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Austatav rektor, lugupeetavad audoktorid in spe, hea akadeemiline pere,
mu daamid ja härrad!
Eelmisel nädalal alustas CERNis
tööd maailma suurim, seni kulukaim
ja ilmselt ka ambitsioonikaim teaduslik rajatis – kakskümmend seitse kilomeetrit pikk maa-alune ringtunnel.
Sajandeid pärast Galileid ja Newtonit,
ning veidi üle saja aasta pärast Einsteini relatiivsusteooria sündi üritavad
teadlased eksperimentaalselt tõestada massi ja mateeria tekkeprotsessi.
Ka mujal, USAst Uus-Meremaani
ja Soomest Singapurini vaatavad
teadlased isuka pilguga ringi uute
teadmiste ja avastuste otsinguil. Füüsika, bioloogia ja keemia näitavad
äraproovitud ja kindlat teed juba
teadaoleva rakendamiseks uuel moel.
Osaliselt kannustab teadlaste ja
uurimisinstituutide, aga ka tervete riikide panustamist reaal- ja rakendusteadustesse äratundmine, et tänastest teadmistest ja lahendustest homme enam ei piisa. Aga seegi on juba väljund. Kõige aluseks on siiski inimkonnale igiomane ja igikestev uudishimu
uute piiride kompamise ja nende ületamise järele. Kõige aluseks on haritud ja motiveeritud inimesed, maailma ajupotentsiaal.
CERNi kiirendi on suurepärane
uudis ka Eestile. Ja mitte ainult põhjusel, et Eesti teadlased osalevad selle
projekti infotehnoloogilises elluviimises. See kiirendi on inseneriteaduse,
rakenduste väljamõtlejate ja nende
reaalsuseks tegijate meistriteos. Tänu
sellele avanevadki meie ees peagi fundamentaalteaduste uued rajad.
Loodan, et nii CERNist kui ka
teistest teaduskeskustest meieni jõudvad uudised köidavad üha rohkem
Eesti noorte tähelepanu. Loodan, et koolide füüsika- ja matemaatikaõpetajad
oskavad seda tähelepanu suunata,
küsimustele vastata ja õpilasi uutele
küsimustele kehutada. Sest just see
on reaalainetele ja insenerikunstile
parim reklaam. Tõhusam, kui kümned ajaleheartiklid ja kõned reaalainete tähtsusest põhikoolis ja gümnaasiumis. See reklaam töötab paremini, kui riigi- ja majandusjuhtide vihjed, et matemaatika lõpueksam peaks
koolilõpetajatele olema kohustuslik.
Ja minu sügava veendumuse kohaselt
– see peaks olema kohustuslik.
Mu daamid ja härrad!
Eesti riik ja ühiskond on riikluse
taastamisele järgnenud seitsmeteistkümne aastaga jõudnud arenguetappi, kus riigi põhialuste taastamise töö
on suuresti tehtud. Nüüd saame keskenduda tulevikule. Sealhulgas ka nende
teadmiste omandamisele, mida me
siiani ei vajanud. Aga ka teadmistele, mida oleme hakanud juba unustama või pidama minevikku kuuluvaks.
Me teame, et tänapäeval on edukad
need riigid, kus panustatakse teadusele,
tehnoloogiatele, tehnoloogiate ellurakendamisele ja inseneriharidusele. Edukad on need riigid, kus panustatakse
valdkondadesse, mis haakuvad orgaaniliselt riigi majanduse vajadustega. Sealtkaudu leiavad need otsese väljundi
rahva elukvaliteedi paranemisse.
Järg lk 2

Juubelinädal algas 15. septembril igavese üliõpilase
Juuliuse kuju piduliku avamisega Tehnikaülikooli peahoone ees, kus lisaks rektor Peep Sürjele ja rohkearvulisele
publikule osales ka elus maskott Juulius

Aastapäeva tähistamise kõrghetked
17. septembril tipnesid TTÜ 90.
aastapäeva tähistamise üritused
piduliku koosolekuga külalisi tulvil TTÜ aulas.
Aktuse juhatas sisse TTÜ rektor Peep Sürje. Tervitusi tõid Vabariigi President Toomas-Hendrik Ilves,
haridus- ja teadusminister Tõnis
Lukas, Rektorite Nõukogu esimees,
Tartu Ülikooli rektor Alar Karis ja
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen.
Aastapäevakoosolekul pidas
ettekande akadeemik, professor
Raimund-Johannes Ubar.
Piduliku koosoleku kõrgpunktiks
oli üheksa audoktori ja neljakümne
nelja doktori promotsioon.
• Katsuhisa Furuta on Tokio Denki Ülikooli president ja mehhatroonika tippkeskuse (Human Adaptive Mechatronics) teaduslik juhendaja, kellel on väljapaistvaid
teeneid automaatjuhtimise ja robotitehnika alal ning Jaapani-Eesti
koostöö arendamisel.
• Gabriel Jakobson on rahvusvaheliselt tuntud arvutiteaduse
spetsialist ja USA konsultatsioonifirma Altusys Corp. juhtivteadur.
Audoktori tiitel anti talle tunnustamaks tema väljapaistvaid teeneid
erialase koostöö arendamisel Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel.
• Ilmar Koppel on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja
Tartu Ülikooli uurija-professor. Ta
on rahvusvaheliselt tunnustatud
teadlane tänapäevase füüsikalise
keemia ja füüsikalise orgaanilise
keemia ning hapete ja aluste
keemia alal. TTÜ tunnustas teda
kui materjaliteaduse instituudi
kauaaegset koostööpartnerit.
• Eric M. Suuberg on USA
Browni Ülikooli professor, rahvus-

vaheliselt tuntud spetsialist kütuste keemia ja tehnoloogia ning
energiamajanduse ja keskkonnakaitse alal. TTÜ tunnustas tema
teeneid Eesti ja Ameerika Ühendriikide teadus- ja kultuurisidemete
arendamisel, eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli ja Browni Ülikooli vahel.
• Michal Besterci on Slovakkia Teaduste Akadeemia Materjaliuuringute Instituudi juhtteadur,
Slovakkia Tehnikaülikooli professor ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane materjaliteaduse
alal. TTÜ tunnustas teda toetuse
ja panuse eest valdkondliku õppeja teadustegevuse edendamisel
ning koostööprojektide elluviimisel
Tallinna Tehnikaülikooliga.
• Enno Abel on Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli emeriitprofessor.
Teda tunnustati teenete eest TTÜ
üliõpilaste juhendamisel ja õppetöö korraldamisel Chalmersi Tehnikaülikoolis ning õppejõudude ja teadurite täiendõppe korraldamisel.
• Matti Pursula on Helsingi Tehnikaülikooli rektor ja professor. Teda
tunnustati teenete eest mitmekülgse koostöö organiseerimisel TTÜ
ja Helsingi Tehnikaülikooli struktuuriüksuste ja üliõpilaste vahel
ning panuse eest TTÜ arengusse.
• Geert Bouckaert on Hollandi
Leuveni Katoliikliku Ülikooli professor, talle anti audoktori tiitel tunnustamaks tema teeneid Kesk- ja IdaEuroopa avaliku halduse teaduse
arendamisel ning Eesti ja TTÜ avaliku halduse õppe- ja teadustöö toetamisel ja koostöö edendamisel.
• Adolf Melezinek on Austria
Klagenfurti Ülikooli doktor, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja inseneripedagoogika kui

teadusharu looja. TTÜ tunnustas
tema toetust ja panust Eesti inseneripedagoogika edendamisel ning
tehnikahariduse populariseerimisel. Adolf Melezinek tervitas ka koosolekul osalenuid audoktorite nimel.
TTÜs on viimase aasta jooksul doktorikraadi kaitsnud keemiaja materjalitehnoloogia teaduskonnas kümme, mehaanikateaduskonnas kümme, ehitusteaduskonnas seitse, matemaatika-loodusteaduskonnas kuus, energeetikateaduskonnas
viis, infotehnoloogia teaduskonnas viis ja majandusteaduskonnas
üks doktoriõppe tudeng, kes promoveeriti juubeliaktusel.
IGIPi akrediteering anti aktusel TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskusele ja välisülikooli doktoridiplom Tiia Rüütmannile.
Teenetemedali Mente et Manu
said Tallinna Tehnikaülikooli juubeliaktusel keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna emeriitprofessor, akadeemik Mihkel Veidermaa, mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslabori juhataja Ülo Rudi, TTÜ Raamatukogu
teadus- ja arendustalituse juhataja
Konrad Kikas, TTÜ Tallinna Kolledzi direktor Udo Meriste, väljapaistvad TTÜ vilistlased ja TTÜ
kuratooriumi liikmed Eiki Nestor
ja Liina Tõnisson.
Piduliku koosoleku lõpuks kuulutati välja TTÜ Aasta Vilistlane
2008 – Erkki Raasuke.
Aktusel lõid piduliku meeleolu
Inseneride Meeskoori laul ja ansambli Noobel Nelik musitseerimine.
Juubelikoosolekut ja teisi juubelinädala sündmusi võib jälgida
veebist http://video.ttu.ee
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Täname kõiki Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise pere liikmeid,
tudengeid ja töötajaid meie ülikooli 90. sünnipäeva tähistamise
põhjaliku ettevalmistamise ja eduka läbiviimise eest!
Vivat alma mater!
Aastapäevakomisjon

Kallid külalised, head kolleegid, mu
daamid ja härrad!
Lubage mul rektorina tervitada
ja õnnitleda teid Tallinna Tehnikaülikooli 90. sünnipäeval!
Oleme oma riigi eakaaslased.
1917. aastal alustasid Maavalitsuse
tehnikaosakond, Eesti Tehnika Selts
ja Tallinna linnavalitsus koostööd
kõrgema tehnikakooli avamiseks Tallinnas. Enamlaste võimuletulek ja
sellele järgnenud Saksa okupatsioon
katkestasid ajutiselt need pürgimused. 1918. aasta sügisel sai Tehnika
Selts okupatsioonivõimudelt siiski loa
tehniliste erikursuste avamiseks kuues
osakonnas: masinaehitus, elektrotehnika, laevaehitus, inseneriehitused,
hüdrotehnika ja arhitektuur. Õppetöö
algas 17. septembril Lutheri uue
mööblivabriku keldriruumides 120
kursuslase osalusel. Õppetegevuse
aluseks võeti seejuures Venemaa ja
teiste välismaa paremate polütehniliste instituutide õppekavad.
1918. aasta novembris järgnes
Nõukogude Venemaa vägede pealetung, mis viis Vabadussõjani. Õppetegevus kursustel katkes. Niipea,
kui vaenlane oli riigi piiridest välja
aetud, asus Eesti Tehnika Selts
koostöös Haridusministeeriumiga
katkenud õppetegevust uuesti korraldama. Õppeasutuse nimeks sai
Tallinna Tehnikum, mis Asutava Kogu 24. mail 1920 vastu võetud põhikirja alusel muutus riiklikuks õppeasutuseks. Haridusministeerium
tunnistas 10. novembril 1923. aastal
oma määrusega Tallinna Tehnikumi
kõrgemaks tehniliseks õppeasutuseks ja andis õppuritele Tartu Ülikooli üliõpilastega võrdsed õigused
kanda üliõpilase austavat nimetust
ja peakatet. Tulevast eesti tehnikaintelligentsi asusid õpetama suurte
kogemuste ja teadmistega Peterburi
kõrgkoolidest tulnud professorid
Friedrich Dreyer, Aleksander Polestsuk ja Ottomar Maddison. Lisaks arvuka insenerkonna emakeelse koolitamise vajaduse tunnetamisele
mõistsid nad rahvusliku tehnikakultuuri tähtsust iseseisva Eesti Vabariigi arengule. Tallinna Tehnikumi õppetöö kõrget taset näitab see, et paljud selle lõpetajad töötasid hiljem
professorite ja dotsentidena Tallinna Tehnikaülikoolis. Võiks nimetada akadeemik Leo Jürgensoni, Richard Ambrost, Jaan Vihandit, Karl
Reinthali, Karl Puidakut jt.
1920-30. aastate vahetuse üleilmse majandusliku surutise foonil
puhkenud hariduspoliitiline vaidlus
tehnikakõrghariduse korraldamisel
Tallinn–Tartu teljel päädis Tallinna
Tehnikumi sulgemisega ja 1935. aastal tehnikateaduskonna avamisega
Tartu Ülikoolis. Tehnikahariduse
edendamist Tartu Ülikooli rüpes ei
jätkunud kauaks, sest juba esimesel
talvel selgus, et ülikool ei ole suuteline juurdeehituseta mahutama ja
edukalt arendama tehnikateaduskonda. Eelöeldust tulenevalt reorganiseeriti 1936. aasta suvel ülikooli
tehnikateaduskond tehnikainstituudiks asukohaga Tallinnas. Tallinna Tehnikumi kogutud varad ja asutused said ülikooli staatuses Tallinna Tehnikainstituudi alusvaraks.
1938. aastal nimetati Tehnikainstituut Tallinna Tehnikaülikooliks.
Uue ülikooli esimesteks korralisteks
professoriteks määrati Riigivanema
otsusega Eesti Teaduste Akadeemia
asutajaliige Ottomar Maddison ja
toonane rektor Paul Kogerman, lisaks
v
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kaasati professoreid ka Tartu Ülikoolist, kus likvideeriti tehnikateaduskond ja keemiaosakond. Pikkadeks
aastateks sai Tehnikaülikooli uueks
koduks Vene-Balti Laevatehase administratiivhoone Kopli poolsaare tipus.
Tehnikaülikooli asutamisega
kaasnes tehnikateaduste ja tööstuse
hoogne areng Eestis. Laboratooriumides jätkusid praktilised uurimistööd fosforiidi ja põlevkivi alal, mille
tagajärjel tekkis kodumaine fosforiidi- ja õlitööstus. Tehnikaülikooli juurde asutati Loodusvarade Instituut ja
Riiklik Katsekoda. Riigi majandus
arenes ja tööpuudus vähenes. Selgus,
et Eesti riik vajas ja suutis üleval pidada kahte ülikooli.
Nõukogude okupatsiooni aastatel
1940/41 ja 1944-1989 oli õppeasutuse
nimi Tallinna Polütehnilise Instituut,
olles toona umbes 11 000 üliõpilasega
suurimaks ülikooliks Eesti territooriumil. 1987. aastast arvati Tallinna Polütehniline Instituut Nõukogude Liidu
juhtivate ülikoolide hulka kuuluvaks,
millega kaasnesid täiendavad riiklikud finantseeringud ja suurem vabadus
oma töö korraldamisel. Ülikoolis oli välja arendatud laialdane teaduslaborite
võrk: toonased probleemlaborid vastasid ligilähedaselt tänapäeva teaduse tippkeskustele ja tootmisharu laborid kompetentsikeskustele. 1960. aastate keskel rajati kompakte üliõpilaslinnak Mustamäe mändide alla. Kuid
ajad muutusid ja laulva revolutsiooni
laines taastati 21. juulil 1989 ülikooli
ajalooline nimi Tallinna Tehnikaülikool.
Täna on Tallinna Tehnikaülikool
oma ligi 14 000 tudengiga nii suuruselt kui õppekavade poolest võrreldav Põhjamaade ja teiste Euroopa
arenenud riikide tehnikaülikoolidega.
Avatud Euroopa kontekstis tahame
olla rahvusvaheliselt tunnustatud
tehnoloogiaülikool, mis on tihedalt integreeritud rahvusvahelistesse koostöövõrgustikesse, eelkõige Põhja-Euroopa ja Läänemere piitkonnas.
Tallinna Tehnikaülikooli kui Eesti ainsa tehnikaülikooli ülesandeks on
Eesti jätkusuutliku arengu toetamine
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika-, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas.
Võime uhked olla oma enam kui
52 000 vilistlase ja nende õpetajate –
professorite üle. Nii, nagu ütleb Tehnikaülikooli lipukiri Mente et manu,
on ka meie vilistlased oma mõistuse
ja käega jalule aidanud Eesti Vabariigi majanduse nii riigi algusaastatel
kui nüüd, pärast taasiseseisvumist.
Tipud tulevad jätkuvalt Tipist!
Vivat academia, vivat professores!

Vabariigi Presidendi tervitus
Algus lk 1

Tänane juubilar, Tallinna Tehnikaülikool, on Eesti juhtiv kompetentsikeskus paljudel erialadel, mille tähtsust pole siin saalis vaja pikemalt rõhutada. Kõik energeetikasse puutuv, samuti maapõuekeemia, sealhulgas ka
põlevkivikeemia, kätkevad endas suuri väljakutseid. Just sealt otsivad maailma teadlased riikide ja erasektori finantsjõu toel praegu uusi lahendusi.
Mul on hea meel, et Tallinna Tehnikaülikool kuulub nende otsijate hulka.
Et ta hoolitseb selle eest, et Eestile
olulised teadusvaldkonnad seisaksid
tugeval alusel ka järgmistel aastakümnetel.
Veelgi enam – Tallinna Tehnikaülikool on see keskus, mille suunas me
heidame alati kindla pilgu, sest teame
– just seal õpivad ja õpetavad need
mehed ja naised, kelle oskused ja tarkus tagavad ühiskondliku jõukuse
kasvu ka tulevikus.
Teil on siin inimesed, teadmised
ja kogemused. Te olete üks neist Eesti majakatest, mille tulesära ahvatleb
ambitsioonikaid õppureid ja teadlasi
osalema projektides, mis muudavad
maailma. Hoidke seda tuld põlemas;
kasvage, arenege ja õitsege!
Palju õnne Eesti riigi eakaaslasele, Tallinna Tehnikaülikoolile!

Alar Karis
Tartu Ülikooli rektor
ERN juhatuse esimees

Austatud juubilar! Tehnikaülikool
tähistab oma 90. sünnipäeva koos
Eesti riigiga. Eesti riigi juubeliaasta motos – “Ühiselt ehitatud riik” –
rõhutatakse ehitamist-loomist ja
ühist tööd selle nimel. Ehitada ei
saa aga midagi, tundmata projekteerimisaluseid, materjale ja nende tugevust ning sobivust üheks
või teiseks tarbeks, ka ilma
praktiliste oskuste ja õigete töövõteteta ei tule majast midagi
välja. Ehitada saab käte, aga
eelkõige mõistusega – mente et
manu, nagu Tehnikaülikoolis viisiks öelda.
Oleme harjunud, et vesi tuleb
kraanist ja elekter seinakontaktist. See, kui keerukad tehnoloogilised protsessid selle taga on,
jääb sageli mõistmatuks. Ja ega
vist tavainimesel polegi põhjust
tehnoloogilistesse peensustesse
süveneda, küll aga on põhjust endale aru anda, et ilma tehnikainimesteta ei saa ehitada maja,
aga pole võimalik ka ülal pidada
oma riiki.
Ja ainult ehitamisest rääkida
oleks samuti lihtsustamine. Tallinna Tehnikaülikoolita poleks eesti
insenere, poleks põlevkivikeemikuid, poleks elektroonikuid, mehaanikuid ega materjaliteadlasi. 90
aasta jooksul on eesti tehniline
intelligents välja kujunenud just
tehnikaülikoolis. Tegelikult on 90
aasta tagune algus omamoodi
tinglik, möödunud sajandi 30ndate algupoolel polnud veel sugugi
kindel, kas omamaist tehnikaharidust üldse on tarvis. 1936. a
sõitis ministrite komisjon Tar-

tusse tehnikahariduse olukorraga tutvuma ja tagasiteel otsustati rongis, et parim paik tehnikateaduste väljaarendamiseks on
Tallinnas.
Tõdegem, et Tallinna Tehnikaülikooli panus Eesti arengusse on
olnud nimetamisväärne. Ja ikka
tahaksime enamat, tahaksime, et
ühiskonnas mõistetaks arenguvajadusi ja innovatsiooni tagamaid.
Tahaksime, et ülikoolimaailm ei
oleks ühiskonnaga eri meelt ega
räägiks ühiskonnaga eri keelt.
Ühise keele ja mõistmise leidmine
on eriti oluline nüüd, kui Eesti majandusel pole just parimad päevad.
Ülikoolid peaksid põhimõtteliselt ettepoole vaatama, suutma luua arenguvisioone ja näha
nende rakendusi. Arvan, et tänane juubilar on selleks valmis,
sest ollakse tõhusa teaduspo-

Ministri tervitus
Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister

Austatud Eesti Vabariigi president, väga lugupeetud rektor,
rektorid, professorid, üliõpilased, külalised!
Tallinna Tehnikaülikool on
rahvusvaheliselt tuntud haridus
ja teaduskeskus. Tema igapäevas on ühendatud majandusja haridusloogika. Kindlasti
oskavad kõik TTÜ lõpetanud
kuulsad majandusinimesed näha
kaugemale iseenda saavutustest ja olla tänulikud õppejõududele ja laiemalt kõigile oma
õpetajatele. Sellist tervikvaadet
on väga vaja. Mitte et me ainult kordaksime kui mantrat, et
parim majanduspoliitika on hea
hariduspoliitika, vaid järgiksime
ka oma igapäevastes eelistustes
seda põhimõtet. Ja siin peaks
TTÜ vilistlased näitama eeskuju kogu ühiskonnale, sest praegu juhtub veel küllalt tihti, et kui
ITmees või kinnisvaramees küsivad korralikku palka, peetakse
seda justkui loomulikuks, aga
kui õpetaja või õppejõud küsib
palka juurde, ehmatatakse ära
ja peetakse seda liig suureks
koormaks ühiskonnale.
Üht korralikku ülikooli iseloomustab see, et tema vilistlased
mitte ainult ei tunne uhkust
tema üle, vaid katsuvad oma

TTÜ 90
alma mater’it igal sammul ka
toetada. TTÜ on ses mõttes
heas seisus – tema tuntud vilistlased on koondunud ta ümber.
Eestis ei pruugi olla teist
kohta, kus nõnda kindlal
territooriumil on nii märkimisväärselt innovaatilist mõtet
koondunud. Ometi ei tundu Teie
igavene üliõpilane Juulius nina
nokkiva nohikuna, kes ei suudaks pilku joonestuslaualt tõsta – ta mõjub värske ja uljana.
Vaba vaim ja rõõmus meel käivad käsikäes.
Õnnitlen TTÜ üliõpilasi, õppejõude ja rektoreid Eesti Vabariigi 90. aastapäeva aastal,
mis väga ilmekalt on sama vana
või, vabandust, sama noor, kui
teie ülikool. Eesti Vabariik tõestas oma algusaastatel, et suudab ka rasketel aegadel näha
arengut õppeasutuste rajamises
ja nende eest hoolitsemises.
Loodan, et seda sama suudab
riigivõim tõestada ka kaasajal –
seda enam, et ajad on praegu
kordi kergemad kui Vabadussõja aegu!
Vivat, crescat, floreat Tallinna Tehnikaülikool!

tentsiaaliga, professionaalsete
teadmiste ja oskustega, kindlakskujunenud mainega ülikool, mida
teatakse-tuntakse ka kaugemal
kui Eesti.
Tehnikaülikooli edu tagatiseks
on olnud tihe ja tegus side ettevõtlusega. Ettevõtluse vajaduste
tundmine on võimaldanud nende
muutustele kiiresti reageerida.
Tean, et meie teistel ülikoolidel
oleks siit nii mõndagi õppida. Viie
aasta eest avaldas tollane peaminister Juhan Parts lootust, et
TTÜ järgmisel juubelil pole põhjust rääkida inseneride vajakajäämisest. Ta ütles selle olevat
Eesti edu küsimuse. Tehnikaülikool on laienenud, on taas Tartus tagasi, aga inseneridest on
ikka puudu. Kas on ohus siis Eesti
edu? Tõdegem, et just nii see
ongi. Vaevalt et Tehnikaülikool
siin üksi lahendusi pakkuda
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suudaks. Edu tagatiseks saab
ikkagi olla ühine töö.
Ja edu ei tule niisama. Mulle
tundub, et “rauakooli“ omadel on
edu tagatiseks ka terve rida kratte
ja muid kasulikke elukaid, kes tulu
teenida aitavad ja varandust majast välja ei lase voolata. Ma ei pea
siin silmas igavest üliõpilast Juuliust, kes maja ees seisab ja meelde tuletab, et inseneriks ei sünnita, vaid õpitakse. Pean siin silmas
robot-kratti IRB, kes tuleb appi
siis, kui töö on ohtlik, üle jõu käiv,
üksluine või tervistkahjustav. Sellist abimeest vajaks iga ülikool,
ja mitte ainult, küllap oleks hea,
kui riigi üksluise ja üle jõu käiva
eelarve lappimise teeks ära robotpoiss.
Euro-müntide kvaliteedi tuvastamises on teil sõna kaasa
öelda, et raha võltsimiskindel ja
turvaline oleks. Oma eurot aga
peame veel ootama. Päikesepatareide arendusfirma on teil ka. Siis
veel salapärane ROBOSWARM ja
seirerobot Anser. Raudsete meeste mõistuse ja heade kasulike
masinate abil on tänase Tehnikaülikooli side tehnoloogiamaailma tippudega ilmselge.
Eesti ülikoolide eestkõnelejana soovin Tehnikaülikoolile häid
teadusideid, innovaatilisi lahendusi, koostööd, loomingulist ja üksteist toetavat ja sõbralikku tööõhkkonda, sisemist ja välist avatust, sest te olete üks neist keskustest, mille rüpes sünnib Eesti
tulevik. Ja mõni õnne toov kratt,
puuk või robot võiks teil ikka
varuks olla.
Palju õnne ja ilusat sünnipäevapidu!
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Kõrgharidus on võime näha puude taga metsa
TTÜ 90
Raimund Ubar
Eesti Teaduste Akadeemia
akadeemik
TTÜ professor

Väga austatud President!
Lugupeetud rektor, ekstsellentsid!
Kallid kolleegid! Mu daamid ja härrad!
Täna, 90 aastat tagasi algas
õppetöö Eesti Tehnika Seltsi asutatud insenerikoolis. See oli meie
hällipäev. Oleme küll oma nime palju kordi muutnud – tehnikum, tehnikakool, tehnikakõrgkool, polütehniline instituut, zargoonis hellitavalt ka rauakool aga alati on nime
atribuudiks olnud tehnika. Ülikooli
nimetuse saime 70 aastat tagasi.
Nii et täna pühitseme kahte juubelit.
On tähenduslik, et meie rahvuslik inseneriharidus on täpselt
sama vana kui me omariiklus.
Seega juba algusest peale on vaba
eestlane mõistnud, et vabaduse
pandiks on haridus ja tarkus.
Elades maailmas, mida tormiliselt
kujundab tehnoloogia, on võimalus tõeliselt vabaks jääda üksnes
neil rahvastel, kes tehnoloogiat
valdavad ja loovad, seal kus inseneriharidus on au sees. Sõna “insener“ tuleneb ladina keelest ingenium, mis tähendab sisemist
kvaliteeti, vaimujõudu ja leiutamisvõimet. Meenutasin seda, et
me ei unustaks, millised peame
olema, et oma nime väärida.
v

Ülikoolide teekond läbi aegade
Kaks sajandit tagasi viis Humboldt
läbi akadeemilise revolutsiooni, kus
esmakordselt sai teaduslikust uurimistööst ülikooli põhifunktsioon
ning tekkisid teadusülikoolid. Pärast II maailmasõda toimus teine, utilitaarne revolutsioon, mis tegi ülikoolidest rahvusliku majanduse mootori. Sellega kaasnev akadeemia
paisumine käis aga riikidele üle jõu
ja rahapuuduse süvenedes käivitus kolmas revolutsioon, kus ülikoolidest on saamas korporatiivsed
uusi teadmisi tootvad ettevõtted.
Ülikooli probleemiks on tema
kolmikmissioon: teha teadust, õpetada ja teenida ühiskonda. Keegi
ei suuda kummardada kahte jumalat, veel vähem siis kolme. Mis
on tähtsam, kas teadus või õppetöö, lai haridus versus ametiõpe,
kes maksab hariduse eest, milline mudel on õigem, kas Pariisi
professorikeskne või Bologna
tudengikeskne – need on meie
dilemmad.
Teadusest
Teadus teenib samuti kolme jumalat: kultuuri – minnes sügavuti,
haridust – minnes laiuti, ja majandust – muutudes kaubaks. Teadus
ei ole absoluutne tõde, vaid tööriist
nagu kirves puusepa käes. Kritiseerida tehnikateadusi sellepärast, et
teooriad aeguvad on sama mõttetu, kui öelda, et kirves on halb tööriist,
kuna teda peab teritama. Teaduslikuks meetodiks on hüpoteeside ümber lükkamine ehk pidev eksimine.
Edison pidi eksima tuhat korda,
selleks et üks kord mitte eksida.
Pärast Humboldti käisid teadus ja õppetöö kaua kenasti käsikäes, luues sünergiat. Kuid siis
algasid abielutülid. Akadeemiline
vabadus muutus pinnuks silma
ühiskonnale, professori tegemisi
hakati jälgima. “Publish or perish!“
– sai reegliks. Rahapuudus
tugevdas survet, nüüd hakati
mõõtma publikatsioonide kaalu.
Et leida aega kaalu tõstmiseks,
delegeerisid professorid oma
loengud doktorantidele. Kerkis
üles küsimus: kes on siis professor, kas õpetaja või teadlane?
Surveavaldusena hakati ülikoolidele vähem ressursse andma.

Ettevõtlik ülikool
Nüüd küsisid rahapuuduses ülikoolide juhid professoritelt: “Mis
kasu on teie uurimistööst? Teadmised on kaup. Miks te oma kaupa maha ei müü?“ Kas teadmised
on siis kaup? Voolid puust lusika,
see on küll kaup, sest lusikas ostetakse ära. Insener saab patendi
ja temagi tööl on turuväärtus. Aga
alusuuringute tulemusi oleks raske Nõmme turul maha müüa.
Siis leidsid ülikoolid väljundi
tööstusesse ja rahaprobleemid
lahenesid. Poliitikud, nähes et ülikoolidel läheb hästi, arvasid, et
teadusele võib veelgi vähem kulutada. See viis sellele, et professorid hakkasid loobuma alusuuringutest rakendusteaduse kasuks,
sest vaid selle eest tasub tööstus. Ülikoolid sattusid akadeemilise kapitalismi haardesse.
Kõrgharidusest akadeemilise
kapitalismi ajal
Paraku pole ikka vastust küsimusele, kes on siis professor? Lühike
on olnud praeguse Eesti iseseisvusaeg. Kuid kohutavalt palju on
selle aja jooksul juhtunud. Nii siin
kui meie ümber. Arvutite võimsus
on kasvanud kümme tuhat korda.
Kaks korda rohkem on juba väga
palju. Aga kümme tuhat korda!
Muutunud on totaalselt õppimise
iseloom: Interneti tulvaveed on minema uhtunud klassiruumide seinad. Tahvli ees deklameeriva lektori asemel oleks vaja mentorit, kes
kättpidi tudengit tarkuse juurde talutaks. Tudeng aga sooviks õppida vaid seda, mida töös vaja läheb.
Ka tööandjad tahaksid otse koolipingist saada valmis spetsialisti. Ja
ametiõpe hakkab välja tõrjuma akadeemilist haridust. Nüüd küsib ühiskond: kas kõrgharidus on ikka sotsiaalne hüve, mille riik peaks tagama, või on see hoopis ostukaup, mille igaüks peab ise kinni maksma?
Tehnoloogiline maailm muudab
paradigmasid pea iga aasta, uued
tööstusharud suretavad välja vanad, info ja oskused aeguvad. Et
kohaneda, peab insener olema
avara haridusega. Laiapõhjaline
haridus on aga riiklik probleem –
sotsiaalne hüve. Sest kui kitsalt
välja treenitud kohanemisvõimetu
luuser kaotab töö, on tema sotsiaalprobleemid riigi mure.
Aga milline peaks olema õige
õppekava? Kehtib üks uus seadus, millel on meie oma ülikooli
audoktori Hannu Tenhuneni nimi:
ainete arv, mida tuleks ülikoolide
õppekavadesse lülitada, kahekordistub iga kümne aastaga.
Liberaalsest haridusest
Pierre Bourdieu on öelnud, et intellektuaalne töö ei erine kunstiloomest. Teadmised on nii tarbekaup kui ka sümboolne objekt, kus
sümboolseteks ehk kultuurilisteks
väärtusteks on tõde, eetilisus, õiglus, ilu, headus, võim. Ühelt poolt,
vaid integreeriv tervikule suunatud liberaalne haridus on võimeline haarama kogu teadmiste universumit ja teiselt poolt, vaid kultuurne isiksus on võimeline mõtlema selgelt, mõistma loomingu
tähendust ning omama eetilist
platvormi oma professionaalses
elus.
Nii peakski olema ülikooli funktsiooniks akadeemiline haridus,
kus oleksid integreeritud nii kultuurilised kui ka kommertsväärtused, mis ei aitaks kujundada
tudengis mitte üksnes teadmisi,
vaid arendada ka kriitilisust, mis
võimaldab teadmiste maastikul
näha puude taga metsa.
Olukorrast Eesti tehnikakõrghariduses ja -teaduses
Eesti on maa, kus ainsaks maa
tõeliseks varaks põlevkivi kõrval

on ajusagarad – teadusmahuka majanduse tooraine. Tehnikateadused
käivad tööstusest nii ees
kui taga. Aga
nii kaua, kuni
me pole suutnud luua Eestis teadusmahukat tööstust, ei ole
meil ka praktilist ülesannet teadusele
ja meie tark
tooraine
jääb kasutamata.
Eesti praegune majandusstruktuur
ei sarnane
teadmispõhise majandusega, pigem on tegu
odavale tööjõule rajatud tööstusega. Vaja on suurema lisandväärtusega tootmist (täppisriistade valmistamine, meditsiinitehnika, targad elektroonikaseadmed, arvutustehnika leidlik
rakendamine).
Kui Eestis saab avalikult sektorilt innovatsiooniks abi vaid 0,3 %
firmadest, siis viies aktiivsemas
Euroopa riigis (Rootsi, Belgia, Iirimaa, Soome ja Prantsusmaa) on
see protsent 23 (ehk 75 korda
suurem). Uurimis- ja arendustöö
kulud inimese kohta on meil kaksteist korda, hariduskulud aga
kuus korda väiksemad kui nendes
riikides (Andmed on Arengufondi raportist).
Halvem on see, et kahaneb tehnikahariduse ja -teaduse prestiizi
noorte hulgas. Miks siis ometi?
Me ütleme: per aspera ad astra!
Kuid raskused ja vaev kitsal käänulisel jalgrajal ei taga veel päralejõudmist – edukaks saamist. Laiad
maanteed ja hummerid on palju
ahvatlevamad pseudoväärtusi
ülistavas maailmas.

v
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TTÜ Aasta Vilistlane 2008
Erkki Raasuke
Erkki Raasuke lõpetas Tallinna
Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 1994. aastal tootmisökonoomika ja juhtimise-ökonomisti
erialal ning on praegu Swedbanki
grupi AS Hansapank Eesti juhatuse
esimees.

mõlemad tungid võiksid vallanduda. Käivitusnupp on aga professori käes, kel käsil uudne ja senilahendamata teadusprobleem.
Saada professori kolleegiks laboris
– mis oleks tudengile veel uhkem.
Saada aru probleemist – ja oledki
huvi ning uudishimu küüsis. Koos
professoriga lahenduseni sammudes tuleb aga ka armastus, nagu Tammsaare ütleks. Ja lisaks
ühiskonna tunnustus. Huvi ja uudishimu on nagu kaunis mägimaastik,
mis matkajat vaimustab ja rännaku raskusi ei pane tähelegi. Ning
meeldima hakkab hoopis minemine, aga mitte päralejõudmine.
Nii lihtne see ongi: teaduse
kaudu läbi huvi ja uudishimu insenerihariduseni.

v

Kuidas haarata kaasa noori?
Ma pisut utreerin nüüd. Kultuur
ja sport on riigi visiitkaardid. Kuid
kaardile pääseb vaid olümpiamedaliga. Oleks Jaansoni aerutõmme
toimunud sekundi murdosa võrra
kas varem või hiljem, jäänuks hõbe
ja pool miljonit krooni riigi tänuraha olemata. Paradoksaalne, et
väärtustatud sai võiduloos, aga
mitte töö (kuigi töö käis muidugi
sinna juurde). Ka teaduses määrab excellence’i esimesena finisisse jõudmine. Tööd teevad
kõik, aga au võtab ainult esimene.
Kuid isegi see pole tagatud, et
esimene saab loorberid. Edison oli
suur tehnoloog, aga mitte nii suur
ärimees. Tema viga oli, et ta arvas end paremini teadvat, mida
tarbija tahab. Nii ei pääsenudki ta
suurde muusikabisnessi, ehkki
leiutas grammofoni esimesena.
Inseneriks saamise tee on
Kolgata tee, mis väärib austust
ja toetamist ja mentaliteetide
ümberkujundamist ühiskonnas,
näiteks – austada ka lihtsalt
tööd, mitte ainult excellence’i,
võite ja medaleid.
Inseneriharidus on see, mida
Eesti enim vajab, ütles meie President kooliaasta alguse tervituskõnes. Et noored sellise valiku
teeks, oleks tarvis, et rakenduksid
kaks eri suunast lähtuvat tungi –
sisemine tung ehk huvi ja uudishimu ning välimine ehk ühiskonna austus ja lugupidamine.
Ülikool ongi see keskkond, kus
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Lõpetuseks
Avatud ülikoolid, veebi-põhine
kõrgharidustööstus, on-line kursused – konkurents aina kasvab.
Kõik püüavad end kõrgharidusturul atraktiivseks teha nn. “mittetraditsioonilisele tudengile, kes
peab samuti turul zongleerima
perekonna, leivateenimise ja õppimise vahel. Kuidas selles konkurentsis ellu jääda?
Ülikooli relvaks ja kilbiks on tema kõrvuti matkavad professorid
ja tudengid, lahinguväljaks aga
teadusprobleemid. Tuleb vaid õigel ajal õiges kohas olla ja puude
taga metsa näha.
Kanada jäähokistaar Wayne
Gretzky, seletades, kuidas tal alati
õnnestub õigel ajal õiges kohas
olla, avaldas lihtsa tõe: ta uisutavat just sinna, kuhu libiseb litter.
Ellu jäämiseks on kaks võimalust: kas üritada teha vähemaga rohkem või leppida sellega,
et vähemaga saabki teha vähem.
Esimesel juhul langeb ohvriks
kvaliteet, teisel juhul kvantiteet.
Ei saa aga teha kõiki asju kõigile.
On olemas inimesi, kes teavad
kõik, aga see on ka kõik, mida
nad teavad, ütles Machiavelli.
Ei ole vaja jõuda viie parima
ülikooli hulka, tuleks määratleda
hoopis meie omapära, tugevused
ning ainulaadsus ja sellele rajada
tulevikusihid. Teadmised ja liberaalne haridus, mis kui liim meie
teadmised tervikuks ühendab,
oskus teadusmeetodit kui tööriista kasutada – need on varustus, millega tuleb teele minna, sinna, kuhu libiseb litter.
Soovin meie alma mater’ ile
tänasel tähtpäeval Kalevipoja jõudu, rahvusvahelist edu ja raudset
püsimist!
Tänan!
v

Erkki Raasuke tervitas
ülikooli video vahendusel
TTÜ Vilistlaskogu juhatuse
nimel luges otsuse Erkki Raasukese nimetamisest Aasta Vilistlaseks 2008 ette Vilistlaskogu
juhatuse esimees Gunnar Okk.
Nominent ise ei saanud tööülesannete tõttu juubeliaktusel viibida,
kuid ta saatis ülikoolirahvale
videotervituse, milles muu seas
ütles:
“Tahaksin öelda mõne hea sõna
oma kooli kohta. Olen alati olnud
väga uhke, et olen Tehnikaülikooli
vilistlane. See on oluline osa minu
CVst. Kui peaksin täna uuesti alustama oma ülikooliteed, ei kõhkleks
ma hetkekski, et selleks kohaks
oleks Tehnikaülikool. Vast ala valiksin seekord veidi tugevama, rohkem inseneri poole pealt, millele on
ajapikku võimalik pehmemaid asju
peale ehitada. Tänan, Tehnikaülikooli rahvas, et te teete head asja,
et te teete head kooli, ja meil, vilistlastel, on hea teid selles toetada. Aitäh!“
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatus valib kord aastas
aasta vilistlase, kelle tegevus on
oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri vallas ja kellel
on väljapaistvaid teeneid Tallinna
Tehnikaülikooli ees. Aasta vilistlase tiitel ja sellega kaasnev
tänukiri antakse üle igal aastal 17.
septembril TTÜ aastapäeva aktusel. Aasta Vilistlase nimi kantakse
TTÜ auraamatusse.

Aasta Vilistlased
1996 – Tiit Vähi,
1997 – Jaak Leimann
1998 – Toomas Sõmera
1999 – Toomas Luman
2000 – Jüri Mõis
2001 – Indrek Neivelt
2002 – Gunnar Okk
2003 – Toomas Annus
2004 – Valdo Kalm
2005 – Väino Kaldoja
2006 – Tiina Mõis
2007 – Tarmo Noop
2008 – Erkki Raasuke
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Ülik
ool & Ühisk
ond
Ülikool
Ühiskond

Kõne Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaspäeval
Kaia Jäppinen
Tallinna abilinnapea
TTÜ vilistlane

TTÜ prorektor Rein Vaikmäe

Ettevõtliku ülikooli nimel
16. septembril oli Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvaheline teaduskonverents “Ettevõtlik teadusülikool kui ühiskonna arengumootor”.
Konverentsi ühe korraldaja,
TTÜ teadusprorektori Rein Vaikmäe sõnul on viimase rohkem kui
kahesaja aasta jooksul ülikoolid
arenenud valdavalt Wilhelm von
Humboldti põhimõtete järgi, mille
kohaselt ülikoolides on ühendatud
uute teadmiste loomisele suunatud
teadusuuringud ja õppetöö ning
valitseb akadeemiline vabadus.
“Selle mudeli järgimine, sh teaduse
eesliinil senitundmatu uurimine,
on loonud ülikoolidele ühiskonnas
poliitiliselt sõltumatu arvamusliidri kuvandi. Kiiresti muutuvas
globaliseeruvas maailmas on
ülikoolid viimase aastakümne jooksul läbimas oma ajaloo suurimaid
muutusi ning märksõnadeks on
saanud ettevõtlikkus, innovaatilisus, majanduskasv jne. Nende
paratamatult vajalike muutustega
kaasneb aga oht muutuda liialt
pragmaatiliseks ja taanduda
ühiskonna vaimse liidri rollist teenuste pakkujaks, mis oleks Ülikooli idee selge devalveerimine,” rõhutas Vaikmäe.
Konverentsil esinesid ettekannetega teadlased Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Suurbritanniast,
USAst ja Eestist, et diskuteerida ülikoolide osast ühiskonna arengus ja
tippteaduse olulisusest selle täitmisel.
Karlsruhe Ülikooli professor
Adolf Josef Schwab keskendus oma
ettekandes teaduse olulisusele rahvusliku majanduse edendamisel ja
vajadusele teha tarku valikuid.
Rootsi Rahvuslik Kõrghariduse
Agentuuri juht ja Stockholmi Kuningliku Tehnikaülikooli kauaaegne president, professor Anders
Flodström kõneles loomisjärgus
olevast Euroopa Tehnoloogiainstituudist kui kõrghariduse, teaduse
ja innovatsiooni sünergia loodetavast tõmbekeskusest. TTÜ professor Mart Min tutvustas integreeritud elektroonikasüsteemide ja
biomeditsiinitehnika tippkeskuses
tehtavaid alus- ja rakendusuuringuid. Konverentsi modereeris TTÜ
biorobootika professor Maarja
Kruusmaa ja üldistava kokkuvõtte
tegi Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Andres Koppel.

Fotol majandusteaduskonna dekaan
prof Enn Listra ja TTÜ Küberneetika
Instituudi direktori kt Jaan Penjam
Palun lugeda MM nr. 13 lk 3 teises veerus Eesti Ehituse juhatuse
liige Jaano Vink.

Austatud rektor, head Tallinna
Tehnikaülikooli vilistlased, hea
ülikoolipere!
Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasena on mul väga hea meel näha siin nii palju rõõmsameelseid
ja erksa mõtlemisega tipikatest
tegijaid, kes aastate jooksul pole
unustanud oma alma materit.
Ma usun, et jagate minuga
tunnet, et täna siia majja tulles
ärkasid ellu meie mälestustes
eredamad hetked siin seinte vahel veedetud aastatest. Olgu
see siis esimese tudengipäeva
elevus või lõpuaktuse vaoshoitus, esimene eksamil läbipõrumine, rebaseks löömise
kannatused või hommikuni kestnud pidu Glehni lossis, magamata öödest tekkinud unevõlg,
et valmis kirjutada kursusetööd,
õppejõu kiusliku punase jämeda joonega soditud-parandatud joonis või hoopis õnnejoovastus esimesest tõelisest
armastusest.
Minul on nii Tallinna linnajuhina kui lihtsalt inimesena uhke
tunne olla TTÜ vilistlane. Miks?
Sest see kool on andnud mulle
eluks ja erinevateks ametiteks
tarvilikke teadmisi, kogemusi,
õigeid väärtushinnanguid ja loomulikult hulgaliselt häid sõpru ja
kolleege. Ka seetõttu, et TTÜ-l
on oma eriline vankumatu koht
Eesti ja Tallinna haridusmaastikul. Me kõik võime olla uhked
oma ülikooli üle, mis on Eestis
sisuliselt ainus kõrgkool, mis on
keskendunud insener-tehnilisele
suunale, sealjuures tuginedes
põlvkondade järjepidevusele ja
juurdunud traditsioonidele.
Seetõttu on meie ülikooli
lõpetajad läbi aegade olnud ja
on ka täna nõutud tööturul –
seda võivad tõestada täna siia
kogunenud edukad vilistlased.
Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et
üha kasvav ja arenev Tallinna
Tehnikaülikool aitab oluliselt
kaasa sellele, et just Tallinn on
noorte linn, et Tallinn on üliõpilaste ja ülikoolide linn.

Eesti kõrghariduse korralduse juures teeb murelikuks asjaolu, et ollakse ikka veel liialt
kaldu humanitaarerialade kasuks. Selleks aga, et meie
ühiskond toimiks hästi, on vaja
tasakaalu, mis arvestaks ühiskonna mitmekülgsusega. Reaalainete ja tehniliste erialade
propageerimine, õppurite motiveerimine, insenerihariduse
väärtustamine aitab sellele kindlasti kaasa.
Siinkohal tahan ma tänada
neid vilistlasi, kes on erinevate
stipendiumite ja toetustega
kaasa aidanud sellele, et meie
praeguseid üliõpilasi rohkem
motiveerida. Usun, et just meie,
vilistlased, suudame omalt
poolt palju teha selleks, et noored valiksid õpinguteks Tallinna
Tehnikaülikooli, sest Eesti ühiskond ja vabariigi pealinn Tallinn
vajavad lisaks filosofeerimisele ka inimesi, kes seisavad
kahe jalaga maa peal, kes oskavad oma teadmisi praktikas
kasutada ning kes asjad lihtsalt
ära teevad, kes on orienteeritud eesmärgile ja tulemuse
saavutamisele – Tallinna Tehnikaülikoolis hariduse omandanu seda kindlasti oskab (ja
teised ülikoolid ärgu solvugu
selle peale – sest nii see lihtsalt
on).
Kui rääkida meie tänase konverentsi teemast ”Ühiselt ehitatud riik”, mis on ka meie vabariigi juubeliaasta tunnuslause, siis
Tallinna Tehnikaülikooli panust
Eesti riigi ja Tallinna linna ülesehitamisel 90 aastat on kindlasti
raske üle hinnata. Konstantin
Päts on oma viimases Võidupüha läkituses 23. juunil 1940. a.
öelnud järgmised sõnad: “Kõige
suurem, mida meie oleme suutnud luua, on Eesti riik. Temale
kuulub meie kõige palavam armastus, meie ustavus, meie töö
ja meie elu.” Need sõnad on öeldud peaaegu 70 aastat tagasi,
kuid on sama aktuaalsed ka
täna.
Just täna on meie ülesandeks osata seda riiki hoida.
Väga olulised on meie riigi püsi-
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Tudengielu
TTÜ sumorobot parim
Baltimaades

ma jäämisel meie haridus, meie
teadmised ja oskused. Eesti riigi rikkuseks on haritud kodanik. Meie, eestlaste, tulevik sõltub sellest, kui haritud on meie
rahvas ja kuidas me oma teadmisi kasutame. Meil ei ole ei
kulda, naftat ega teemante ja
seepärast saame loota vaid iseenda tervesse (talupoja) mõistusesse ja õppimisvõimesse.
Õppida tuleb terve elu, sest
maailm meie ümber on pidevas
muutumises ja muutub üha
keerukamaks. Juba täna on
oluline saada täpseid vastuseid
homsele. Me ei saa jõukat ja õnnelikku Eestit ehitada üles, kui
meil puudub nägemus globaalsest maailmast ja Eesti asendist
ning rollist selles paarikümne
aasta pärast.
Paljud täna ja homme meie
ette tulevad probleemid ei tulegi niivõrd pahatahtlikkusest,
vaid harimatusest ja teadmatusest. Seega saab olla meie
prioriteediks eelkõige haridus ja
haritus, mis aitaks meil hoida
meie Eestimaad õigel kursil. Me
seisame silmitsi väljakutsetega,
mis tulevad Läänest ja Idast
ning samuti meie endi keskelt.
Meie kursiks peab olema sadam,
kus kõigil eestlastel oleks hea
ja õnnelik elada, sealjuures
unustamata, kes me oleme ja
kust tuleme.
Fantaasia ja usk oma võimetesse on see, mis elus edasi
viib – selleks, et teha suuri tegusid, on vaja piirideta mõtlemist ja tunnetatud tegutsemisvabadust.
Seepärast ma soovin meile
kõigile julgust mõelda ja jätkuvat võimet enesesse uskuda,
lapselikku indu uusi teadmisi
omandada ja neid teistele edasi
anda!
Andkem meist igaüks oma
panus selleks, et meie alma mater ja Eesti Vabariik säraks, kasvaks ja õitseks!
Ma soovin Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna linna nimel
meile ja kogu ülikooliperele südamest palju õnne 90-nda aastapäeva puhul!

13. septembril peeti Riia Tehnikaülikoolis esimest korda Balti riikide
sumorobotite võistlus Baltic Robot
Sumo. Osales kaksteist kõrgetasemelist robotit, neist seitse kolmekilogrammiste põhikategoorias ja viis
minisumo kategoorias. Eestit esindas
TTÜ Robotiklubi kahe robotiga: Killer ja Slayer, millest viimane võitis
tihedas konkurentsis esikoha. Teine
koht läks Leetu ja kolmas Lätti.
Baltic Robot Sumo on välja arenenud iga-aastasest robootikamessist ja -võistlusest Robotika. Selle eesmärk on koondada noori, õpilasi, tudengeid, ülikoolilõpetanuid, insenere
ja entusiaste, kes on huvitatud üha
rohkem õppima autonoomsete seadmete robotite kohta ja lisama sellega
regiooni oskusteavet robotite ehitamises. Võistlus toimub 2 korda aastas,
kevadel ja sügisel, ning selle hinnatuimaks auhinnaks on rändkarikas.
Sumorobotite võistluse kirjeldus
Sumorobotite võistlus peetakse sarnaselt päris sumoga kahe autonoomse, täiesti iseseisvalt toimiva roboti vahel, mis peavad teineteist valge piirjoonega ringist välja lükkama.
Võisteldakse mitmetes kaalukategooriates, millest populaarseim on 3 kg.
Selle klassi väljaku diameeter on
1,54 m ja robotite mõõdud jäävad 200
x 200 mm piiridesse. Üldjuhul kestab
üks võistlus mõned sekundid, kuid on
roboteid, mis suudavad vastase ka
vähem kui sekundiga välja lükata.
TTÜ Robotiklubi võitudest
TTÜ Robotiklubi on roboteid ehitanud aasta algusest alates. Robotikal
2008. a kevadel saavutati teine koht,
kuid pika arenduse tulemusena suudeti robotid arendada edukaks ka
seekordses, küll väiksemas, kuid
tunduvalt tõsisemas konkurentsis.
TTÜ Robotiklubil on kavas sumorobotite võistlustel ka edaspidi osaleda. Järgmine Baltic Robot Sumo
tuleb 2009. a kevadel Tallinna Tehnikaülikoolis, sellest saavad osa võtta kõik huvilised. Täpsemalt nii
toimunud kui tulevate võistluste
kohta leiab peagi võistluse kodulehelt (www.balticrobotsumo.org).
TTÜ Robotiklubi võitis eelmisel
sügisel ka Eesti robotivõistluse Robotex 2007, mis on samuti rahvusvaheliselt avatud robotivõistlus ja juba
seitsme aasta pikkuse traditsiooniga. (www.robotex.ee)
Martin Kontus
Baltic Robot Sumo korralduskomitee liige
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Parimad rakenduslikud
teadustööd
TTÜ rakenduslike teadustööde konkursi ekspertkomisjon valis hääletuse tulemusena kolm parimat rakenduslikku teadustööd.
I koht. Looduslike lisanditega kilekomposiidid. Teadustöö juht professor
Anti Viikna, preemia 30 000 krooni.
II koht. Ujuvmärk Väike Jääpoi.
Teadustöö juht professor Martin Eerme, preemia 20 000 krooni.
III koht. Elamute õhulekkearvu
baasväärtuse väljaselgitamine ja
muul viisil tõendamise metoodika
väljatöötamine. Teadustöö juht vanemteadur Targo Kalamees, preemia
10 000 krooni.
Konkursil osales kokku kümme
teadustööd. Kolm parimat neist esitab Tallinna Ettevõtlusamet 9. oktoobril 2008 Tallinna Ettevõtluspäeval ülikoolide konkursile.
Helen Türkson
TTÜ TIK tehnoloogiasiirde spetsialist
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Ilmar Eiskop 80
Raadio- ja sidetehnika instituudi
eelkäija, raadiotehnika kateedri
endine kauaaegne legendaarne
õppejõud, dotsent Ilmar Eiskop
tähistab 5. oktoobril oma 80. sünnipäeva. Tänase juubilari tegevus
Tallinna Tehnikaülikoolis, tollases
Tallinna Polütehnilises instituudis
(TPI), sai alguse 1947. aastal, mil
Ilmar Eiskop peale 7. Keskkooli (tänase Inglise Kolledzi) kuldmedaliga lõpetamist astus elektriajamite
ja -süsteemide erialale õppima. Samal ajal tehti TPIs järjekordne katse alustada tudengite ettevalmistust nõrkvoolu erialal, mis aga tollaste ametkondlike barjääride tõttu jäi tulemusteta. Kuid mitmel
üliõpilasel, sealhulgas tänasel juubilaril, õnnestus spetsialiseeruda
neid huvitaval erialal. TPI edukale
lõpetamisele järgnes töö Raadiokomitees helisalvestusosakonna juhatajana. Seal kujunes sügav sümpaatia ringhäälingutehnika ja
elektroakustika vastu, mis realiseerus kahes tema osavõtul kirjutatud mainekas raamatus – “Helitehnika” ning “Akustika ja helitehnika” (kirjastus Valgus, vastavalt
1972. ja 1988. a).
Edaspidi kasvas huvi suurt täpsust ja korrektsust nõudva mõõtetehnika ja -vahendite projekteerimise vastu. Selle tulemusena nähti Ilmar Eiskoppi 1955. aastast tehase RET laboratooriumis elektronvoltmeetri B3-3 peakonstruktorina.
1959. aastal sai teoks paljudele
edumeelne mõte – alustada TPIs informaatikakallakuga elektrotehnika erialade õpetamist. Selle idee
realiseerimisel osales alates 1. septembrist 1959 ka Ilmar Eiskop, algselt elektrotehnika aluste kateedri
vanemõpetajana, seejärel 1960.
aastast automaatikakateedri asutajaliikmena ja aastast 1966 raadiotehnika kateedri asutajaliikmena.
Juubilari tegevus õppejõuna oli
seotud elektroonika, mõõtetehnika,
elektroakustika ja vastuvõtuseadmete mahukate kõrgkoolikursuste
juurutamisega TPIs. Tema sulest
on ilmunud rohkesti eestikeelseid
kõrgkooli õppevahendeid ja juhendmaterjale. Juubilari teadustöö huvid on samuti olnud seotud põhiliselt raadiotehniliste mõõtmistega.
Ka 1971. a Moskva Energeetikainstituudis kaitstud väitekiri oli samast valdkonnast. Edasine tegevus
lektorina ja projektide juhendajana
oli eelduseks dotsendikutse omistamisele 1974. aastal. Aastast 1983
on ta olnud TU sektori vanemteadur raadiotehnika kateedris, kus
tegeles mõõtetehnika küsimustega
signaalitöötlusseadmete projekteerimisel.
Üheaegselt teaduslik-pedagoogilise tegevusega on tänane juubilar leidnud aega ja tahtmist avaldada oma seisukohti ajakirjanduse
veergudel paljudes ärkamisaja Eestile aktuaalsetes küsimustes.
Ilmar Eiskop on koos kadunud
abikaasa Silviga üles kasvatanud
poja ja tütre.
Soovime juubilarile jätkuvat
jõudu, tervist ja energiat!
Endiste kolleegide ja õpilaste
nimel
v

Aimur Raja
Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige

TTÜ teadlane Maailmapanga projektis
Maailmapank kutsus 2006. aasta aprillis ellu Kasvu- ja Arengukomisjoni (Commission on Growth
and Development), mille eesmärgiks oli juhtida majanduskasvu
lähtekohtade, tulujaotuse ja majanduskasvu seoste, kliimamuutuste mõju uuringuid.
Komisjoni juhtis 2001. a Nobeli majanduspreemia laureaat
Michael Spence, selles oli 19 liiget, sh teine nobelist Robert
Solow, USA endine rahandusminister Robert Rubin, ELi komisjoni liige Danuta Hübner. Komisjoni rahastasid, lisaks Maailmapangale, Austraalia Rahvusvahelise Arengu Agentuur, Hollandi
Välisministeerium, Rootsi Rahvusvahelise Arengukoostöö
Agentuur (SIDA), Suurbritannia
Rahvusvahelise Arengu Osakond, Hewletti Fond USAst.
Komisjon tellis arengu- ja
tööstusriikide juhtivatelt teadlastelt ning poliitikutelt tööpabereid, millest osa on temaatilised (käsitlevad raha- ja eelarvepoliitikat, kliimamuutusi, tuludejaotuse ja kasvu seoseid) ning
teised eri riikide arenguanalüüsid
(hõlmati 25 riiki, näiteks Sin-

gapur, Malaisia, Iraan jne). Viimaste hulgas oli ka Eestit käsitlev
“Eesti majanduslik areng: trendid,
viisid ja allikad” (Estonia´s Economic Development: Trends, Practices and Sources), autoriteks Rünno Lumiste TTÜst ning veel Robert Pefferly ja Alari Purju EBSist.
Projekti ajal töötasid Rünno
Lumiste ja Alari Purju 2007. a.
suvel Maailmapanga konsultantidena. Kasvu ja Arengukomisjoni lõpparuanne ilmus 2008. a
mais. Nii see aruanne kui ka kõik
tööpaberid, erinevate projektiga
seotud konverentside ja seminaride ettekannete slaidid on vabalt kättesaadavad aadressil
www.growthcommission.org.
Eesti aruande lähtekohaks
olid meie riigi kui väikese avatud
majanduse kujunemist iseloomustavad trendid. Uurimuslik
rõhuasetus oli aga neid arenguid
raamival institutsionaalsel keskkonnal ja poliitökonoomilistel teguritel, mida vaadati läbi nn
“välisankru” kontseptsiooni.
Viimase olemust võib selgitada makroökonoomilise näitega.
Stabiliseerimisprogrammides, mida kasutatakse suure inflatsioo-

ni ohjeldamiseks, on üheks võimalikuks välisankruks fikseeritud
vahetuskurss. Viimase ülesandeks on sel juhul antud riigi hinnasüsteemi ankurdamine vahetuskursiga mingi teise, stabiilse
hinnatasemega riigi, hinnasüsteemi külge. Sel juhul küll üksikud
hinnad tõusevad ja suhtelised
hinnad kohanevad, aga välditakse inflatsioonispiraalide teket. Välisankru kontseptsiooni rakendamisel institutsioonidega seoses nähakse ankruna sotsiaal-majanduslike liitude väärtusi ja eesmärke ning nendest tulenevaid kohustusi sotsiaal-majanduslike liitudega ühineda soovivatele riikidele.
Liitudest on üks muidugi Euroopa
Liit, aga sellega ankru roll ei piirdu.
Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) on kaubandussuhete oluline mõjutaja ja kauplemistingimuste määraja. Turbulentne keskkond, milles ankur mängib stabiliseerivat rolli, on selles
käsitluses seotud poliitilise tsükliga, poliitiliste erakondade võimul
püsimise nimel võetavate ebarealistlike ja majandusele kahjulike
lubaduste mõju ohjeldamisega.
Näiteks on Euroopa Rahaliidu
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liikmelisus seotud valuuta- ja hinnataseme stabiilsuse nõudega,
selle saavutamine eeldab majanduse stabiliseerimist. Töö teises osas analüüsitakse Eesti infoja kommunikatsioonitehnoloogia
sektori (IKT) kujunemist ja osa
majanduses. Ühiseks tunnuseks
on see, et olulised firmad ja tooted (Skype, Playtech, Rate, Regio jt) on teenusele orienteeritud
ja põhinevad kliendi pakutud idee
arendamisel. Üheks küsimuseks
on siin, kas IKT võib toimida analoogiliselt välisankruga selles mõttes, et mõjutaks ja orienteeriks
suuremat osa majandust oma saavutuste ja väärtustega. Tulemused pole selles osas väga veenvad,
aga ka mitte täiesti olematud.
Töö lõpeb tõdemusega, et välisankrud on sotsiaal-majanduslike
protsesside olulisteks katalüsaatoriteks, samas nagu keemiliste
protsesside puhul, on teiseks oluliseks eelduseks vajalikud koostisosad. Välisankrud toimivad
haritud tööjõu, tasemel infrastruktuuri ja poliitilise stabiilsuse
korral.
Rünno Lumiste
majandusteaduskond

Muljed Euroopa ülikoolide karjäärinõustajate suvekliendiga keskmiselt? 1-5 seansvideotreening tööintervjuu simuülikoolist
Töör
eis
Tööreis
si 74,7%, 6-10 15%, 11-20 7%,
latsiooniga. Sellises grupis on kuus
FEDORA on Euroopa kõrgkoolides
töötavaid nõustajaid ühendav
koondis (asutati 1988), mis korraldab igal aastal suveülikooli,
konverentsi või kongressi oma liikmetele ja teistele kõrgkoolide
nõustajatele Euroopas.
2008. a. juunikuus korraldati
väikeses Hollandi ülikoolilinnas
Leidenis suveülikool “Erinevused ja
identiteet Euroopa kõrghariduses –
koostööst kaasamiseni“. Suveülikoolist võtsid TTÜst osa Marika Kivik (psühholoog) ja Mirjam Lindpere (karjäärinõustaja). Alateemadeks
olid immigrantide nõustamise eripärad, düsleksia, koolist väljakukkumine ja selle ennetamine, karjääriteenused erivajadustega üliõpilastele, kultuuridevaheline hindamine
ja testimine, vahetus- ja välisüliõpilaste sisseelamis- ning muud
probleemid, karjääri- ja nõustamiskeskuste loomine ning juhtimine.
Tony Raban, Fedora asutaja ja
esimene president, rõhutas oma
avakõnes, et elementaarsed nõustamisteenused, mis peaksid olema kõikidele üliõpilastele kättesaadavad, on:
• sisseastumisele eelnev
nõustamine (eriala valik, sisseastumisega seotud teave jne);
• õpinõustamine (õppimisoskused, õpingute planeerimine, aja
planeerimine jne);
• nõustamine isikliku heaolu
teemal (finantsid jne);
• psühholoogiline nõustamine;
• karjäärinõustamine;

nõustamine praktika- ja töökoha otsingutel.
David Crosier aga tõi välja
Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni uuringu andmed, et vaid 17%
ülikoolidest peab elukestvat õpet
oma prioriteediks ja vaid 40%
ülikoolidest arvab, et sotsiaalne
kaasatus on ka ülikooli ülesanne.
Mary Tupan, Fedora asepresident rääkis, kuidas tõsta üliõpilaste õpimotivatsiooni ja seega kogu
kõrghariduse kvaliteeti: ülikooli
sisekliima peab olema selline, et üliõpilased tunneksid ennast kaasa
haaratud; tähelepanu peab olema
pööratud potentsiaalile ja võimalustele, mitte ainult teenetele ja
kohustustele; motivatsiooni tõstavad ka suured tulemuste ja tegevuse ootused ning mitmekülgne
toetus õpingute ajal (mentorlus,
tuutorlus, nõustamine jne).
Huvitavamatest töörühmadest
tooksin välja Bud Bickes ja Dorianne van Schaiki (Rotterdam,
Holland) töötoa karjääriõpetuse
kursuse teemal. Nimelt pakub Rotterdami Erasmuse Ülikooli karjääriteenistus oma vähemusrahvustest
magistrandidele või äsja lõpetanutele spetsiaalset karjäärikursust,
kus üliõpilased õpivad tööd otsima ja ennast tööandjatele edukalt
tutvustama. Kursusel käsitletakse, mida mitmekultuurilisus üliõpilasele juurde annab, kuidas teha
enesehindamist/-analüüsi, kuidas
kirjutada CV-d ja kaaskirja, kuidas
tööd otsida, milliseid võrgustikke
kasutada, kuidas võtta võimaliku
tööandjaga telefonitsi ühendust, kuidas ennast
esitleda,
milliseid
teste ja
hindamiskeskusi värbajad kasutavad ja
tehakse
•

Vasakult: Aila Saloranta (Helsingi Tehnikaülikooli karjäärikeskuse
juhataja), Marika Kivik (TTÜ psühholoog), Mirjam Lindpere (TTÜ
karjäärinõustaja), Bart Dejonghe (Belgia, Leuveni Ülikooli psühholoog).

kuni kümme inimest, grupp käib koos
kaheksa korda, iga kord kolm tundi, kusjuures puududa ei tohi. Puudumine on lubatud vaid koolieksami
või töö-intervjuul osalemise tõttu.
Kursus on üliõpilaste hulgas populaarne, kuna sellele on palju reklaami tehtud ja osaleda soovijatega tehakse enne intervjuusid ning sõlmitakse lepingud osalemise kohta.
Teises töörühmas arutleti erivajadustega üliõpilaste nõustamist
ja sellega seotud eetilisi küsimusi. Selleks, et üliõpilasi vastavalt
vajadustele toetada, on näiteks
Belgias tudengite erivajadustest
teadasaamiseks sisseastujate ankeedis võimalus märkida ära, kas
ta soovib saada erivajadustega inimese nõustamise kohta rohkem teavet. Seejärel saadab nõustamiskeskus talle e-mailiga kogu info
sellest, milliseid teenuseid nõustamiskeskus erivajadustega tudengitele pakub. Tudengil on endal
siis võimalik otsustada, kas ta
võtab nõustamiskeskusega ühendust või ei ole selleks vajadust.
Ühes töörühmas tutvustati
kuue Euroopa riigi viieteistkümne
ülikooli põhjal kokkuvõtet psühholoogilisel nõustamise statistilistest andmetest:
• Ülikooli psühholoogi juures käinutest 71% on naised, 29% mehed (kusjuures üliõpilastest üldse
51% on naised ja 49% mehed).
• Vanus esimest korda nõustamisele tulles: alla 20-aastasi
20,9%, 20-25a 52,4%, 26-30a
19,2%, üle 30a 7,5%.
• Millisel õppeaastal nõustamisele tullakse: enne ülikooli 5%,
1. kursusel 19,8%, 2. kursusel
20,8%, 3. kursusel 16,5%, 4.
kursusel 13,5%, 5. kursusel
6,3%, peale 5. õ/a 16,2%, peale
ülikooli lõppu 2,3%.
• Millise probleemiga pöörduti psühholoogi juurde?
Õppimisprobleemid 42% (keskendumisraskused, eksamiärevus, ajaplaneerimine, erialavahetus jne)
Isiklikud probleemid 41,9%
(depressioon, ärevus, paanika,
enesehinnang, stress, enesetapumõtted, psühhosomaatilised
probleemid, söömishäired)
Sotsiaalsed probleemid 16,1% (lein,
pereprobleemid, suhteprobleemid)
• Mitu nõustamisseanssi iga

üle 20 seansi 3%.
Kõige huvitavam oli õpioskuste töörühm. Leideni Ülikooli nõustamiskeskuses on välja töötatud
internetipõhine test üliõpilase
õpioskuste ja õpiharjumuste hindamiseks (SMART), mis annab
testi tagasisidena teada õpioskustes nõrgad kohad, “ajaröövlid“ jne.
Testi tagasisidega koos saab üliõpilane palju huvitavat õppematerjali, kuidas oma õpioskusi parandada või aega paremini planeerida (if you fail to plan, you plan
to fail), millisesse töörühma või seminari minna, et oma oskusi arendada ja millise nõustaja juurde millise probleemiga pöörduda võiks.
See test koos vastavate abimaterjalidega on hollandi keeles, kuid demoversiooni saab näha internetis ka inglise keeles: www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/presentation/
dc-demo/smarteng-present.htm
Fedora 2008.a. suveülikooli
ettekanded on kättesaadavad
kodulehel: http://fedora.plexus.leidenuniv.nl/summeruniv/
index.php?option=
com_content&task=view&id=
57&Itemid=75
Lõpetuseks kaks tarkusetera,
mis konverentsil välja öeldi ja mis
võiks ka kogu Tehnikaülikoolil
alati meeles olla:
Kui tunned tugevat muutusetuult, siis ehita tuuleveski, mitte
tuulemüür. (Hiina vanasõna).
Ellu ei jää mitte kõige tugevam
ega ka mitte kõige targem, vaid see,
kes kõige paremini muutustega
kohaneb. (Charles Darwin)
Mirjam Lindpere
TTÜ karjääriteenistus
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Juubilar

Aastapäevapidustuste fotokroonika

Maire-Liis Hääl 70
TTÜ juubeliaastal täitub viiskümmend aastat keskkonnatehnika instituudi loomisest. Instituudi kujunemisele on suure panuse andnud koos
tudengiajaga üle viiekümne aasta
ülikooliga seotud olnud emeriitdotsent Maire-Liis Hääl, kes augustis
tähistas oma juubelit.
Maire-Liis Hääl sai 1961. a TPI
ehitusinseneri kvalifikatsiooni sanitaartehnika erialal, töötas aastail
1960–1963 RPIs Eesti Tööstusprojekt
veevarustuse ja kanalisatsiooni osakonna vaneminsenerina. 1963. aastal
kutsus praeguse keskkonnatehnika
instituudi (toona sanitaartehnika ja
hüdraulika kateeder) kujundaja ja juhataja, dotsent Leo Tepaks Maire-Liisi tööle TPIsse, algselt assistendiks,
siis aspirandiks.
Leo Tepaksi käe all hüdraulilisi
takistusi käsitlenud väitekiri hinnati
1971. a tehnikakandidaadi kraadi
vääriliseks. Järgnesid aastad sanitaartehnika kateedri vanemõpetajana ja dotsendina aastail 1971–1992.
TTÜ struktuuri uuendamisel
1992. aastal oli Maire-Liis keskkonnakaitse aluste õppetooli üks loojatest, õppetooli ainsa dotsendina esimene ainekava koostaja ja lektor, asjakohase õpiku autor.
Enesetäiendamine Ameerika
Ühendriikides keskkonnakorralduse
valdkonnas 1993. a andis oskusi
kaasa lüüa mitmes rahvusvahelises
projektis ja osaleda Eesti keskkonnastrateegia koostamisel. Alates
1995. aastast on Maire-Liis aktiivselt
tegelnud autoliikluse ning teekatete
ja teepäraldiste kulumisest põhjustatud pinnase/ põhjavee saaste uurimustega teedeinstituudis.
Juubilari õnnitlemisel ütlesid tervitussõnu TTÜ rektor Peep Sürje, teedeinstituudi direktor Andrus Aavik, keskkonnatehnika instituudi veetehnika
õppetooli hoidja Valdu Suurkask, paljud kolleegid ja vilistlased, nende hulgas Maire-Liisiga sama eriala lõpetanud poeg Heiti ja juubilari kogu pere.
Soovime Maire-Liis Häälele jõudu
ja tahet tehtu jätkamiseks!

Aastapäevapidustused algasid 15. septembril sisehoovi akadeemikute alleel
kahe uue büsti avamisega akadeemikuile Arnold Humalale ja Harri Käärile (pildil).
Vasakul mehaanikateaduskonna soojustehnika instituudi direktor professor
Aadu Paist, paremal teaduskonna dekaan professor Priit Kulu

Tehnikaülikooli 90. sünnipäeva aktust 17. septembril austas oma kohalolekuga Vabariigi President Toomas-Hendrik Ilves, kes rektor Peep Sürje saatel
on sisenemas ülikooli peahoonesse

Haldusdirektor Margus Leivo tõdes 15. septembril uuenenud sisehoovi avamisel
üht leidu esitledes: “Tundub, et siin on kunagi tegutsenud tundmatu insener,
sest leidsime sepapihid ja ühe metallist S-tähe. Kuna see on sõna “Skype”
algustäht, siis tuleb välja, et too insener tegeles juba ammu Skype’i loomisega.”

Esimesena promoveeriti 17. septembri pidulikul koosolekul ülikooli audoktoriks
Katsuhisa Furuta, kes on Tokio Denki Ülikooli president ja mehhatroonika tippkeskuse teaduslik juhendaja, enne aktust pidas ta TTÜs ka loengu

Tehnikaülikooli austasid pidupäeval oma kohalolekuga paljud Eesti Riigikogu
liikmed, ministrid ja silmapaistvad majandusinimesed. 17. septembri pidulikule
galakontserdile Rahvusooperis Estonia järgnenud rektori vastuvõtul on objektiivi ette jäänud, vasakult: Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland, ettevõtja
Raimo Kägu ning Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees, TTÜ kuratooriumi esimees Toomas Luman koos abikaasa Liiviga

18. septembril kahe teaduse tippkeskuse – CEBE ehk integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika keskuse ning arvutiteaduse tippkeskuse
EXCS ühendatud avamisel esines keskuste rahvusvaheliste nõustajate nimel
professor Ivan Damgård Taani Århusi ülikoolist

Aastapäevaüritustel tehti ka sporti: lisaks rahvusvahelisele võrk ja korvpalliturniirile mõõtsid 19. septembril peahoone esisel parkimisplatsil jõudu rammumehed

Tehnikaülikooli pidu jõudis 20. septembril südalinna, kui Tallinna linnarahvale
pakkusid Raekoja platsil TTÜ kultuurikollektiivid tasuta kontserti “Raudselt
parim”

Keskkonnatehnika instituut

Uus rraama
aama
aamatt

Sillaehitajad ajas ja ruumis
Sellenimelise raamatu esitlus 16. oktoobril O. Maddisoni nimelises auditooriumis tõi kokku kümneid inimesi, kes täna töötavad või on õppinud TTÜ
ehitusteaduskonnas. Raamatu autor,
tuntud ajakirjanik Juhan Aare, kelle isa
professor Johannes Aare oli aastakümneid teaduskonna üks alustalasid, on
kokku kogunud mitte ainult ühe teaduskonna ja selle teadlaste ning inseneride saavutused läbi aegade, vaid hästi illustreeritud ja sisuka raamatuga
ehitanud sildu ka ajastute vahele.
Juhan Aare kinnitas esitlusel, et tahtis oma raamatuga tuua esile eesti tehnilise intelligentsi, eelkõige aga Tehnikaülikooli inimeste suurt panust nii
Eesti riigi loomisel kui iseseisvuse taastamisel ning meie tänasele majandusele tugeva aluse loomisel. Nagu kinnitas ehitusteaduskonna dekaan professor Roode Liias allakirjutanule, võib
sellest raamatust saada ahvatlev lugemisvara ka neile noortele, kellel seisab
alles ees valik, mida õppima minna.
Mart Ummelas

