Digituleviku teejuht
Iga asi saab parem,
kui lisada näpuotsaga
infotehnoloogiat

Vilistlased
kiidavad
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Kui Gutenberg 15. sajandil trükimasina leiutas, oli mõnda aega
paralleelselt kasutusel kaks paljundamisviisi: käsikirju trükiti raamatuteks ning raamatuid
omakorda kirjutati käsitsi ringi, kuna kõigil veel trükkimisvõimalust ei olnud. Nüüd on kõigil
trükkimisvõimalus, aga käsitsi kirjutamine pole ikka veel ära kadunud.
Nii on olnud kõigi suuremate leiutistega: televisiooni
tulemine pidada välja suretama kino ja raadio, televisiooni üle omakorda võidutsema videolaenutus ja
seejärel internet. Aga võta näpust, kõik «vanad» on
endiselt päevakorral ja väga armastatud. Ning isegi
kui Eestis tundub, et hobused-härjad on küll autodetraktorite tulekuga välja tõrjutud, siis vaid paar autosõidupäeva lõuna pool tehakse loomade jõul endiselt kõiki argipäevasõite ja palju põllutöid.
Digimaailmaga on praegu samamoodi nagu pärast trükimasina leiutamist: kõik lahendused on paralleelselt kasutusel digitaalsena ja «vanaaegsena» ning
«konverteerimine» käib mõlemal suunal. Näiteks suurema osa oma maksetest teevad paljud inimesed pangakaardiga, aga sularaha on ikkagi ka käepärast, turul
peeti osta digiraha eest ei saagi. Kui sularaha vaja, võtame pangast osa välja, aga kui seda mingil põhjusel
liiga palju on, siis viime rahatähed panka. Fotod klõpsime digiaparaadiga ja hoiame «pilves», aga et neid
kodus albumisse panna või maavanaemale viia, trükime vahel parema valiku välja. Ja vastupidi: pildistame
või skännime arvutisse paberpilte, et neid näiteks sotsiaalmeedias jagada. Navigatsiooniseadmed on abiks
tundmatu aadressi või kiireima teekonna leidmisel, aga
kaugemat reisiplaani on kõige parem ikkagi teha suurel paberkaardil. E-lugerisse mahub küll korraga väga

palju raamatuid, aga ikkagi ostetakse, laenutatakse
ja loetakse paberraamatuid. Ajalehtedega sama lugu: seesinane erileht räägib küll digitulevikust, kuid ilmub nii käegakatsutava ajalehena kui ka veebis bittide ja baitidena. Sest et osa lugejaid eelistab olla online ja teine osa offline.
Vanad armsad asjad ega harjumused ei kao, aga
uued mugavad lahendused ei peagi neid välja tõrjuma, vaid täiendama, ja päris kindlasti teevad nad elu
kõvasti mugavamaks. Kui lasteaialaps ja tema vanavanaisa Eesti 100. sünnipäevaks kooki teevad, avab
sõjajärgne generatsioon kaustiku, kuhu ta on kogunud perekonna lemmikretseptid. Kui ta ei tea, kust
mõõtekopsikut või vaniljekauna leida, hõikab küsimuse ülakorrusele või helistab järgmisele põlvkonnale. Aga iga asi saab parem, kui lisada näpuotsaga infotehnoloogiat. Alfa-põlvkond valib retsepti online-kokaraamatust, küsib teistelt pereliikmetelt nõu
suhtlusäpi kaudu ja guugeldab mõõtühikuid. Lisaks
oskab ta programmeerida praeahju ning munakollase eraldamist õpivad nad koos Youtube’ist. Need tänapäeva noored vist õpivadki pooli asju Youtube’ist.
Kõik need digiabimehed on muidugi väga mugavad ja ei tahakski enam, et suhtlus teisel pool

maakera oleva sõbraga peaks käima ainult paberkirjade ja postiljonide najal. Aga ehkki me ei osanud praeguseid nutivõimalusi 25 aastat tagasi ettegi kujutada, tundub vahel, et edasi minna saab lõputult. Kui iga päev enda ümber olevaid nutikaid lahendusi märgata ja jälgida, hakkavad silma ka sellised, mida veel ei olemas ei ole. Ei ole sellepärast,
et süsteemi on veel vaja arendada – aga ainult õige pisut. Näiteks toodetakse elektrit ookeanilainetest, tuulest ja päikesest, aga tänaval telefoni laadimiseks peame ikka taskusse pistma ka akupanga.
Teadlased on tegelikult juba leiutanud kanga, mis
inimese kehasoojuse elektriks mõistab muundada.
Natuke veel ja jopetasku ehk laeb ise telefoni, taskulampi, raadiosaatjat?
Digitulevik on meie kõigi tulevik. Sellepärast ongi
maailmal vaja veel ja veel üha nutikamaid IT-insenere.
Kui vaatame, mida täna on juba leiutatud, võib vaid
ette kujutada, mida võib leida nutikate leidurite katselaborites ja testplatsidel üle maailma. Ja on enam
kui kindel, et kõikidele leiutistele lisatakse kas näpuotsa või suure kapaga IT-d. n

«Inseneriharidus õpetab
süsteemselt mõtlema –
nägema tervikut ja
mõistma detailide rolli
tervikus. Minul isiklikult on
inseneriharidusest elus
väga palju kasu olnud,
sest ka majandus ja
ettevõtted on oma
olemuselt keerulised
süsteemid. Edukaks saab
see, kes neid süsteeme
mõistab.»
JAAN PILLESAAR,
automaatikateaduskonna
vilistlane (1992),
Helmes AS tegevjuht

«Inseneriharidusel on
olnud väga suur roll, miks
ettevõte juhina ja
investorina olen suutnud
läbi lüüa nii Eestis kui
Ameerikas. Maailm on
muutumas järjest
tehnilisemaks, kus
inseneriteadmised on
aluseks, et mõista ühte
organisatsiooni alates
turundusest kuni tooteni.»
HARDI MEYBAUM,
mehaanikateaduskonna
vilistlane (2007),
GrabCAD looja
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Kõik on IT!
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Inimesed jagunevad tehnoloogiahuvilisteks, kes on kursis iga
uue seadme või äpiga, ja nendeks, kes lihtsalt oma elu elavad,
uuest iPhone’ist või Androidi värskendusest suuremat
erutumata. Kuid isegi need teised elavad passiivset digielu –
vähemalt juhul, kui kasutavad levinumaid veebilehti ja
rakendusi ning mõnda nutiseadet.
Kui arvad, et IT sind eriti ei puuduta või et sa ei pea
sellele üldse mõtlema, siis loe edasi. Teeme kaasa ühe
nüüdisaegse inimese argipäeva ja vaatame, kui palju
tal tehnoloogiast pääsu on.

Äratus satelliidilt, kohv
ja hommikusöök äppidest
Vanasti äratas vedruga äratuskell: sina seadsid
hammasrattad nii, et vedru kindlal ajal lahti läheks
ja haamrike vastu plekki täriseks. Nüüd seadistad
end äratama oma nutitelefoni, tahvelarvuti, nutikella, teleri või muusikakeskuse ja see äratab su argipäeval õigel ajal soovitud heli või saatega, ilma et
sa igal õhtul kella üles keeraksid või äratama seak-

sid. Miinuspoolele võib kirjutada, et kui puhkusele
minnes või suure reede eelõhtul unustad äratuse
maha võtta, saad vähemalt ühel hommikul korralikult tehnikat kiruda.
Nutikate seadmete kell on alati õige tänu satelliitidele.. Paljud meist ei mõtle enam suve- ja talveajale üleminekust, sest targad seadmed keeravad ennast ise õigeks. Enamasti vähemalt. Kuid
2010. aasta oktoobris ärkasid miljonid austraallased ühel hommikul tund aega varem, sest nende iPhone’i uus tarkvara polnud kellakeeramisega
arvestanud. Ning kui oleme harjunud, et telefonidarvutid ja autokell keeravad end ise, kuid praeahju
või teleri kell ei keera, on kaks korda aastas natuke aega palju segadust.

Sinu elektriauto oli öösel vooluvõrku ühendatud,
kuid laadis vaid siis, kui elektrihind oli börsil soodne.
Selle, kui täis akut sul tavasõitudeks vaja läheb, oled
sa ise autole teada andnud – enamasti pole ju tööpäevaks täis akut tarvis. Praegu käib elektriautode
arendustöö selle kallal, et aku laeb end pilgeni täis, kui
elekter on parasjagu soodne, ning börsihinna tõustes
müüks üleliigse energia ise maha.
Hooneomanikel on mõistlik koguda päikesest energiat – osa päikeseelektrist kasutad ise ära, ülejäägi
müüd läbi elektrivõrgu turule. Nutikas kodu reguleerib õhku ning käib internetis andmeid salvestamas ja
analüüsimas. Ja kui kalendris on kirjas, et pere on nädalasel suusareisil, mõistab kodu ise ka, et pole mõtet nii palju kütta kui tavaliselt.
Juba leidub kodudes internetti ühendatud kohvimasinaid, millele võid voodis ringutades oma telefoni kohviäpi kaudu käsud kätte anda. Ja igaks juhuks
pöialt hoida, et öine tarkvarauuendus poleks seadetes midagi sassi löönud. Ka hambaharjad on juba netis ja aitavad järge hoida, kas hambaarstide soovitatud harjamisminutid ikka täis tiksusid. Allakirjutanute
harjad ja kohvid on veel analoogsed, kuid hommikuvõimlemise juures on küll äpid abiks. Väike motivatsiooninipp: kui sul on väljakutse teha 100 sekundit
planku, siis taimeri asemel pane käima mõni täpselt
õige pikkusega video või muusikapala.

Igal pool on uudised
Hans Lõugase kodus on Google Home nimeline «nutipurk», internetiga ühendatud tark mikrofoniga kõlar,
mis kuulab häälkäsklusi ja vastab tähtsatele küsimustele, näiteks mis ilm väljas on, kuidas on ummikutega ja kaua neis oludes kulub tööle sõitmisele. Muidugi kannab masin ette ka värsked uudised.
Uudised, mõistagi, on kaasaegse inimesega terve
päeva, tervelt planeedilt, lakkamatult, kuid neid püütakse pakkuda sinu seadmetesse eelkõige selliseid, mis
sind tõenäoliselt huvitavad. Selle valiku teevad nutikad

algoritmid suurandmete (big data) põhjal, arvestades
sinu ja sinusuguste inimeste seniseid uudistelugemise harjumusi-eelistusi. Risk muidugi jääb, et mõned
huvitavad teemad jäävad niimoodi avastamata, aga
siin on abi sotsiaalmeediast – mis väärt lugemist, tuleb ilmselt sõprade uudisvoost välja.
Tänu nutiseadmetele ja sotsiaalmeediale võid ka
ise olla uudistelooja: teel tööle märkad linnas põtra,
teed telefoniga kümnesekundilise video, kuidas ta pargililli degusteerib, ja striimid selle otse sotsiaalmeediasse. Ühel päeval võib sinu klipp olla suurema leviga kui BBC uudised, võib olla maailma vaadatuim uudis. Meenuvad üle ilma laineid löönud lumes hullavad
rebaseid eelmisest talvest ja Toomas Merekivi video
kolme pojaga karuemast mullu juunis.
Igapäevarõivad on praegu veel enam-vähem samasugused kui 30 aasta eest. Digirevolutsiooni jõudmine materjalidesse on alles ees, näiteks aktiivsusmonitorina toimivad spordirõivad või telefoniakut laadivad taskud. Seni on rõivastesse üritatud õmmelda küll
kaableid (näiteks kõrvaklapijuhe taskust kapuutsini),
küll mikrofone, küll aktiivsusmonitore, kuid massidesse
ei ole need läinud. Nutikaid lahendusi leiab aga spetsiaalrõivaste valdkonnast, näiteks mullu sügisel esitletud Eestis arendatud ja valmistatud Ragnarok 2.0
rõivad. Need on mõeldud Norra merel töötavatele kalameestele, kes peavad kõikuval laeval vihma, külma
ja tuule käes tegutsema ning andmeid koguma. Rõivastes on GPS-seadmed, liikumisandurid ja mikrofonid, kõik internetiga ühendatud. Arvuti kirjutab kõnetuvastuse abil üles info, mis töötaja jopekraesse ütleb,
ning annab teistele töötajatele häire, kui mõni rõivakandja üle parda merre kukub. Samasuguseid lahendusi saab kasutada teistelgi riskiderohketel välitöödel.

Ummiku- ja ilmahoiatused
planeerivad päeva
Kui hommikul kodust tööle suundud, tead juba ilmselt, mis temperatuur väljas on ja millist ilma on päeva jooksul oodata. Kui saad selle info raadio või televisiooni hommikuprogrammidest, ei tähenda see

Loe lisaks ttu.ee

veel, et ilmainfo sinuni digitehnoloogiata jõuab. Kui
aga oled reisil, aitavad just nutiseadmed arvestada
kohaliku ilmaennustusega: satelliitide kaudu teab seade su asukohta ja hangib internetist sademelubaduse just selle piirkonna kohta.
Nutikad lahendused suudavad hallata ka su kalendrit: kaasaegsed meiliprogrammid saavad tekstist aru ja pakuvad ise vastuskirju, vali vaid sobiv välja. Postkastist leitud sündmus liigub automaatselt kalendrisse ja vähe sellest, et saad teavituse «nüüd on
aeg minema hakata» – saad ka hoiatuse, kui väljas
on libe/vihmane/ummik!
Kaardirakendused aitavad jalakäijatel ja autojuhtidel leida optimaalse tee sihtkohta. Osa neist hoiab
suurandmete abil silma peal ka ummikutel, annab nende kohta hoiatusi ja pakub välja alternatiivseid teekondi. Kuid Google tunneb samuti kogu linna ühistransporti, teab kõikide bussiliinide aegu ja marsruute ning
oskab pakkuda erinevad võimalusi teekonna läbimiseks. Muidugi ütlevad targad rakendused sedagi, mis
kell sa kohale jõuad, nii et kui nende nõuandeid kuulda võtad, pole hilinemist karta.
Kõik tänapäevased söögikohad on mõistagi liitunud mõne toidutellimise äpiga – juba enne kodust väljumist saad hommikusöögi välja valida ja ära tellida.
Kui teel tööle kohvikusse sisse astud, ootab sind pakitud toidukott ning tasu läheb automaatselt sinu kontolt kohvikule, eraldi toiminguid pole vaja. Tööpäeva
jooksul saab e-toidupoest vajalikud ostud teha ja kui
koju jõuad, toob kaheksarattaline robot või kahejalgne kuller kauba kohale. Mõlemad said oma tööülesanded nutilahenduse kaudu.
Kellel on plaanis õhtused sporditiirud, selle tervist jälgivad ilmselt aktiivsusmonitorid ja spordiäpid, mis löövad nädala, kuu või aasta lõpuks kokku kulutatud kalorid, suusatatud kilomeetrid, tõstetud raskused ja üldse kõikvõimaliku statistika. Spetsiaalsed tennisereketi või golfikepi külge kinnitatavad andurid annavad infot, kui kiiresti reket või kepp
vihises. Kel spordiringid nädalaplaanis ei ole, saab
kasutada aktiivsusmonitore selleks, et need meenutaksid tööpäeva või diivaniõhtu jooksul tõusta ja
pisut liigutada.
Kõige tõenäolisem aeg, mil sa oma riigiga suhtled, on õhtu. Valimised, maksud, avaldused, ostudmüügid, taotlused, registreerimised teeb kaasaegne
inimene nutikate turvaliste lahenduste kaudu. E-riigi
võimalustest eestlasele pikemalt kirjutada ei ole ilmselt mõtet, sest millal sa viimati mõnes ametiasutuses kohal käisidki?

Ütle mulle, kes on su sõbrad,
ja ma ütlen, mida sa teha tahad!
Mujal maailmas on levima hakanud täiesti uutmoodi
suhtlusviis: sõnumite toksimise asemel salvestatakse
lühike heliklipp ja saadetakse vestluskaaslasele – see
on siis justkui väikese ajalise viitega telefonikõne, mida saab vastu võtta endale sobival hetkel, omamoodi kõneposti teine tulemine.
Infot sõprade-tuttavate tegemistest saad paljuski sotsiaalmeediast, mis meenutab sõprade tähtpäevi ja kutsub sind üles oma elust pilte või teateid jagama, aga mitte ainult: algoritmid teavad sedagi, keda
sulle uuteks sõpradeks pakkuda.
Sotsiaalmeedia vahendab ja soovitab ka sündmusi ja üritusi – lähtuvalt sellest, kuhu plaanivad minna
su sõbrad või mille vastu oled ise huvi tundnud. Parafraseerides vana ütlust: ütle mulle, kes on su sõbrad,
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ja ma ütlen sulle, kes veel peaks su sõbrad olema ja
kuhu üritustele sa peaksid minema.
Kogutud andmetele rajatud algoritmid töötavad
ka reklaaminduses: andmeid, mida sinu netikasutusest kogutakse, kasutatakse ära reklaamide suunamiseks. Suunatud reklaamid aitavad kaasa sellele, et
koeraomanik saab tõenäolisemalt koertekaupade reklaame kui see, kes vaba aega ekstreemspordiga sisustab. Ja vastupidi. Tõsi küll, suurandmete hulka ei jõua
info selle kohta, et sa guugeldatud raamatu, reisi või
kampsuni ära tellisid. Seetõttu näedki sarnaste kaupade reklaame veel hulk aega ka siis, kui need sulle
enam huvi ei paku.
Ka nii suhtlusvabal ja analoogsel tegevusel nagu
raamatute lugemine on täna digitaalne alter ego: raamatufaile saab e-lugerisse osta kamina eest tõusmata ja kõik loetud või lugemist ootavad raamatud koguda enda kontole «raamatute Facebookis» Goodreads.
com. Jätkame digiajastu suurandmete parafraasidega: ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, mida sa veel peaksid lugema! Sama kehtib muusika ja
videokanalite kohta, kus tehisintellekt näiteks Spotify’s
või Youtube’is pakub sulle sisu vastavalt sellele, mida
sa seni oled meelsasti kuulanud-vaadanud. Ning jah,
kui mõnel peol või muudel asjaoludel mängitakse sinu kontolt midagi väga ebasinulikku, hakkab tehisintellekt sellest kinni ja pakub veel mõnda aega sarnaseid teemasid.
Kui ise reisima läheme, piisab tihtipeale sellest, et
kaasas on ID-kaart ja nutiseade: tänu IT-lahendustele pole tarvis pileteid välja trükkida ega check-in-leti ees järjekordades seista, kuna masinatega saab
need toimingud kordades kiiremini tehtud kui luust ja
lihast teenindajaga. Ja ilmselt on isegi tehnoloogiakauged inimesed reisiplaanide tegemiseks kasutanud IT
abi, näiteks maksnud kaugete maade rongipiletite või
ekskursioonide eest ette või kogudes internetist infot
headest ja halbadest majutusvõimalustest, põnevatest paikadest, soovitatud söögikohtadest. Ettevõtlikumad on kasutanud tehnoloogia võimalusi, et oma
kodust majutusasutus teha ja sel viisil lisaraha teenida.
Kes nii ettevõtlik ei ole ja isegi reisifoorumites oma
kogemusi ei viitsi jagada, saab hoopis Google’ile appi
minna, vastates pärast kasvõi kodulinna kino või kaubanduskeskuse külastamist küsimustele nagu «kas sinna pääseb ratastooliga?» või «kas seal on lastenurk?».
Internetis saab info põhjalikumaks, vastu antakse sulle näiteks Google Drive’i kettaruumi.
Otse loomulikult on IT-lahenduste käes ka meie
armuelu. Kohtingurakendused jälgivad satelliitide abil
su asukohta ja algoritmid pakuvad sinu ja sinusuguste kasutajate huvide ning seniste kontaktide ja meeldimiste põhjal just niisuguseid kaaslasi, kes sulle võiks
meeldida. Kindel on, et tehisintellekt on maailmas juba palju abielusid kokku toonud ja perede loomisele
kaasa aidanud.
Algoritmid aitavad ka sedasama pereelu juhtida,
näiteks tehakse lastele käekelli, mis näitavad lapsevanemale pärija asukohta. Kuna kellal on eraldi SIMkaart, saab murelik vanem sellele ka helistada, kui lapse telefoniga on midagi juhtunud. Suurem osa meie
lemmikloomadest on kiibistatud ja nende kaelarihmade küljes on GPS-tracker’id, mis aitavad pakku jooksnud koera üles leida või annavad pererahvale märku,
kui lemmik oma territooriumilt lahkub. Sellest, kuidas
tehnoloogiavidinad aitavad «lapsi hoida», kui täiskasvanutel on lastele pühendumise asemel parasjagu tarvis autot juhtida, koosolekul osaleda või varahommikust und magada, me sel korral ei räägi. n

Turvalisus on sinu kontrolli all

Ära lepi kehva programmiga

Kõik, mis on online, on häkitav, aga kõik on ka turvatav.
Küberturvalisus on küsimus sellest, kas arvuti, nutikell,
tark kõlar või kodu on puhtalt tema kasutaja ja omaniku kontrolli all või teenib salaja ka kellegi teise huve.
Häkker võib arvuti üle võtta ja selle funktsionaalsust
edasi müüa nii, et arvuti osaleb mõnes rünnakus isegi
omaniku teadmata. Näiteid on palju. Ent küberturvalisus pole päris kaootiline sügavik, kus inimene ei saa
ise end kaitsta, isegi kui nii võib tunduda.
Esiteks on paar elementaarset reeglit, mida tasub
alati üle korrata. Arvutis või seadmes olevat tarkvara tuleb võimalusel alati uuendada, vananenud tarkvara on ilmselt ebaturvaline. Kõigil linkidel ja manus-

Kas olete kuulnud, kuis mõni teenindaja ütleb vabandavalt «programm ei võimalda»? Programm ei võimalda muuta reisikindlustuse maksetähtaega. Programm ei lase panna kirja, et teenindusse jäetud autos on lapsetool ja GPS. Programm ei võimalda lisada restoranimenüüsse allergiainfot. Programm ei lase maksta puhkusetasu välja tavapärasel palgapäeval. Programm ei võimalda täpitähti. Tarkvarauuendus teeb su nutikellast täiesti teistsuguse toote, kui
sa tegelikult tahtsid.
Sellistes olukordades kohandame oma elu selle
järgi, mida tehnoloogia teeb või mida selle lahenduse looja mõtles – selle asemel, et tehnoloogia ko-

tel, mis postkasti jõuavad, ei tasu alati klikkida, parem on jääda skeptiliseks. Ja oma kontode ja paroolide eest tuleb hoolt kanda.
Aga laiemalt on küsimus ka valikutes, kas ja mida me tarbime. Kui näiteks nutikellad tulevad moodi
ja paistab, et kõigil peab see olema, siis kas ikka peab
ilma tegeliku vajaduseta endale selle ostma, liiati, kui
selle võimalusi ei osata kasutadagi. Ja kui, siis kindlasti ei tasu osta Hiina veebipoe kõige odavamat seadet,
mille andmeturve on auklikum kui Šveitsi juust. Mitte
keegi pole nii rikas, et lubada endale imeodavat seadet, mis ehk varastatud andmetega hoopis kellegi teise jõukaks teeb. n

handuks meie eluga ja teeks selle lihtsamaks. Otsustab siiski inimene, mitte tehnika, ja meil tuleb
oma valikuvõimaluste eest seista. Kui programm
mingeid asju ei võimalda, aga meil on neid tarvis, tuleb leida ja kasutusele võtta või hoopis teha/tellida parem programm, selmet leppida kehva lahendusega.
Kirjuta tarkvaraarendajale. Mine teise teenusepakkuja juurde, kellel on parem programm. Anna
konstruktiivset tagasisidet, kui rakendus või programm selleks võimaluse annab. Ainult nii saame sellise tehnoloogilise võlumaa, kus meil on päriselt mõnus elada. n

TalTechDigital teeb
TTÜst digiülikooli
Tallinna Tehnikaülikool tõmbas eelmisel aastal käima
algatuse TalTechDigital, millega ülikool võtab vastu
digipöörde väljakutse. TalTechDigital hõlmab nii
tehnoloogilist hüpet kui ka muutust inimeste
suhtumises ja harjumustes.
Põhjus on lihtne: ka väärikas akadeemiline maja
ei pääse neljandast tööstusrevolutsioonist ja vajab pisut tagant tõukamist, et saada digivallas
teenäitajaks. Digipööre puudutab ju vahetult ja
sügavalt ka seda, kuidas me õpime ja õpetame
ning korraldame teaduslikku uurimistööd. Keskseks küsimuseks on, milliseks kujuneb tööjaotus
inimeste ja digisüsteemide vahel. Tahame arvutitele jätta kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, et võimaldada
meil oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamisel ja arendamisel.
TalTechDigitali juhib ülikooli olemasolev juhtimisliin alates rektoraadist, mida nõustab diginõukoda. Nõukoja tööd juhib rektor Jaak Aaviksoo ja sinna kuuluvad prof Robert Krimmer, prof
Tauno Otto, prof Tanel Tammet ja IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan, tudengeid esindab üliõpilaskonna juhatuse esimees Gerlin Gil. Väljastpoolt
ülikooli osalevad diginõukoja töös Nortali riigirahanduse juht Marek Helm, Ericsson Eesti tegevjuht Seth Lackman, Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar ja riigikogu liige Anne Sulling.

TalTechDigitali digipööre TTÜs
käib neljal tegevussuunal:

1. DIGITARISTU
Töös olevaid ettevõtmisi on siin kümmekond,
alustades paberivabast ülikoolist lõpetades TTÜ
«mobiliseerimisega». See viimane tähendab kõikide ülikoolis vaja minevate rakenduste ja uute teenuste toomist mobiilseadmetesse. Digitaristu sisaldab ka moodsamat sise- ja välisveebi,
andmelao lahenduse loomist ja kaasaegset majandus- ja personalitarkvara. Digitaristu ehitamine käib tihedas koostöös selle kasutajatega, kogume töötajatelt ettepanekuid, tagasisidet ja kogemusi ning arvestame nendega uute lahenduste arendamisel.

2. DIGIÕPE
Digiõppele annavad hoogu:
• Õppeainete e-tugi, mis sisaldab minimaalselt õpijuhist, tegevuskava, õppematerjale,
suhtlusvõimalusi õppejõuga ja eneseanalüüsi, edasijõudnud tasemel on ka õpetamine
e-keskkonnas, multimeedialahendused ja
elektrooniline eksam või arvestus. Õppetöö
digistamine viib osa tegevusi auditooriumist
e-keskkonda ning jätab rohkem aega õppejõu ja üliõpilase vahetuks suhtlemiseks seminaris, harjutustunnis või praktikumis.
• Digipädevuste e-kursus on mõeldud nii tudengitele kui ka töötajatele, tagades, et igal
TTÜs tegutseval inimesel on argielus, õppimisel ja töötamisel vajaminevad digikompetentsid ja ta suudab tehnoloogia kiire arenguga kaasas käia.

3. DIGITIPUD
Ehitame üles üleilmselt tuntud teadus- ja arendustegevuse tippkeskused digitehnoloogiate valdkonnas.
Digitippe kasvatame sellistes valdkondades:
• E-valitsemine – loodav Digivalitsemise Kompetentsikeskus (ingl Competence Centre for Digital Governance) algatab strateegilist partnerlust avaliku ja erasektoriga nii Eestis kui
piiri taga. Keskus toetub toimivatele teadusprojektidele (TOOP, OpenGovIntelligence, Tropico) ja kaasab Taltechi IT- ja inseneriteaduskonda. Ametkondadevaheline koostööplatvorm muudab TalTechi üheks juhtivaks e-valitsemise alase teadus-, arendus- ja õppetöö
läbiviijaks maailmas.
• Nutikad keskkonnad – loome asjade interneti (Internet of Things, IoT) teadus- ja arenduskeskuse, mis keskendub digistamise toetamisele Eesti teenuste- ja tööstussektoris,
pakkudes tuge eeluuringutes, prototüüpimisel ja äriprotsesside optimeerimisel, aga ka
konsortsiumide moodustamisel.
• Laiendame küberturvalisuse-alase kõrghariduse pakkumist, et võimaldada maailmaklassi haridust üha suuremale hulgale tudengitele
ja kindlustada TalTechi koht Euroopa juhtiva
küberturvalisuse hariduskeskusena. Küberturvalisuse uurimissuund on väga lähedalt seotud e-valitsemise ja nutikate keskkondadega,
kus usaldus, privaatsus ja turvalisus on samuti fundamentaalsed vajadused. Teadussuund
toetab ka Eesti mainet globaalse tipptegijana küberturvalisuse teemades.

4. DIGIFOORUM
Loome koostöö- ja aruteluplatvormi digiarengute üle mõtete vahetamiseks, tugeva digiühiskonna kasvatamiseks Eestis. Töötame välja uusi koostöömudeleid kolmnurgas ülikool-ettevõtted-avalik sektor.
Alanud aastal sisustavad digifoorumi teemat:
• TalTechDigital visioonikonverents, kus toome välja arengud ja õppetunnid algatuse neljal suunal. Sellest saab TalTechi organiseeritav iga-aastane Põhjamaade juhtiv inseneeria-, tehnoloogia- ja ärikonverents.
• TalTechDigital pealelõunad – igakuised seminarid TalTechi ja teiste regiooni ülikoolide
tudengitele ja akadeemilisele personalile.
Seminarid keskenduvad neljale TalTechDigitali tegevussuuna tehnoloogilisele poolele, näiteks tulevad teemadeks küberturvalisus, IoT,
Tööstus 4.0, plokiahelad, tehisintellekt, robotid
ja droonid, kõnetehnoloogiad, e-tervis, e-valitsemine, targad linnad, Töö 4.0 jne.

Loe rohkem ttu.ee/taltechdigital
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Mida me õpetame
ja mida me uurime
TTÜ «leiutajate linnakus» on ülikoolitäis teadlasi ja tudengeid uurimas, otsimas
ja katsetamas uusi lahendusi ja lähenemisi, kuis tulevikutehnoloogiad maailma
paremaks muudavad. Tehnikaülikoolis on üle 30 bakalaureuseõppekava ja enam kui
40 magistriõppekava, igas valdkonnas hulk spetsialiste oma ideede ja teadmistega.
Mida saab teha heade mõtete ja tarkade peadega, võite ise ette kujutada.
Siin toodud 11 ettevõtmist ei ole lõplik nimekiri, vaid jäämäe tipp.

Liginullenergiamaja
TTÜ linnakus on värskelt liginullenergiamajaks renoveeritud
1986. aastal ehitatud tüüpiline
paneelidest korterelamu, millega
katsetatakse uut tüüpi soojustusega paneele, aga mitte ainult.
Maja saab elektrit ja sooja
vett päikeseenergiast ning targad
lahendused jälgivad ja töötlevad
energiatarbimise ja õhukvaliteedi andmeid ning ehitusfüüsikalist toimivust. Selles teadusprojektis elavad inimesed juba sees
ja teadlased koguvad andmeid ja

Iseauto
Eesti esimene isejuhtiv auto valmib TTÜ ja Silberauto koostöös
tänavu sügisel.
Iseauto kujundus ja kere
baaslahendus on valmis, tarkvaraplatvormiks on valitud ROS
(Robot Operating System) koos
Autoware’i moodulitega ning
hangitud on lidarid, kaamerad
ja GNSS-süsteem. Praegu arendavad meeskonnad tehisintellekti tarkvara, kontrollerite elektroonikat ja tarkvara, sõidukielektroo-

nikat ja andmevahetuse liidest, lisaks tegeldakse mehaanika, ohutuse, andmeturbe ja autonoomse
laadimissüsteemiga.
Iseauto tiimis on praegu 20
inimest, neist suurem osa on tudengid IT- ja insenerialadelt, teadlased juhendavad tudengite tööd
tehisintellekti, elektroonika mikrokontrollerite töögruppides.
Loe rohkem
iseauto.ttu.ee

Nutikas linnak
Iseauto arenduse laiem eesmärk
on luua koos isejuhtiva autoga nutikas taristu, mis tähendab nutikaid liiklusmärke, tõkkepuid, laadimisjaamu jms.
Juba on linnakusse paigaldatud väike piloottükike nutikat teekatet, mis neelab päikeseenergiat
ja teeb sellest elektrit, mida kasutab teekattelt lume ja jää sulatamiseks ja selle valgustamiseks.

Koostöö käib ka nutiliiklusmärke arendava Bercman Technologies ASiga, et tagada iseauto ja taristuobjektide omavaheline suhtlus ning TTÜ linnakusse iseauto marsruudile paigaldatakse 2018. aastal üks esimesi
nutikaid ülekäiguraja liiklusmärke.
Plaanis on linnakusse tuua
ka teisi isejuhtivaid sõidukeid,
et nende omavahelist läbisaamist arendada – näiteks peaks
juba sügiseks selge olema, kuidas võiksid kohtudes läbi saada
ja suhelda TTÜ iseauto ja Starshipi pakirobot.
Tudengid on selle kõige juures «küünarnukkideni sees». Tootearenduse ja robootika õppekaval on kaks õppeainet, mis otseselt nutika linnaku ja iseauto projektiga seotud ja kõike õpitavat
saavad tudengid kohe siinsamas
ka praktiliselt rakendada.

jälgivad maja ja inimeste koostööd.
Ehitusfüüsika professor Targo Kalamees tõdeb, et IT ja ehitusvaldkonna kombineerimisega
saavutatakse sisuline muudatus ehitusvaldkonna õppes, kuna
paljud mõisted saavad üliõpilastele arusaadavamaks ning tudengite kaasamine mõõtmisaparatuuri ja sensorite paigaldamisse
annab neile täiendavaid praktilisi kogemusi.
Loe rohkem
www.more-connect.eu/
demonstration-project/
pilot-homes-estonia/
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Nutikas minitööstus

Tudengivormel
Formula Student on peamiselt
tehnikateaduste tudengitele suunatud tootearendusvõistlus, mis
kujutab endast vormelauto projekteerimist, ehitamist ning sellega võistlemist ringradadel. Projektis osalemine annab tudengile
kogemuse, kuidas autot projekteerida ja valmistada ning tutvustab noorele insenerile autotööstuse majanduslikku poolt.
Sarjas teeb kaasa ligi 600 tiimi üle maailma, TTÜ koos Tallinna
Tehnikakõrgkooliga on osalenud
alates 2006/2007. õppeaastast.
Igal sügisel kogunevad huvilised
uueks tiimiks kokku ning alates
2008. aastast on Tallinnas valminud igal kevadel uus vormelauto,
millega suviti võistlemas käiakse,

ja edukalt: poodiumikohad ei ole
meie tiimidele võõrad.
Tänavu osaleb FS Team Tallinnas 65 tudengit, enim tootearenduse ja tootmistehnika ning
mehhatroonika erialadelt, aga ka
arvutisüsteemide, ärinduse, füüsika valdkondadest, kokku on tudengimeeskonnas esindatud 18
eriala. Paljud tudengid seovad
oma bakalaureuse- või magistritöö teema vormeli ehitusega. FS
Team Tallinnal on ligi 70 toetajat
erasektorist.
Juba järgmisel hooajal on tudengivormeli meeskonnalt oodata ka isejuhtivat vormelit.

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis on paindtootmise
ja robootika demokeskus, kus on
valik erisuguste tootjate erinevate võimalustega tööstusroboteid
ning kaasaegne Tööstus 4.0 põhimõtetel toimiv automaatlaost,
-liinist, robotitest ja töötluskeskusest koosnev paindlik tootmissüsteem (ingl k flexible manufacturing
system ehk FMS).
Liini juurde on arendatud tootmise monitooringu ja prognoosimise süsteem, mis jälgib reaalajas
seadmete tööd ja pakub võimalusi
optimeerimiseks, hoolduseks jne.
Demokeskuses on lisaks ülivõimsate arvutite ja arvukate nutiseadmetega töörühm seadmete/laborite digitaliseerimiseks virtuaal- ja
liitreaalsuse (VR/AR) vahenditega.
Nii robotitest kui tehnoloogiaseadmetest luuakse digitaalsed kaksikud, mida saab VR/AR abil arenduseks või väljaõppeks «kaasa võtta» kuhu tahes. Lisaks saab tehisreaalsuse vahenditega virtuaalselt
ühenduda TTÜs oleva Eestis ainulaadse metalli 3D-printeriga, suu-

rendades nutika tootmise võimekust veelgi. Metalliprinteriga omakorda on virtuaalselt ühendatud
Tartus Eesti Maaülikoolis asuv 3Dkompuutertomograaf.
Kõik see kokku moodustab laboritevahelise nutika tootmise tuumiktaristu – virtuaalse teadus- ja
arendusüksuse SmartIC (Smart Industry Centre). Demokeskuses on
rakendust leidnud paljud tudengid,
kes kursuse- ja lõputööde kaudu
aitavad keskust arendada ning ettevõtetele uusi rakendusi välja töötada. Praegu ollakse ametis uute
laboriruumide virtualiseerimisega,
nutikinnastele ja -prillidele rakenduste arendamisega, samuti on
tudengid välja töötamas nutikaid
juhtsüsteeme odavatele väikerobotitele, mis sobivad koolidele, aga
ka pisi- ja väikeettevõtetele.
Loe rohkem
www.ttu.ee/instituut/
mehaanika-jatoostustehnika-instituut/
keskused/tarkadetootmistehnoloogiate-jarobootika-teaduskeskus/

Loe rohkem
www.formulastudent.ee

TTÜ linnakus
kasutame Telia
IoT platvormi

Biorobootika keskus

Küberkriminalistika
ja küberjulgeoleku
keskus

Keskuses töötatakse välja bioloogiast inspireeritud roboteid,
mis aitavad teiste valdkondade
teadlastel uurimistöid teha. Näiteks allveerobotid aitavad allveearheoloogidel merepõhja uurida,
kaladest inspireeritud küljejooneandurid aitavad uurida kalade läbipääse veehoidlates ning kunstneerud võimaldavad kirurgiatudengitel kätt harjutada.
Keskuses tegutsevad erineva
taustaga teadlased: on nii inseneri- kui ka IT-taustaga inimesi,
nii elektroonikainsenere, keskkon-

Keskus tegeleb küberjulgeolekuga
seotud teadus- ja õppetööga, sh
rakendusliku krüptograafia, küberkriisihalduse, kriitilise infoinfrastruktuuri kaitse, digitaalse ekspertiisi ja
võrguturbe valdkondades.
Tänaseks on keskusega seotud
seitse doktorikraadiga teadlast, 13
doktoranti ning umbes 200 rahvusvahelise küberkaitse magistriprogrammi tudengit, kellele lisanduvad külalislektorid ja erinevate
projektide raames keskusega koostööd tegevad eksperdid. Keskuse
vedada on küberturbevõistlused

nainsenere kui ka mehhatroonikuid. Töötajaid on kümmekond, lisaks magistri- ja bakalaureusetöid
ning praktikat tegevad tudengid.
Töö laboris on väga rahvusvaheline, peaaegu pooled keskuse liikmed on pärit välismaalt, esindatud
on erinevad Euroopa riigid kui ka
USA ning külas käivad ka rahvusvahelised partnerid.
Loe rohkem
www.ttu.ee/asutused/
biorobootika-keskus

Asjade interneti (Internet of
Things ehk IoT) kui tervikliku
süsteemi toimimiseks on lisaks
seadmetele ehk asjadele vaja ka
serveripoolset tarkvara, mis suudaks koguda andmeid nende hilisemaks analüüsimiseks.
Koostöö Teliaga annab meile võimaluse kasutada just selleks
välja töötatud lahendusi, mis lihtsustab oluliselt nii andmete kogumist, analüüsimist kui ka visualiseerimist. Meile kasutada antud
platvorm annab uusi uurimisvõi-

malusi mitmes valdkonnas, näiteks uued kommunikatsioonitehnoloogiad, suuremahuliste andmete analüüs, küberturvalisus.
Üsna pea saavad tehnikaülikooli tudengid hakata seda lahendust kasutama nii ainekursustel,
projektides kui ka lõputöödes. Lisaks võib see olla sobiv kasvulava mõne huvitava tudengiprojekti jaoks, millest võib saada ka uus
start-up-ettevõte.
Loe rohkem www.ttu.ee/iot

Küberpähkel ja Kübernaaskel ning
küberjulgeoleku teemaline rahvusvaheline suvekool.
Keskus loodi 2014. aastal koostöös TTÜ, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, riigi infosüsteemi
ameti, politsei- ja piirivalveameti ja
Eesti kohtuekspertiisi instituudiga,
et arendada küberturvalisuse valdkonda Eestis. Lisaks riigiasutustele
teeb keskus koostööd eraettevõtetega, näiteks GuardTime, CybExer
ja RangeForce.
Loe rohkem
cybercentre.cs.ttu.ee

Õppekavad toovad
kokku IT, inseneeria
ja ettevõtluse

TTÜ100 satelliit
TTÜ Mektory Kosmosekeskuse tudengisatelliidi programmis valmib nano-satelliit nimega
TTÜ100*, mis saadetakse Maa
orbiidile pilte tegema, sidet pidama ja kiipe katsetama.
See üleülikooliline ja interdistsiplinaarne initsiatiiv käib koostöös
teadus- ja ettevõtluspartneritega nii Eestist kui välismaalt. Läbi praktilise õppe saavad tudengid reaalseid teadmisi ja kogemusi inseneeria ning kosmosetehnoloogia valdkondades ja ainepunkte õppetöös.
Orbiidile jõudes on TTÜ100l mitu eesmärki, muu hulgas pildistada Maad ja edastada infot Maale kõrgsagedusliku andmeside kaudu. Piltidele üritatakse jäädvustada erilisi hetki, näiteks vulkaanipurskeid või muutusi
keskkonnas. «Satelliidil on ka teaduskatse, millega uurime mikroprotsessorite veakindlust. Orbiidil radiatsioonikeskkonnas katsetame ümberprogrammeeritavat
kiipi, millega saame vaadata, millised arvutus-arhitektuurid on pa-

rema veakindlusega,» räägib satelliidiprogrammi juht Rauno Gordon. Uut teadmist saab kasutada odavama kosmose-elektroonika arendamiseks. Samuti annab
see teadmisi Maal töötava elektroonika arendamiseks, kuna praegu on juba jõutud protsessori tehnoloogias nii väikeste transistorideni, et looduslik kiirgus mõjutab
nende tööd.
Satelliidiprogrammi kallal on
töötanud sadu inimesi ning satelliidi ehitamine annab tudengitele teadmisi tarkvara, mehaanika, elektroonika, füüsika ja projektijuhtimise valdkondades. Igal aastal valmib Tallinna Tehnikaülikoolis mitmeid lõputöid TTÜ satelliidi
ehitamise erinevatest aspektidest,
tarkvarast ja teoreetilistest arvutustest kuni riistvarakatsetusteni.
* Tallinna Tehnikaülikool saab
septembris 100-aastaseks, juubilari auks on ka satelliidil taoline nimi.
Loe rohkem
www.ttu.ee/projektid/mektory-est/satelliidiprogramm-4

Andmete ühekordse
küsimise põhimõte
ehk TOOP
Tallinna Tehnikaülikooli teadlased otsivad koos partneritega lahendust küsimusele, kuidas peaks
käima andmete liikumine Euroopa Liidu riikide vahel ja kuidas
teha nii, et kui ühes liikmesriigis
on ettevõtte andmed olemas, siis
teised ei hakka neid ettevõttelt
uuesti küsima.
TOOP (The Once Only
Principle) projekti rahastab Euroopa Komisjon ja eesmärk on
lahendus välja pakkuda, teostada ja selle toimimist aasta jooksul näidata ning tulemusi hinnata. «Andmete ühekordse küsimise põhimõte tuleneb arusaamast
organiseerida e-riiki nii efektiivselt kui vähegi võimalik,» märgib
projekti koordinaator prof Robert
Krimmer ja selgitab: «Näiteks kui
sul mingi e-riigi teenuse jaoks läheb vaja ettevõtte aadressi, siis

selle asemel, et hoida ettevõtete andmebaasi igas linnavalitsuses või ministeeriumis või muus
taolises asutuses, ühendud alati
otse ja ainult äriregistriga.» Põhimõtteliselt on Eestis ja mujalgi selline süsteem juba kasutusel, kuid TOOP paneb selle tööle piiriüleselt, luues riikidevahelise
infosüsteemide andmevahetuskihi, mis ühendab eri riikide olemasolevaid andmevahetuskihte
– selliseid, nagu Eestis on X-tee.
TOOP katsetab oma lahendust kolme pilootprojektiga 21
riigis. Kogu projekti koordineerib Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, mis teeb koostööd TTÜ tarkvarateaduse instituudiga.
Loe rohkem
www.toop.eu/info

Tehnikaülikooli õppekavad ühendavad erinevad valdkonnad infotehnoloogiaga, kasvatades insenere, kel teadmised ja oskused
kaasaegsete lahendustega probleemidele läheneda ja uudseid lahendusi leida.
Näiteks on elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureuseõppekava fookus energia- ja
tööstustehnoloogiate arendamine
läbi IT-võimaluste. Selle valdkonna edulood Eestis, kaugloetavatest arvestitest isesõitvate pakirobotiteni, näitavad selgelt, et energiat tootvad ning nutikalt haldavad ja/või kasutavad süsteemid
ei tööta juba täna enam pelgalt
nupulevajutamisega. Integreeritud tehnoloogiate õppekaval
ühendame inseneritemaatikaid,
andes teadmisi ja kogemust ärija protsessijuhtimise, infotehnoloogia, tootearenduse, disaini ja
tootmise valdkondades. Kolme
peaerialaga rakendusõppekaval
telemaatika ja arukad süsteemid anname oskused läbi nutikate IKT-lahenduste andmesidevõrkude ja turvasüsteemide projekteerimiseks, arukate süsteemide
programmeerimiseks ja robootikaks, paneme omavahel suhtlema nii reaalsed kui ka virtuaalsed
süsteemid. Energiamuundus- ja
juhtimissüsteemide eriala iseloomustavad kõige paremini targad hooned, mis on tihedalt seotud IKT valdkonnaga läbi kaasaaegsete jõu- ja mikroelektroonikalahenduste, programmeerimise, automaatjuhtimise, andmeside ja andmetöötluse. Kaasaegse
elektroenergeetika eriala tähtis osa on energiasüsteemide digitaliseerimine ning energia tarkvõrgud, kus õpetatakse ka IT-tehnoloogiaid, sh küberkaitse olulisust ning suurandmete tähtsust
kaasaegsete elektrivõrkude juhti-

misel. Magistriõppekaval hooned
ja rajatised saab spetsialiseerumiseks valida kaheksa peaeriala vahel ning fookus liigub kõikjal nutikale taristule. Selleks aga,
et muuta olemasolevad süsteemid targaks, on vajalik interdistsiplinaarne lähenemine – rakendades andurite, infotehnoloogia,
keskkonnakaitse, riski- ning majandusanalüüsi ja maastikuarhitektuuri parimaid teadusavastusi klassikalises inseneerias. Uuenenud mehhatroonika magistriõppekavast pool on IT õppeained ja mehhatroonika eriala õpetab sealt saadavaid teadmisi rakendama inseneerias. Õppekava
lõpetajal on arusaamine ja laiapõhjalised teadmised IKT, elektroonika ja mehaanika tehnoloogiate kasutamisest paljudes eluvaldkondades (tootmine, meditsiin
ja rehabilitatsioon, metalli-, puidu-,
paberi- ning keemia-, energia- ja
ehitussektor jt).
Uudne üheaastane magistriõppekava digimuutused ettevõttes on kokku pandud spetsiaalselt neile mitte-IT sektori
ettevõtte juhtidele või juhtivtöötajatele, kes vajavad oma firma
töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist infoja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest
oma tegevusalal. Magistrikava on
sündinud TTÜ IT-teaduskonna ja
majandusteaduskonna koostöös:
ühelt poolt globaalsete IT-trendide, -tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ja teisalt ärimudelite
ning muutuste juhtimise majandusained, ikka digitehnoloogiate vinklis.
Loe erialadest rohkem
www.ttu.ee/sisseastujale
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Milliseid kogemusi sa neist
projektidest saanud oled?
Sardsüsteeme! (ingl k embedded systems.) Minu õppekavas oli see lihtsalt üks valikaine ja see on väga hea
alusaine, aga et tegelikult selles vallas midagi osata,
tuleb seda ise teha.
Eelmisel aastal jäi ühel konverentsil kõrva IT-ettevõtjate jutt, et tööturul hinnatakse rohkem praktilisi kogemusi kui haridust tõendavat paberit. Ehk kui
on valida kogemusteta tubli koolilõpetaja ja kogemustega hariduseta inimese vahel, valitakse see viimane.
Siis sain aru, et tuleb kogemusi hankida, ja osalesingi
neis projektides, et õppida reaalselt midagi ära tegema. Tore ja vajalik on õppida matemaatikat, füüsikat ja
arvutisüsteemide arhitektuuri, aga kui praktikat üldse
pole teinud, on keeruline end tööandjale maha müüa.

Tekst ja foto: Mari Öö Sarv

Elvar Liiv on kolmanda kursuse arvutisüsteemide üliõpilane,
kes väärtustab aru saamist, kuidas asjad töötavad.
Tema esimene kõrgharidus Tartus jäi pooleli, sest valitud
eriala oli küll huvitav, aga mitte südamelähedane.

Miks sa IT-d õpid?
Arvutid on mind lapsest saati huvitanud. Sain esimese personaalarvuti, kui olin umbes 7–8-aastane
ja sealt see huvi tekkis. Varsti tuli internet, põhikooli ajal tegin endale ja sõpradele kodulehti ja asi läks
põnevaks. Gümnaasiumisse läksin Haapsalu poisina Nõo Reaalgümnaasiumisse, reaalainete kallaku
pärast. Seal sain põhjalikumaid IT-teadmisi ja õppi-

sin esimest programmeerimise kõrgkeelt. Nõos õpitud Pascaliga pole küll rohkem elus kokku puutunud,
aga see andis aimu, mida programmeerimine endast kujutab.
Pärast gümnaasiumit asusin Tartus materjaliteadust õppima, sest see tundus huvitav, aga jäi mul lõpetamata – oli tõesti põnev, aga mitte piisavalt südamelähedane. 2015. aastaks olin otsustanud, et
tulen TTÜsse IT-d õppima. Faktiteadmiste asemel
väärtustan asjadest arusaamist, sest siis on võimalik ka seadmeid ja teadmisi omavahel tööle panna.
Arvutisüsteemide eriala lähemalt uurides tundus eri
seadmete ja komponentide kokku aretamine huvitav ja väljakutsuv. Nii et jõudsin tagasi oma arvutiarmastuse juurde. Ja siin on tõesti olnud väga huvitavad kolm aastat.
Muide, minu kogemusest üks soovitus noortele:
kuulake neid inimesi, kes on teist vanemad ja keda

Bakalaureuseõpingud jõuavad
kevadel lõpule. Kas midagi on
jäänud ajapuudusel tegemata ka?

te usaldate, eelkõige enda vanemaid. Mina gümnaasiumi lõpus ei kuulanud piisavalt – ema on mul kogu
aeg teadnud, et ma peaksin IT-d õppima.

On sul IT-vallas eeskujusid –
olgu inimeste, ettevõtmiste või
ideede osas?
Olen suur Steve Jobsi suhtumise fänn. Mulle meeldib, kuidas ta nõudis alati nii endalt kui töötajatelt
rohkem, sest alati saab paremini.
Olen lugenud head võrdlust Jobsi ja Henry Fordi kohta: kui 19. sajandi lõpul oleks Ford inimestelt
küsinud, mida nad soovivad, oleks ilmselt vastatud,
et kiiremat hobust. Tema aga elas oma ajast ees ja
leiutas auto. Jobs ja Ford ei tootnud asju, mida osati tahta, vaid leiutasid uusi, mille võimalikkusest inimestel aimugi polnud.

Millistes projektides oled
õppimise kõrval osalenud?
Üks asi on toonud teiseni ja praegu osalen iseauto
juures – sellest tuleb ka mu bakalaureusetöö, nii et
enam ei olegi «õppimise kõrvalt».
2016. aastal tulin arvutisüsteemide instituuti tööle, sest Mairo Leier vajas abi ühe laboratoorse töö
ettevalmistamisega. Seejärel aitasin doktorant Priit
Rubergil kirjutada programmi andmeanalüüsi jaoks,
mida ta enda doktoritöö raames vajas. Eelmisel suvel osalesin Protexi Ragnarok 2.0 targa rõiva projektis: ehitasin prototüüpi ja programmeerisin mikrokontrolleri jaoks algoritmi, mis tuvastab inimese liikumisviisi ja kukkumise. Kui see valmis sai, jõudsingi
iseauto juurde, kus minu ülesanne on programmeerida see kontroller, mis hakkab autol käike vahetama, gaasi andma ja pidurdama ning rattaid keerama.

Tule ruttu! ehk
Miks õppida IT-d TTÜs
Mari Öö Sarv | Foto: TTÜ

Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) ootab terve leiutajatelinnakutäis
haridust ja innovatsiooni – tipptasemel õppejõud, kaasaegsed
laborid ja katsemajad ning lennukad tudengiprojektid.

Sellepärast TTÜ:
•
•

•

•

Laiapõhjalised õppekavad pakuvad suuremat paindlikkust oma tuleviku planeerimisel.
TTÜs on võimaluste piiriks vaid taevas: näiteks avaliku halduse ja riigiteaduste tudeng
saab õppida ka tehnoloogiaga seotud erialasid ja vastupidi – ükskõik mis pidi, õpi
kõike, mis sind huvitab!
Õppekavades on suur osa praktilisel kogemusel, et lõpetajatel oleks parem stardikoht tööle asumiseks või oma ettevõtte
asutamiseks.
Meil on suurim välistudengite kogukond Ees-

•

•

•

tis. See annab võimaluse keelepraktikaks
ning laia suhtlusvõrgustiku üle maailma.
Ülikoolilinnakus asuvad nii Mektory kui Tehnopol, mis viivad sind kokku sinu eriala tugevate ettevõtjate ja oluliste partneritega.
IT- ja tehnoloogiavaldkondade spetsialistide järele on nii kodu- kui välismaisel tööturul suur nõudlus.
TTÜ vilistlaste keskmine sissetulek on Eesti
suuremate ülikoolide lõpetajatest kõrgeim.
Tutvu TTÜ õppekavadega teejuht.ttu.ee

DIGINIPID TTÜst

Autod on minu jaoks alati müsteerium olnud, aga
nüüd olen neist palju rohkem teada saanud. Iseauto
projekt ongi sellepärast väga äge, et iga päev õpid
midagi uut, enese arendamine käib kogu aeg.

IT-tudeng Elvar Liiv:
inimene on liiga
ettearvamatu,
et arvutid võiksid
teda mõista

Vana arm ei roosteta ning lapsest saati arvuteid armastanud noormees alustas üliõpilasena uuesti TTÜ
IT-teaduskonnas. Tänavu kevadel jõuavad tema bakalaureuseõpingud lõpule ja Liiv on rahul: TTÜs on
tudengile väga palju võimalusi põnevates projektides
kaasa löömiseks ja tööta IT-haridusega kindlasti ei
jää, sest kes muu teeks valmis kõik need tulevikusüsteemid, mis meie elus 25 aasta pärast tavalised on.

Loe lisaks ttu.ee

Lisaks tipptasemel haridusele ja Eesti ainsale leiutajatelinnakule räägib TTÜ kasuks vaieldamatult värvikas tudengielu – meil on roboti-, foto-, filmi- ja väitlusklubi, spordivõistkonnad ja laulukoorid, orkestrid
ja rahvatantsijad, tantsutüdrukud ja saltopoisid ning
terve tudengimaja, kus üliõpilased oma kohvikut peavad, ajakirja välja annavad ja häppeninge korraldavad.
Ja ühiselamudki asuvad siinsamas linnakus.
Aga esmalt siiski õppimisest. Infotehnoloogia õppimine on praeguseks ilmselt üks universaalsemaid
valikuid, kuna IKT tähtsus suureneb kõikides eluvaldkondades – praktiliselt kogu me elu juba on IT ja see
tendents ju üha süveneb (loe lähemalt lk 2 ja 8). Sellepärast on TTÜs IT kõikide õppekavade lahutamatu osa – soodustame IT teadmiste levikut erinevatesse tegevusvaldkondadesse (loe lähemalt lk 4–5).
TTÜs õpib 70% kõigist Eesti IT-üliõpilastest ja
õppekavade hulgast leiad kõik IT-valdkonnad. TTÜ

ja IT kolledži ühiselt välja töötatud õppekavades on
ühendatud kolledži rakenduslikkus ja TTÜ teaduslik võimekus.
Lõviosa meie IT-magistriõppekavadest on unikaalsed – kusagil mujal selliseid ei ole. Lubame, et
tehnikaülikooli IT-haridus teeb sinust mitte lihtsalt itimehe, vaid laia silmaringiga IT-inseneri. Just neid läheb üha rohkem vaja maailmas, kus kõik on IT.
Tulevase eriala valimisega pole tegelikult kiiret,
tähtis on vaid teha laia matemaatika riigieksam võimalikult heale tulemusele. TTÜs õpinguid alustades
pööratakse rohkem tähelepanu üldistele teadmistele, et anda igale üliõpilasele võimalikult head baasteadmised.
Erialale spetsialiseeruda või valikuid nihutada
saab hiljem, kui õppija teab täpsemalt, mis teda huvitab või mida tahab teha. Kui tugev vundament all,
saab sellele rajada mis tahes spetsialistikarjääri. n

Alati on aega liiga vähe! Muidugi tahaks ülikooli kõrvalt veel palju teha. Kuulun korporatsiooni Sakala, seegi võtab oma aja ning oma üliõpilaselu olengi elanud
rohkem Sakalas kui TTÜ tudengiorganisatsioonides.
Hea sõber Sakalast soovitas mul ka TTÜ robotiklubiga liituda, sest ka seal saab väga palju praktilist
kogemust. Olin siis juba teiste projektidega seotud, nii
et polnud enam aega midagi juurde võtta. Hiljuti sattusin TTÜ 4. korpuses loengute vahel ühe Nõo kooli
vilistlasega rääkima Tudengivormeli teemal, seegi tundus väga äge. Kuulsin, et ka vormel tahetakse isejuhtivaks teha – võib-olla tulevikus, kui aega on, tekib võimalus neid nõu ja/või jõuga aidata.

Kas siin õppides on olnud ka
üllatusi, olgu häid või halbu?
Tulin õppima midagi huvitavat ja oligi huvitav. Ja see
on TTÜs väga lahe, et siin on tudengile nii palju võimalusi – kes tahab, see leiab palju kohti, kus ise midagi teha!
IT-õppes on küll ka praktikat päris palju, aga kui

tahad mingis valdkonnas rohkem teada saada, pead
ise võimalusi juurde otsima. Bakalaureuseõpe annab
baasained ja ülevaate, mis võimalused valdkonnas on.
Süvitsiminemiseks on vaja ise aktiivne olla – või edasi õppima minna. Mina valisin keskendumiseks sardsüsteemid ja olen enda täiendamise ise ette võtnud.

Mida sa edasi plaanid teha?
Üks halb üllatus on küll: suurem osa IT-valdkonna magistriõppekavadest on ingliskeelsed ja ma ei tunne end
võõrkeeles õppides nii kindlalt. Käisin mõnes ingliskeelses loengus, aga ei suutnud piisavalt kiiresti kaasa mõelda. Minu eriala magistriõpe on TTÜs ingliskeelne, nii et sinna ma ei lähe.
Enda arvates olen võrdlemisi eakas, 28-aastane,
ja õppinud nüüd vahetpidamata alates 7. eluaastast.
Kui täna peaksin otsustama, kuhu pärast lõpetamist
minna, siis tööturule. Oskused on omandatud, tunnen
end kindlalt, hätta ma ei jää. Siit teine sõnum noortele:
kui selle kooli lõpetad, siis tööturul endale koha leiad.
Eestis on praegu IT-valdkonnas selge tööjõupuudus.

Lennutame fantaasiat. Kirjelda
inimeste elu 25 aasta pärast.
Ühes olen veendunud, arvestades, kui palju sinna praegu investeeritakse: isesõitvad autod tulevad.
Teine, millest ma olen lugenud ja dokumentaalfilme vaadanud: 25 aasta pärast on inimene Marsil
käinud. Optimistlikumad prognoosijad leiavad, et võime Marsil ka elada, kuid 25 aastat on selleks kindlasti liiga lühike aeg.
Inimene ja tema soovid on piisavalt ettearvamatud, seepärast on arvutil inimest mõista keeruline, nii
et ma ei usu, et arvutid meie eest kõike oskaks ära
teha. Aga mingil määral automatiseerimine on kindlasti olemas ja meile abiks. Näiteks kui pesupulber või
mingi toit külmikust otsa saab, siis asjad (viide asjade internetile: Internet of Things, IoT – M.Ö.S.) tellivad
ise koju uued varud.
Tänased pakirobotid ja iseteeninduskassad on suunatud pigem sellele, et automatiseerimisega asendada tööjõudu, mida meil tulevikus pole. Mulle need lahendused igatahes meeldivad ja 25 aasta pärast pole need enam mingi uudis – võib-olla on nad isegi juba hilja peale jäänud!
Aga minu töö jääb kindlasti alles, sest mina ju aitan neid automatiseerimise lahendusi luua. n

Katseid TTÜsse saab teha
juba aasta algusest
Vastuvõtt TTÜsse toimub üldjuhul riigieksamite tulemuste,
lõputunnistuse keskmise hinde ja/või erialaste katsete alusel.

Tänavu saab esimest korda teha erialaseid
sisseastumiskatseid juba jaanuarist alates.
Katsete perioode on kolm:

12.–25. märts, 30. aprill – 6. mai ja 6.–10. juuli.
Kas ja millal on katsed sinu valitud erialale, saad teada siit

www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/vastuvott/
sisseastumiskatsed-abituriendile/.
Tähele tasub panna, et iga katset saab teha vaid üks kord – see tähendab,
et kui kevadel läheb katse kehvasti, ei saa suvel selle tulemust parandada.
Küll aga on võimalik käia nii paljude erialade katsetel, kui soovi on.
Sisseastumisavalduse saad siiski esitada vaid kahele erialale, kuid kui enne
avalduste tegemist juba katsetel käidud, siis oskad paremini valida.
Vastuvõtul kasutab TTÜ lävendisüsteemi. See tähendab, et kui
konkursitingimused on täidetud, on õppekoht garanteeritud. Kui sul pole tehtud
riigieksameid või soovid nende tulemust parandada, on TTÜs võimalik teha ka laia
matemaatika (märtsis ja juunis) ja eesti keele (juunis) sisseastumiskatsed.
Kuidas tulla TTÜsse õppima, loe rohkem siit www.ttu.ee/sisseastujale

Loe ja kasuta!
Igaühel on oma väikesed lemmikrakendused ja diginipid,
mis teevad elu lihtsamaks, huvitavamaks või targemaks.
Ehk on alljärgnevad soovitused teile abiks.
ELVAR LIIV,
arvutisüsteemide
õppekava üliõpilane
Lingvist on eestlaste arendatud tasuta keeleõppimisrakendus. Õpe käib kas eesti või inglise keele baasilt,
praegu on «õppekavas» inglise, vene, hispaania, prantsuse ja saksa keeled.
Rakendus täiendab võõrkeelset sõnavara: kasutajal tuleb lausesse sisestada puuduv sõna, mis
on näiteks eesti või inglise keeles ette antud. Sõnu, mida kasutaja ei tea, küsib rakendus uuesti senikaua, kuni kasutaja on sõna omandanud.
Lingvist sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele: uue kasutaja puhul õpib äpp kiiresti, mis tasemel kasutaja on, ning annab ülesandeid vastavalt sellele.
Sõidan iga päev bussiga kesklinna ja TTÜ vahet ning see 2 x 25 minutit päevas keeleõppele investeerida tundub väga mõistlik. Võin julgelt
öelda, et järjepideva äpiõppe tulemusena on mu
saksa keele sõnavara täienenud. Lisaks alustasin hiljuti vene keele õpingutega, aga võõras klaviatuur vajab veel veidi harjumist ja seetõttu on
vara järeldusi teha.
Lingvisti saab kasutada ka läbi veebibrauseri.
www.lingvist.com

ROBERT KRIMMER,
TTÜ Ragnar Nurkse
instituudi professor
Riigipiire ületavat äri teha
pole just kerge. TOOP projektiga otsime võimalusi, kuis lihtsasti ja turvaliselt vahetada riikideüleselt
avalikest registritest pärit
(äri)infot. Mõned lahendused on juba täna võimalikud – näiteks saame oma äriregistrist infot ka Euroopa ettevõtete kohta, kuigi see teenus pole tasuta.
Ja kuni digiallkirjastamine pole mujal Euroopas nii levinud kui Eestis, on siiski võimalik lepinguid digiallkirjastada ka teistest riikidest –
kas soovitades oma äripartneritele e-residentsust või kasutades uuenduslikku Eesti enda digilahendust Signwise, et nad saaksid kasutada
oma koduriigi digiallkirja.
www.signwise.ee

KRISTJAN REBANE,
IKT õppevaldkonna
arendusnõunik
Kui on vaja rohkem kui kahte-kolme inimest ühte ruumi nõu pidama, võib sobiva aja leidmine olla üpris
tüütu: kord ei sobi üks aeg
ja siis teine ning iga inimene kipub välja käima
oma alternatiivse ajapakkumise, mida siis teistelt uuesti üle küsima hakata. Kui kunagi tähendas selline aja «paikaloksutamine» hulka telefonikõnesid või isegi kirju, siis nüüd on digivahendid appi tulnud.
Heal juhul kasutavad kõik sama kalendrirakendust (nt Outlook või Google Calendar),
kus ülevaate saamine kõigile sobivatest aegadest on sisseehitatud võimalus. Kui seda ei

ole, on abiks lihtne ja tasuta tööriist Doodle.
Kohtumise korraldaja märgib seal kalendrisse valiku kohtumise aegu ja neist tekib ülevaatlik veebileht ning veebilinki saab lihtsasti kõigi asjaosalistega jagada. Kui siis igaüks märgib väljapakutud aegade hulgast endale sobivad ära, tekib kiiresti ülevaade, milline aeg sobib enamusele. Sellest on abi ka juba väljakuulutatud üritusele registreerimisel: korraldaja paneb «valikusse» ainult
ühe aja ning kes on tulemas, märgib oma nime
taha linnukese.
Täna ei kujuta ma enam koosolekute ja muude suurema seltskonnaga kohtumiste korraldamist ilma «duudeldamata» ettegi.
www.doodle.com

MARIA ALAJÕE,
innovatsiooni- ja
ettevõtlussuhete
direktor
Nutitelefon on minu jaoks
asendamatu abimees, mille abil ajan korda enamiku
oma kiiretest igapäevatoimingutest, olgu selleks dokumentide allkirjastamine, piletite ostmine või maksete tegemine. Sama väärtuslikuks pean telefoni õppevahendina.
Olen osalenud nii Coursera kui ka edX äppi
vahendatud kursustel. Õpihuvilistel soovitan kindlasti uurida laia valikut tasuta koolitusmaterjale, mis on telefoni vahendusel alati kaasas. Olen
tänulik neile, kes loonud nii palju aega säästvaid
või sobivamat planeerimist võimaldavaid äppe.
Ajaliselt kasutan kõige enam podcast’ide
äppi, see võimaldab autoga sõites või sporti tehes kuulata nii Eesti raadiosaateid kui ka Economisti ja Financial Timesi uudiseid ja jutusaateid.
Näiteks pikka maad joostes on väga mõnus kuulata mõnda jutusaadet, sest mõte liigub pingutuselt hoopis põnevamatele radadele ja vahemaad
ei tundu sugugi pikad.

LEO VÕHANDU,
TTÜ IT
emeriitprofessor
Paljude doktorantide juhendajana on mul teada,
et noored ei oska internetist leida vajalikku teaduskirjandust. Õigemini ei leia
nad võrgust üles kõige magusamaid rosinaid ja
jäävad pidama kõige pinnapealsemale. Kõigile, kes otsimisega hädas, soovitan guugeldamise kõrvale otsimootorit Yippy (varem Clusty).
Google tabamustõenäosus on väga hõre, Yippy
tabamus on tihedam.
Otsingusse võib sisestada vajaliku teema või
inimese nime. Yippy annab otsingusõna peale
näiteks teadustööde ja uurimuste vasted, näiliselt sarnaselt Google’iga. Kuid Yippy korrastab
tulemused teemade kaupa ning annab need ka
sellisena välja. Ka eestikeelsed tekstid.
Katsetamiseks võid sisse lüüa omaenda nime. Vasakule äärele tekivad teemarühmad ja siis
tuleb kopeerida vasakul olev teemarühm oma
nime kõrvale otsingusse. Yippy ahendab otsingu küsimust ning uue täpsema otsinguga tulevad välja ka sellised lood, mille kirjutamise olete ehk isegi unustanud.
www.yippy.com
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Eesti
132. sünnipäevaks
Geenius.ee toimetus | Foto: Shutterstock

Palju õnne, Eesti! Käes on 24. veebruar ja
Eesti Vabariik tähistab oma 132. sünnipäeva.
Kuigi päev on pidulik, pole see ümmargune
sünnipäev ja seetõttu ei anna vabariigi aastapäeva
pidustusi võrrelda selle mölluga, mis käis vähem kui
kaks kuud tagasi aastavahetusel. Siis tähistasime
sajandi keskpaika jõudmist, aasta 2050 saabumist.
Jah, elu on ikka palju muutunud küll ning paljut ei
oleks paar aastat tagasi, rääkimata sajandi
algupoolest, osanud aimatagi.
Tähtpäeval on ikka tore meenutada, kuidas
elu vanasti käis, ja tänasega võrrelda.

Eks täna õhtulgi saame vaadata presidendi pidulikku vastuvõttu ja kuulata aastapäevakõnet, kuigi telereid meil enam pole. Kes on veidi paremal järjel,
on endale ostnud juba peenema «ruumilise TV». Nii
on hakanud inimesed suupärasemalt nimetama holograafprojektsiooni, mille jaoks on vaja vähe suuremat elutuba. Tavaliselt paigaldatakse see elutoa
keskele, nii et õhtul ongi proua president oma kõnepuldiga otse keset kodu, elusuuruses ja üldse nagu
täitsa elus. Ja kui ta oma kõne lõpetab ning lülitab
interaktiivse ülekande peale, näeb tema ja ka kõik
teised elavat videomosaiiki kõikidest vaatajate kodudest, kes on oma TV lülitanud saatmisrežiimi. Ilus
võte, mida ERR juba mitu viimast aastat suuremate
rahvapidude puhul kasutanud on – kõik saavad kokku vähemalt virtuaalselt, kuigi tegelikult ollakse üle
maailma laiali. Aga ega kõik nii peent tehnikat omale koju osta ei saa, tavalistel inimestel on ikka kahemõõtmeline projektsioon, millega üks või mitu seina
kodus liikuvat pilti näitavad. Ehk «tavaline TV», nagu rahvas ütleb.
Tänavad on tänasel pidupäeval vaiksed, aga need
on muidu ka üsna vaiksed. Ei, asi pole selles, et sisepõlemismootorid oleks ära keelatud või lihtsalt kadunud. Samamoodi, nagu entusiastid sõitsid kunagi
1960. aastate autodega, nii viitsivad hakkajad praegugi sõita 2020ndate uunikumidega. Muidugi, tanklaid
nende masinate kütuse jaoks on imevähe, paar tükki Tallinnas ja üks Tartus. Ja seal müüakse kütust sellise liitrihinnaga, mis oleks veel paarkümmend aastat
tagasi toonud rahva tänavatele ja sugugi mitte rõõmupidu pidama.

Tanklatest veel vähem on kuldsete kätega mehi ja naisi, kes sellist ajaloolist tehnikat putitada oskaks, aga mõni ikka on. Kui selline auto ongi suudetud töös hoida, siis sõitmine nõuab eriluba. Keskkonnanõuded on lihtsalt sellised. Seepärast ongi üks levinud viis vastutustundlikult hobiautot pidada, konverteerides see moodsate jõuallikate peale. Suvel vaatavad Pärnu turistid tihti järele kuurortlinnas veerevatele «antiiksetele» 2017. aasta Toyota Avensistele, mis
paiskavad õhku null ühikut CO2te ja mille mootoriheli
tuleb kõlaritest. Tõsi, nii mõnigi vanem inimene vangutab neid nähes pead ja küsib retooriliselt, kas me
sellist Eestit tahtsimegi.
Aga selliste hobiautode nišš on pisike. Igapäevane
liiklus ja transpordivahendid on jaotunud maa alla ja
maa peale. Eriti oluline on maa-alune liiklus peallinna
inimestele, sest sealt kaudu käivad argipäevased sõidud naaberlinna Helsingisse. Ajaloolased veel mäletavad, et lahealuse tunneli ehitus algas 2020. aastate lõpus suure bravuuri ja hooga, aga sai valmis alles
kümme aastat tagasi suure hilinemise ning 2,5-kordse eelarvega. Aga valmis ta sai ja teenindab tipp-päevadel isegi sada tuhat inimest.
Muidu sõidetakse ikka ka maa peal, ainult liiklustihedus on hoopis teine. Ja juba mõnda aega ei juhi
tavalised inimesed ise autot. Isejuhtivus on tõepoolest kohal. Olenemata sellest, kus sõidukid liiklevad,
teeb suurema osa tööst ära auto ise. Muidugi on masin kogu aeg ka võrgus, saab ja edastab infot teistele sõidukitele ning on ühenduses maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusega.

Isiklik auto on samuti vaid entusiastide pärusmaa.
Valdavalt on sõidukid ühiskasutuses ja «liisitakse» igakuiseid sõiduminuteid. Ent liiklustihedust on mõjutanud
palju üks muudatus, millega harjumine võttis esialgu
palju aega ja millele pühendati ERRis kolm-neli tulist
debatisaadet. Nimelt nihutati lõviosa kaubatranspordi liiklusest öisele ajale. Päeval lubatakse sõita ainult
kõrgema prioriteediga kaubikutel, kõik muud masinad
tegutsevad autonoomselt öisel ajal, käivad automaatladudes lasti peale võtmas ja maha panemas. Tänu
elektrimootoritele ei riku see öörahu.
Küllap jõuame varsti ka raudteetaristu moderniseerimiseni. See pandi käima pärast viimaseid läbimurdeid magnethõljukite tehnoloogia odavnemises ja
tunneli-ehitamise hurraa-optimismi asemel võetakse
seda projekti tasakaalukamalt, nii et äkki on meil Eesti 150. juubeliks magnethõljukiga raudtee.
Liiklus on üks põhjus, miks inimesed Eestis üha teisiti elavad. Teine põhjus on energiavõrk, viimase aastakümnega on juba rohkem kui 90% Eestis olevatest
hoonetest ise ka energiatootjad, mitte ainult -tarbijad.
Ja kolmas areng on digitaalsete ühenduste paranemine, mille üle on lõpuks virin vaibunud. Muidu ütlesid paljud, et «jah, transpordi mõttes võin ju küll SuurTallinna piirkonnast välja kolida, aga kui ikka pealinna kodudes on 1-terabitine ja kontoris 10-terabitine
ühendus, aga maal pean ikka leppima kaks-kolm korda aeglasemaga, siis on elu seal kehvem». Nüüd on
olukord paranenud ja nii hajub aasta-aastalt üha rohkem inimesi küladesse, mis küll meenutavad rohkem
keset metsa olevaid linnaosi.

Mõni traditsioon pole muutunud. Tänane päev algas paljudes kodudes musta leiva, või, vürtsikilu ja rohelise sibulaga.
Aga igapäevased toiduteemad näikse olevat võibolla üks kõige põletavam avaliku arutelu küsimus üldse. Nimelt on hulk inimesi loobunud «loomulikust» lihast ja otsustanud keskkonnasõbralikuma ning paljudele eetiliselt oluliselt vastuvõetavama «laboriliha» kasuks. Suur osa toidust, millega robotkullerid inimeste
külmkappe täidavad, on saanud alguse või vähemasti täienduse laboritest ning tänu sellele on ka inimeste tervis paranenud.
Personaalsed meditsiiniuuringud loovad igast haigekassa kliendist reaalajas täieneva tervisetoimiku,
mis annab uskumatult täpse pildi iga inimese spetsiifilistest vajadustest. Osa sellest tervise monitoorimisest aitab ära teha ripats, mida mõni kannab kaelas, mõni randmel, ülejäänud teeb ära pilves olev masinanalüüs. Nii see toiduvaidlus tuliseks läkski: arvuti ütleb 0,0001% veamääraga, mis iga toitumisvaliku
mõju tervisele on ja vastava söögi valmis tegemine
pole moodsas köögis probleem. Aga puristid kinnitavad, et «päris liha» ja «kõhutunde» vastu ei saa. Loodame, et vaidlusest selgub tõde.

Fantaseerimine on lõbus ja seda peaks tegema
rohkem. Aga päris digituleviku loomiseks vajame IT-insenere, kes unistamisele lisaks teavad,
kuidas süsteemid toimivad ja kuidas neid omavahel koos töötama panna ning leiutavad uusi. n
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