
 

 

 

STEM-i karjäärid ja tulevikuoskused 

Karjäärileht: looduspõhiseid lahendusi uuriv 

teadlane 

See karjäärileht on loodud projektide „NBS Phase 2“ ja „STE(A)M IT“ raames. LPL-i katseprojekti algatas ja rahastas Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning VO EUROPE'i 
(https://www.vo-group.be/en) toetusel juhib intervjueerimist ja NBS-i karjäärilehtede koostamist European Schoolnet. Käesolevas dokumendis esitletud tööd on rahastanud ka Euroopa Liidu 
„ERASMUS+“ programmi projekt „STE(A)M IT“ (toetusleping 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), koordinaator European Schoolnet. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt 
korraldaja ning see ei esinda Euroopa Liidu ega Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti arvamust, kes ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

 

Karjäärileht: looduspõhiseid lahendusi uuriv teadlane  

Olen biotehnoloogia doktorikraadiga keskkonnainsener ja töötan teadurina CIIMARis, 

interdistsiplinaarses mere- ja keskkonnauuringute keskuses looduspõhiste lahenduste (LPL) valdkonnas. 

Olen külalisprofessor Saint Josephi ülikoolis (Macau SAR, Hiina) ja Porto ülikoolis (Portugal). Juba pikka 

aega olen lõiminud LPL-iga seotud projekte erinevates kontekstides; Hiljuti osalesin projektides 

„Ökoloogiline ja integreeritud kaitse - ECOSAN“, „Looduspõhised lahendused puhtama ja turvalisema 

Macao jaoks“ ning „COST meede CA17133 – looduspõhiste lahenduste rakendamine leidliku ringlinna 

loomiseks“. Olen osalenud ka mitmetes projektides, mis on seotud kestlikku arengut toetava 

haridusega. Olen inseneride kutseühingu (Põhja piirkond) vanem- ja juhatuse liige ning Portugali riikliku 

haljaskatuste ühenduse asepresident. Mul on aktiivne roll keskkonnahariduses ning teen koostööd LPL-

i ja kliimamuutuse leevendamis- ja kohanemismeetmetega seotud ühenduste, ettevõtete ja 

omavalitsustega.   

 

 

Oma töös teadlasena keskendun looduspõhiste lahenduste (LPL) arendamisele, nagu haljastatud 

katused ja seinad või tehislikud ujuvad märgalad, et lahendada ühiskondlikke probleeme kooskõlas 

kestliku arengu eesmärkidega. Lisaks näevad LPL-id ette ressursside tõhusat kasutamist territooriumide 

kestlikkuse tagamiseks ning vahendina kliimamuutusega kohanemiseks ja selle mõjude leevendamiseks. 

See hõlmab mitmemõõtmelist tööd loodusega ja kindlaid alusteadmisi STEM-i kohta. Lõimin eri 

programme kõrgkoolides väljatöötatud tehnoloogiate ärimudelite testimiseks. Mul on seoses LPL-iga 

kolm tegevusvaldkonda: teadusuuringud, haridus ja koostöö ühendustega. Teen koostööd 

haridusasutuste, omavalitsuste, ettevõtete ja ühendustega. Minu STEM-taust on andnud mulle oskused, 

et enda valitud teel kõrgeimal tasemel tegutseda.  

 

 

Mind on alati huvitanud keskkonna ja looduse dünaamika ja vastasmõjuga seotud teemad. Tahtsin teha 

ühiskonnale midagi head, mida saaksin teha kire ja rõõmuga. Vanaema näitas mulle, mis on 

keskkonnatehnika ja millised on võimalikud teekonnad, mida võiksin pärast ülikooli läbida. Hiljem 

avastasin looduspõhiste lahendustega töötades teadusuuringute maailma. Mõistsin uuenduste 

tegemise, teadmiste omandamise ja teistele edasiandmise, koostöö ja õpetamise kaudu minu ees 

peituvat potentsiaali.   

Cristina Calheiros (teadur ja professor, CIIMAR) 
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Minu tüüpiline tööpäev algab enese kurssiviimisega käimasolevate katsete ja projektidega, mida 

kolleegide ja õpilastega ellu viime. Teen palju proovivõtukampaaniaid katsealadel, kus rakendatakse 

looduspõhiseid lahendusi (LPL), ja töötan laboris. Annan ülikoolis LPL-i tunde ja loenguid ning käin 

põhikoolides, kus töötan samal teemal koos õpetajate ja õpilastega. Viin sageli läbi kursusi 

omavalitsustes töötavatele tehnikutele ja laiemale avalikkusele. Muude tegevuste hulka kuuluvad 

kohtumised käimasolevates projektides osalevate rahvusvaheliste partneritega, teaduskirjandusega 

kursis olemine ja rahvusvahelistel konverentsidel osalemine. Samuti osalen mitmetes liikumistes, mis 

on seotud jätkusuutlikkuse haridusega ning kliimamuutuse leevendamise ja selle mõjudega kohanemise 

meetmete ja looduspõhiste lahenduste levitamisega.  

 

 

Pärast gümnaasiumi lõpetamist ei teadnud ma, mida teha. Kuid minu vaimustus Maa süsteemist, 

inimtegevuse mõjust ja sellest, mida saaks teha selle minimeerimiseks või vältimiseks, viis mind õppima 

keskkonnatehnikat. Käisin Ühendkuningriigis praktikal, mis oli seotud saastunud muldade 

fütoremediatsiooniga. See andis mulle ülevaate, kuidas on „töötada loodusega“, ning sain teadmisi ka 

rahvusvaheliste kogemuste potentsiaalist ja koostöö ja teadmiste vahetamise jõust. Seejärel sain 

Portugali Katoliku ülikoolis doktorikraadi biotehnoloogias ning läbisin kaks järeldoktorantuuri 

veemajanduse, -käitluse ja taaskasutusega seotud looduspõhiste lahenduste alal. Püüan alati olla kursis 

teaduse ja tehnoloogia viimaste edusammudega, suheldes selle valdkonna inimestega ning osaledes 

kõrgema taseme kursustel ja konverentsidel. See on andnud mulle tervikliku ülevaate Maa süsteemist 

ja näidanud, kuidas saan aidata kaasa ühiskonna kestlikumale tulevikule. Minu karjääriteekonda 

iseloomustab valdkondadevaheline lähenemisviis, kus teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 

(STEM) on alati aktuaalsed ja omavahel seotud. 

 

 

Professionaalse taseme põhioskused 

Analüüsivõime: tähtis on hoida end kursis enda uurimisvaldkonna uusimate arengusuundadega. 

Soovitav on analüüsitööriistade rakendamise ja andmeanalüüsi kõrge oskustase. Kindlasti on vaja 

kriitilist mõtlemist ja suurepärast probleemilahendamise oskust.  

Tehnilised ja insenerioskused: looduspõhiste lahenduste uurijad peaksid lähenema igapäevastele 

väljakutsetele, millega nad peavad tegelema, praktiliselt ja vahetult.    

TÜÜPILINE TÖÖPÄEV 

 

ÕPINGUD JA KARJÄÄRITEEKOND 

 

PÕHIOSKUSED 
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Äri: LPL-i rakenduste tasemel võimaldas ärinarratiivide jutustamise oskus mul lahendusi laiendada ja 

korrata, edastades kontseptsiooni sidusrühmadele ja otsustajatele. Mind tunnustati ka mitmete 

auavalduste ja äramärkimistega LPL-i rakendatavust käsitlevate ideede eest. 

Suhtlus: edu võti on avatus koostööle.  Oma töö ja teadusuuringute edusammude levitamiseks olen 

arendanud ka avaliku esinemise ja kirjutamisoskust.  

Infotehnoloogia: samuti on oluline oskus hallata andmeid arvutigraafika kaudu, eriti kui lisate oma leide 

tehnilistele aruannetele, publikatsioonidele ja õppematerjalidele. 

Juhtimine: tähtis on hoida oma õpilased ja meeskond motiveerituna. Lisaks peaks teie uurimistöö olema 

hästi kavandatud, et saavutada ettenähtud tulemused ja kasutada olemasolevaid ressursse 

maksimaalselt ära.  

Turundus: tänapäeval on strateegiline teadustegevuse edastamine erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, 

televisioon, ajalehed jne) ja väljakujunenud võrgustikes väga olulised viisid enda uurimistöö 

edusammude levitamiseks. Seda peaks tegema kaasaval viisil, mis on kõigi jaoks mõistetav ja 

ligipääsetav.   

Isiklikud ja sotsiaalsed oskused: 

motivatsioon ja visadus:  LPL-i valdkonna teadlane peab olema motiveeritud ja vastupidav 

tagasilöökidele. Tal peab olema jõudu jätkata, kui asjad ei lähe plaanipäraselt.  

Uudishimu ja loovus: oluline on hoida avastamiseks avatud meelt ja kasutada loovust uuenduslike 

lahenduste leidmiseks. 

Meeskonnavaim: ainult koostööd tehes ja meeskonnas töötades ning eetiliselt käitudes on võimalik 

ideid ellu viia ja need toimima panna.  

Enesedistsipliin: töödistsipliin ja kõrge organiseerituse tase võimaldavad teha valdkondadevahelist tööd.   

Tootlikkus ja vastutustundlikkus: kui olete oma tööle pühendunud, saavutate kõrge tootlikkuse ja teete 

suurepärast uurimistööd.  

Initsiatiiv: LPL-i teadlasena pean olema proaktiivne, mõeldes ja kavandades võimalusi, kuidas aidata 

lahendada ühiskonna probleeme ja täita vajadusi kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega.  

 

 

Minu oskustega inimene võib töötada akadeemiku, õppejõu või teadlasena; konsultatsioonifirmades, 

mis pakuvad nõu ja teenuseid keskkonnahariduse ja kestlikku arengut toetava hariduse alal; erasektoris 

keskkonna biotehnoloogia ja -inseneeria spetsialistina; avalikus või erasektoris veemajanduse, tahkete 

jäätmete käitlemise ning ökosüsteemi säilitamise ja taastamise ülesannete täitjana – alates 

rakendamisest kuni käitlus- ja hooldusaspektideni; kohalikes omavalitsustes keskkonnaküsimuste 

spetsialistina või kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise strateegiate kavandajana.  

 

KARJÄÄRIVÕIMALUSED 
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Looduspõhiste lahendustega töötades peate teadusuuringutes kasutama valdkondadevahelist 

lähenemisviisi, sest töö loodusega nõuab terviklikku vaadet. See toob kaasa väljakutse tegeleda erineva 

tausta, teadmiste ja arvamustega inimestega, et koos lahendusi uurida ja leida. Teadusuuringute alal 

töötamine on keeruline ka seetõttu, et teie katsete ja nende tulemuste suhtes valitseb suur ebakindlus, 

kuigi see teebki selle nii põnevaks ja paeluvaks. Tunnete, et panustate millessegi kasulikku ja 

tähendusrikkasse. 

 

 

Kui püüate avastada, mida peale gümnaasiumi lõppu teha ja milline õpitee valida, peate vaatama enda 

sisse ja proovima kindlaks teha, millega teile meeldib tegeleda, mis teile rõõmu pakub ja millesse kirega 

suhtute. Niiviisi saate mõelda, kuidas saaksite paremasse maailma panustada ja oma jälje jätta. Olge 

uudishimulik, avatud meelega, ja mis kõige tähtsam, rääkige eri taustaga inimestega. Sel viisil kogute 

mitmekesiseid vaatenurki erinevatest teedest ja karjääridest, mis aitavad teil oma teed leida. Iga kord, 

kui teie kool korraldab kõnesid, loenguid või võõrustab külalisi, kasutage neid võimalusena õppida 

tundma teisi reaalsusi ja saada teadmisi maailmas toimuvast. Uskuge alati oma unistusesse ja viige need 

ellu. 

 

 

Kui vähegi võimalik, proovige oma õpilastele/lastele tutvustada erinevates valdkondades töötavaid 

spetsialiste, et neil oleks võimalus näha eri valikuid, mille kasuks otsustada. 

Proovige aktiivselt nende potentsiaali leida, toetage ja juhendage neid kogu protsessi vältel ning tooge 

esile nende parimad omadused. Lisaks on tähtis neid ärgitada investeerima enda kujunemisse, haridusse 

ja oskuste arendamisse. Kui neile antakse võimalus, õpivad nad ennast paremini tundma ja nad on oma 

valitud tuleviku suhtes enesekindlad. 

 

 

Cristina Calheirose profiil: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Avalik loeng looduspõhiste lahenduse kohta linnade veemajanduses : http://ise.usj.edu.mo/events-

calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

PROOVIKIVID 

TEIE NÕUANDED ÕPILASTELE 

TEIE NÕUANDED ÕPETAJATELE JA VANEMATELE 

LISATEAVE 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
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Algatus COST ringlinnade ja looduspõhiste lahenduste kohta: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – looduspõhised lahendused veemajanduse ja ökosüsteemiteenuste edendamiseks: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portugali haljaskatuste ühendus): https://www.greenroofs.pt/ 

Projekt „Valdkondadevahelise jätkusuutlikkuse hariduse laiendamine“ (WISE): http://wiseproject.info/ 

Kestliku arengu ja sotsiaalse innovatsiooni partnerlus (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Projekt „Geoeetika tulemused ja teadlikkuse suurendamine“ (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materjali on tõlkinud projekt Scientix 4, mida rahastatakse Euroopa Liidu H2020 teadus- ja 

innovatsiooniprogrammist (toetusleping nr 101000063) ning mida koordineerib European Schoolnet 

(EUN). Selle dokumendi sisu eest vastutab ainult korraldaja ja see ei esinda Euroopa Komisjoni (EK) 

arvamust ning EK ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

