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TalTechi ehituse ja arhitektuuri 
instituudi üliõpilane

TalTechi inseneeriaüliõpilastele suunatud 
esseekonkursi korraldasid Äripäeva tee-
maveebid Ehitusuudised ja Tööstusuudi-
sed koos TalTechi Inseneriteaduskonna Üli-
õpilaskoguga. 

“Konkursiga soovisime aidata kaasa in-
seneeria valdkonna õpingute edendamise-
le, tõsta esile säravate mõtete ja selge näge-
musega tulevikutalente ning aidata neid 
kokku viia tulevaste tööandjate: ehitus- ja 
tööstusvaldkonna tippudega,” ütles Äripäe-
va ehitusväljaannete juht Eva Kiisler.

“Nii ehituses kui tööstuses tuleb täna-
päeval insenere tikutulega otsida. Insene-
ride puudusest räägivad paljud ettevõtted. 
Selle esseekonkursi tööde sõnumid on kaht-
lemata tugevad ja näitavad, kui olulised on 
insenerid Eestile ja meie majandusele,” üt-
les teemaveebi Tööstusuudised.ee juht Har-
ro Puusild.

Konkursil osalemiseks tuli kirjutada 
3000–6000 tähemärgi pikkune essee tee-
mal: “Kuidas insener saab panustada Eesti 
majanduse arengusse?” või “Inseneeria tu-
levik: milline on jätkusuutlik inseneeria?”. 
Seejuures võis osaleja ise märkida, kumma 
teemaveebi auhinnale soovib kandideeri-
da. Osaleda võis sõltumata õppuri erialast, 
kursusest ja vanusest, samuti polnud piira-
tud ühe autori poolt esitatavate esseede arv.

Konkursile esitatud esseesid hindas žü-
rii, kuhu kuulusid Ehitusuudiste juht Eva 
Kiisler, Tööstusuudiste juht Harro Puusild, 
TalTechi Inseneriteaduskonna Üliõpilas-
kogu esindaja Anna Krasnikova, OÜ Inse-
ro juht Oliver Mets, TalTechi Tallinna Teh-
nikaülikooli ehituse ja arhitektuuri ins-
tituudi direktor Jarek Kurnitski ja toetaja 

Otsisime säravaid tudengimõtteid
TalTechi Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu juhtfiguuridele Erik Tederile ja Anna Krasnikovale 
valmistas muret, et üliõpilastel on majanduslikel põhjustel keeruline osa võtta ehitus- ja tööstus-
valdkonna olulistest konverentsidest. Nii sündis idee korraldada esseekonkurss “Särav tudengimõte”.

esindajana Nordecon Betooni (NOBE) juht 
Mait Rõõmusaar.

Kokku laekus konkursile 13 tööd, mis 
lisaks tänasele eriväljaandele ilmusid no-
vembrikuus ka Ehitusuudiste ja Tööstusuu-
diste teemaveebides.

Konkursi auhinnad panid välja Äripäev, 
Ehitusuudised, Tõõstusuudised ja konkur-
si toetaja Nordecon Betoon (NOBE). 

Võitjad kuulutatakse välja ja parimaid 
osalejaid tunnustatakse 20. novembril 
konverentsil Tööstuse Äriplaan 2020 ning 
4. detsembril toimuval Eesti Ehituskonve-
rentsil 2019.

Tulevikus on Ehitusuudiste ja Tööstusuu-
diste teemaveebidel kavas sarnaste tudengi-
konkursside korraldamist jätkata ja kaasata 
ka teiste kõrgkoolide üliõpilasi. 

lOe veebist

Kõik konkursitööd 
ja kes pälvisid auhin-
nad 
ehitusuudised.ee, 
tööstusuudised.ee

lapsed nõuavad koolisööklas 
vegetoitu, londonis kutsuvad 
arhitektid ametivendi üles be-
toonist loobuma ja väga suur 
hulk maailma 7 741 698 200 ini-
mesest muretseb selle üle, et 
seesamane number on ikka ko-
letult suur. 

On kliimamuutuste tead-
vustamise aeg ja ka inseneri-
delt oodatakse säravaid mõt-
teid, milline võiks olla jät-
kusuutlik inseneeria.

Jätkusuutlikkus pole su-
gugi uus mõte, näiteks termi-
nina nachhaltigkeit on see ol-
nud kasutusel juba barokiaeg-
sel Saksamaal). Ehk kui nä-
ha selle mõiste erinevaid mõõ-
teid (ühiskondlik, majandus-
lik, ökoloogiline), siis ühis-
kondliku heaolu tagamise ja 
ökonoomsuse näol on kestlik-
kus inseneeria juurde ju alati 
kuulunud.

Tänapäeval, kus globaalne 
ületarbimine saabub juba juu-
lis, sõltub lihtne ühiskondlik 
heaolu järjest enam sellest, kas 
ja kuidas suudetakse ülerah-
vastuvas maailmas ja muutu-
vates kliimatingimustes taga-
da senine elustandard või vä-
hemalt aktsepteeritavates pii-
rides elustandardi muutumi-
ne.

Siingi on insenermõttel eri-
nevaid väljakutseid – kas seada 
eesmärgid lähtuvalt antropot-
sentrismist ja inimühiskon-

13
tööd laekus taltechi 
inseneriüliõpilastelt 
esseekonkursile “särav 
tudengimõte”

Hõõguvaid mõtteid tulevikku vaatavast maastikuarhitektu urist

na elutingi-
muste kest-
likkusest 
ja lahen-
dada olu-
kordi nii 
nagu šei-
gid Du-
bais kõr-
beõhku 
konditsio-
neerides või 
üritada opti-
meerida elamise 
viisi planetaarsetes 
piirides (märgates ka teis-
test liikidest naabreid).

Nõudlus toimiva rohetaristu 
järele järjest suurem

Kuigi ka šeigid ise saavad tege-
likult aru, et kogu linna kon-
ditsioneerimine pole tegeli-
kult teostatav ja konditsionee-

rivad vaid mõnda tänavat, siis 
õnneks Eestimaal pole ei šeike 
ega ka ohtu kõrbestumiseks. 

Aga kliimamuutuste mõ-
jud, linnastumine, maapõue-
ressursside lõppemine, liiki-
de kadu ja muud üleilmselt 
loodushoiuärevust tekitavad 
sümptomid esinevad meilgi. Ja 
nende probleemide lahenda-
mise jaoks on igasugu kahtlu-
seta vaja palju rohkem kui ai-
nult inseneritudengite sära-
vaid mõtteid. Panustama peab 

igaüks ja iga vähegi hõõ-
guv mõte – ka maas-

tikuarhitektilt – 
saab kaasa ai-

data.
Maas-

tikuarhi-
tektuuri-
õpe on tä-
nases Tal-
linna Teh-
nikaüli-

kooli inse-
neriteadus-

konnas peri-
feerne hinge vaa-

kuv rakuke: tuden-
gite vastuvõtt on lõppenud 

ja viimane lend lõpetab keva-
del. Ometi on urbaniseeruvas, 
vananevas ja halveneva rahva-
tervisega ühiskonnas nõudlus 
korrastatud, aga ka ökoloogili-
selt toimiva rohetaristu järele 
järjest suurem.

Ettekujutus, et maastikuar-

hitekti ülesanne on vaid vali-
da, kuhu tulevad pink ja puu, 
on üsna väär. Tänapäevane 
maastikuarhitektuur peab nä-
gema sügavamale kui vaid pea-
lisehitus, kavandama ökoloo-
gilist toimivust ja suutma luua 
süsteeme ehitatud taristu ja 
looduslike protsessidega.

Maastikukujundus saab 
looduse appi võtta

IPCC raporti kohaselt on klii-
mamuutuste tulemusena oo-
data Eestis mereveetõusu ning 
tuulisemat ja vihmasemat il-
ma. Rannikualade kasutust 
ootavad tõenäoliselt lähema-
tel kümnenditel olulised muu-
tused – Eesti looduslikuks uh-
kuseks oleval 3794 km pikku-
sel rannajoonel ei jõua šeikide 
kombel kuigi suurt ala veetase-
me tõusu ning tormivee peale-
tungi eest kaitsta.

Küll aga saab maastikuku-
jundus looduse enda appi võt-
ta. Ranniku- ja kaldaalade-
le kujundatud/taastatud pool-
looduslikud märgalad saavad 
toimida suurepäraste liigvee-
reservuaaridena, kuhu nutikad  
veehulkadele reageerivad sade-
veelüüsisüsteemid oma vee ju-
hivad. Pariisis Saint Ouen’is on 
mindud nii kaugele, et sarna-
sele jõeäärsele linnamärgalale 
juhitakse ja seal puhastatakse 
ka ümbritsevate elamurajooni-
de hallvesi. Olukorras, kus ära-

sillutatud linnade all suurene-
vad järjest põhjavee alandus-
lehtrid, on vee pinnasesse ta-
gasisuunamine vägagi vajalik 
tegevus.

Loodusvarade ammendu-
mise järel kasutusest välja jää-
nud kaevanduste taastamine 
pole mingi uus teema, taoliste 
jäätmaade tavaline rekultivee-
rimine on tähendanud metsas-
tamist ja/või suure veekogu ku-
jundamist. Iga täiendavalt is-
tutatud puu omab muidugi 
CO2 deponeerimise võtmes po-
sitiivset rolli, aga tihti pole tao-
line rekultiveerimine lähtu-
nud sellest, kas sellises kohas 
puu üldse kasvada saab ja kas 
rekultiveeritud jäätmaa jätku-
valt keskkonnaohtu ei tekita.

Siinkohal on heaks näiteks 
ammendunud freesturbaväl-
jad, mille metsastamine on 
happelise ja väheviljaka kesk-
konna tõttu täiesti perspektii-
vitu (ka ohtra väetamise tingi-
mustes) ja millest lendub õhu 
kätte jäänud turbast suurtes 
kogustes süsinikdioksiidi.

Selliste alade ümberkujun-
damine peaks toimima koos 
veerežiimi taastamisega, mis 
peatab CO2 emissiooni ja või-
maldab hakata kujundama uu-
si elupaiku. Esimesed katsed 
sellisteks algatusteks on teh-
tud looduskaitsetöödena. Ar-
vestades, et Eestis on ligi 100 
jääksood ja keskkonnaminis-

teeriumi algatusel taastatakse 
neist vaid tubli veerand, siis on 
tööpõldu Eesti süsinikuheite 
peatamiseks ja kasutuseta jäät-
maade mõtestamiseks (kasvõi 
lihtsalt metsana) veel rohkesti.

Ka umbrohi saab olla efektne

Tulevikkuvaatava (ja kestlik-
kust erinevates mõõdetes hin-
nata oskava) maastikuarhitekti 
jaoks on keskkonnaprobleemi-
de kõrval suureks teemaks ma-
janduslik jätkusuutlikkus vä-
liruumi haldamisel. On traagi-
line vaadata uusarendusi, ku-
hu on lastud (võib-olla maas-
tikuarhitektil?) valida pink ja 
puu, aga viimane neist siis ku-
lude kokkuhoiu nimel kastma-
ta surema jäetud.

On ütlematagi selge, et ba-
roklikke parke, kus iga lible oli 
pügatud, ei kujunda täna keegi 
(ja siin on paslik meelde tule-
tada, et jätkusuutlikkuse mõis-
te sai alguse barokiajal! sic!), 
kuid iga ala vajab hooldust. 
Siin on aga tulevik ekstensiiv-
sete looduslike haljastuslahen-
duste ja nutikate tehnoloogia-
te päralt – ka umbrohi saab ol-
la efektne ja looduslik kooslus 
esteetiline ning kasutusinten-
siivsust seiravad ruumisenso-
rid saavad optimeerida haldus-
kulusid.

Põnevat mõttehõõgumist 
võiks pakkuda ka ühiskon-
na muutuvad ootused ruumi-

Pa-
nustama 

peab igaüks ja 
iga vähegi hõõguv 

mõte – ka maas-
tikuarhitektilt 
– saab kaasa 

aidata.
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Inseneeria on loomu poolest midagi sel-
list, mis võtab teadlaste avastatu ning ra-
kendab seda praktiliselt. Läbi aegade on 
inseneeria olnud maailmas väga olulisel 
kohal: see on võimaldanud inimkonnal 
ehitada keerulisi ja muljet avaldavaid hoo-
neid ja rajatisi alates Giza püramiididest ja 
Rooma akveduktidest ning lõpetades ki-
lomeetri kõrguse Jeddah torni ja 2,4 kilo-
meetri pikkuse Milau viadukti ehitusega.

 Alates esimese primitiivse lennuki 
ehitusest ning lõpetades raketiga inime-
se Kuu peale saatmise ja tagasi toomisega 
on paljud suurepärased saavutused olnud 
võimalikud ainult tänu inseneeriale. Kui-
das jõudis inseneeria muljet avaldavatest 
ehitistest ja algelistest leiutistest kolos-
saalsete hooneteni ja teistele planeetidele 
saadetavate sondideni? 

Lahenduseni jõudmiseks piiratud aeg

Tänapäevases inseneerias on suuresti ka-
sutusel tarkvarad, mis on võimelised tege-
ma keerulisi arvutusi lühikese ajaga, või-

sed oleks või-
malikuks osu-

tunud, võtaks ar-
vutused, mis sooritatak-

se tänapäeval masina abiga vaid mõne 
hetke jooksul, mitukümmend aastat aega.

Kui näiteks kunagi arvutati NASAs kos-
mosekapslite ja süstikute reaalaja trajek-
toore käsitsi, olid saadud tulemused tih-
tipeale juba kasutud, sest algne olukord, 
millega arvutused olid tehtud, oli selleks 
ajaks, kui arvutused tehtud said, täiesti 
muutunud. Pärast arvutite kasutuselevõt-
tu oli NASA võimeline arvutama trajek-
toore reaalajas väga kiiresti. Mida rohkem 
areneb tehnoloogia, seda keerulisemaks 
lähevad arvutusmudelid, kuniks jõuame 
piirini, kus inimesed ei ole enam võimeli-
sed oma peaga neid tegema. 

Lisaks sellele on tänapäeval insenerla-
henduse leidmiseks aeg piiratud, sest riik 
või investorid, kes raha suurematele pro-
jektidele alla panevad, tahavad, et lahen-
dus leitaks piiratud ajaga võimalikult kii-

resti. Vastasel juhul võetakse rahastus pro-
jektilt ära. 

Inseneritegevusest inimfaktor välja

Et inseneeria oleks jätkusuutlik ka tulevi-
kus, peab inimkond kaasama võimalikult 
palju arvuteid ja arvutusmudeleid ja loo-
ma nende abil tarkvarasid, mis suudaksid 
simuleerida võimalikult täpselt erinevaid 
päriselu olukordi, et selle abil siis kiiremi-
ni jõuda efektiivse lahenduseni. 

Arvuteid kaasates on võimalik võtta in-
seneritegevusest inimfaktor ja inimlikud 
eksimused arvutustest pea täielikult välja. 
See loob küll tulevikus ohu, et mida roh-
kem tööd teevad arvutid inseneride eest 
ära ning mida rohkem neid arvutusi pi-
mesi usaldatakse, seda vähem pööratakse 
tähelepanu arvutuste taga peituvale. 

 Inseneeria põhitõdesid peab siiski õpe-
tama ja juurutama ka tulevikugenerat-
sioonides, sest kui ühel hetkel peaks ma-
sinad otsad andma või tarkvara kustu-
ma, oskaksid inimesed siiski oma tead-
miste abil lõpuks asjad valmis ehitada. Jät-
kusuutlikuks inseneeriaks peab insenee-
riaga tegelev inimene olema tulevikus pä-
dev nii oma insenerteadmiste poolest, aga 
ka oskama hästi programmeerida ja arvu-
teid käsitada.

Kokkuvõtvalt, ainuüksi nendest meeto-
ditest, mida on kasutatud minevikus in-
seneerias tulemuse saavutamiseks, tulevi-
kus enam ei piisa. Insener peab lisaks õp-
pima arvuteid ja tarkvarasid tundma, sest 
ainult nende abiga on tulevikus võimalik 
kiiresti luua väga keerulisi ja efektiivseid 
insenerlahendusi maailmas, kus on va-
ja leida piiratud ajaga lahendus äärmiselt 
komplitseeritud olukordadele.

Tulevikuinsenerid ei ole ainult 
ehitajad või mehaanikud. Nad 
juhivad edukaid ettevõtteid. 

Eestis on hetkel kaks tehni-
list kõrgharidust pakkuvat õp-
peasutust: Tallinna Tehnika-
ülikool ja Tallinna Tehnika-
kõrgkool. 

Kuigi Tehnikakõrgkoolis 
on rakenduskõrgharidus, mis 
justkui viitaks realistlikuma-
le ja seetõttu ka tööturule sobi-
vama hariduse omandamise-
le (ning mis võibki mõneti tõ-
si olla), siis reaalsuses on inse-
neerias tihtipeale teoreetilised 
teadmised praktilistest oluli-
semad. 

Kuidas või miks? Alati ei 
olegi otstarbekas praktilisel 
teel lahendusi läbi proovida, 
vaid analüüsida enne kulutus-
te tegemist lahenduste tuge-
vusi ja nõrkusi. Selle asemel, et 
oodata ja vaadata, mis juhtub 
konstruktsiooni või mootoriga 
paarikümne aasta pärast, on 
õige tarkvara abil võimalik se-
da näha nüüd ja praegu. 

Kuid kas ja kuidas oleks või-
malik juba täna vaadata, mil-
line on inseneeria tulevikus? 
Loomulikult on ja veel üsna 
lihtsalt. See, mida me teeme tä-
na, määrab meie homse. Et nä-
ha, milline on inseneeria vald-
kond viie aasta pärast, peame 
vaatama otsa tänastele tuden-
gitele. Meil tuleb hinnata nen-
de ambitsioone, soove ja va-

Tulevikuinsener on  
poole kohaga programmeerija
Ainuüksi nendest 
meetoditest, mida 
on minevikus 
inseneerias tulemuse 
saavutamiseks 
kasutatud, tulevikus 
enam ei piisa.

Tulevikuinsener on edukas juht

jadusi ning teha 
mõistlikus ma-
hus järeleand-
misi. Koos 
maailmaga 
muutuvad 
ka inime-
sed ning või-
malused. Veel 
kakskümmend 
aastat tagasi oli 
oluline osata kõi-
ke õpetatavat, täna 
on sellest tähtsam spet-
sialiseerumine ning oskus va-
jaminevat infot otsida, leida ja 
töödelda.

Panustada tuleb uutesse 
ideedesse ja lahendustesse

Iroonilisel kombel on praegu 
ülikoolis õpetatav palju laia-
põhjalisem ja spetsialiseeru-
takse alles siis, kui pool õpin-
gutest on juba möödas. Selle 

põhjal võib tekkida arvamus, 
et kuna spetsilaiseerumiseks 
jääb vähem aega, tähendab see 
vähem oskuslikke spetsialis-
te ja see omakorda inseneeria 
kurba lõppu. 

Kuid kui võrrelda selle aas-
ta lõpetajaid neist paar aastat 
vanematega, kes õppisid õp-
pekavadel, kus spetsialiseeruti 
esimesel semestril, on näha, et 

suures osas on praegu kraa-
di omandavad noored 

eneseteadlikumad, 
taibukamad ja 

ettevõtliku-
mad. Täna-

ne tudeng 
on oma va-
likutes 
kindlam. 
Laiapõh-
jaline ette-

valmistus 
aitab teadli-

kumalt vali-
da huvipakku-

vama suuna, mis-
tõttu sujub ka õppi-

mine ladusamalt. Seega, kuigi 
spetsialiseerumine toimub hil-
jem, on tulemuseks õnneliku-
mad ja paremad insenerid. 

Mida aasta edasi, seda enam 
võib tõdeda, et noored ei ole 
huvitatud üheksast viieni 
tööst: iga teine soovib olla juh-
tival positsioonil. Sellises ma-
hus on see võimalik ainult era-
ettevõtluses. 

Siin tulebki mängu hari-
dusasutuse paindlikkus ja et-
tenägelikkus õigel hetkel muu-
ta õppekava, et pakkuda kva-
liteetset ja riigile vajalikku in-
seneriharidust noortele sobili-
kus võtmes. 

Kui tahame, et tulevikus 
oleksid tööturul võimalikult 
head ja kvalifitseeritud inse-
nerid, tuleb praegu panusta-
da haridusse, mis soosib uusi 
ideid ja lahendusi ning tuge ja 
võimalusi nende elluviimisel. 
Karuteene inseneeria arengu-
le on lükata kõrvale uuendusli-
kud mõtted ja lahendused, ku-
na need polevat võimalikud. 
Veel ei ole, aga ehk homme 
on. Paljud ettevõtted on aas-
takümneid kasutanud just tu-
dengite abi pealtnäha võima-
tute ideede elluviimisel.

Inseneeria saab uue tähenduse

Ka saadav haridus peab toeta-
ma tudengi ambitsioone ol-
la enamat kui palgatöötaja ja 
andma muu hulgas ülevaa-
te, kuidas eetiliselt äri teha. Li-
saks ettevõtlusele tuleb an-
da ka teadmisi keskkonnakait-
sest ja seda mõjutavatest fakto-
ritest. Sel juhul säilib lootus, et 
tudeng võtab need teadmised 
endaga kaasa ja rakendab neid 
ka väljaspool kooliseinu. 

Tulevikuinsenerid ei ole ai-
nult ehitajad või mehaanikud. 
Nad juhivad edukaid ettevõt-

maldades luua arvutusmudeleid, mis võ-
tavad midagi ehitades või testides arves-
se kõiki mõjufaktoreid. Sedasi ei pea täna-
päeval enam viima läbi nii palju füüsilisi 
teste erinevate prototüüpidega, mis hoiab 
kokku aega ja raha: asjad saab enne vir-
tuaalreaalsuses valmis ehitada, testida ja 
murekohad 3D-mudelis lahendada. Alles 
siis luuakse füüsiline toode, olgu see siis 
käigukast, maja või kosmoserakett.  

Nüüdseks on välja töötatud ka esimene 
kvantarvuti prototüüp, mis suudab teha 
veel keerulisemaid arvutusi ja kalkulat-
sioone, mis maailma kõige võimsamal ar-
vutil võtaks 10 000 aastat, kõigest paarisa-
ja sekundiga. Kvantarvuti võimaldab inse-
neridel tulevikus luua suurema täpsusega 
veelgi keerulisemaid ja efektiivsemaid la-
hendusi.

Rääkides tulevikuinseneeriast, ei ole 
seda võimalik ette kujutada arvutiteta. As-
jad, mida insenerid suudavad tänapäeval 
ja tulevikus luua, ei oleks olnud võimali-
kud enne arvuteid. Isegi kui sellised leiuti-

ANNe-MAry LäLL
TalTechi inseneriteaduskonna 
üliõpilane

KArL TAMMKõrv  
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Neil on inseneri-,  
mitte majandusharidus, 

ja nad tahavad muuta 
maailma paremaks ega 
defineeri edukust pan-

gakontol olevate  
nullide järgi. 

Jätkusuutlikuks 
inseneeriaks 

peab inseneeriaga 
tegelev inimene olema 

tulevikus pädev nii oma 
insenerteadmiste poolest, 

aga ka oskama hästi 
programmeerida ja 
arvuteid käsitada.

teid. Neil on inseneri-, mitte 
majandusharidus, ja nad taha-
vad muuta maailma paremaks 
ega defineeri edukust panga-
kontol olevate nullide järgi. 

Ettevõtete rohkus turul 
loob konkurentsi ja õõnestab 
suurkorporatsioonide jalge-
alust. Konkurents on edasiviiv 
jõud. See sunnib arendama uu-
si ja tõhusamaid tootmismee-
todeid, looma midagi täies-
ti uut või parandama vana. Nii 
nagu muutub maailm, muutu-
vad ka väärtushinnangud. Näi-
teks on tõusev trend keskkon-
nakaitse ja sellele pööratak-
se üha enam tähelepanu.  Ku-
na klient määrab turul paku-
tava, võib julgelt väita, et tule-
vikuinsenerid peavad konku-
rentsis püsimiseks olema ühest 
küljest innovatiivsed ning sa-
mas ka võimalikult keskkon-
nasõbralikud.

Vaadates tänaseid ettevõt-
likke noori ja analüüsides nen-
de väärtushinnanguid, paistab 
inseneeria tulevik põnev. Spet-
sialiseerumine toob endaga 
kaasa koostöö erinevate eriala-
de esindajate vahel. Inseneeria 
saab uue tähenduse, sest lisaks 
ehitajatele tunnustatakse ai-
na enam inseneridena ka teis-
te valdkondade (nagu elekter, 
füüsika, keemia) spetsialiste. 
Uue põlvkonna insenerid loo-
vad ise oma soovide ja vajadus-
tega jätkusuutliku tuleviku.

Hõõguvaid mõtteid tulevikku vaatavast maastikuarhitektu urist
le. Urbaniseerunud inimesed 
liiguvad järjest vähem, soovi-
vad pakirobotit piimaga ukse 
taha ja teevad tööd 5G-s – õues 
paistab päike silma või sajab 
vihmapiisk pähe. Maastikuar-
hitektuuri väljakutseks saab 
kindlasti olema see, kuidas väl-
tida, et distsipliini ametios-
kustest kujuneb tähtsaimaks 
võime hästi renderdada digi-
taalseid mitmedimensioonili-
si ruume.

Kuigi looduskeskkonna 
taastumisele võiks selline ela-
mise viis täitsa positiivne ol-
la, siis ehk siiski võiks nutikas, 
funktsionaalne ja esteetiline 
ruum inimesi ikkagi õue – pä-
riselt liikuma-kogema-kohtu-
ma kutsuda.

Soleerimine pole enam 
võimalik

Eelnev põgus valik näiteid tu-
levikkuvaatavast maastikuar-
hitektuurist sisaldas kõik ühte 
ühist parameetrit – koostööd. 

Ühiskonna spetsialiseeru-
mise tase ja järjest nõudlikum 
vaade maastikuarhitektuuri-
le ei võimalda ammu enam so-
leerimist – ei maastikuarhitek-
tuuris ega ausalt öeldes ka pä-
risinseneerias. Koostööst ja sel-
lega kaasnevast arvamuste pal-
jususest võiks aga sündida ka 
vastus jätkusuutlikkuse küsi-
mustele, seda kõigis kestlikku-
se mõõtmetes.
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Inseneri salarelvaks saab suhtlusoskus

Mairo Mitt 
TalTechi inseneriteaduskonna üliõpilane

taavi SiMSon 
TalTechi inseneriteaduskonna 
nooremteadur

Me 
peame õppi

ma olema suuteli
sed kasutama kohapeal 

olevaid komponente kas
või täielikult uuel viisil, et 
olla loodussäästvam, aga 

samas ka tulla lagedale 
nutikate ja unikaalse

te lahendustega.

Tänapäeval on üks enim tuntust pälviv 
mõtlemine olla “roheline” ehk kasuta-
da loodussõbralikke materjale, mis pä-
rast tarvitamist ja mahakandmist ei satu 
jäätmete näol loodusesse. Seetõttu on ak-
tuaalsemaks muutunud selle teema käsit-
lemine ning juba materjali tootes mõel-
dakse läbi selle taaskasutusprotsess. See 
on oluline, et meil ei tekiks olukorda, mil 
Vaikses ookeanis on üle kahe korra Prant-
susmaa pindalast suuremad prügimäed. 

Plastiku ning ületootmi-
se probleem on maailmas ai-
na kasvav ning sellega tuleb te-
geleda kohe: antud mure teeb 

liiga kogu ühiskonnale 
ning loodusele. Plas-

tik, mis ookeanides 
ujub, jõuab läbi 

toiduahela ini-
mese organis-

mi ning hak-
kab segama 
igapäevaelu. 
Selline stra-
teegia po-
le inimkon-
na jätkusuut-

likkuse mõttes 
kuigi püsiv. 

Momendil te-

gelevad selle probleemi likvideerimisega 
sellised firmad nagu For Ocean ja Ocean 
Cleanup, kes on spetsialieerunud ookea-
nide puhatamisele. Näiteks on Ocean Cle-
anup valmistanud automaatse prügikor-
jamislaeva, et juba ennetada prügi sattu-
mist ookeani. Tulevased insenerid saavad 
kindlasti võtta selliste lahenduste pealt 
õppust ning meeles pidada juba leitud va-
hendeid, et anda oma panus tulevaste põl-
vede elukvaliteedi parandamisele.

Uued lahendused kohapealsetest osistest

Lisaks sellele, et olla teadlik oma mõjust 
maailmale, peaks jätkusuutlik insener 
juba praegu proovima võimalikult pal-
ju taaskasutada. Näitena võib siia juur-
de tuua missiooni Marsile. Marss asub 225 
miljoni kilomeetri kaugusel. Kosmoseval-
lutajail tuleb sinna kaasa võtta kogu va-
jalik varustus, et olla maksimaalselt efek-
tiivne. Kõik komponendid, mis sinna kaa-
sa võetakse, lähevad ka kasutusse ja mit-
te lihtsalt kasutusse, vaid korduvkasu-
tusse. Kogu vesi taaskasutatakse, sest sel-
le saamine muul viisil pole lihtsalt võima-
lik. Masinate pakkematerjalist saab ehi-
tada oma baasi seinad või põranda või ka-
sutada seda hermeetiliselt aukude sulge-
miseks, juhul kui midagi peaks valesti mi-
nema. 

Kui seda suudetakse teha miljoneid ki-
lomeetreid kodust eemal, siis miks ei või 
me sama proovida planeedil maa ehk 
omaenda kodus? Neidsamu plastikuton-
ne, mis ookeanides hulbivad, saab kasuta-
da näiteks Ocean Cleanupi automaatsete 
puhastuslaevade ehituseks. Või toota neist 
hoopis päikeseprille – võimalusi on tohu-
tult palju. 

Tegelikult ei ole mure ainult plastiku-
ga, vaid ka kogu ülejäänud jäätmekoguse-
ga, mis looduses iseseivalt ei lagune. Näi-
teks autorehve ei pea jätma vedelema. Sel-
le asemel on võimalik need üles sulata-

da ning uusi rehve toota. Majanduslikust 
küljest pole see hetkel küll tõesti kuigi tõ-
hus, kuid usun, et tehnoloogiat arenda-
des saaks peagi üha rohkem rehve taaska-
sutada. 

Me peame õppima olema suutelised 
kasutama kohapeal olevaid komponente 
kasvõi täielikult uuel viisil, et olla loodus-
säästvam, aga samas ka tulla lagedale nu-
tikate ja unikaalsete lahendustega.

Füüsiline maailm automatiseerub

Tulevik on interdistsiplinaarne: ei pii-
sa enam ainult sellest, et teada oma eriala 
hästi spetsiifiliselt. Oluline on olla ka pä-
dev või vähemalt teadlik teistes valdkon-
dades valitsevatest teguritest ja muutus-
test. Insener peab olema suuteline mõist-
ma mehhatroonikat ja ühte teatud ABB ro-
botit, samal ajal oskama kokku panna ja 
mõistma täisautomaatset tehast, mis ei va-
ja järelevalvet 30 päeva kuus. 

Tulevik on ka integreeritud tehnoloo-
giate päralt. Roheline lent tuleb ühenda-
da taaskasutusega ja mõista oma erialavä-
liseid süsteeme. Maailm areneb aina roh-
kem iseliikuvate autode nagu Tesla või 
oma kodust diivani pealt tellitava Starshi-
pi pakiroboti poole. 

Kui 1995. aastal toimus suur IT-areng 
ja tekkisid saidid nagu Paypal ja Amazon, 
siis olevik ja tulevik on seotud füüsilise 
maailma automatiseerimisega. Seda ei saa 
teha olles kitsarinnaliselt ainult enda ala-
ga tutvunud. Tuleb olla tiimis laiavald-
kondsete inimestega, kes on küll oma ala 
eksperdid, aga mõistavad ka teiste alade 
nõudeid. 

Jätkusuutlik inseneeria on tugevalt põi-
munud ka “roheliseks” olemisega, kui see-
juures ei unustata ära materjalide, nii uu-
te kui vanade, taaskasutust. Samuti tuleb 
osata näha laiemat pilti ning olla teadlik 
erinevate tehnoloogiate ja alade nõrkus-
test, tugevustest ja vajadustest. 

Kui Marsil 
suudame, 
siis miks 
omas kodus 
ei suuda?
Inseeneeria on peale IT täna-
päeval üks arengu põhilisi 
vedajaid. Et ajaga kaasas 
käia, tuleb vanast rais-
kamise psühholoo-
giast ümber õppida 
ja hakata vaatama 
maailma jätkusuut-
likkuse silma läbi.

Inseneeria kui teadus sellest, 
kuidas teadmisi reaaliast, hu-
manitaariast ja praktikast ra-
kendada uute ehitiste, seadme-
te ja muu vajaliku rajamiseks, 
on äärmiselt mitmetahuline. 

Selleks, et olla inseneerias 
edukas ja eelkõige kestlik, on 
tarvis keskenduda mitmele 
olulisele aspektile. Kõige täht-
samad neist on haridus, kesk-
konnahoid ja töökeskkond. 
Vaid kõigi nende kolme koos-
mõjus on võimalik saavutada 
harmoonia ja jätkusuutlikkus.

Haridus on arvatavasti esi-
mene sõna, mis pähe tuleb, kui 
küsitakse, mis ühel heal inse-
neril olemas peab olema. Kui 
aga küsida, milline see haridus 
olema peab, siis jäädakse mõt-
tesse või antakse stereotüüpne 
vastus, mis ei vasta tänapäeva 
maailmapildile. 

Ekslikult arvatakse, et inse-
ner peab olema tugev vaid ma-
temaatikas ja füüsikas ning os-
kama hästi joonestada. See on 
vaid üks ja seejuures isegi mit-
te enam kõige suurem tahk. Tä-
napäevases rahvusvahelistuvas 
infoühiskonnapõhises maa-
ilmas muutuvad järjest oluli-
semaks ka sotsiaalsed osku-
sed: eelkõige keelte tundmine, 
teadmised ajaloost ja kultuu-
rist ning suhtlusoskus. 

Mitmete edukate firmade 
töökollektiiv ja kliendibaas on 
järjest rahvusvahelisem. Et töö 
firmasiseselt toimuks tõrgete-

ta ja kliendid oleksid rahul, on 
mainitud oskuste olemasolu 
järjest suurema tähtsusega. Sa-
muti on kasvava osatähtsusega 
oskus toime tulla arvuti- ja in-
fomaailmas, nii küberturvali-
suse kui infootsioskuste mõt-
tes. Kuna informatsiooni hulk 
on pidevas kasvutrendis, on 
edukad need, kes mitte ei oska 
hästi infot talletada, vaid oska-
vad piisavalt kiiresti õigest ko-
hast adekvaatset ja tõepärast 
infot otsida.

Edukusele paneb aluse 
keskkonnahoid

Tänapäeva maailmas on järjest 
olulisem keskkonnahoid ning 
ettevõtete ja neis töötavate in-
seneride teadlikkus sellest. 
Kliimasoojenemine on fakt, 
mis peaks olema tänaseks tea-
da kõigile mõtlevatele inimes-
tele. Edukusele inseneerias pa-
neb aga aluse see, kui tõsiselt 
antud küsimusse suhtutakse, 

kui motiveeritud ollakse muu-
datusteks ning milliseid sam-
me parema (keskkonnasõbra-
likuma) tuleviku suunas astu-
takse. 

Muutus algab teatavasti ise-
endast, seetõttu peab muu-
tusesse panustama iga inse-
ner ise. Olgu selleks siis pabe-
ri taaskasutus töökohal, ühis-
transpordiga tööle sõitmine 
või papptopsivaba kohvipaus, 
iga väike panus ja eeskuju kol-
leegidele on oluline. 

Inseneerias tegutseva ette-
võtte tasandil on võimalus ja 
vajadus panustada keskkonna-
hoidu veel suurem. Eelkõige lä-
bi vähenenud jäätmete tootmi-
se ehk jäägi ja kao minimali-
seerimise ettevõttes, jäätmete 
efektiivse sorteerimise ja taas-
tuvenergia kasutamise. 

Viimase osas on kõige efek-
tiivsemaks lahenduseks päi-

kesepaneelid ettevõtte ka-
tusel või miks mitte ka 

tuulik(ud) ettevõtte terri-
tooriumil. 

Täiendav väärtus 
sünnib läbi ettevõtte-
le kuuluvate hoonete 
soojustamise ja seeläbi 
energiakulu vähenda-

mise ning autojagamise 
või kogunisti firmapoolse 

transpordi korraldamise. 
Ka väikeses firmas vähen-

daks antud meetme kasutami-
ne autode hulka teedel paari-
kümne võrra. Suuremate fir-
made mõju on seda enam mär-
gatav. Kuna valdav osa Eesti in-
seneriettevõtetest on väike-
se või keskmise suurusega, tu-
leb panustada keskkonnasõb-
ralike meetmete kasutusele-
võtu motiveerimisele ja toeta-
misele.

Paindlik tööaeg on väärtus

Viimane, kuid seejuures su-
gugi mitte väheoluline pusle-
tükk, on töökeskkond. On iga-
ti loogiline, et ettevõte, kus 
kaadrivoolavus on väiksem 
ning kus töötajad on õnneli-
kud, saavutab suuremat edu 
ja stabiilsust kui ettevõte, kus 
töökeskkond korras ei ole. See-
tõttu muutub oluliseks küsi-
mus, kuidas head (jätkusuut-
likku) töökeskkonda saavu-
tada. 

Algab kõik HRi tasandil, 
sest inimene on töökohal õn-
nelik siis, kui ta saab oma tead-
misi parimal võimalikul moel 
rakendada ning sulandub häs-
ti kollektiivi. 

Juba meeskonna komplek-
teerimise protsessis on oluli-
ne tähelepanu pöörata, kas iga 
töötaja teadmiste ja isikuoma-
duste tase rahuldab ettevõtet 
ja ka töötajat ennast. Loomuli-
kult peab olema konkurentsi-
võimeline ja õiglane, motivee-
rima töötajat ega laskma tal 
mõelda konkurendi juurde mi-
nemise peale. 

Edukamates ettevõtetes, kus 
palgatase juba on üsna kõr-
ge, muutuvad olulisemaks tei-
sed faktorid ehk kuidas on kor-
raldatud tööaeg ja kui paind-
likud sellega ollakse. Tasub 
lähtuda ütlusest “less is more”. 
Võib eeldada, et inseneeria tu-
levik toob endaga 6–7tunni-
se tööpäeva mõtlevatel töödel 
ning kaugtöö. Turvalised ne-
tiühendused ja head kommu-
nikatsioonivõimalused tähen-
davad, et insener ei pea ilmtin-
gimata kodust välja tulema ja 
saab tööd teha ka pere keskelt.  
Iga ettevõte, kes seda suudab 
pakkuda, omab  konkurentsi-
eelist, sest haritud ja mõtleva 
töötaja jaoks on pere, vaba aeg 
ja paindlikkus suurteks väär-
tusteks. 

Tulles ringiga tagasi haridu-
se küsimuse juurde, on oluli-

seks väärtuseks elukestev õpe. 
Ettevõte, mis väärtustab tööta-
jate ümber- ja täiendõpet ning 
ka tööga mitteseonduvat ene-
seharimist, omab konkurentsi-
eelist, sest värskeimate ja pari-
mate teadmistega töötaja saab 
luua suurimat lisandväärtust. 

Lisaks panustab eneseha-
rimine töötajate motivatsioo-
ni ja õnnetundesse, õnnelik ja 
motiveeritud töötaja on aga 
hea töötaja.

Mittepanustamine teeb elu 
raskemaks kõigi jaoks

Kõike eelnevat ühekorraga saa-
vutada on kindlasti raske, kuid 
eesmärk peab olema paika 
pandud. Iga teekond saab al-
guse esimesest sammust. Et ta-
gada inseneeria jätkusuutlik-
kus Eestis ja viia ellu kõik vaja-
likud sammud, on tarvis kõiki-
de osapoolte – inseneride endi, 
üli- ja kõrgkoolide, ettevõtjate, 
erialaorganisatsioonide ja riigi 
– panust ja tuge. 

Mida tõhusam on oskus-
lik koostöö nende osapoolte 
vahel, seda kiiremini saab lii-
kuda täiuslikuma inseneeria 
poole. Kui aga keegi nimetatu-
test ei suuda ega taha panus-
tada nimetatud küsimustesse, 
siis muudab see elu raskemaks 
kõigi osapoolte jaoks. Seetõt-
tu on jätkusuutliku insenee-
ria eelduseks kõigi osapoolte 
poolne rolli, vastutuse ja taga-
järgede mõistmine.

Ekslikult arvatakse, et insener peab olema tugev vaid matemaatikas ja füüsikas ning oskama hästi 
joonestada. See on vaid üks ja seejuures isegi mitte enam kõige suurem tahk inseneritööst. 

Täna
päevases 

rahvusvahelis
tuvas infoühiskon

napõhises maailmas 
muutuvad järjest 

olulisemaks ka sot
siaalsed osku

sed.
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Reaalprojekt: meie juures saavad 
noored teha algusest peale „pärisasju”

 Teostatud projekt – Viitna liiklussõlm.

 Geotehnika – puurmasin metsas.

 Laserskaneerimine – punktipilv.

 Oleme alati valmis 
praktikante võtma, et 
panustada inseneride 
ala arengusse, ja võtame 
meelsasti vastu noori, 
kes on huvitatud inseneri 
elukutsest.

Mikk Reier, 
Reaalprojekti tegevjuht

Teedeprojekteerimisettevõttena tegevust alustanud Reaalprojekt OÜ on tänaseks laiemas mõistes 
infrastruktuuride projekteerija, mille insenerid on kaasa löönud väga paljude Eesti suuremate trasside 
kujunemisel. Seejuures teostatakse kohalikul turul ainsana majasiseselt ka kõik projekteerimiseks 
vajaminevad uuringud. Ettevõtte põhimõte uusi inimesi palgates on anda neile võimalus osaleda 
projektides esimesest tööpäevast peale ja teha nii-öelda päristööd.

„Tegeleme kõikide väljaspool 
hoonet asuvate trasside projek
teerimisega: elekter, side, kana
lisatsioon, vesiehitused ja raud
teed ning muu hulgas osaleme 
näiteks Rail Balticu projektis. 
Mis meid aga konkurentidest 
eristab, on kindlasti meie uu
ringute pool – oleme võimeli
sed teostama kõiki infrastruk
tuuri projekteerimiseks vaja
likke uuringuid nagu geodeeti
lised ja geoloogilised uuringud 
ning veealuste konstruktsioo
nide inspekteerimine, samuti 
kaasaegsel tehnoloogial põhi
nevad laserskaneerimine ning 
droonimõõdistused,” tutvustab 
ettevõtte tegevjuht Mikk Reier.

Koduturul hästi tuntud 
Reaalprojekti grupis töötab 130 
inimest, neist 60 Eestis. Tütar
ettevõtted asuvad Eestis, Lätis 
ja Leedus. Reaalprojekti konto
rid Eestis on Tallinnas, Viljandis 
ja Tartus. Läti tütarettevõte on 
loodud riikliku maamõõdufir
ma erastamise tulemusel ning 
seda on koos kohalike juhtide
ga tugevalt reorganiseeritud. 
Leedus ehitas Reaalprojekt uue 
projekteerimisettevõtte üles 
nullist. Grupi käive on viima
sed 3–4 aastat olnud stabiilselt 
üle viie miljoni euro. 

Eesti koolid koolitavad häid  
insenere

Reaalprojekti iseloomustavad 
sõnad on uuenduslikkus, inno
vatsioon ja avatus. „Teeme koos
tööd Eesti digitaalehituse klast
riga, toetame meelsasti meie 
noori, näiteks Peep Sürje Fondi 
kaudu, mis pakub stipendiumi 
teedeehituse ja sildade inseneri
kutse omandajatele, samuti ole
me toetanud meie noorte osale
mist rahvusvahelisel sillainse
neride võistlustel. Oleme ala
ti valmis praktikante võtma, et 
panustada inseneride ala aren
gusse ja võtame meelsasti vastu 
noori, kes on huvitatud insene
ri elukutsest,” ütleb Mikk Reier.

Reaalprojekti arendusjuht 
Jüri Pärtna lisab, et paraku juh
tub täna sageli, et töötajate 
põuas ehitusturg napsab noo
red juba koolipingist, inseneri
õpingud jäävad pooleli ning ka
hetsus katkestatud kooli pärast 
tekib  alles vanuses 35–40. „Sa
muti on liiga vähe inseneriks 
õppijaid, sest noored ei tead
vusta, millise põneva alaga on 
tegu. Tänane ehitusvaldkond 
on üha tihedamalt seotud info
tehnoloogiaga, märksõnadeks 
BIM, virtuaalreaalsus, 3Dmu
delid, laserskaneerimine, droo
nide kasutamine jne. Oluline on 
seejuures, et ettevõttes oleks ka
sutusel kaasaegsed litsentseeri
tud tarkvarapaketid, mida pi
devalt uuendatakse. Parimate 
töövahendite kasutamine toob 

klientidele kaasa parimad la
hendused.” 

Lisaks võib inseneri elukut
se kasuks öelda, et tegemist on 
erialaga, mida on alati vaja ja 
tulevikus järjest enam. Muide, 
Reaalprojekti juhtide hinnan
gul on Eestis ülikoolidest tul
nud insenerid saanud väga hea 
baasi, sest meie koolid on mood
sad, õppevahendid tänapäeva
sed ja tasemel. „See omakorda 
tähendab, et saame tööle võe
tud noori insenere kohe panna 
päriselt reaalset tööd tegema, 
mitte lahendama väljamõeldud 
ebavajalikke pseudoprobleeme. 
Kõige paremini õpivad inime
sed ujuma ikkagi vette visates 
ning hea treeneri näpunäiteid 
saades,” tõdeb Pärtna.

Miks on projekteerijatel vaja 
aeromõõdistusi ja veealuseid 
uuringuid?

Innovaatilise ettevõttena teos
tab Reaalprojekt modernse teh
noloogia abil laserskaneerimist, 
aeromõõdistamist droonide 
abil ja veealuseid uuringuid. La
serskaneerimine võimaldab vä
ga kiirelt ja täpselt saada detail
set 3Dinformatsiooni objektide 
ja nende võimalike hälvete koh
ta, näiteks uurida muinsuskait
sealuste objektide, teede või sil
dade seisukorda. Droonide ka
sutamine aitab määrata karjää
ride ja suurte maaalade mahtu 
ning seisukorda, samuti mõõ
distada objekte, millistele puu
dub maapinnalt ligipääs. Vee
alused uuringud on vajalikud 
sadamate, sillakonstruktsioo
nide ja veealuste kommunikat
sioonisüsteemide olukorra hin
damiseks. Reaalprojekt esin
dab veealuste konstruktsiooni
de inspekteerimisele spetsiali
seerunud Soome ettevõtet VRT 
Finland Oy. 

Geotehniliste uuringute 
juures kasutab ettevõte tehni
ka viimast sõna – puurmasi
naid Geomachine GM 65 GT ja 
GM100GT. See suur investeering 
oli Reieri sõnul vajalik kvaliteet
sete uuringutulemuste tagami
seks, mis omakorda on eeldu
seks kvaliteetsele projektile. Sa
muti on kaasaegse tehnoloogia 
kasutamine eelduseks ekspor
divõimekuse arendamisele, sest 
tänasel päeval peavad kõik pro
jekteerimisfirmad maailmata
semel konkurentsis püsimiseks 
kasutama uue põlvkonna teh
noloogiaid. Kuna Eesti turg on 
väike ja heitlik, on oluline suu
nata pilk ka mujale. Täna on et
tevõttel juba rahvusvahelisi ko
gemusi näiteks Soome, Rootsi, 
Läti, Leedu, Saksamaa, Inglis
maa, Belgia ja Taani turgudelt, 
mis riigihangete kõrval napsa
vad aina suurema osa ettevõtte 
tegevusest.

Otsitakse nii insenere, projek-
teerijaid kui ka tehnilisi joones-
tajaid

Ilma töötajateta aga poleks in
vesteeringutest mingit kasu ja 
seetõttu on töötajate väärtusta
mine Reaalprojektis olulisel ko
hal. „Meie suurimad edasiviijad 
on meie töötajad, kelle panuse ja 
pühendumuseta praegust edu 
ei oleks olnud võimalik saavu
tada,“ ütleb Reier. „Investeerin
gud tehnoloogiatesse ja ajaga 
kaasas käimine tähendab ka 
töötajate pidevat koolitamist 
ning motiveeriva töökeskkon
na loomist. Kõigil meie töötaja
tel on võimalik teha oma ettepa
nekuid ettevõtte ja oma töö pa
remaks muutmiseks ning kuna 
ametipositsioonide vahele piire 
ei tõmmata, on ka lihtne juhti
dega kontakti saada. See on loo
nud ka pingevaba ja vahetuma 
töökeskkonna.“

Täna otsib Reaalprojekt näi
teks teede projekteerimise pro
jektijuhti, sildade projekteeri
jat ja teede projekteerijat. „Meil 
toimub ka ettevõttesisest liiku

mist ühest osakonnast teise, mis 
ühelt poolt pakub töötajatele 
häid arenguvõimalusi ja ei lase 
tööl rutiiniks muutuda, teisalt 
annab inimestele laiema silma
ringi ja võimaluse teha karjää
ri ettevõtte sees,” ütleb Pärtna. 
„Me oskame hoida häid inime
si ning tunnustame neid heal 
meelel ühiste sünnipäevapi
dude, suvepäevade, jõulupidu
de, ühiste rahvaspordiüritustel 
käimisega. Tänu ettevõtte rah
vusvahelisusele peetakse näi
teks suvepäevi üle aasta Lätis ja 
Eestis. Ühised tegevused on vä
ga olulised terve ja sõbraliku si
sekliima hoidmisel.”

Noortele võiks tema sõnul so
bida tööandja paindlikkus või
maldada inimestel töötada osa
liselt kodukontoris. „Jah, vahetu 
kontakt on alati hea ja viljakam 
kui Skype’i, telefoni või ekir
ja teel suhtlemine, ent kui meie 
hea töötaja elab töökohast ee
mal, on täiesti okei, et ta ei pea 
tulema iga päev kontorisse. Sa
muti soodustame töötajate õp
pimist kõrgkoolides ja täiend
koolitustel.”

Reaalprojekt on tegutsenud 
alates 2001. aastast ning selle 
ajaga jõudnud teede projektee
rimise ja geodeetiliste uuringu
te valdkondades Eesti suurima
te tegijate hulka. Ettevõte kuu
lub Eesti Asfaldiliidu, Eesti Kau
bandusTööstuskoja ja Digitaal
ehituse Klastri liikmete hulka. 

WWW.REAALPROJEKT.EE
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Esi
mene pa

nus oleks oma 
elukutset turunda
da ning näidata, kui 
huvitav ja milleks 

vajalik see on. 

insener peab suutma oma pro-
jekte teha nii, et tal oleks abiks 
võimalikult palju kodumaist 
tööjõudu. Just insener on täh-
tis isik, kellel oleks potentsiaa-
li motiveerida tööjõudu, et nad 
jääksid oma riiki.

Eesti majanduse areng on 
olnud pärast taasiseseisvumist 
kasvukursil. Suure panuse on 
selleks andnud ka mitmed eri-
nevate valdkondade insenerid. 
Kõige lihtsam viis, kuidas in-
sener saab panustada Eesti ma-
janduse arengusse, on lihtsalt 
oma töö tegemine. Piisab, kui 
teed seda hästi ja majandus 
areneb. Kuid see pole pelgalt 
nii lihtne, kui see paistab. 

Insener saab majandu-
se arengusse panustada mit-
mel moel. Esimene panus oleks 
oma elukutset turundada ning 
näidata, kui huvitav ja milleks 

Tööjõupuuduse leevendami-
sel on suur potentsiaal üliõpi-
lasorganisatsioonidel, mis suu-
davad ära kasutada tudengi-
te nooruslikku vaimustust oma 
erialast ja sujuvamat suhestu-
mist noortega. Suur osa nen-
de potentsiaalist on aga kasu-
tamata.

Selle esseega teen ma mida-
gi tavatut: ma lähenen küsimu-
sele mittetraditsiooniliselt, in-
terdistsiplinaarselt ja toetudes 
oma kogemustele üliõpilasor-
ganisatsioonides. 

Pole palju aspekte, mida tu-
deng võiks inseneeria eden-
damise koha pealt professio-
naalidest paremini päevaval-
gele tuua, seega üritan lisa-
da diskussiooni enda mõt-
teid, kasutades teadmisi bio-
loogia erialadelt. Püüan kirjel-
dada jätkusuutlikku insenee-
riat tagavaid tegevusi, lahates 
meie haridus- ja majandussüs-
teemi (HMS) protsesside ole-
must ning nendes tegutseva-
te üliõpilasorganisatsioonide 
(ÜO) käitumist kohastumusli-
ku evolutsiooni reeglite kon-
tekstis.

Koosnevana paljudest avali-
ku ja erasektori organisatsioo-
nidest, on HMS kui organism, 
millele mõjuvad poliitikast, 
kultuurist, loodusest ja turust 
tulenevad selektiivsurved. Õpi-
lased on HMSile kui selles osa-
levate inimeste kujundamiseks 
kasutatav ressurss ning turg on 
keha, millele pakutavate tee-
nuste kaudu hoiab HMS ennast 
elujõulisena. Mida rohkem 
õpilasi HMS rakendada suudab 
ning mida paremaid teenu-
seid pakub, seda elujõulisem 
see on. Minu hüpoteesiks on, et 
teadusasutuse allüksusega  seo-
tud üliõpilasorganisatsioonid 
kui HMSi osa on evolutsiooni-
liselt ilmnenud kohastumus.

Et see hüpotees kehtiks, 
peab ÜO vastama neljale evo-
lutsioonilise kohastumuse kri-
teeriumile. Esiteks peab see 
olema kompleksne, sest komp-
lekssed (mitte keerukad!) näh-
tused tekivad ainult kohastu-
musliku evolutsiooni tagajär-

inseneridel peaks olema paregusest pal-
ju suurem roll poliitikas, et arendada töös-
tust ja tugevat infrastruktuuri, mis viiks 
eesti majandust edasi. Tehnoloogia arene-
des jäävad tulevikus pinnale inimesed, kes 
valdavad sellealaseid teadmisi: need on in-
senerid.

Majanduses on oluliseks määrjajaks 
teadmiste ja oskustega inimeste arv. Tead-
mised, ajutöö, kiire ja põhjalik mõtle-
mine, oskus teha võimatu võimalikuks – 
need on sõnad, mis iseloomustavad inse-
nere. Nad aitavad arendada füüsilist inf-
rastruktuuri, millel meie majandus täna-
päeval põhineb: transpordivõrgud, teed, 
sillad, vee- ja energiavarud ning näiteks ka 
jäätmekäitlus. 

Samuti on tänu inseneridele meil ole-
mas digitaalne maailm – kõik kommuni-
katsioonisüsteemid. Seega on inseneride 
panus juba aidanud tohutult kaasa majan-
duse arengule ning kui insenere tuleb ai-
na juurde, siis kasvab peatselt Eesti majan-
dus veelgi enam. Lisaks paljudele ideede-
le ja uutele süsteemidele, mida luuakse, ai-
tab majandusele omalt poolt kaasa tohutu 
arv inseneeriaga seotud ettevõtteid.

Teadmistepõhine haridus peab kasvama

Valdkondi inseneerias, kus luues uusi ja 
innovatiivseid ideid saab aidata kaasa Ees-
ti majanduse arengule, on palju. Insene-
ride peamiseks eesmärgiks on midagi 
muuta, uuesti konstrueerida, teha mida-
gi täiesti utoopilist, kuid samas kindlat ja 
ka midagi sellist, mis annab sama tulemu-
se, kuid veelgi parema varasemast. Et ma-
jandust arendada Eestis, tuleb suurendada 
eksporti, peab tihendama rahvusvahelis-
tumist, luua tuleb soodne keskkond uute 
start-up-ettevõtete sünniks ning kasvama 
peab teadmistepõhine haridus. 

Tehes üleskutseid, erinevaid teadvus-
tusi ja infopäevi, jõutakse noorteni, et ja-
gada neile teadmisi ja informatsiooni in-
seneriteaduste kohta. Seeläbi suudetak-
se suurendada tulevikus antud valdkonna 
huviliste ja õppurite arvu. Tundegid peak-
sid end nägema tuleviku loojatena. Ku-
na majandus põhineb tulevikus teadmis-
tel, vajatakse rohkem insenere, kes arenda-
vad tehnoloogiaid, mis näiteks toovad Ees-
tisse ligi investoreid ja miks ka mitte suu-
remaid ettevõtteid. Hästi arendatud sa-
nitaartingimused, head kaubaühendu-
sed võimaldavad tööjõul liikuda ja hakka-
ma saada.

Olles esimese aasta tudeng, olen saa-
nud aru, et tihti on projektides tellijapool-
ne sõna lõplik ja seda muuta ei saa. Näen, 

Inseneri töö on motiveerida tööjõudu kodumaale jääma

Taimar PaaTe 
TalTechi teedeehituse ja geodeesia üliõpilane

kõik on võimalik, kui seda vä-
ga tahta.

Uued projektid, mis looks uusi 
töökohti

Samamoodi saavad panusta-
da insenerid meie majanduse 
arengusse, tulles välja uute in-
novatiivsete lahendustega, ol-

gu siis selleks vana põhimõtte 
asendamine tänapäevasema-
ga või hoopis uue ideega välja-
tulek. Eesti tasandil oleks ma-
janduse seisukohalt väga olu-
line, et meie insenerid suu-
daksid kasutada võimali-
kult palju olemasolevaid ma-
terjale või leida probleemi-

dele kasulikumaid lahendus-
viise. Mida rohkem me suuda-
me enda varusid mõistlikkuse 
piires maksimaalselt ära kasu-
tada, seda võimsamalt areneb 
ülespoole meie majandus. Olu-
line on oma ideede jaoks leida 
ka välisinvesteeringuid, mis ai-
tavad ideid ellu viia.

Järgmise suure panuse saa-
vad insenerid anda uute pro-
jektide loomisega, mis took-
sid juurde uusi töökohti. Inse-
ner peab suutma oma projekte 
teha nii, et tal oleks abiks või-

malikult palju kodumaist töö-
jõudu: sel juhul ei kaotaks me 
oma töövõimelisi noori inime-
si välismaa riikidele. Just inse-
ner on tähtis isik, kellel oleks 
potentsiaali motiveerida töö-
jõudu, et nad jääksid oma rii-
ki. Meie riik on väga väike ja 
seetõttu on iga inimene oluli-
ne, eriti kui arvestada fakti, et 
ühiskond vananeb ning töö-
jõulisi inimesi jääb aina vähe-
maks.

vaja tulevikku ette näha

Lisaks eelnevale saavad inse-
nerid aidata majandusel jät-
kusuutlikult areneda, kui osa-
takse piltlikult öeldes näha tu-
levikku. Kui võtta praegune 
ühiskond ning olud maailmas, 
siis on väga oluliseks saanud 
roheline mõtteviis ning sääst-
likkus. Need kaks sõna puutu-

vad tegelikult väga paljuski in-
seneri tööga kokku. 

Tulevikku silmas pidades 
on aga ka oluline, et järgmiste 
põlvkondade vajadused oleks 
rahuldatud ning et neil oleks 
olemas vajalikud ressursid ja 
seda kõikides valdkondades. 
Eriti on see oluline pikas pers-
pektiivis, sest kindlasti tun-
dub alguses hea ideena näiteks 
mingi loodusvara massiivne 
kasutamine, kuid kui vaadata 
asja mitmekümne aasta pers-
pektiivist, siis see tooks lõpp-
kokkuvõttes kahju kõigile, sh 
majandusele tervikuna.

Insenerikutse ja insenee-
ria on väga laiad mõisted. Tänu 
sellele on see kutse väga vastu-
tusrikas, vajalik ning ka oluli-
ne majanduse arendamiseks, 
mängides selles väga suurt 
ning olulist rolli.

vajalik see on. Kui insener suu-
dab teha seda hästi, siis on kin-
del, et ka tulevikus tuleb ühis-
konnas peale noori inimesi, 
kes soovivad õppida inseneriks 
ning parandada selle elukutse 
abil ühiskonda. 

Tähtis on ka arendada noor-
tes insenerides mõtteviis, et 

Üliõpilasühendused aitavad 
tööjõukriisi leevendada

jel. Teiseks – sellel peab ole-
ma süsteemi jaoks hind. Hind 
peab varieeruma erinevates 
süsteemides ning kohastumu-
sele rohkem panustavad süs-
teemid ei tohi kaotada selle 
tõttu teiste ees konkurentsiee-
list. Ning ÜO peab olema aja-
proovile vastu pidanud.

milles seisneb kohastumuse 
kasulikkus?

Seega vaatleme ühte keskmist 
ÜO-d. Kindlasti on see komp-
leksne, sest selle tegevus koos-
neb tõenäoliselt turundusest, 
üliõpilaste õiguste eest seismi-
sest, üliõpilaskultuuri edenda-
misest ning neile ülikooli kõr-
valt lisandväärtuse pakkumi-
sest. 

ÜO ülalpidamine maksab, 
sest üritusi on vaja korralda-
da, ruume eraldada ja inimes-
te tegevus hüvitada, ning sel-
le hind varieerub, sest HMS pa-
nustab erinevatesse ÜO-des-
se eri mahus ressursse, põh-
justamata seejuures arvestata-
vat mahajäämust konkurenti-
dest (rääkimata positiivsetest 
aspektidest). Lõpuks on ÜO ka 
ajaproovile vastu pidanud, sest 
igas ülikoolis on tudengid mõ-
ne ÜO-ga aastakümneid alali-
selt esindatud olnud.

Tore on, aga mida annab 
ÜO käsitlemine evolutsioonili-
se kohastumusena? See lubab 
küsida: kuna evolutsiooniliselt 
arenev süsteem ei maksaks ka-
sutu omaduse eest selle ülalpi-
damise hinda, siis milleks see 
kohastumus kasulik on? 

“Kasulikuks” võime pida-
da selles kontekstis rohkema-

te õpilaste kaasamist kõrgha-
ridussüsteemi ning paremate 
teenuste pakkumist turule. ÜO 
sellele kriteeriumile kindlasti 
ka vastab, olgu selle panuseks 
siis õppekavade ajakohastami-
se nõudmine, õppejõudude-
le surve avaldamine haridus-
kvaliteedi tõstmiseks, üliõpi-
laskultuuri edendamine või 
teaduskonverentside/-võistlus-
te korraldamine (innovatiivsu-
se otsimine). Küll aga on minu 
hinnangul jäänud ÜO-del ül-
diselt kasutamata õpilaste kaa-
samise potentsiaal.

Suur osa potentsiaalist 
kasutamata

Õpilaste suurem kaasamise 
võimekus on väga kasulik, sest 
näiteks inseneeria erialadel va-
litsev tööjõupuudus on het-
kel üks suuremaid väljakutseid 
meie haridus- ja majandussüs-
teemile. Õpilasi tuleb aga in-
nustada, neile muljet avaldada 
ning nendega efektiivsete va-
henditega suhelda. Siin näen 
ma just suurt potentsiaali üli-
õpilasorganisatsioonidel, mis 
suudaksid ära kasutada tuden-
gite nooruslikku vaimustust 
oma erialast ja sujuvamat su-
hestumist noortega. Lisaks on 
ÜO-dele iseloomulik kiire evo-
lutsiooniline kohastumisvõi-
me õpilaste huvi- ja suhtlus-
trendidega, sest energilisuse-
le ja avatud mõtlemisele lisan-
dub veel ka vanemate tuden-
gite pidev asendumine noore-
matega.

Seega on üliõpilasorgani-
satsioonid meie haridus- ja 
majandussüsteemi evolutsioo-
niliselt ilmnenud osa, mis on 
ennast ka aja jooksul õigusta-
nud. Minu hinnangul on suur 
osa nende potentsiaalist veel 
kasutamata, seega väidan, et 
jätkusuutliku inseneeria, na-
gu kõigi teiste alade, üks ise-
loomulikke tegevusi on üli-
õpilasorganisatsioonide tege-
vuse julgustamine. See omab 
potentsiaali sütitada innovat-
siooni, parandada kõrharidu-
se kvaliteeti ja kaasata rohkem 
õpilasi insenerialasid valima.

et see on vale ja sõna-
õigus tuleks siis-
ki jagada oma 
ala tundja-
te ja telli-
ja vahel. 
Tulevi-
kus saak-
sid ideed 
sedaviisi 
lihtsama 
ja loogi-
lisema la-
henduse va-
jalikule olu-
korrale. 

21. sajandi inimene tahab 
mugavust

Eesti majanduse arengule saavad aidata 
kaasa kõik inseneeria valdkonnad. Näiteks 
teedeehituses saab arendada vahemaa lä-
bimise kiirust. Kui Eestis suudetakse luua 
lahendus, mis on eelnevatest palju tõhu-
sam, siis sooviksid seda kasutada ka teised 
riigid või ettevõtted mujalt. Samas toovad 
kõrgetasemelised lahendused lisaks juur-
de ka muid huvilisi: turiste, mis omakorda 
viib ideede mitmekülgsuseni ja jällegi uu-
te ideedeni, kuna lisanduvad teadmised 
ka mujalt maailmast. 

Suutes kiirendada erinevaid protses-
se, aitavad insenerid kaasa ka tootmisele. 
Kõik need arendused loovad meile muga-
vuse: see ongi see, mida 21. sajandi inime-
ne vajab ja tahab. Me soovime, et kõik toi-
miks meie nägemuse järgi. Inimene, kes 
selle soovi ellu viib, on insener. 

Insenerid tegelevad loomisega, kesk-
konna parandamise ja kaitsmisega, trans-
pordi toimimisega, teede, sildade, kana-
lite, raudteeliinide, lennujaamade, veeva-
rustussüsteemide, sadamate, tunnelite ja 
muude konstruktsioonidega, mis tooda-
vad kõrget majanduslikku väärtust. Kui 
poleks insenere, ei toimuks ka arengut.

Inseneridel peaks olema 
poliitikas suurem roll

Tead
mised, aju

töö, kiire ja põhja
lik mõtlemine, oskus 

teha võimatu võimali
kuks – need on sõnad, 

mis iseloomus
tavad inse 

nere. 

mihkeL Pogga 
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Kõ-
lab igati loogi-

lisena, et mida pare-
maid ja kauakestvamaid 
tooteid insenerid loovad, 

seda parem on see tervele 
ühiskonnale. Vaadates seda 

küsimust aga läbi ettevõt-
te juhi silmade, näeme 

kohe väga tugevat 
probleemi. 

Enamik meist arvaks koheselt, et insener 
saab majandust kasvatada väga lihtsalt: 
uute, innovaatiliste tehnoloogiate loomi-
se, majandustegevuseks vastupidava ta-
ristu rajamisega ning asjade töös hoidmi-
sega, et ülejäänud maailm saaks nautida 
hommikul telefoni äratuskella peale tõus-
mist ja tule põlema panemist oma radiaa-
toritega köetud majas. 

Kui insenerid teevad oma tööd hästi, 
siis maailm toimib ja kõik on õnnelikud 
ning ettevõtete suuraktsionärid rahul. 
Tundub lihtne, kuid tegelikkus, nagu vä-
ga tihti, on palju keerulisem. Pööran pil-
gu mõnele mittetehnoloogilisele problee-
mile, millega insener peab vastamisi mi-
nema, kui ta tahab olla maailmaks nime-
tatava masinavärgi võimalikult suure ka-
suteguriga osa.

inseneri loodu peab lagunema

Tänapäevane kapitalistlik majandusvorm 
on suurel määral üles ehitatud kahele as-
jale: tootmisele ja tarbimisele. Tarbimi-
ne on see, mis aitab meie majandusel kas-
vada. Kuigi majanduskasvu mõõdetak-
se enamasti sisemajanduse koguprodukti 
järgi, toodetakse suurel määral nii palju, 
kui palju on huvi ja tarbijaid tootele ehk 
kui suur on tarbimine. 

Toota on mõttetu, kui pole turgu, mis 
toote ära ostaks, seega on majandus üles 
ehitatud tarbimise pidevale kasvule. Et 
meie majandus oleks stabiilselt kasvav, 
peame me pidevalt tarbima aina rohkem 
ja rohkem. Kuidas aga tõsta järjepidevalt 
inimeste tarbimist? Tegemist on väga mul-
tidistsiplinaarse küsimusega, aga kesken-
dun vaid inseneeria rollile selles.

Tulevaste inseneridena õpime, kuidas 
teha võimalikult häid, tugevaid ja efektiiv-
seid produkte. Kõlab igati loogilisena, et 
mida paremaid ja kauakestvamaid tooteid 
insenerid loovad, seda parem on see terve-
le ühiskonnale. 

Vaadates seda küsimust aga läbi ette-
võtte juhi silmade, näeme me kohe väga 
tugevat probleemi. Sama probleemi näe-
vad ka majandusanalüütikud. Kui ehitame 
valmis toote, mis peab vastu 20 aastat ja 
saab selle aja jooksul oma tööülesannete-
ga hakkama, siis kuidas saab ettevõte seda 
pärast esimesi partiisid edasi müüa? Kui-
das saab majandus kasvada, kui me ei tar-
bi piisavalt? Kui kõik tooted peaksid kaks 
korda kauem vastu, müüksid paljud töös-
tusharud koheselt kaks korda vähem. Sel-
leks, et meie majandus oleks pidevalt kas-
vav, on tarvis, et asjad laguneksid. 

Eriti teravalt mõjutab see probleem 
tööstusettevõtteid. Ehituses ja eriti ener-
geetikas on enamasti oluline, et taristu 
peaks kaua vastu. Tööstuses on oluline, et 
insenerid ei looks tooteid igavesti kestma. 
Nad peavad nii-öelda tegema oma tööd 
imperfektselt ehk lagunema. 

Ettevõtjale vastupidavad tooteid ei meeldi

Insener ei saa olla ainult inimene, kes tun-
neb suurepäraselt, kuidas maailm ja teh-
nika toimib – ta peab langetama ka sot-
siaalseid, majanduslikke ja eetilisi otsu-
si. Oma toodete puhul peab ta suutma ole-
ma meele järele nii oma tööandjale, samas 
mitte unustades mõju keskkonnale. Lisaks 
peab insener kui loomeinimene kindlaks 
jääma oma tõekspidamistele ja aule. Ükski 

Inseneril tuleb arvestada 
nii tootja, tarbija  
kui ka keskkonnaga
Insener ei saa olla ainult inimene, kes tunneb 
suurepäraselt, kuidas maailm ja tehnika toimib – ta 
peab langetama ka sotsiaalseid, majanduslikke ja 
eetilisi otsuseid.

looja ei soo-
vi, et tema too-
de poleks kvaliteetne ja laguneks kiires-
ti. Pikalt vastu pidavad produktid on kesk-
konnale ja tarbijale kasulikud, kuid ette-
võtjale need ei meeldi. Vastupidiselt, kii-
relt lagunevad asjad meeldivad ettevõtja-
le, kuid Maa ressursse ei kasuta nad efek-
tiivselt. Tarbija sooviks samuti, et erinevad 
tooted peaksid kaua vastu, kuid kui tege-
mist on tema jaoks vajaliku asjaga, siis ta 
ostab ikka uue.

Otsuste tegemine, kellele jääb insener 
oma tööga truuks, ei ole kindlasti lihtne 
ning tegemist on küsimusega, millele ei 
olegi kindlat vastust. Arvestama peab kõi-
gi kolme lüliga: tootjaga, tarbijaga ning 
ka keskkonnaga. Toode ei tohi vastu pi-
dada igavesti, aga see ei tohi ka kohe kat-
ki minna, hea insener peab leidma opti-
maalse lahenduse, mis oleks kvaliteetne ja 
mugav kasutada, võimalikult keskkonna-
säästlik ning samal ajal peab toode ka et-
tevõtjale, inseneri tööandjale, tooma ka-
sumit.

Ühtki aspekti ei tohi hooleta jätta

Selleks, et elu jätkuks, nagu me seda prae-
gu tunneme, on tarvis, et me ei jätaks üh-
tegi tootmisaspekti täiesti hooleta. Arves-
tades aga Maa piiratuid ressursse ja kui-
das me neid tänapäeval kasutame, tuleb 
ükskord ette hetk, mil me peame hakka-
ma tegema suuri otsuseid. Otsuseid, kui-
das on võimalik praegust elukvaliteeti säi-
litada, tootes inimese kohta terve hulga 
võrra vähem. 

See hetk ei tule ei täna ega homme, aga 
tulevaste inseneridena peavad just täna-
sed inseneritudengid nende probleemi-
de üle sügavalt järele mõtlema ning vaja-
likke teadmisi sügaval oma kuklasagaras 
hoidma. 
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konverents

Kas kriis on sinu võimalus?

299 € (358,80 € km-ga)
Kehtib kuni 30.11.2019

Registreerides korraga vähemalt 3 inimest:
269 €/IN (322,80 € km-ga) 

Tavahind: 399 € (478,80 € km-ga)

Registreerimine: pood.aripaev.ee

Toetajad:

NOBLESSNERI
VALUKODA

Miks tasub tulla?
· Ehitussektori aastasündmus. Kohal on valdkonna 
võtmeisikud.
· Laval on edukad, mõjukad ja aktiivsed juhid ja omanikud, kes 
räägivad oma ootustest, hirmudest ja plaanidest järgmiseks 
aastaks.
· Analüüsime ehitussektori võimalusi, ootusi, arengusuundi ja 
murekohtasid tänavu ja lähituleviku majanduskeskkonnas ette-
võtjate endi pilgu läbi.
· Anname suuniseid järgmiseks aastaks ja lähitulevikuks.
· Keskendume reaalsele „siin ja praegu“ Eesti turuga seotud 
kogemusele.
· Konverents on ka suurepärane võimalus konkurentide, klienti-
de ja äripartneritega suhtlemiseks: nii vabas õhkkonnas pausi-
de ajal kui ka saalist küsimusi esitades.

Kes esinevad?
Raivo Rand Rand ja Tuulberg Grupi üks omanikke ja 
juhatuse liige
Gerd Müller Nordecon ASi juhatuse esimees
Tarmo Roos Mapri Ehituse osanik ja juhatuse liige
Kristjan Mitt Mitt & Perlebach juhatuse liige
Jarmo Võsa Luminec tegevjuht
Miko Siilivask Schenider-Electric Eesti müügidirektor
Kristina Laarmaa KPMG Law advokaadibüroo 
partner
Raido Vahi Datafox küberturbe- ja võrgulahenduste 
müügijuht
Jaanus Kangur Religiooniantropoloog ja koolitaja
Vallo Põldma Rapid Security juhatuse esimees
Kadi Metsmaa Esplan tegevjuht
Andri Jagomägi Roofit Solar Energy tegevjuht



Särav tudengimõte8  reklaam   reklaamitoimetus
tel 667 0105
reklaam@aripaev.ee 20. november 2019

PlasmaPro OÜ, 
Plaadi 1, Pärnu
info@plasmapro.ee
www.plasmapro.ee

PlasmaPro OÜ on sertifitseeritud lehtmetalli laser-, plasma- ja gaaslõikusteenuste 
ning painutus-, lihvimis- ja poleerimisteenuste pakkuja. Juulis 2018 soetati uus 
täisautomaatne Siemensi ja IPG tipptehnoloogial põhinev 6 kW fiiberlaser.

Oktoobris 2018 toimus Rootsis ülemaailmne konverents, kus SSAB EMEA AB ja 
PlasmaPro OÜ sõlmisid omavahel võrgustikulepingu. Nüüd, kui ollakse täieõiguslik 
liige Hardox Wearpartsi ülemaailmsest võrgustikust, mis pakub kuluvosi ja kuluvosade 
lahendusi optimaalse tootlikkuse ja kasutusea tagamiseks, saame oma klientidele 
pakkuda ainulaadsemaid materjale ja teenuseid.

PlasmaPro klientide hulka kuuluvad nii auto-, metsandus- kui ka ehitussektori ettevõtted. 
Hardoxi materjalid võimaldavad suurendada teie seadmete tööiga, olgu siis tegemist 
ekskavaatorikopa, purusti, kallurikasti vm seadme või masina osaga.

Suur kulumiskindlus on ka äriliselt strateegiline tegur. Hardoxi plaadid võimaldavad ka 
raha säästa, sest need on kergemad kui muud tüüpi terasplaadid, mis tähendab, et 
kasutades neid veokite, konteinerite, koppade jms jaoks, väheneb kogukaal. Väiksema 
kaaluga vähenevad omakorda kütusekulud ja suureneb kandevõime, mis tähendab, 
et saate ehitada suuremaid kandeseadmeid, mis suudavad kanda suuremaid koormaid.

Valides oma partneriks PlasmaPro, võite olla kindel, et saate õige materjali, parima 
kvaliteedi, toodete konfidentsiaalsuse ja meie isikliku toe. Iga Hardoxi toodetud teras-
plaadi liikumist jälgitakse, mis tähendab, et neid saavad müüa ainult volitatud ja eraldi 
välja valitud edasimüüjad. Lisaks Hardoxi materjalile pakume veel Strenxi, Tooloxi 
ja Duroxite’i plaate.

Küsimuste korral kirjutage meile aadressil info@plasmapro.ee. Koos leiame lahenduse.

Omame EN 1090 sertifikaati 

klassiga kuni EXC4
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