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aanuari keskel teatas ajaleht
Postimees, et kaitsem inistee
riumile esitleti Tallinna Teh
nikaülikooli (TTÜ) teadlaste loodud
erikangast, millega kaetud lennuk,
tank või võitleja jääb vaenlase rada
rile nähtamatuks ning tõenäoliselt
pääseb rünnakust.
Ent niinimetatud ime- või võlukanga loojad Marek Strandberg ja
Katrin Idla ei tööta enam TTÜs.
Idla kuulis mullu 29. aprillil, et ta
ei sobi enam sealse kaitse- ja julgeoleku-uuringu keskuse juhiks. Sü
gisel ei valitud teda ka TTÜ keemia
instituudi teaduriks, sest tal pole
viimasel ajal piisavalt Läänes aval
datud teaduspublikatsioone.
Eesti Teadusinfosüsteem näitab,
et aastatel 1991-2004 oli Idla 29 pub
likatsiooni autoriks. Seejärel tegeles
ta kaitseuuringutega, mida hinda
missüsteem ei arvesta. Eesti mõis
tes pole Idla enam teadlane.
Strandberg räägib, et sai paari
aasta eestTTÜ-lt „lahke“ pakkumi
se loobuda doktorandi riiklikust sti
pendiumist, sest tal läheb niigi hästi
ja tal pole seda raha vaja...
Strandberg keeldus. Aga pakku
jale jäi juhtum ilmselt meelde.
Strandberg ja Idla usuvad, et kõi
gel sellel on tugev seos TTÜ rektori
Jaak Aaviksooga. Nad väidavad, et
kaitsealastele baasuuringutele tõm
mati vesi peale, sest juba kaitsemi
n istrin a soosis Aaviksoo kaitseuuringuid kaitseväes, mitte ülikoo
lides.
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sukeldus ta
kaitseuuringute varjatud maailma
sajandi alguses Tartu ülikoolis, kui
töötas sealses tehnoloogiainstituu
dis professor Mati Karelsoni käe all.
Aga peagi tekkis neil konflikt
toonase TÜ rektori Jaak Aaviksooga,
kes peatas palga väljamaksmise. Ka
relsoni „pundi“ palgad olid tollases
mõistes vägagi soliidsed, raha tuli
riigilt ja ka muude lepingute kau
du. Rektor soovis, et teadlased põh
jendaksid oma rasvaseid palku ava
likult ülikooli kodulehel.
Selle asemel kolis seltskond üle
TTÜsse, kus 2004. aastal asutati molekulaartehnoloogia õppetool.
STRA N D BERG I SÕNUL

IDLA OLI 2004. AASTAL tööle asunud
kaitseministeeriumisse, kus tegeles
kaitseuuringute algatamise, koordi
neerimise ja korraldamisega, samu
ti teadusalase koostööga NATOliinis
„Istusin ministeeriumis ja lu
gesin muudkui dolcumente.Tegin
endale selgeks, kuidas NATOs tea
dust tehakse," räägib Idla.
Muu hulgas hakkas kaitse
ministeerium tol ajal nn imekanga loomist rahastama. EAS
selleks raha ei andnud.
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TULI VAID PALJU PAHANDUST: Marek Strandberg nn imekeebiga Postimehe tarbeks poseerimas.

Sõjalise imekanga
loojad jäid tööta
Katrin Idla sai koondamisest teada
oma 50 aasta juubelil. Tallinna
Tehnikaülikool ei pikendanud
lepingut ka tema elukaaslase
Marek Strandbergiga.
SAID ÜLIKOOLIST KINGA: Marek
Strandberg ja Katrin Idla 2011.
aastal, kui kõik veel hästi edenes.

berg roheliste juhina Riigikokku.
IRLi kuulunud Aaviksoost sai sa
mal ajal kaitseminister.
Idla lahkus m in isteeriu m ist.
„Lahkusin ise, Aaviksoo kuulsus au
toritaarse juhina oli ette teada," üt
leb ta. „Tegin ainuvõimaliku otsuse
- olin ju teise erakonna juhi naine."
S E L A JA L S Õ D IS ID E E S T L A S E D Lähis-Idas. Sõdureid ähvardasid pom
mid, mida lõhati raadio teel. Sõja
meeste kaitseks võeti kasutusele se
gajad. Paraku kaasnes nendega tu
gev elektromagnetkiirgus. Sõdurid
vajasid kiirguse eest kaitset.
TTÜs loodi kaitsekeebi prototüüp.
Kui selle kohta ilmusid esim e
sed uudised, hakati Strandbergi
pilkama. Näiteks teatas üks nalja
hammas: «Tegelikult töötas uu
rimisgrupp eesotsas Strandber
giga välja ka teist tüüpi kanga.
Nimelt nähtamatuks tegeva.
Sellega on ainult see häda,
et ei saa eksponeerida. Pole
teist õieti näha..."
Strandbergi sõnul testis
kaitsevägi keepi ja leidis, et
kaitsev mõju on suurepä
rane. Kuid leiutist ei võe
tud kasutusse, sest m is
sioonid Lähis-Idas lõppe
sid peagi.
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Seejärel hakkasid Strandberg ja
Idla koostöös teiste NATO riikidega
uurima nn adaptiivse kamuflaaži te
maatikat. Tegemist on tehnoloogia
ga, mis lubab muutuvates oludes ko
hendada kamuflaažimustrit, et see
paremini toimiks.
Sedagi koostööd fin an tseeris
kaitseministeerium.
2009. AASTAL AVATI TALLINNAS Vaba
dussõja võidusammas.
Samba rajam ise eest vastutas
kaitseministeerium ehk Aaviksoo.
Strandberg ja Idla pakkusid sam
ba loojatele välja tehnoloogia, kui
das võiks samba teha m üstilisena
väljanägevast läbikumavast betoo
nist. Aga neid ei võetud kuulda. Ehitustellimuse sai Tšehhi firma, kes ei
suutnud lubadusi kvaliteetselt täita.
Peagi leidis Aaviksoo end koos
sambaga karikatuurilt, mille Strand
berg joonistas ajalehele Sirp.
Ta oli Aaviksood joonistanud ka
varem, kui too kaotas IRLi juhi vali
mistel Mart Laarile. Hiljem hakkasid Strandberg ja
Idla uskuma, et Aaviksoo võtab krii
tikat isiklikult ja jätab kõik meelde.
Sest peagi toimus uus kokkupõrge.
Novembris 2010 teatas P osti
mees, et kuigi Strandberg tutvustas
oma imekangast avalikult juba neli
aastat tagasi, pole kaitsevägi seda
näinud ja kaitseministeerium ootab
endiselt lõpparuannet.
Leht lisas, et Strandberg sai oma
projektile raha aastatel 2005-2007,
kui tema elukaaslane töötas minis
teeriumi teadus- ja arendustegevuse
nõunikuna. 2008. aastal naine enam
sel kohal polnud ja siis lõppes ka ra
hastamine.
Minister Aaviksoo ütles Postime-
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hele, et „pöörame tähelepanu ka või
malikule huvide konfliktile".
Samal õhtul esines minister «Ak
tuaalses kaameras". Ta teatas, et kõik
teadusuuringud ei õnnestu ja ei pea
gi õnnestuma.
Strandberg põrutas vastu, et le
pingud kaitsem inisteerium iga on
konfidentsiaalsed ja ministeerium
teab väga hästi, miks aruandeid pole
esitatud.Ta demonstreeris ajakirja
nikele „imekanga“ tööd: selgus, et
tolle sisse mähitud mobiiltelefoni
le ei saanud helistada, sest signaal
ei jõudnud kohale.
Skandaalil oli ka poliitiline var
jund: alanud oli 2011. aasta Riigiko
gu valimiste kampaania.

KES VIIMASENA
NAERAB, NAERAB
PAREMINI? Marek
Strandberg
joonistas Sirbile
karikatuure, mille
tegelaste sekka
» sattus ka Jaak
Aaviksoo.

Strandberg ja
Idla oma tehnoloogia arendamise
eest NATO kõrgeima teadusauhinna.
Töögruppi juhtis Hollandi arendus
keskuse TNO füüsik Pieter Jacobs.
Kaitseministeerium andis auhin
na kohta välja pressiteate, kuid üld
sus ei pööranud sellele tähelepanu.
2014. aastal asutas toonane rek
tor Andres Keevallik TTÜsse kait
se- ja julgeoleku-uuringute kesku
se. Selle juhiks sai Katrin Idla.
Keskus tegutses sisuliselt vahendusüksusena. Strandberg teatas aja
kirjas Sõdur, et kamuflaažitehnoloo giate projektide koordinaator ja teh
niliste lahenduste rahastaja on NATO
teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon.
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2012. AASTAL PÄLVISID

SUVEL 2015 VALITI Jaak Aaviksoo TTÜ
rektoriks. Algasid reformid.
Peagi andis rektor välja käskkir
ja teha kaitse- ja julgeoleku-uurin
gute keskuses audit. Idla imestuseks
oli üks auditi tegijatest keskuse en
dine töötaja ning hankekomisjoni
liige ehk ta uuris iseenda tegevust.
Idla sõnul tehti vaid formaalseid
etteheiteid. «Näiteks: miks me ei tei
nud üht hanget. Aga see oli riigisala
dusega kaetud hange, kus võib teha
suunatud pakkumisi," kaitseb Idla
oma tegevust. Ette heideti ka kont
rolli- ja aruandlussüsteemi puudu
mist. «Meil olid tööl vaid mina poo
le kohaga ja juhi abi. Keda ma siin
oleksin kontrollinud?"
Pärast auditit teatasid teadus-

prorektor Renno Veinthal ja perso
naliosakonna juhataja Mare Pihel
Idlale, et tem a ametikoht koonda
takse. See juhtus päeval, mil Idla sai
50 aastat vanaks. Mis võiks olla pa
rem «juubelikingitus"?
«Mul polnud õrna aimugi, mida
nad tahavad rääkida, kui sain kut
se," ütleb Idla. «Minu koormus ole
vat liiga väike. Aga septembris võe
ti ikkagi tööle uus kaitseuuringute
koordinaator."
Suvel keeldus TTÜ sõlm im ast
Strandbergi ja Idla poolt mitu kuud
ette valmistatud lepingut ühe riik
liku tellijaga.
Strandbergi sõnul põhjendas
in stitu u d i toonane ju h t Mihkel
Kaljurand keeldum ist ülaltpoolt
tulnud korraldusega.
«Meie tegevus oli projektipõhine. Kui öeldi, et uut lepingut me ei

RAHULIK
REKTOR: Jaak
Aaviksoo oli
Strandbergi
jutust
hämmeldunud
ega pidanud
vajalikuks
seda pikalt
kommen
teerida.

sõlmi, oli mulle selge, et siin mul
enam perspektiivi ei ole," ütleb Idla.
2016. aasta lõpus lõppesid Idla ja
Strandbergi töölepingud TTÜs.
tundis Postimees
jälle huvi «imekanga" vastu. Sündis
artikkel «Strandbergi imekangas
tootmiseks valmis".
See tõi kaasa vastureaktsiooni.
Mihkel Kaljurand saatis Strandbergi
le kirja, et saladuste avaldamine pole
kooskõlas lepinguga, mis kehtib üli
kooli ja kaitseministeeriumi vahel.
Teadusprorektor Veinthal ähvar
das Strandbergi ja Idlat trahvinõudega. Strandberg avaldas selle kirja
oma Facebooki seinal.
Strandbergi ja Idla sõnul ei reet
nud nad mingeid saladusi.
Idla väitel soovitas ministeerium
neil oma avastusi propageerida.
Strandberg kirjutaski 2014. aastal
artikli ajakirjale Sõdur. TTÜ kaitse
uuringute keskust külastas ETV saa
te «Kapital" võttegrupp. Imekanga
loojad rääkisid oma tööst avalikel
ettekannetel.
Postim ehes ei ilmunud nende
sõnul midagi uut. Kord juba avalda
tud info ei saa olla konfidentsiaalne.
Kaitseministeeriumis kaitseinvesteeringute osakonda juhtiv Kusti
Salm ütles Ekspressile, et Strandberg
jättis oma suhtlemise Postimehega
kokku leppimata ja see pole sobiv käi
tumine. „Ei pea olema James Bond või
mõni muu luureguru, et öelda, mis on
selle keebi funktsioon ja kus seda ka
sutatakse. Niimoodi käitudes võime
sadu tuhandeid eurosid korstnasse
kirjutada, sest potentsiaalne vastane
saab teada, mida me kasutame."
TÄNAVU JAANUARIS

K A IT S E A L A S E D BA A SU U R IN G U D ü li
koolides lõpetatakse, usuvad Strand
berg ja Idla. Teadusraha läheb edas
pidi Tartus asuvale Kaitseväe Ühen
datud Õppeasutustele või otse era
firmadele.
Kusti Salm selgitab, et varem tu
lid ülikoolid ise kaitseväe ja m inis
teeriumi jutule ning «müüsid" nei
le oma uurimisideid. Krooniajal ula
tus mõne projekti hind kümnetesse
miljonitesse, kuid töid ei võetud ka
sutusele, sest neid polnud kaitseväel
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vaja. «Strandberg ja Idla olid meie
keskuse kuldkliendid," märkis Salm.
Nüüd käivad asjad vastupidi:
kaitsevägi on tellija ja teadlased
teevad, mida sõjaväelased soovivad.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
tegutsevad koordinaatorina.
ei soovinud Ekspres
siga kohtuda.Ta saatis mõnelauseli
se kirja, kus mainis, et «Strandbergi
seisukohad on kummastavad ja aru
saamatud. [—] Meil pole olnud otse
seid tööalaseid kokkupuuteid, mis
võimaldaks tema subjektiivsetesse
ja otseselt valedesse väidetesse kui
dagi suhestuda."
Professor Mihkel Kaljurand teatas,
et TTÜ koostöö kaitseministeeriumi ja
Eesti lcaitsejõududega on olnud vilja
kas ning jätkub. Marek Strandberg on
samuti jätkuvalt Tallinna Tehnikaüli
kooli doktorant ning ülikool on kind
lasti huvitatud koostööst võimekate
teadlastega ka edaspidi, kui Strand
berg ja Idla oma käitumisega seda just
ise võimatuks ei muuda.
Ta lisas: «Mulle isiklikult tundub
veider nende soov lahata avalikkuses
teemasid ja esitada süüdistusi, mille
le nad teavad, et ülikool ei saa lepin
gutest tulenevate konfidentsiaalsuskohustuste tõttu vastata. Hea ja an
dekas teadlane ei pruugi lihtsalt mit
te alati olla ka võimekas ja täpne ad
ministraator. Kuna pigem on tulevi
kus ette näha kaitseuuringute alase
koostöö suurenemist, otsustasime
ülikooli sees selle valdkonna koor
dineerimise ümber korraldada. Loo
dan väga, et Strandberg ja Idla saa
vad oma isiklikust solvumisest üle."
«See on muidugi sümptomaati
line, et härrad arvavad, et kõik nen
dega seotu on põhjustatud isikli
kust solvum isest," teatas Strand
berg. «Administratiivne ebaprofes
sionaalsus ning suutmatus inimes
tega toimetada nagu ka pidev võimu
kuritarvitamine: selle nimi on aka
deemiline vägivald."
Ta ehitab praegu moodsaid tei
saldatavaid betoonm aju nim ega
Koda. Katrin Idla töötab Keemilise
ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.
Imekangas on aga endiselt m i
dagi müstilist.
JAAK AAVIKSOO

