avaliku halduse
majandus, mis vastab meie majandusteaduskonna rahvamajanduse õppekavale ja veel avaliku halduse rahandus, millele
meie ülikoolis vastet pole.
Sisulise poole pealt oli mulle üllatav ainekursus “prognoosimine
avalikus halduses”. See ainekursus pani mind tõsiselt mõtlema,
kuidas pööratakse tähelepanu tulevikule. Selle parimaks näiteks on
pealinna Brasília kavandamine ja
rajamine pool sajandit tagasi nii,
et tänaseid vajadusi osati ette näha.
Tallinnasse tagasi jõudnud,
analüüsisin meie ülikooli õppeteatmikku, kuidas selles kajastub sõna prognoosimine ja üldse
ühiskonna tulevikku suunatud
tegevus. Analüüs näitas väga tagasihoidlikku tulemust. Pole ka
imestada, sest Eestis, näiteks valimistel, räägitakse tõsistest tulevikuprobleemidest väga vähe ja
põhiaur läheb mineviku ja olevi-

ku kriitikale. Tulevikku vaatamine
on valdkond, mille arendamisel
võiksime eeskuju võtta Brasiiliast.
Orgaaniline ülikool
Ülikooli raamatukogu lugemisaalides on raamatud paigutatud
avariiulitele valdkonniti. Lugemissaalid ise meenutavad meie majandusteaduskonna lugemisaali, kuid
mõõtmetelt ja raamatute arvult
on need oluliselt suuremad.
Tehnikateaduskondades ma
ei käinud, kuid väga mitmesuguste tehnikavaldkondade laboratooriumikorpused loovad vaatajale
sümpaatse huvitava arhitektuuriga ning puude ja põõsastega ümbritsetud keskkonna. Ülikooli mastaapsem korpus koosneb kahest
kõrvutiasuvast kolmekorruselisest
ühe kilomeetri pikkusest hoonest,
mis on omavahel teatud maa tagant ühendatud ülekäikudega ning
vaheala on kui botaanikaaed.
Esimene korrus on maa sees,
sest seal on jahe, teine maa peal
ja seal on põhiliselt aknaavadeta
auditooriumid, ning kolmandal
korrusel on meie mõistes instituudid ja keskused. Ehitamine on
meiega võrreldes odav, sest puuduvad küttesüsteemid, on avatud
koridorid ja trepikojad, auditooriumites on tooli käetugedel alus
kirjutamiseks ning lauad, nagu ka
ventilatsioonitorud ja ventilaatorid
puuduvad, ventilatsioon on lahendatud nii, et auditooriumi ühes
välisseinas on kolme telliskivi
laiune pilu lae all ja teises seinas
teatud mustri alusel osa kivide
asemel samuti avad.
Mulle andis Brasiilia Ülikooli külastamine uut infot doktoriõppe aine
“Teadus- ja hariduskorraldus” ja
magistri- ning bakalaureuseõppe
ainete sisu täiendamiseks väärtusliku rahvusvahelise kogemusega.
Väino Rajangu

Üllatusterohke riik
Esimene üllatus tabas mind lennujaamas, kui mobiiltelefoni sisse lülitasin ja tahtsin hakata kellaaega

T&A
Teadus- ja arendusnõukogu
vaatas üle valitsusliidu
innovatsiooniplaanid
22. mail vaatas EV Valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu üle
valitsusliidu 2007-2011. a programmi teadus- ja arendustegevust ning
innovatsiooni puudutavad eesmärgid ning sai ülevaate teadus- ja
arendustegevuse kulutuste arvestamise põhimõtetest.
Valitsusliidu programm näeb
ette viia täies mahus ellu tänavu
veebruaris Riigikogu heakskiidu
saanud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti”.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kavandab kodumaise innovaatilise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtluse
toetamiseks käivitada toetusprogrammi, eesmärgiga muuta uuenduslikud lahendused rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks toodeteks. Kavas on luua veel intellektuaalse omandi alase teadlikkuse
tõstmise programm, aitamaks ettevõtteid patenteerimise, tarkvara
legaalsuse ja kaubamärgi teadmistega.
Haridus- ja Teadusministeerium
rõhutas vajadust suurendada riigi
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning teaduse infrastruktuuri arendamisse. Ministeerium plaanib doktoriõppe toetamiseks eraldada ülikoolidele riigieelarvest vahendeid doktorantidega tulemuslepingute sõlmimiseks,
seades eesmärgiks vähemalt 250
doktorikraadi kaitsmise aastaks
2011. Haridus- ja teadusminister
juhtis tähelepanu vajadusele tagada Tartusse interaktiivse teadussaavutusi tutvustava ning loovust
edendava AHHAA-keskuse rajamise jätkusuutlik rahastamine.
Teadus- ja arendusnõukogu tõstis esile vajadust arendada ettevõtjate ja teadlaste tihedamat koostööd, toetades teaduse tippkeskusi
ja tehnoloogia arenduskeskusi.
Valitsus soovib oluliselt suurendada haridusele ja teadusele
kulutatavat osa rahvuslikust koguproduktist ning on seadnud eesmärgiks jõuda aastaks 2011 teadusja arendustegevusele ning innovatsioonile tehtavate kulutuste osas
kahe protsendini sisemajanduse
kogutoodangust. Sellest vähemalt
poole tagab riik eelarveliste eraldistega.
Teadus- ja arendusnõukogu
nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes,
suunates seeläbi rahvusliku teadus- ja arendus ning innovatsioonisüsteemi arengut. Nõukogu juhib
peaminister Andrus Ansip.
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Konverents “Ringhääling
2007”

Mis juhtub Läänemere kliimaga?
T&A
TTÜ Meresüsteemide Instituut
ja Eesti Mereakadeemia korraldavad 4.- 8. juunil Kuressaares
Läänemere Eksperimendi BALTEX järjekordse rahvusvahelise
teaduskonverentsi. Arvult viiendale konverentsile oodatakse ligi
160 osavõtjat 16st riigist.
BALTEX on Läänemere vesikonna vee- ja energiavahetusele
pühendatud programm, mis sai
alguse juba 1992. aastal ja mille
põhiülesandeks on olnud Läänemeres, seda ümbritsevatel ala-

del ja selle kohal olevas atmosfääris toimuvate meteoroloogiliste, okeanograafiliste ja hüdroloogiliste protsesside kirjeldamine ja modelleerimine. Viimastel aastatel on programmis suurem rõhk kandunud Läänemere
piirkonna kliimamuutuste tuvastamisele ja hindamisele. Selle
tulemusena valmisid Läänemere
kliima võimalikud tulevikustsenaariumid, mis tänu HELCOMi
märtsikuisele avaldusele tekitasid elevust ka Eestis.
BALTEXi konverents korraldatakse igal kolmandal aastal
mõnel Läänemere saarel. Seni

on teadlased kokku tulnud Gotlandil, Rügenil, Ahvenamaal ja
Bornholmil, nüüd siis on järjekord Saaremaa käes.
Kuressaare konverentsi avamisel osalevad teiste seas ka Europarlamendi liige Andres Tarand ja
Kuressaare linnapea Urve Tiidus.

Rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsi “Ringhääling 2007” plenaaristung peeti 25.
mail. Ettekannetes vaeti raadiotehnika arenguga seotud tehnilisi
probleeme. Peaettekande “Nähtavuse parendamine uduses keskkonnas” (Enhanced Visibility Systems)
tegi raadio- ja sidetehnika instituudi (RSTI) direktor professor Andres
Taklaja. Noorema põlvkonna teadlastest pälvis enam tähelepanu
doktorant Toomas Ruuben oma
ettekandega “SDR tehnika raadioseadmetes”. Õhtupoolikul töötasid
erialasektsioonid.
Tehnikaülikooli fuajees oli 16. maist
kuni 30. maini väljapanek rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva tähistamiseks. Näituse koostasid Küllike Märtmaa TTÜ Raamatukogust ning Aimur Raja ja Evi
Allas RSTIst.
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Juubilar

Konstantin Tippo 90
Konstantin Tippo sündis 9. juunil
1917. a Tallinnas. Ta õppis Tallinna
Poeglaste Reaalgümnaasiumis ning
selle lõpetamise järel 1936 astus õppima Tallinna Tehnikainstituudi ehitus- ja mehaanikaosakonda. Pöördelised ajad meie ajaloos ei võimaldanud tal õpinguid lõpetada.
1941 mobiliseeriti Tippo Punaarmeesse ja suunati Sverdlovskisse
ehituspataljoni, kuid 1943 õnnestus
tal sealt pääseda ja astuda Baumani
nimelisse Moskva Kõrgemasse Tehnikakooli, kus ta lõpetas edukalt neljanda õppeaasta õpingud auru- ja
hüdromasinate erialal. 1944 sügisest
töötas ta TTÜ metallide tehnoloogia
kateedris, algul assistendi kohusetäitjana, seejärel assistendina ja vanemõpetajana. Diplomitöö kaitses ta 1947 ja
sai insenermehaaniku kvalifikatsioon.
Õppe- ja uurimistöö huvides viidi K. Tippo 1952 üle vanemõpetajana masinaehituse tehnoloogia kateedrisse. 1967 loodi peenmehaanika (algse nimega masinatööstuse automatiseerimise) kateeder, kus ta
töötas vanemõpetajana ja peale dotsendi kutse saamist 1977 dotsendina kuni pensionile minekuni 1979.
Loenguid on K. Tippo pidanud
metallide tehnoloogia ja metallilõikepinkide kursustel, kuid tema nimega seostuvad kõikidel tolle aja mehaanikateaduskonna vilistlastel mõisted nagu tolerantsid ja istud.
K. Tippo on olnud mehaanikateaduskonna paljude õppelaboratooriumide sünni juures. Kõige suurem
osa juubilari elutööst on olnud seotud tehnilise mõõtmise õppelaboratooriumi väljaarendamisega.
Tema koostatud ja toimetatud
esimene mahukas eestikeelne raamat
“Tolerantsid, istud ja tehniline mõõtmine“ on aktuaalne ka tänapäeval.
Tugevat tervist ja palju õnne!
Mehaanikateaduskond

Mõtte
vahetusek
s
Mõttev
ahetuseks
Insener, lauluvõistlus
ja ligadi-logadi mõtlemine
Insener ei saa endale lubada seda
viimast. Heaks näiteks siinkohal
on Eurovisiooni lauluvõistlus ja
sellega kaasnenud mõttevaldused kaotajate poolelt. Allpool insenerlik ehk objektiivne analüüs,
mis näitab asju hoopis teises valguses.
Aastast-aastasse korduvad
Eurorovisiooni lauluvõistluse tulemuste hindamisel teatud riikide
gruppide käitumise kriitika. Nende süül olevat tulemused täiesti
väärad. Iseäranis suured süüdlased on Kagu-Euroopa riigid, kes
rakendavat kokkumängu, onupoja-, muud poliitikat jne. Just tänu
sellele jäävat esimeste hulgast
välja väga tugevad laulud, mis
pärit Lääne-Euroopast ja muidugi Eestist.
Vaatame siis lähemalt, mida
näitavad tegelikud numbrid.
Teatavasti oli esikuuik järgmine
(nimed ametliku allika kirjaviisis):
1. Serbia
2. Ukraine
3. Russia
4. Turkey
5. Bulgaria
6. Belarus
Viimased: 20. Spain, 21.
Lithuania, 22. France, 23. UK,
24. Ireland.
Võtame nüüd hääletusest väl-

Kolleegid raadio- ja sidetehnika
instituudist

Seega, kui mingitest maffiatest või poliitilisest eelistustest
rääkida, siis käib see eelkõige
Lääne-Euroopa kohta, kes on kukutanud Valgevenet 17 kohta,
kuigi nende esitust pidasid spetsialistid enne finaali üheks parimaks. Sulaselge riigi paariastaatuse ülekandmine lauljale ja tõepoolest väga inetu märk.
Mis puutub Eestisse, siis on
otstarbekas vaadata veel ühte
aspekti: kuivõrd riigis antud hääled on seotud üldpildiga. Arvutades korrelatsioonid, saame järgmise pildi. Parimad korrelatsioonid
on: Czech (74%), Georgia (72%),
Germany (71%), halvimad; Albania (-13%), Andorra (8%) ja Ireland (9%). Eesti on selles tabelis
“auväärsel” 35. kohal 29%ga.
Ehk teisisõnu: eestlaste maitse
on täiesti erinev enamikust Euroopast. Samal ajal näiteks halva
tulemuse saanud Prantsusmaal
on korrelatsioon 53%, päris halva saanud UK-l 39% .
Seega peaks hääletussüsteemi ja konkurentide mustamise
asemel endale näkku vaatama.
Muidugi võiks süsteemi nii muuta,
et neli suurt ei saa üksnes kohe
finaali, vaid ka nt 300 punkti kaasa
(ning Eesti ka nt 200 punkti?).
Vello Kukk
elektriinsener

Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse uus juhatus selgunud
Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse korralisel koosolekul 22. mail
valiti TTÜ Üliõpilaskonna juhatus
aastaks 2007/2008.
TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse
esimeheks sai Oliver Kallas ehitusteaduskonnast, juhatuse kultuurivaldkonna aseesimeheks Mikk
Kimmel mehaanikateaduskonnast
ja juhatuse haridus- ja sotsiaalvaldkonna aseesimeheks Kaisa Kaasik
keemia-ja materjalitehnoloogia teaduskonnast. Uue juhatuse volitused
algavad 23. juunist 2007
TTÜ Üliõpilaskonna uue esimehe Oliver Kallase sõnul kujuneb üliõpilasesindus järgneval õppeaastal
tudengilähedasemaks, koostöö ülikooli, riiklikul ja ka rahvusvahelisel
tasandil tiheneb märgatavalt. Tugev
rõhk pannakse tudengiteaduse edendamisele, erinevatesse komisjonidesse aktiivsete tudengiesindajate
leidmisse, tudengimaja projekti intensiivsele arendusele ning kogu
tudengkonna ühistele kultuurilistele ja sotsiaalsetele seisukohtadele.
Lisaks hoitakse ning arendatakse konstruktiivset koostööd Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja üleriiklike institutsioonidega.
TTÜ üliõpilasesindus

Esimesed Rein Otsasoni
Fondi stipendiumid
Esmakordselt anti 24. mail kolmele
noorele majandusteadlasele 30 000
krooni suurused Rein Otsasoni fondi stipendiumid. Sihtasutuse Rein Otsasoni Fond stipendiumid on ette nähtud Eesti ülikoolide magistri- ja doktoriõppes rahanduse või majanduse erialal õppivatele noortele nende õpingute ja uuringute toetamiseks. Stipendiaatideks said seekord Jelena Hartsenko, Mark Kantsukov ja Aaro Hazak.
Jelena Hartsenko õpib TTÜ majandusteaduskonna doktoriõppes ja
töötab sealsamas rahvamajanduse
instituudi statistika ja ökonomeetria
õppetooli lektorina. Ta kirjutab doktoritööd jaepanganduse arenguperspektiividest konsolideeruvas ja rahvusvahelistuvas finantskeskkonnas.
Aaro Hazak õpib TTÜ majandusteaduskonna doktoriõppes finantsökonoomika õppesuunal ja töötab
teaduskonna majandusuuringute
teaduskeskuses erakorralise teadurina. Noore teadlase dissertatsioon
on Euroopa Liidu ettevõtete jätkusuutlikkust mõjutavatest teguritest
Mark Kantsukov õpib Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna magistriõppes ja töötab sealsamas lektorina.
Stipendiumikonkursi komisjonis
olid TTÜ majandusteaduskonna dekaan Enn Listra, EBSi professor
Alari Purju, Eesti Panga osakonnajuhataja Marti Randvere, Tartu Ülikooli rahanduse instituudi juhataja
ja Eesti Panga nõukogu esimees Mart
Sõrg ning Rein Otsasoni poeg, Krediidipanga analüütik Veljo Otsason.
Majandusteadlane, poliitik ja sõjajärgse Eesti Panga esimene president Rein Otsason oleks 24. mail tähistanud oma 76. sünnipäeva. Aastatel 1989-1991 tundis Eesti rahvas
Rein Otsasoni peamiselt Eesti krooni kasutuselevõtu ettevalmistajana.
v

v

31. mail avati TTÜ peahoone
fuajees tunnustatud keemikutele
Heinrich Vilbokile (18.03.191712.07.1991) ja Roman Ottile
(27.05.1917-30.06.1995) pühendatud mälestusnäitus seoses
teadlaste 90. sünniaastapäevaga. Näituse koostas TTÜ Raamatukogu, selle avamisel kõneles keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan
professor Andres Öpik, kelle
enda 60. juubelisünnipäeva
tähistav näitus oli samas avatud
maikuu keskel.

Ants Meister 70
Aja kiire kulg on toonud meile järjekordse juubilari – raadio- ja sidetehnika instituudi professor Ants Meister
tähistas 25. mail oma 70. sünnipäeva.
Oma pika ametiaja jooksul, pea
raadiotehnika kateedri algusaastatest peale, on Ants Meister pidanud
õppejõu ametit 30 aastat, olles alguses
dotsent, siis raadiotehnika kateedri
juhataja ja alates doktoriväitekirja
kaitsmisest raadio-ja sidetehnika
instituudi professor, nüüdsest siis
raadiotehnika õppetooli juhataja
emeriitprofessori staatuses.
Loenguid on Ants Meister pidanud mitmes ainevaldkonnas, alustades elektri- ja raadiomõõtmistega,
millele lisandusid signaalitöötlus ja
modulatsiooniteooria. Ta on paljude
teaduslike tööde autor, tegelnud tõhusalt leiutustööga, mis on talle toonud – põhiliselt vedelike kulumõõtjate valdkonnas – 30 autoritunnistust.
Olles kolleegide seas väga lugupeetud, tasakaalukas ja mitmekülgsete huvidega inimene, on tal väga suur
autoriteet tudengite seas.
Soovime Ants Meistrile palju õnne
ja jõudu edaspidisteks ettevõtmisteks!

ja kogu Ida- ja Kagu-Euroopa, aga
jätame sisse Soome ning Baltikumi. Tabeli tipp:
1. Ukraine
2. Serbia
3. Turkey
4. Hungary
5. Russia
6. Greece
Tabeli põhi: 20. Slovenia, 21.
France, 22. FYR Macedonia,
23.UK, 24. Ireland.
Muutused on üsna väikesed
ning enne kui neid kommenteerida, vaatame, mis juhtub, kui Baltimaad ja Soome (Ida-Euroopa
aeg) ka välja jätta:
1. Turkey
2. Serbia
3. Ukraine
4. Hungary
5. Greece
6. Armenia
Tabeli põhi: Slovenia, France,
FYR Macedonia, UK, Belarus, Ireland.
Kõnekam kui järjestuse muutused,
on kohtade suurimad muutused.
“Laiendatud Lääne-Euroopa” puhul on kõige rohkem langenud
Belarus (-11 kohta) ja Macedonia
(-8 kohta), tõusnud Soome (+9
kohta). Kitsamal juhul: Belarus
(-17 kohta!) ja Macedonia (-7
kohta), tõusjad: Germany (+7
kohta) ja Georgia (+6 kohta).

Tudengielu

v

v

LÕPUAKTUSED
Tuginedes akadeemilise kalendrile otsustas TTÜ rektor korraldada lõpuaktused
ülikooli aulas juunis 2007 järgnevalt:
20. juunil

–

kl 11 TTÜ Tallinna Kolledz
kl 14 matemaatika-loodusteaduskond

21. juunil

–

kl 10 humanitaarteaduskond
kl 12 majandusteaduskond
(magistrid ja 4+2 bakalaureuseõppe lõpetajad)
kl 14 infotehnoloogia teaduskond
(4+2 õppekavade lõpetajad)

27. juunil

–

kl 11 mehaanikateaduskond
kl 14 energeetikateaduskond

28. juunil

–

kl 11 majandusteaduskond
(3+2 bakalaureuseõppe lõpetajad)
kl 14 keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond

29. juunil

–

v

kl 11 ehitusteaduskond
Kl 14 infotehnoloogia teaduskond
(3+2 õppekavade lõpetajad)

TTÜ Kuressaare Kolledþi lõpuaktus oli 1. juunil
TTÜ Virumaa Kolledþi lõpuaktus on 27. juunil kell 15 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-214)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-mail: ajaleht@ttu.ee
http://www.ttu.ee/ajaleht

Vastutav väljaandja Tiit Sinissaar
Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Helgi Arumaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod TTÜ
Trükikoda SpinPress
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Spor
Sportt
XXIII SELLi mängud on
ajalugu
Kaunases 18.-20. mail peetud XXIII SELLi mängud on saanud ajalooks. Kokku oli osalejaid ligi 1800
seitsmeteistkümne riigi kõrgkoolist.
Lisaks spordivõistlustele korraldati
festival “Sport kõigile” ja konverents üliõpilasspordi teemadel.
Kaunases viibis mängude ajal Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Liidu
FISU president George Killian
(USA), kellele anti Leedu Kehakultuuriakadeemia audoktori kraad.
Eestist olid mängudel suuremate delegatsioonidega väljas Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool
ja Sisekaitseakadeemia, mõne sportlasega olid esindatud Tallinna Tehnikakõrgkool ning Tallinna Ülikool.
Edukaim Eesti kõrgkool oli kahtlemata Tallinna Tehnikaülikool, kes
võitis kokku kümme medalit, neist
neli kuldset, lisaks veel üks hõbe- ja
viis pronksmedalit. Tartu Ülikooli
saagiks jäi kuus medalit, sh üks
kuld-, neli hõbe- ja üks pronksmedal.
Kuigi pallimängudes tegid kaasa
nii TTÜ kui ka TÜ korv- ja võrkpallivõistkonnad, ei saatnud neid eriline
edu, kuna vastased olid lihtsalt palju tugevamad. Eestlaste hulgas oli
edukaim Tartu Ülikooli võrkpallinaiskond, kes küll ei suutnud kaitsta oma eelmise aasta esikohta, kuid
pronksmedalid viidi siiski Tartusse.
Alagrupis võideti mõlemad vastased,
kuid poolfinaalis saadi valus 1:2 kaotus Odessa Mereakadeemia naiskonnalt, ehkki otsustavas geimis mindi
juhtima 6:2.

Spor
Sportt
Tudengite kergejõustiku
meistrivõistlused tulemas
Viimastena sel hooajal selgitavad
üliõpilasmeistreid kergejõustiklased. Kergejõustiku üliõpilasmeistrid selguvad Tartus TÜ staadionil 19. juunil kell 15.00 algavatel võistlustel ja võistlejate nimed
antakse üles tunni jooksul enne
võistluse algust.
Nii mehed kui naised selgitavad
meistrid 100 m, 400 m jooksus, kaugushüppes, kõrgushüppes, kuulitõukes, odaviskes, kettaheites, teivashüppes, kolmikhüppes. Meestel
on kavas veel 110 m tõkkejooks ja
1500 m jooks, naistel 100 m tõkkejooks ja 800 m jooks. Teatejooksus
4 x 100 m osalevad kaks naist ja
kaks meest.
Lisaks kõrgkoolide tudengitele
ja töötajatele saavad väljaspool
arvestust kaasa teha ka teised
sportlased. Li i k m e s k o o l i d e t u dengitele ja töötajatele on osalemine tasuta, teistele tudengitele on
tasu 50 krooni ja ülejäänutele 75
krooni.
Üliõpilasmeistrite kõrval selgitatakse välja ka parim kõrgkool
kergejõustikus, kes saab oma valdusse soliidse karika. Et lisaks kaheksale iga ala parimale saavad

Palju medaleid toodi Eestisse
kergejõustikus. Kuldmedali võitsid
Jaanus Suvi (TTÜ) kolmikhüppes
tulemusega 15.73 ja Riho Õll (TTÜ)
110 m tõkkejooksus ajaga 14,60.
Hõbedaga pidi leppima Risto Mätas
(TTÜ), kes viskas oda 75.71, võitis
lätlane Vadims Vasilevskis väga
hea tulemusega 86.36. Julia Krasnova (TÜ) sai teise koha 100 m
tõkkejooksus ajaga 14,38. teine oli ka
TÜ naiskond 4x100 meetri teatejooksus. Pronksmedalid võitsid Tõnis
Sahk kaugushüppes ning Kadri
Kuub (mõlemad TTÜ) odaviskes.
Orienteerumises tegi kaks head
jooksu Annika Rihma (TÜ), kes nii
sprindi- kui ka tavadistantsil võitis
hõbemedali. Meeste sprindis võttis
pronksmedali Jürgen Einpaul (TTÜ).
Lauatennises näitasid head vormi meie universiaadikoondise kandidaadid. Aleksander Smirnov alistas kõik vastased – tasuks loomulikult kuldmedal. Marina Morozova (mõlemad TTÜ) sai napi kaotuse
poolfinaalis, kuid kolmanda koha
mängus oli kindel võitja. Ka TTÜ
meeskond võitis pronksmedali.
Medalita ei jäänud ka ujujad.
Kuldmedali said Julia Kurbat (SKA)
100 m kompleksujumises ning Andres Olvik (TTÜ) 100 m seliliujumises.
Judovõistlusel tegi kaasa Katarina Tsirkina (TÜ), kes alistas kõik
oma vastased ning võitis kuldmedali.
Võistlusprotokollid leiab SELLi
mängude kodulehelt h t t p : / /
www.sellgames-2007.com.
Järgmine suurem rahvusvaheline võistlus on universiaad augustis. XXIV SELLi mängud on aasta
pärast Soomes Espoos.

1. juunil peetud rahvusvaheline jalgrattavõistlus Tallinna Grand Prix 2007 pakkus kindlasti palju elamusi sportlastele ja spordihuvilistele, kuid blokeeris taas kord TTÜ campuse, tekitades ohtralt logistilisi probleeme nii
üliõpilastele kui muule ülikoolirahvale, kelle liikumist kesklinna ja Mustamäe vahel niigi raskendab Sõpruse puiestee,
Vilde tee ja Sütiste tee ristmiku suurremont. Ehk oleks siiski võimalik selliseid normaalset elu ahistavaid võistlusi
nihutada tööpäevalt nädalavahetuse päevadele!?

v

Ants Veetõusme

võistkonnaarvestuses punkte kõik
kaasa tegevad üliõpilased, siis võib
võistkondliku paremusjärjestuse
selgitamisel olla määravaks osalemise massilisus. Iga ala parimad
saavad lisaks medalile ja diplomile
ka väärtusliku meene.
Need võistlused on ka üheks viimaseks jõuprooviks universiaadil
koondise kandidaatidele. Praegu on
koondise nimekirjas umbes nelikümmend sportlast, kuid kes tegelikult sõidavad universiaadile, selgub pärast meistrivõistlusi. Eesti
Akadeemiline Spordiliit toetab vaid
neid, kes on varem universiaadidel
jt tiitlivõistlustel medalile tulnud
või saavutavad nüüd tulemuse, millega Izmiri universiaadil oleks medali võitnud.
Osaliselt toetatakse ka neid
sportlasi, kelle tulemus oleks andnud koha kaheksa hulgas või kes
tulevad üliõpilasmeistriks. Pärast
meistrivõistlusi kinnitatakse koondis ning määratakse ka need sportlased, kes saavad toetust Eesti Akadeemiliselt Spordiliidult.
Võistlustele on oodatud kõik
kergejõustiklased. Ootame tribüünidele ka palju pealtvaatajaid oma
lemmikutele ja koolidele kaasa elama. Pealtvaatamine on tasuta!
Ants Veetõusme
EASL juhatuse esimees

Eesti Vabaõhumuuseum tähistas
maikuus oma 50. sünnipäeva. Muuseumi rajamine sai võimalikuks suuresti tänu arhitektile ja Tallinna Tehnikaülikooli (tollase TPI) kauaaegsele õppejõule Karl Tihasele, kes
vaatamata raskele ja keerulisele
ajale muretses 1953. a Moskvast
NSV Liidu kõrgete teadusringkondade toetuse, millega oli lihtsam
tollase Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolehoidu saavutada ning
jõuda 1957. a muuseumi asutamisotsuseni. Toetudes Karl Tihase varasemate välitööde kogemustele
hakati vastse muuseumi esimese
direktori Olimpi Korzjukovi juhtimisel
korraldama rohkeid uurimisretki Eesti erinevatesse paikadesse, kus valiti
välja hooneid, mida muuseumisse
tuua. Tänaseks päevaks on muuseumis kaksteist talukompleksi. Ligi 80
hektaril on esindatud Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Eesti ning saarte piirkonnad. 21. mail avati mõlemale
muuseumi alusepanijale Vabaõhumuuseumis mälestustahvel.
22. mail esitleti Vabaõhumuuseumi
juubeli puhul Tehnikaülikooli kirjastuse väljaandel ilmunud muuseumi
rajaja arhitekt Karl Tihase monograafia “Eesti talurahva arhitektuur”
täiendatud väljaannet.

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledz kuulutab välja konkursi järgmiste akadeemiliste
ametikohtade täitmiseks 21.08.2007–20.08.2012:
v

Turunduse lektor

1,0 kohta

Konkursil osalemiseks esitada alljärgnevad dokumendid:
omakäeline avaldus direktori nimele;
•
curriculum vitae;
•
kõrgharidust või akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või notariaalselt
tõestatud ärakiri;
•
publikatsioonide nimekiri;
•
TTÜ õppejõud ja teadustöötajad esitavad tööplaan-aruande eelneva tööperioodi
kohta;
•
konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja
materjalid.
•

Dokumentide esitamise tähtaeg on 21. juuni 2007.a.
Täpsem teave konkursi kohta internetist:
http://personal.ttu.ee/akadeemilised
Dokumendid esitada aadressil:
Tõnismägi 14, 10119 Tallinn, ruum 22

