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• Uus ja Eesti parim
tudengiühikas avatud
Lk 1

Majandusteadlaste eliit
kogunes Tallinna
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna koostööna peeti 11.- 13. detsembril Tallinnas Olümpia konverentsikeskuses
senistest suurim majandusteaduse
konverents. Tegemist oli EIBA (European International Business Academy) aastakonverentsiga, mille presidendiks on TTÜ majandusteaduskonna dekaan Enn Listra.
“Kohati kuni kisklemiseni ulatuva konkureerimise taustal haridusturul on seekord tegemist väga hea
näitega koostööst, mis nii TTÜ kui TÜ
majandusteaduskonnale ja ka Eestile
oluliselt määral tuntust lisab”, sõnas
konverentsi eel Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dekaan
professor Enn Listra. Tema sõnul lisab
konverents kindlasti ka uusi rahvusvahelisi sidemeid, mida kavandatava
ühise doktorikooli loomisel kasutada.
Konverentsil osales üle 260 majandusteadlase rohkem kui 30 riigist
ning seega oli aktiivsetest majandusteadlastest suur osa sel ajal Tallinnas.
Esindatud olid peaaegu kõik arvestatavad majandusharidust andvad Euroopa ülikoolid.
Juba 34. korda toimuva konverentsi peateemaks olid rahvusvahelise äritegevuse võimalused ja probleemid arenevas majanduses. Kõige
aktiivsem töö käis personalijuhtimise
valdkonnas, kus artiklite ja ettekannete arv oli suurim.
“Toimumiskohana on Tallinn tegelikult loogiline valik. Eesti majandusteadus hakkab uuesti lapsekingadest
välja kasvama ja tekkinud on rida noori aktiivseid teadlasi. Nende ja ka
veel õppivate noorte jaoks on konverents hindamatu uute, tulevikku
ulatuvate suhete tekitamise kohaks,” sõnas Listra.

• Robotexil oli edukaim
IT Kolledz Lk 1
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• Vesi on võti: muljeid
konverentsilt USAs Lk 2
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Eesti Inseneride Liit 20
Lk 3

• Akadeemik Lembit
Krumm 80 Lk 3
• Raamatukogu valmistub
uude majja kolima Lk 3
•
Ühikad korda! kordas Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Joonas Pärenson tuntud hüüdlauset, esitades
sellega väljakutse Eesti valitsusele, et kõikide tudengite eest hoolitsetaks sama hästi kui TTÜs. Uue ühika avamisel
(vt lähemalt lk 2) osalesid lisaks temale (vasakult) maskott Juulius, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, TTÜ üliõpilasesinduse esimees Heiki Beres ja rektor Peep Sürje

Käimas on Ajujaht Lk 3
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Kolmepoolne koostööleping
4. detsembril sõlmisid Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti
Kunstiakadeemia TÜ Tallinna esinduses strateegilise koostöö lepingu.
Lepingus sõnastati valdkonnad,
milles TÜ, TTÜ ja EKA edaspidi
tihedamat koostööd teevad.
Tartu Ülikooli rektori Alar Karisel
sõnul on vajadus teha tihedamat koostööd olnud ilmne juba pikemat aega.
“Nii näiteks tõdesime ka kuu aega
tagasi Tartu Ülikooli arengukonverentsil, et ülikoolidevaheline läbikäimine peab olema tihedam ja tulemusrikkam,” põhjendas ta lepingu tagamaid.
“Allkirjastatava kolmepoolse lepinguga suurendatakse koostööd loomemajanduse, tehnoloogia ja kunsti
valdkonnas. TTÜd huvitab eelkõige
tootearenduse ja disaini, ehituse ja arhitektuuri ning nendega seotud linnaplaneerimise ja restaureerimise alane
ühistegevus. Vaid nii suudame olla
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised,” ütles Tallinna Tehnikaülikooli
rektor professor Peep Sürje.
Sõlmitud lepingus on eesmärkidena välja toodud ühisõppekavade väljatöötamine ja rakendamine, ühiste
doktorikoolide loomine, ühise kirjastustegevuse väljaarendamine ning
ühiste seisukohtade esitamine ülikoolihariduse põhiküsimustes.
“Selline leping kinnitab esmakordselt kolme Eesti tippülikooli tõsist
soovi teaduse, tehnika ja kunstide
vaheliseks koostööks. Eesti Kunstiakadeemia näeb selles valmisolekut
loomemajandusega seotud õppesuundade täieliku potentsiaali arendamiseks,“ rõhutas Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi.

Lõpetajate arvud Lk 2

Toa nr 109 ruumikas köögis lõid rektor Sürje ja linnapea Savisaar pannile selle ühiselamu esimesed munad, nende
praadimise viis edukalt lõpule Heiki Beres

Robotex 2008 võitja on Tige Tigu
Järjekorras kaheksas Robotexi robotivõistlus, mis toimus 5. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli Spordihoones, kujunes väga kõrgetasemeliseks ja vaatemänguliseks.
Ülesandeks oli korrastada segamini tudengituba, kus pilla-palla joogitopsid, raamatud ja sokid.
Robotil tuli tuvastada esemed ja
nad seejärel toimetada selleks
ettenähtud kohta.
Tulise võistluse esikoha napsas
Infotehnoloogia Kolledzi võistkond
Tige Tigu koosseisus Katrin Loodus, Mart Mangus, Mikk Mangus,
Kardo Kallis ja Janika Liiv. Teise koha saavutas Suur Silm (ITK Robootikaklubi ja TTÜ Biorobootika Keskuse ühisvõistkond) ja pjedestaali
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Järg lk. 2

Üle õige mitme aasta vaatab Eesti
rahvas tulevikku üsna murelikult.
Globaalne finantskriis ja sellest sugenenud üle aastakümnete suurim
majanduslangus ei lähe ka Eestist
mööda, pigem on siin selle mustemad
päevad alles ees. Kõikjal räägitakse
eelarvete kärpimisest, inimeste koondamisest, ähvardavast tööpuudusest.
Ja siiski on tulemas jõulud ning
neil päevil astub meiegi ülikoolist
ellu taas suur hulk haritud ja innukaid noori spetsialiste. Ärgem siis
olgem ka mustade jõulude ajal kitsid
õnnesoovidega, üldse hea sõna ja toetusega nii noortele, aga ka kaasinimestele, kellel ei lähe täna kõige paremini. Rasked ajad tuleb ühisel jõul
üle elada, kevad ja pikemad päevad
kirgastavad meie kõigi elu peagi taas.
Tahaksin ülikoolilehe toimetajana ka pisut kiruda, eelkõige neid, kes
on loonud meie majanduse ja elu
arengu osas pseudo-ootusi, puhunud
omakasupüüdlikult suureks finantsmulli, teinud läbimõtlematuid saatuslikke otsuseid. Nende taltsutamatust, ahnust ja rumalust peavad nüüd
kinni maksma ka need, kes on kogu
selle aja tegutsenud ratsionaalselt,
jätkusuutlikult, pika perspektiiviga.
Tehnikaülikool on kahtlemata
olnud üks selliseid haridus- ja teadusasutusi, kes on suutnud oma majandust kontrolli all hoida, jätkates
investeerimist tulevikku ja arengusse. Esmaspäeval avatud uus ühiselamu ning kevadel uksed avavad uued
õppehooned ja raamatukogu annavad TTÜ-le täiesti uusi võimalusi
oma potentsiaali avamiseks ja interdistsiplinaarseks sünergiaks.
Naabrus Tehnopoli ja Infotehnoloogia Kolledziga kujundavad Tallinna Tehnikaülikooli campus’est Eesti
kõige toimivama haridus- ja teaduslinnaku, aluse, millele saab rajada Eesti majanduse ja riigi uut tõusu. Loodud
eelduste rakendamine ja nende majade täitmine sisuga on juba kõigi meie
– õppejõudude, teadurite, teenistujate, aga ka üliõpilaskonna – ühine ülesanne, kuid see on meile jõukohane.
Selleks soovin meile kõigile teguderohket ja tulevikku suunatud uut
aastat, aga samuti tubli annuse optimismi! Üksnes mõistuse ja käte ühendamisel positiivse eluhoiakuga on olnud võimalik luua nüüdseks juba
üheksakümneaastane Tehnikaülikool.

Seekordsel Robotex 2008 saatis suur edu Infotehnoloogia Kolledzit, kelle kolm
võistkonda tulid kõik auhinnalistele kohtadele. Peavõidu võistkonnale Tige Tigu
tõi see tegelikult üsna väle robot.
v
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Vesi on võti

Doktorid
15. detsembril kaitses Heiki Onton
doktoritööd “Investigation of the causes of deterioration of old reinforced
concrete constructions and possibilities of their restoration” (Vanade
raudbetoonkonstruktsioonide kahjustuste põhjuste uurimine ning nende
restaureerimise võimalused). Juhendaja erakorraline professor Karl
Õiger, TTÜ; oponendid professor Ralf
Lindbergv, Tampere TÜ ja professor
Lembi-Merike Raado, TTÜ.
•••
Teedeinstituudis kaitses Andres Tolli doktoritööd “Hiina konteinerveod
läbi Eesti Venemaale ja Hiinasse tagasisaadetavate tühjade konteinerite
arvu vähendamise võimalused”.
Juhendaja emeriitprofessor Jüri
Laving, TTÜ, oponendid Wladimir Segercrantz, ANSERI-Consultants LTd,
Aare-Maldus Uustalu, Eesti Mereakadeemia ja akadeemik Mihhail Bronstein, Eesti Teaduste Akadeemia.
•••
19. detsembril kell 11.00 kaitseb ruumis X-223 Laivi Laidroo doktoritööd
“Public Announcements‘ Relevance,
Quality and Determinants on Tallinn,
Riga and Vilnius Stock Exchanges”
(Börsiteadete olulisus, kvaliteet ja
mõjutegurid Tallinna, Riia ning Vilniuse börsil). Juhendaja professor
Enn Listra, TTÜ; oponendid dr. Nerijus Maèiulis, ISM University of Management and Economics, Leedu ja dotsent Priit Sander, Tartu Ülikool.
v
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Kõige muu juures on vesi elu võti,
õigemini – vesi on elu ise. 1.–5.
detsembril California Ülikooli (Irvine) UNESCO vee konverentsile
kogunenud ligi kolmesajale delegaadile viiekümne kahest riigist
näidati filmi “Water is the key“
veepuudusest Lääne-Aafrikas.
Meelde sööbisid kaadrid lastest,
kes selle asemel, et koolis käia,
pidid iga päev kolme kuni viie
kilomeetri kauguselt kanistrites
pere jaoks koju tooma 25-30 liitrit
vett, sageli veel ka nooremat õde
või venda seljas tassides. Mõne
näol oli raskustele vaatamata
siiras lapsenaeratus, mõni oli aga
väga kurb ja kurnatud.
Iga 15 sekundi järel sureb maailmas üks laps joogivee puudusse,
aastaks 2020 sureb maailmas
eeldatavalt ligi 76 miljonit inimest
veepuudusse, neist enamik on
lapsed. Need, kelle ainus võimalus
on juua saastatud vett, kannatavad raskelt paranevate paisete
ja seedeorganite haiguste käes.
Maailmas käib ringi veekriisi tont,
haarates enda embusse üha rohkem riike. Jordaanias, Põhja-Aafrikas ja paljudes teistes lõunapoolsetes riikides on maapind kuivusest ja kuumusest lõhenenud.
Surnumeri on ära kuivanud, 8090% Hiina ja India jõgedest on
bakterioloogiliselt saastatud, 90%
kommunaalreoveest puhastatakse halvasti või üldse mitte. 1,1

Edu loomemajanduse
konkursil
Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiaja innovatsioonikeskus koos avatud
ülikooliga saavutas koostöös Eesti
Kunstiakadeemiaga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ideekonkursil teise koha. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kuulutas konkursi “Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmise
ideekonkurss” välja käesoleva aasta
sügisel, millele TTÜ ja EKA esitasid
ühispakkumise pealkirjaga “Hoiatus!
Loovus võib põhjustada ettevõtlikkust
ja majanduslikku heaolu”.
Konkursi eesmärgiks oli leida loomemajanduse teadlikkuse tõstmiseks
suunatud algatuste formaadi ja metoodika parim lahendus, luua tervikkontseptsioon. Samuti oli eesmärgiks
loomemajanduse teadvustamine laiemale avalikkusele, ettevõtlusteadlikkuse suurendamine tegutsevate ja potentsiaalsete loomeettevõtjate seas ja
ettevõtjate teadlikkuse suurendamine
loovsektori kaasamisvõimalustest.
TTÜ ja EKA pakkumine keskendus peamiselt kolmele sihtgrupile:
üliõpilased, ettevõtjad ja erialaliidud
ning loomeinimesed ja loome-ettevõtjad.
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Juhtima ajuga
TTÜ hakkab koostöös AA Visioon
Stuudio ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega peatselt taas filmima
JuhtimisAju telemängu. See on võistlus, mille igas saates läheb kaks 3liikmelist tiimi mõnda tuntud Eesti
firmasse juhtimisprobleemi lahendama. Saate lõpus annab firma juht
koos kahe zürii liikmega hinnangu –
kumma võistkonna lahendus tunnistada paremaks, et lubada tal finaali suunas liikuda. Meie eesmärk on
tuua juhtimiskoolitus tele-ekraanile
ja pakkuda tavavaatajatele võimalust teadmisi täiendada.
Sel hooajal on kavas saatesarja
kutsuda uued ettevõtted. On käivitatud uue hooaja kaasusfirmade
otsingu. Kas leiame Teie juures mõne
huvitava juhtimisülesande, mida
võiks lasta võistlejatel lahendada?
Või kas Teil oleks välja panna ühte
3-liikmelist tiimi, kes sooviks selles
omapärases juhtimiskoolituses ise
osaleda?
Täpsemat infot saab veebilehelt:http://www.juhtimisaju.ee/

California Ülikooli konverentsikeskus

Hotell Hyatt Newport Beach, kus osalejad ööbisid

miljardil (!) inimesel maailmas
puudub igapäevane puhas vesi.
Seda loetelu võiks kaua jätkata.
UNESCO konverentsil sai kõigile selgeks, et kui midagi radikaalset kiiresti ette ei võeta, ootab
meid ees lisaks energiakriisile ka
veekriis, mis on palju hullem, sest
naftat saab asendada, vett mitte.
Maailmapanga juht Ismail Serageldin on 1999. a öelnud: “The
next wars in the next century will
be for water“. Et ennetada tulevasi sõdu vee pärast, on UNESCO
kuulutanud vee oma esimeseks
eelistuseks ja koostanud programmi “Water for peace“.
Konverents California Ülikoolis
Irvines (UCI) kulges UNESCO kõrgemate ametnike
osavõtul ning koordineerimisel. Eesmärkideks oli saavutada tõhusam
koostöö teadlaste,
inseneride, poliitikute, juristide, majandusteadlaste ja
pankurite vahel nii
lokaalsel kui globaalsel tasandil, et
võtta kiireid meetmeid veekriisi ennetamiseks.
Ettekannetes
käsitleti maailma
mitmes paigas täheldatava kliima
soojenemise hu-

gulisi seadmeid, esindatud oli üle kahekümne kahe eksponendi. Robotex
oli seekord ka infomessi Teeviit osaks.
Mitmed noored said esimesi
robotiehituse kogemusi kahes
töötoas. Menukaks kujunes infotehnoloogia kutsevõistlus, mida
korraldas Innove. Parimateks selles võistluses tituleeriti Tallinna

v

katuslikke tagajärgi pinna- ja põhjavee varudele, vee kvaliteedile,
kalavarudele, ümberkorraldusi
seadusandluses ja veemajanduses
vee defitsiidi tingimustes, vee
säästvat kasutamist tööstuses,
põllumajanduses ja olmes ning
veepuhastuse uusi protsesse.
Viimasel teemal esines Eesti
näidetel ka allakirjutanu. Konverentsi viimasel päeval võeti vastu
Irvine deklaratsioon ehk pöördumine riikide valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide poole
(sellele on eelnenud Alicante ja
Thessaloniki deklaratsioonid), kus
jäi kõlama üleskutse – tegutseda
tuleb kõigil tasanditel ja kohe!
Konverentsi tulemused tulevad
laiemale arutlusele 2009. a märtsis Istanbulis ülemaailmsel Vee
Foorumil.
Konverentsi viimasel päeval oli
võimalus tutvuda konverentsi
organiseerija ja veekaitse innuka
propageerija professor Bill Cooperi
juhitava UCI Veeuurimise Keskusega ja selle laboritega. 2009.
a avaneb allakirjutanul tänu Fulbrighti stipendiumile võimalus selles laboris kolm kuud (märts-mai)
töötada, et tundma õppida radikaalsete reaktsioonide kineetikat
ja osaleda ühes vee osoonimise
projektis. Konverentsi konkreetseks väljundiks peale uue informatsiooni oli koostöösidemete
tekkimine TTÜ, Riia TÜ (dr Daina
Kalnina) ja UCI vahel.
Professor Rein Munter
keemiatehnika instituut

Algus lk.1

Majanduskoolis õppivad Tanel Unt
ja Riho Peterson. Järgnesid Võru- ja
Tartu Kutsehariduskeskuste noored.
Ürituse rahvusvahelist mainet
hoidsid ülal külalised Lätist, Leedust ja Ukrainast.
Ettevõtmisele andis esteetilist
maiku juurde fotonäitus, kus eksponeeriti parimaid töid teemal “Where Brains and Metal Meet“ (‘Kui
ajud ja metall kohtuvad’). Fotokonkursi esikoha pälvis Sören Talu.
Tähelepanu äratas laste joonistusnäitus “Minu robot“, näitusel
oli esindatud 32 posti teel laekunud tööd, osalejad olid peamiselt
Suure-Jaani ja Rakvere gümnaasiumide algklasside õpilased.
Kindlasti tulevased robotiehitajad!
Lähemat infot lähipäevil Robotex 2008 koduleheküljelt
www.robotex.ee.
Robotexi meeskond tänab kõiki külalisi, eksponente, koostööpartnereid, sporsoreid ja loodab
Teie kõigiga kohtuda juba üritusel Robotex 2009.

Võistluse korraldajad Karel Kundrats ja professor Maarja Kruusmaa õnnitlemas
IT Kolledzi võistkondade juhendajat Margus Ernitsat.
v

Õpe
Tehnikaülikooli aasta saak

Robotex 2008 võitja on Tige Tigu
kolmandale astmele astus võistkond
Nixie & Co robotiga, mille nimeks
oli Tolmurull (ITK Robootikaklubi).
Üritus kujunes meeleolukaks ja
päeva jooksul külastas Robotexi ligi
1800 tehnikahuvilist kohapeal ning
mitusada vaatajat internetis. Messikeskkonnas tutvustati pealtvaatajaskonnale uudseid ja tulevikuhõn-

Töör
eis
Tööreis

Robotex 2008 meeskond

Detsembris 2008 saab Tallinna Tehnikaülikooli diplomi kokku 291 lõpetajat, neist rakenduskõrghariduse
diplomi 56, bakalaureusediplomi 115
ja magistridiplomi 120 lõpetajat.
Cum laude lõpetajaid on 10.
Kui vaadata 2008. aastat tervikuna, siis kokku on lõpetajaid
1524, mis on ligi kolmesaja võrra
vähem kui eelmisel aastal.
Õppetasemete kaupa on arvud
järgmised:
• rakenduskõrgharidusõpe 147
• bakalaureuseõpe 697
• magistriõpe 635
• doktoriõpe 45
Cum laude lõpetajaid kokku 89.
Doktoriõppes on arvesse võetud
kõik, kes kaitsevad detsembrikuu
jooksul.
TTÜga liitunud IUA (Audentese
Rahvusvaheline Ülikool) toimetab
sellel õppeaastal veel oma akadeemilise kalendri alusel ja nende talvised
lõpetamised on järgmise kalendriaasta sees.
Lõpetajate arv peaks olema suurem, kuna riigitellimuse täitmisega
tekib probleeme. Suurenenud on
magistri- ja doktoriõppe lõpetajate
arv, aga riigitellimuse täitmiseks
peaks ta olema veel suurem.
Aime Piht
õppeosakond

Tudengielu
Uus tudengikodu avatud
15. detsembril avati pidulikult Tehnikaülikooli uus ühiselamu Akadeemia tee 7. Ligi 80 miljonit krooni
maksma läinud 91 korteriga Eesti
kaasaegseim üliõpilaselamu saab
õpingute ajal koduks 344 tudengile.
Avamisel kõnelesid rektor Peep
Sürje ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar, aga samuti TTÜ üliõpilasesinduse juht Heiki Beres ja Eesti Üliõpilaskondade liidu esimees Joonas Pärenson. Eesti Ehituse juhatuse liige
Avo Ambur andis ühiselamu sümboolse võtme üle TTÜ haldusdirektorile
Margus Leivole. Pärast lindi läbilõikamist lõid rektor ja linnapea ühikatoa köögis pannile lahti kaks kanamuna ühiskodu esimese munaroa tarvis.
Vastvalminud viiekorruselise üliõpilaskodu nullkorrusel on maa-alune jalgrattaparkla, töökoda ja pesumaja, 2009. aasta veebruariks valmib
ka maa-alune autoparkla. Esimesest
kuni viienda korruseni asuvad 43,5
m 2 suurused möbleeritud tudengikorterid, mis koosnevad peamiselt
kahest kahekohalisest toast, ühisköögist, tualetist ja dusiruumist.
Esimeses täielikult suitsetamisvabas ühiselamus on lift ja hoone esimese korrusel asuvad ka kaks korterit liikumispuudega tudengitele.
Tegemist on esimese kaasaegselt turvatud ühiselamuga: kogu hoone on
jaotatud eraldi turvatsoonideks, mis
tagab tänu täiuslikule andursüsteemile tudengite ohutuse sissetungi, tulekahju vm ohu korral.
Rektor Peep Sürje: “Ülemöödunud aastal ehitasime tudengitele uue
ühiselamu, tänavu valmis teine ning
tuleval aastal kolmas. Järgmisel
aastal valmib lisaks uus raamatukogu ning uus majandus- ja humanitaarteaduskonna õppehoone. Kõik
see näitab väga selgesti, et Tallinna
Tehnikaülikool on oma infrastruktuuri jõudsalt uuendav õppeasutus.”
Vastvalminud ühiselamumaja
sai nurgakivi käesoleva aasta jaanuaris. Hoone on projekteerinud AS
Amhold ja valmis ehitas AS Eesti
Ehitus. Järgmine ühiselamu kerkib
esmaspäeval avatu kõrvale tuleva
aasta oktoobriks. Ligi 700 tudengile
kahe uue üliõpilaskodu rajamine koos
maa-aluse parklaga läheb maksma
258 miljonit krooni. Ehitust rahastavad TTÜ 170 miljoni, riik 80 miljoni
ning Tallinna linn 7,1 miljoni krooniga.
v
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Eesti üliõpilaste teadustööde
konkursi tulemused
Haridus- ja Teadusministeeriumis
avalikustati 2008. aasta üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi tulemused. Konkursi auhinnafond oli 950 000
krooni ja eesmärgiks väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida teadus- ja arendustegevuses üliõpilaste aktiivsust ning
avaldada tunnustust silmapaistvaid
tulemusi saavutanud üliõpilastele ja
üliõpilaskollektiividele. Konkurss toimub alates 1991. aastast ja seda korraldavad üheskoos Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus Archimedes.
2008. aastal laekus konkursile rekordiline arv teadustöid – 359, osales
ka rekordiline arv kõrgkoole – 23.
Konkursile laekunud töid hindas
16-liikmeline zürii kolmes tasemekategoorias (rakenduskõrgharidusõpe ja
bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja neljas valdkondlikus kategoorias (bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika).
Konkursi laureaatidele antakse
välja 59 preemiat ja 32 tänukirja. Käesoleval aastal anti esmakordselt ka
kaks valdkondade- ja tasemeteülest
peapreemiat, à 55 000 krooni.
v

Tallinna Tehnikaülikoolist pälvisid
preemia järgmised tudengid ja konkursitööd.
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
Ave Eesmaa “Transkriptsioonifaktori ITF2 roll neurotrofiini BDNF
geeniekspressiooni regulatsioonis”;
Priit Eek “11(R)-lipoksügenaasi
oksüdatsioonireaktsiooni regiospetsiifilisust mõjutavad determinandid”;
Tõnis Uusnurm “Mootorsõidukite järjekordadest tekkivad keskkonnaprobleemid Luhamaa piiripunkti näitel”.
Doktoriõppe üliõpilaste astmes:
III preemia – Ly Villo “Desoksüsuhkru estrite stereoselektiivne
kemoensümaatiline süntees kasutades Candida antarctica lipaasi B”;
diplom – Cecilia Sarmiento “RNA
vaigistamise supressorid taimedes”.
Terviseuuringute valdkond
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
III preemia – Miia Rõõm “Östradiooli sihtmärkgeenid rinnanäärme ja
endomeetriumi rakuliinides”.
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
II preemia – Eha Kulper “Mittemetalsete lisandite määramine metallograafilisel meetodil”;
diplom – Karli Jaason “Termotöötlusahju keskkonna mõju
toodangule”.
Magistriõppe üliõpilaste astmes:
II preemia – Villu Kikas “FerryBox mõõtmised – vahend mesomastaapsete protsesside uurimiseks Soome lahes”;
III preemia – Juri Belikov “Mittelineaarsete diskreetaja mudelite
identifitseerimine ja süntees mudelil
põhinevaks juhtimiseks”;
diplom – Aljona Aranson “Põlevkivi keevkihis põletamisel tekkiva tuha
karboniseerimine süsteemis gaas-tahke”;
Taavi Liblik “Temperatuuri ja
soolsuse vertikaalse jaotuse iseärasused Soome lahes suvekuudel”.
Doktoriõppe üliõpilaste astmes:
II preemia – Niina Kulik “Fentoni protsesside rakendamine reovete ja
pinnaste töötlemiseks”;
III preemia – Ilona Oja Acik “Titaandioksiidi kiled sool-geeli meetodil”;
Andrus Seiman “Kaasaskantav
kapillaarelektroforeesi seade koos kontaktita juhtivusdetektori ja ristsisendseadmega”.
Lisaks konkursilaureaatidele autasustatakse esimese preemia ja peapreemia pälvinud üliõpilasteadlaste juhendajaid ministeeriumi tänukirjaga.
Tänukirjad konkursil 1. preemia
pälvinud teadustööde juhendajatele
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
Tõnis Timmusk ja Mari Sepp – Ave
Eesmaa konkursitöö juhendamise eest
bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas.
Magistriõppe üliõpilaste astmes:
Mart Speek – Kristel Kaera konkursitöö juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas.

Arvi Hamburg
EIL president

Teadusmahukas majandus ja uuendusmeelne ühiskond ning selle vundamendina toimiv teadus- ja hariduspoliitika on ainuvõimalikud vahendid riigi jätkusuutlikkuse ning
elanike heaolu tagamisel. Just insener on see innovaator, kellelt loodetakse eelkõige tehnoloogia uuendamist, ühiskonnale loodava lisaväärtuse suurendamist. Kuidas on
aga lood meie, inseneridega? Kas
arvamusliidrid ja tegijad ikka on üksmeelel? Kas oleme nõus pingutama, kas meid on ühiskonna hoiakute mõjutamiseks piisavalt palju?
Taasasutatud liidu tegevus
Taasiseseisvumisele suuna võtnud
Eesti vajas (ja loomulikult vajab ka
täna) riigi ülesehitamiseks tehnilise mõtlemisega aateliste inimeste
ühistegevust. 1988. aasta 10. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas Eesti Inseneride Liidu (EIL) asutamiskonverentsil osalenud 543 delegaati väljendasid insenerieetikast
lähtudes oma valmisolekut ühiskonna muutustes otsustavalt kaasa lüüa.
Väärikad delegaadid valisid presidendiks endi seast väärikaima liikme – professor Harald-Adam Velneri, kelle näol oli ühtlasi esindatud EILi
järjepidevus kuni 1940. aastani tegutsenud Eesti Inseneride Ühinguga,
mida juhtis tema isa August Velner.
Asepresident Ivar Kallioni tohutu töövõime tulemusena sai jalad
alla teovõimeline, aktiivselt toimiv
inseneriorganisatsioon. EILi juhtide eestvedamisel ja koostöös Euroopa Riiklike Inseneriühenduste
Assotsiatsiooniga (FEANI) töötati
1998. aastaks välja rahvusvaheliselt aktsepteeritav insenerikutsete omistamise süsteem ja koos-
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tati eri valdkondade inseneride
kutsestandardid.
Hindamatu on liidu tolleaegsete juhtide töö insenerikutsete kasutuselevõtmisel: visadus selgitada seadusandjale ja täidesaatvale
võimule kutselise inseneri tähtsust ühiskonnas, järjekindlus kutsestandardite väljatöötamisel ja
nende akrediteerimisel ning tolerantsus on osa meie endi inseneride vastuseisu ületamisel. Käesoleval ajal jätkab seda tööd Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus (Kutsekoda)
koostöös EILi liikmeteks olevate erialaühendustega, kellele on kutset
andva komisjoni õigused.
Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, eri insenerivaldkondade erialaühenduste katusorganisatsioon. Meie liikmeteks on üksteist
insenerivaldkonna ühendust ja
Tallinna Tehnikaülikool. Tänavu
septembrist oleme Eesti Teaduste
Akadeemia assotsieerunud liige.
EIL-i missioon on siduda teadus ja arendus ning ettevõtlus
ühise eesmärgi saavutamiseks,
viia tehnikakultuur ühtsesse kultuuri ning propageerida tehnikaharidust ja insenerikutset. Aeg
sunnib meie majanduse struktuuri
ümber korraldama, eeldatavasti
peame silmas teadusmahukat,
kõrgtehnoloogilist tööstust. Selleni jõudmise eelduseks on väga
hea insenerieetikaga kutselised insenerid, ühiskonna innovatsiooniteadlikkus ja rahvusliku innovatsioonisüsteemi käivitamine.
Riik on edukas vaid siis, kui
panustab teadusesse, tehnoloogiasse ja haridusesse.
Pilk on suunatud homsesse
Eesti Inseneride Liidu strateegiline
eesmärk järgneval kümnendil on
ühiskonna väärtushinnangute kallutamine teadmiste, sh tehnikahariduse arengut tagava innovatsiooni väärtustamise suunas. Siinkohal tooksin välja, kuidas ja mida
kavatseme teha eelkõige aastal
2007 käivitatud projekti “Insener
on looja” (2008–2010) edasiarendamisel. Esmatähtis on seejuures
partnerite ühishuvi ja muutusteks
vajaliku kriitilise massi tekkimine.

Akadeemik Lembit Krumm 80
Elutee algus
Lembit Krumm sündis 20. juulil 1928
Kuressaares, lõpetas 1947 Kuressaare Keskkooli, 1952 TPI energeetikateaduskonna elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide erialal cum
laude ning läks edasi aspirantuuri
Tomski Polütehnilisse Instituuti.
Lembitu ema olevat kunagi öelnud oma kolme lapse kohta, et kõige armsam olnud noorem poeg
Hendrik, kellest sai tuntud laulja,
kõige rohkem kasu on olnud tütrest
Leidast, aga vanem poeg Lembit
olevat teinud ainult lollusi ja läinud
vabatahtlikult Siberisse, kuhu teisi viidi tol ajal ainult sunniviisil. Vend
Hendrik tunnistas kunagi hiljem, et
tegelikult laulis Lembit nooruses
temast pareminigi. Lembit aga
meenutab nüüd, et talle tundusid
elektromagnetvälja saladused laulmisest palju huvitavamad.
Saaremaalt Nõukogude Liidu tunnustatud teadlaseks
Pärast aspirantuuri edukat lõpetamist jõudis Lembit Krumm dotsendina kolme aasta jooksul lugeda
TPIs üliõpilastele kuut elektroenergeetika õppeainet ja töötada samal ajal ENSV RN Elektrotehnika
Instituudis laborijuhatajana.
Moskva ja Siberi juhtivate energeetikateadlaste õhutusel siirdus

ta 1959. aastast teadustööle Novosibirskisse ja edasi Irkutskisse
NSVL TA Siberi Osakonna Siberi
Energeetika Instituudi labori- ja
suurte energiasüsteemide osakonna juhatajaks. Ühtlasi oli ta Novosibirski Elektrotehnika Instituudi ja
Irkutski Polütehnilise Instituudi
õppejõud. Aastast 1979 tehnikateaduste doktor.
Teadustöö põhisuunaks kujunesid süsteemuuringud energeetikas, eriti elektroenergeetiliste süsteemide funktsioneerimise ja arengu kompleksse optimaalse juhtimise teooria. Lembit Krummi peetakse
sellega seotud meetoditele alusepanijaks ja vastava koolkonna loojaks.
Oli suurte elektrisüsteemide kompleksse optimaalse juhtimise uuringute koordinaator NL Teaduste Akadeemias ja koostöös mitmete teiste maadega. Pälvinud NL TA Krzizanovski preemia ja NL Riikliku preemia.
v
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Tagasi kodumaale
Aastal 1981 naasis Lembit Krumm
kodumaale Eesti TA Termo- ja
Elektrofüüsika Instituuti sektori- ja
elektroenergeetika osakonna. juhatajaks, jätkates teaduskontakte
ja teaduslikku juhendamist Siberi
Energeetika Instituudis. Aastast
1987. a Eesti TA akadeemik. Koordineerinud ja juhtinud paljusid rah-

Oleme reaalainete õpetajate ettevalmistamisel ja tegutsevate õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisel
partneriks ja survestajaks; koostöös
tehnikaõpetajate liitudega loome
tehnikaringe ja osaleme nende
töös; süstematiseerime ja üldistame
noorte kutsevalikut mõjutavaid
tegureid ja prioriteete; inseneride
endi koht ühiskonnas vajab rohkem selgust ja üksmeelt; korraldame enam ümarlauadiskussioone, mis on seotud hariduse, innovatsiooni- ja kultuuriteemadega.
Milles seisneb inseneri roll
Riigi arengustrateegiat saab ja
tuleb ehitada spetsialistide, sealhulgas inseneride teadmistele ja
kogemustele toetudes. Selle alusel saavad poliitikud teha kompromissotsuseid. Kui poliitikud peavad end ise asjatundjateks ega
arvesta spetsialistide kaalutud ettepanekuid, on tulemuseks erakondade valimisprogrammid, parimal
juhul neljaaastase valitsemisperioodi tegevuskava. Jätkusuutlikust
arengust pole mõtet unistada kas
või ainult sellepärast, et spetsialiste
napib täna ja edaspidi neid ei tule
– miks peaks noor inimene pingutama ja püüdlema tehnikaspetsialistiks, kui ühiskond seda ei hinda.
“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,” ütles
Tallinna Tehnikaülikooli 90. aastapäeva tähistamise pidulikul koosolekul ettekande pidanud Eesti
Teaduste Akadeemia akadeemik,
TTÜ professor Raimund Ubar.
Soovime, et Eestis oleks haritud, oskuste ja kogemustega kutseliste inseneride korpus. Soovime, et Eesti Inseneride Liit oleks
tehnilise kompetentsi keskus, kellel on oluline osa riigi rahvuslikus
innovatsioonisüsteemis. Soovime, et Eesti riigis oleks teadmistepõhine majandus, kus hinnatakse teadmistega spetsialiste. Soovime, et praegune omandipõhine industriaalühiskond “Kel on, see otsustab” muutuks teadmistepõhiseks “Kes teab, see otsustab”!

Juubilar
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Raama
tuk
ogu
aamatuk
tukogu
Vanas majas ei ole aeg
seisma jäänud
Aastalõpp ja sess on kohe saabumas.
Raamatukogu on päevad läbi tudengitest tulvil, on kellaaegu, kus on raske vaba lauda leida. Rõdukorruse vaheseintega eraldatud boksidest kostab kohati liigagi valjuhäälseid (projekti)arutelusid. Peaks vist keelama
minema, aga siis küsitakse vastu, et
kas laualampe ei saaks põlema panna ja miks igal laual ei ole laptopi
pistikut?! Hakka siis seletama, et ega
vanas majas enam... Printimisel on
suured järjekorrad, iseteenindav
skänner käib täistuure. Silme eest
LCD ekraanil jookseb läbi meeldetuletus, et veel saab teha kursuse “Infootsioskused” järelarvestust. Lugemissaali riiulist, kust paar nädalat
tagasi võis harjumuspäraselt leida
oma erialaraamatuid, vaatavad vastu hoopis teist karva kaaned ja nimetused. Jälle on raamatukoguhoidjad
midagi ümber korraldanud! Ja nagu
Murphy ütleb, lähevad asjad ennem
hullemaks kui paremaks! Ehitusfirma Oma Ehitaja lubab poole aasta pärast uue raamatukogu valmis saada.
Seal suures majas ei oska vist üldse
kuhugi minna ega midagi leida!
Ärge muretsege, sellele, kuidas uues
raamatukogus hakkama saada, on
mõeldud juba täna. Veel vanas raamatukogus on valminud avakogu elektrooniline juht (http://www.lib.ttu.ee/
ws2/guide/), mille abiga on võimalik
otsida raamatu asukohta avariiulilt
nii e-kataloogist ESTER leitud kohaviida kui teema järgi. Hakakem usinasti harjutama selle kasutamist, sest
uues majas, kus avakogud on neljal
korrusel, leiate eest samalaadse elektroonilise infosüsteemi täiustatud ja
keerulisema variandi, nn infokioski.
Avakogu elektroonilise juhi programmeeris raamatukogu süsteemihaldur Rait Aguraijuja. Sisulise poole
pealt aitas avakogu juhti ette valmistada Siret Mikumets, kellele raamatukogu 89. aastapäeva üritusel 8.
detsembril Glehni lossis omistati raamatukogu “Aasta kolleeg 2008” tiitel.
Küllap on see alati abivalmis ja sõbralik raamatukoguhoidja laenutusleti taga nimesildi järgi Teilegi silma
hakanud. Sireti eestvedamisel on tehtud hulgaliselt ettevalmistusi uude
majja kolimiseks. Koos andmebaasihalduri Urve Ideoniga viidi läbi fondi
analüüs, kataloogimis- ja infoosakonnaga koostöös töötati välja uus raamatute paigutusskeem. Tuhandeid hoidlakogus asuvaid raamatuid varustatakse juba praegu avakogu kohaviitade ja turvaribadega, uuenduslikult
on kasutusele võetud etiketiprinter jne.
Mis muud kui jääme ootama uut
ja põnevat aastat ning oma raamatukogu väärikat 90. aastapäeva tähistamist juba uues majas!
Imelisi pühi kõigile!
Taimi Nurmiste,
raamatukogu infoosakonna juhataja

vusvahelisi ühisprojekte, olnud Balti ES Uurimise Assotsiatsiooni president ja alates 1999 Balti Süsteemuuringute Assotsiatsiooni juhataja.
Praegu on Lembit Krumm TTÜ
elektroenergeetika instituudi elektrisüsteemide riikidevahelise ühenduse juhtimise ja töökindluse grandiprojekti uurimisrühma juht.
Lembit Krummi paarisaja publikatsiooni hulgas on 15 monograafiat.
Soovime akadeemik Lembit
Krummile jätkuvat energiat nii
teadustöös kui ka terviseradadel
ja ujumisbasseinis.
Eeli Tiigimägi
Elektroenergeetika instituudi
emeriitdotsent

Siret Mikumets

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

Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Helgi Arumaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod Eiko Lainjärv,
Viivi Ahonen,TTÜ
Trükikoda SpinPress
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Ettevõtluskonkursile Ajujaht
laekus 259 äriideed
Noorte äriideede konkursist Ajujaht
võtab sel aastal osa 259 ideed, mis
hakkavad võistlema miljonikroonise
auhinnafondi eest. Esitatud ideede
arv ületab eelmise aasta näitaja enam
kui kahekordselt.
Konkursile registreeriti kokku
361 osalejat, kes jagunesid omavahel
äriideede esitamiseks 191 meeskonda. Esitati 155 ideed rohkem kui eelmisel aastal, mil Ajujaht esmakordselt toimus. Kõige rohkem ideid tuli
Tartu Ülikooli tudengitelt. Aktiivsed
osalejad olid sel aastal ka Tallinna
Tehnikaülikooli tudengid, kellelt tuli
56 ideed. Vaata kõiki esitatud ideid
www.ajujaht.ee.
Ideid oli väga erinevatest valdkondadest, kuid populaarsemateks
olid e-teenused ja tarkvararakendus ning, nagu ka eelmisel aastal,
olid ideed üsna julged ja innovaatilised.
SEBi äriarenduse divisjoni
direktor ja konkursi zürii liige Mart
Maasik: “Võrreldes eelmise aastaga

tuleb osavõtjatel selle aasta konkursil seista silmitsi palju keerulisema
ärikeskkonnaga, mis ei luba suuri
eksimusi. Tänane keskkond toetab
äriplaane, kus suure idee taga on
enam mõtteselgust – põhjalikku eelanalüüsi, ratsionaalsust realiseerimisplaanis.”
Konkursile esitatud ideid ning
hiljem nende põhjal välja töötatud
äriplaane hindab tipp-ettevõtjaist ja
professionaalidest koosnev zürii, mida juhib Aavo Kokk.
Konkursile esitatud 259 ideest
valib zürii juba 15. detsembriks välja
25 paremat. Nende autorid läbivad
kolme kuu jooksul Ajujahi tarvis välja
töötatud ideede arendamise ja rakendamise koolitusprogrammi, mille käigus koostavad mentori toetusel oma
äriplaanid.
Parimate äriplaanide autorid jagavad omavahel ühe miljoni krooni
suurust auhinnafondi. Lisaks valitakse välja suurema potentsiaaliga
ideede autorid osalema järelprogrammis, kus toetatakse neid oma ettevõtte moodustamisel ja selleks investorite leidmisel.
v
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Kadri Ugand
Ajujahi projektijuht
BDA Consulting

Järgmine Mente et Manu ilmub uue aasta 3. nädalal.

Spor
Sportt
Üliõpilasmeistrid lauatennises

Kristjan Saluvee (TÜ), Aksel Laksi
(ELA) ja Kristo Kauküla (LVRKK)
vahel. Lõpuks saavutas esikoha Saluvee Laksi ees.

15 meesharrastaja seas oli parim
Heiko Kraanes (EBS).

Lahendus kasutab avaliku interneti turvatud sidekanalit (i.k
Virtual Private Network, VPN).
VPN ühendus võimaldab luua turvalise ühenduse ülikooli võrgus
asuvate teenusserveritega. VPN
teenusportaali sisselogimiseks
tuleb kasutada oma ülikooli üldparooli ja sisestada see aadressil
portal.ttu.ee

Ununenud salasõna saate tellida kasutades autentimissüsteemi
(http://auth.ttu.ee). Esialgu on
kaugtöö teenusega kättesaadavad
raamatukogu andmebaasid ja ülikooli siseportaal. Edaspidi on võimalik töötajatele tekitada ligipääs
seni ainult sisevõrgus tarbitavatele
teenustele. Selleks tuleb ühendust
võtta IT osakonnaga.

TTÜ Spordihoones peeti üliõpilaste
2008. a meistrivõistlused lauatennises.
Võistlus oli ka esimeseks katsevõistluseks tuleva aasta suvel Belgradis
toimuva universiaadi koondise selgitamisel. Rohkem oli osalejaid naiste
meistriliigas ja meeste harrastajate
liigas. Naiste meistrivõistlustel jõudsid finaali Marina Morozova ja Kristiina Sevtsova (mõlemad TTÜ). Mõnevõrra üllatuslikult võitis Kristina 3:0
ja tuli üliõpilasmeistriks. Kolmanda
koha võitis Jana Romantsova (TÜ)
Mari Marksi (TTÜ) ees.
Meeste meistrivõistlustel kujunes
“surnud ring” eelmise aasta meistri
v

Uus teen
us
teenus
Alates novembrist on TTÜ infotehnoloogia osakond üles seadnud uue
teenuse “Kaugtöö”. Tegu on lahendusega, mis on mõeldud ülikooli
võrgust eemal asuvale töötajale või
tudengile, kes soovib kasutada ülikooli resursse.

