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«Meie töö on siis hästi teh-
tud, kui teadmised levivad ja
inimesed neid rakendavad,»
lausus Väimelas asuva kom-
petentsikeskuse TSENTER
juht Kalev Kaarna.

Ettevõtjad on Kalev Kaar-
na kinnitusel TSENTR-i
üles leidnud - oma pärin-
gute-soovide-ettepaneku-
tega on keskusse pöördu-
nud üle 130 organisat-
siooni või isiku. «Olemegi
siis andnud neile nõu  ning
teinud vajadusel ka toodete
prototüüpe,» lausus ta.

Kunagises mõisa- ja ma-
jandilaudas 2015. a oktoob-
ris uksed avanud TSENT-
R-il on kaks rolli: aidata
kaasa regionaalarengule
ning tuua puidu- ja mööb-
lisektorisse rakendus-
uuringutega uusi teadmisi.

Üks viimatisi uudistoo-
teid on kontori vaheseinad,
mida saab teha just nii
suuri ja kõrgeid, kui vaja.
Nende pealt on hästi näha
keskuse olulisemad toot-
misvõimalused, sest kasu-
tatud on laserlõikust, pin-
naprinti ja viimistlusliini.
«Samal põhimõttel on meil
plaanis teha ka kontorites-
se helikindlaid telefonika-
biine, kuhu on võimalik
minna mobiili- või skaibi-
kõnet tegema. Avatud kon-
torid ei ole ju kõige pare-
mad töötegemise kohad,»
märkis Kaarna.

Pinnaprinter võimaldab
printida ka konarlikule või
mustriga pinnale, ilma et
teravus kaoks. Kipsiprinte-
riga saab printida värvilisi
tooteid või näidiseid. «Selle
torni sees on trepp - seega
on võimalik printida 3D-
printeriga ka asjade sisse.

Ühel tellijal oli näiteks
vaja mootorratta korpuse
plastikkaant. Üks oli ole-
mas, teine puudu. Tegi-
megi skänneriga olemas-
olevast 3D mudeli, lasime
kipsiprinterist vormi välja
ning selle pealt sai teha
uue plastikust detaili. Sa-
mal moel saame teha ka
väikesemõõdulisi näidiseid
kas või mööblitööstusele.
Vineeri on laseriga võima-
lik muuta painduvaks, et
see tundub justkui kumm.
Päris tartaani sellest vist
teha ei saa, aga näiteks
pliiatsitopse ja muid kume-
raid esemeid küll,» avas

Ettevõtjad ja teised huvilised
on TSENTR-i üles leidnud

juht keskuse tehnilisi
võimalusi.

Viimistluslaboris saab
testida, kas värv, lakk või
krunt jääb pinnale, samuti
katsetada kliimakapis
erinevaid kliimatingimusi
- näiteks, mis juhtub, kui
toode jõuab kas või Vietna-
mi, Katari või  Põhja-Viet-
nami. Arvjuhitav program-
meeritav pink on aga seda-
võrd võimekas, et suudab
kännust või kasepahast
teha kraanikausi.

Väiksem 3D skänner
võimaldab sisse võtta pise-
maid objekte, näiteks tooli
seljatuge. «Suuremaga ole-
me aga Munamäe torni 3D
mudelina sisse skänninud.
Mingil hetkel proovime
neid mudeleid
ka kipsiprinte-
rist välja lasta.
Meenete tootmi-
ne läheks kipsi-
mudeli puhul lii-
ga kalliks, plas-
tikust toodete
hind peaks ole-
ma aga vastu-
võetav,» arutles
Kaarna.

Operatiivse tegutsemise
kohta on järgnev näide:
Võru-Väimela maantee-
jooksul tehti droonilt vahe-

peal pilti ja kui võitjad läk-
sid pjedestaalile, said nad
juba niisuguse tunnistuse,

kus oli nende nägu peal.
«Loome neid asju, et näi-

data meie erinevaid tehni-
lisi võimekusi. Tahame
aidata inimestel leida uusi

ideid, mida kasutusele
võtta. Iga liigutuse eest me
ei plaani küll raha küsida.
Nii tuntud me veel ei ole,
et masinad pidevalt töös
oleksid, aga tööde järjekord
on küll olemas - eriti kui
vaja läheb pinnaprinterit
ja laserit. Teeme ka valmis
prototüüpe. Näiteks Pere
Puidule, mis on väike ette-
võte ja saab väikeste  par-
tiidena toota. Aitame ette-
võtetel seeläbi saada telli-
musi, mida nad muidu ei
saaks,» toonitas Kaarna.

Isemajandavaks tahab
TSENTER muutuda järg-
miseks kümnendiks.

«Samm-sammult sinna-
poole liigumegi. Samas ei
tohi me selle nimel ohver-
dada oma missiooni - aida-
ta tervel sektoril muutuda
ja areneda. Meie ülesanne
ei saa olla see, et muutu-
me väikseks isetasuvaks
mööblifirmaks. Koostöös
ettevõtetega tekib järjest
enam ühiseid projekte ja
suundi. Täiesti loogiline, et
mingil hetkel investeeri-
megi uutesse seadmetesse
ühiselt,» lisas kompetent-
sikeskuse juht.

Kompetentsikeskuses on
11 töötajat, neist kaks poo-
le kohaga. Sünnipäeva
peab TSENTER  28. mail,
sest 2012. aasta samal
kuupäeval rahuldas EAS
Võrumaa Kutseharidus-
keskuse taotluse kompe-
tentsikeskuse arendami-
seks ja ehitamiseks.

«Algul tahtsime lausa
mitut tähte taevast alla
tuua - teha hoone kahekor-
ruseliseks. Aga see oleks ka
kaks korda kallimaks läi-
nud,» sõnas kutseharidus-
keskuse direktor Tanel
Linnus.

Kalev Kaarna.

Mati Määritsa fotod
Kompetentsikeskuse tehnilisi võimalusi tutvustab spetsialist Tanel Velga.

Uksed, mis ei vii kuhugi
Kompetentsikeskuses on ka uksed,
mis ei vii kuhugi. «Kui Krista Aru meil
külas käis, lubas ta siia tööle tulla, kui
tal Riigikogust villand saab. Siis tegi-
megi 1. aprilli puhul tema nn kabineti
uksele nimesildi,» rääkis Kalev Kaarna.

InnovatsioonInnovatsioon

Uus teatritükk
Piusa luidetel
räägib ka
võõravihast

Käivad Saesaare
paisu ohutuse
tagamise tööd

Mõisakoolide programmijuhi Riin
Alatalu mõtteid mõisakoolidest kui
koolimajadest ja vaatamisväärsustest.

Valitsus kinnitas
elanike arvamuse
väljaselgitamise
korra
Kui seni nägi seadus ette,
et elanike arvamuse väl-
jaselgitamise korra keh-
testab iga omavalitsuse
volikogu, siis nüüd vähe-
neb omavalitsuste hal-
duskoormus, võttes neilt
kohustuse eraldiseisvalt
küsitluse korda kehtes-
tada.

Lisaks annab ühtne kord
võimaluse küsitlustule-
musi omavahel võrrelda,
andis teada rahandusmi-
nisteerium.

Elanike arvamus selgi-
tatakse välja küsitluse teel
kas küsitluspunktides või
elektrooniliselt. Küsitluse
läbiviimise aeg ja koht ava-
likustatakse vähemalt
kaks nädalat enne küsit-
luse toimumist.

Küsitlusest osavõtu või-
malus peab olema tagatud
vähemalt kahel päeval,
sealjuures peab üks näda-
lapäevadest olema püha-
päev.

Küsitlusest on õigus osa
võtta küsitluse ajaks 16-
aastaseks saanud koha-
liku omavalitsuse ela-
nikul.

Elanike küsitlus on olu-
line sisend volikogule ühi-
nemise kohta otsuste tege-
misel, aga lõpliku otsuse
tegemise õigus jääb seadu-
se kohaselt ikkagi valitud
volikogule.
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