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1 Ajalugu ja tutvustus 

Robotex on Euroopa suurim robotivõistlus, mis toimub Tallinna Tehnikaülikooli 

koordineerimisel koostöös Tartu Ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega. Üritus 

leiab aset juba kuueteistkümnendat korda. Esimene võistlus toimus aastal 2001 TTÜ 

klassiruumis. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, labürindi läbimises, 

võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, veerallis, rallikrossis, merepäästes ja 

teistes ülesannetes. Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest ja ülikoolidest, 

ettevõtetest ning ka välismaalt. Alates aastast 2008 toimub üritus avalikkusele palju suuremalt 

ja avatult kõigile, et kaasata võimalikult palju robootikast ja tehnikast huvitatuid. Sellega seoses 

leiavad Robotexil aset erinevad väljapanekud, näitused ja noortele suunatud töötoad. Alates 

2010. aastast on võistlus mitmepäevane, mis võimaldab korraldada erineva raskusastmega 

võistlusi ning tuua kokku kõik robootika-, teaduse- ja tehnikahuvilised. Robotexi raames on 

viimasel kuuel korral toimunud ka Tehnoloogianäitus. Seeläbi tehakse koostööd mitmete 

maailma mastaabis tuntud ettevõtete ja organisatsioonidega, mille näiteks oli 2013. aastal ÜRO 

peasekretär Ban Ki-mooni külaskäik ning innustav kõne. 2015. aastal saavutas Robotex 

mitteametlikult suurima robotivõistluse tiitli Euroopas, mida külastas teiste seas ka Vabariigi 

president hr Toomas Hendrik Ilves. 

2 Robotex 2016 lühikirjeldus 

Robotex 2016 toimub 2. - 4. detsembril. Kolmepäevasel kogupereüritusel leiavad aset 

rahvusvahelised robotivõistlused tuntud ja uutel võistlusaladel. Kokku on planeeritud 

kakskümmend kolm erinevat põhi- ning lisavõistlust, mis korraldatakse eesmärgiga pakkuda 

võimalust osalemiseks ning oma oskuste arendamiseks kõigile - algkooliõpilastest 

kõrgetasemeliste robotiehitajateni välja. Huvilisi, kellel puudub varasem kokkupuude 

robootikaga või kes pole leidnud võimalust robotit ehitada, oodatakse osa võtma 

mitmesugustest töötubadest. Viimased viiakse läbi oma ala spetsialistide poolt, kelle 

juhendamisel saab lahendada nii programmeerimisel kui ka mehaanikal põhinevaid ülesandeid. 

Lisaks on palju uudistamist interaktiivsel Tehnoloogianäitusel, kuhu sellel aastal ootame ligi 

40 erinevat eksponenti 150 erineva eksponaadiga. 2016. aastal koostatakse parimatest loovate 

konkursside töödest traditsiooniliselt näitus, mida iga külaline nautida saab. Projektist 

oodatakse osa võtma üle 2 000 robotiehitaja ning ligikaudu 16 000 pealtvaatajat. Robotex 2015 

kokkuvõtvat klippi näeb SIIT, timelapse on leitav SIIT ja pildialbumi leiab SIIT. 

https://www.youtube.com/watch?v=qgmxy5D_f_g
https://www.youtube.com/watch?v=L6IUxFzjN2U
http://www.robotex.ee/_new/galerii


3 Eesmärgid 

3.1 Robotexi missioon 

Äratada lastes ja noortes huvi tehnikaerialade ja teaduse vastu ning olla number üks teerajaja 

insenerierialadele õppima minemisel. 

3.2 Robotexi visioon 

Pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust Eestis ning jõuda aastaks 2017 

maailma suurimaks robotitevaheliseks võistluseks. 

3.3 Robotexi strateegilised eesmärgid 

 Tekitada noortes huvi tehnikaerialade, teaduse ja robootika vastu. 

 Kasvatada Eesti robotiehitajate taset rahvusvahelises konkurentsis.  

 Tagada interdistsiplinaarse robootika (mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika, 

tootedisaini) arengu järjepidev kasv. 

 Kajastada Eesti innovaatilist ning konkurentsivõimelist teaduspõhist arengutegevust 

välismaailmas. 

 Arendada sünergilist koostööd tehnikast huvitatud inimeste, tulevaste inseneride ning 

ettevõtete vahel. 

 

Robotex 2015 

  



4 Robotexi sihtgrupid ning mõju ulatus 

4.1 Sihtgrupid ja kaasamine 

Sihtgruppide kaardistamisel on iga aastaga üha rohkem rõhku pandud noorematele, kuna 

väärtushinnangute kujundamine on oluline juba varajases eas. Oluline on reaalteaduste ja 

insenerialade propageerimine ning noortes nimetatud valdkondade vastu huvi tekitamine, mis 

on tänases majandussituatsioonis Eesti jaoks äärmiselt olulise tähtsusega nii kestliku 

majanduskasvu kui ka konkurentsivõime kindlustamisel. Lisaks panustatakse järjest enam 

rahvusvahelisusele ning välisvõistlejate kaasamisele. Seda just eesmärgiga näidata Eesti taset 

robootikas ja luua soodne keskkond üliõpilasvahetusteks ning koostööks. 

 Lasteaialapsed ja algkooliõpilased – üks peamisi sihtgruppe, kelle kaasamine LTT 

erialadel õppimiseks peab saama alguse juba varajases nooruses. 

 Kooliõpilased ja tudengid – kaasatakse antud projekti eesmärgiga populariseerida ja 

tutvustada teaduse- ning tehnoloogiaalaseid saavutusi ning pakkuda kõikidele noortele 

võistluste kaudu reaalseid väljundeid oma teadmiste rakendamiseks. 

 Ettevõtjad – Robotex on koht ettevõtetele, kes tahavad saada Eestis suuremat kõlapinda 

ning tutvustada ennast laiemale tehnikast huvituvale publikule. Kindlasti lähendatakse 

omavahel ka ettevõtja ja tudeng, mille kaudu võivad tekkida uued töö- ja praktikakohad. 

 Teadusasutused – koostööd tehakse erinevate erialaseltside ning -asutustega, et tagada 

teadussaavutuste ning -projektide populariseerimise kaudu jätkusuutlik teadlas- ja 

tudengkond. 

 Tehnikahuvilised – Robotexile oodatakse kõiki tehnikahuvilisi mistahes vanuses, et 

saavutada suurem kõlapind ning tutvustada tehnoloogiamaastikul toimuvat kõigile, 

keda antud teema huvitab. 

 2016. aastal panustatakse rahvusvahelise haarde suurendamiseks senisest enam 

ressursse. Eesti mastaabis kaasatakse Robotexi juba praegugi kõik huvitatud, kuid 

visiooni nimel peab välisvõistlejate osakaalu tõstma vähemalt pooleteise kordselt. 

Statistiliselt on ligikaudu viiendik võistlejatest väljastpoolt Eestit, kuid 2016. aasta 

Robotexil püütakse osakaalu tõsta kolmandikuni. 

 

 

 

 



4.2 Robotexi mõju ulatus 

 Robotexi meediakampaania ulatus ~ 1 000 000 kontakti (tele, trükk, turundus jne). 

 Robotexi kommunikatsiooniplaani ulatus ~ 2 700 000 kontakti (teleesinemised, 

intervjuud, raadio, artiklid, ürituse otsekajastus, 2015 a. monitooringu põhjal) 

 Robotexi ürituse jälgijate arv ~ 20 000 inimest (pealtvaatajad ja otseülekande jälgijad). 

 Robotexi osalejate arv ~ 5 000 inimest (võistlused, loovad konkursid, töötoad). 

 Kaasatud ettevõtete arv ~ 200 organisatsiooni ja ettevõtet (tehnoloogianäitusel osalejad, 

sponsorid, korraldajad, toetajad, võistlejad). 

 

  
Noor robotiehitaja Tudengid joonejärgimise finaalis 

  
Robotex 2015 võistlejate ala Lapsed tööstusrobotit uudistamas 

 

  



5 Vajalikkus 

Robotex on eelkõige noortele suunatud tehnikateaduseid populariseeriv iga-aastane üritus, 

mille peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi tehnoloogiahariduse vastu. Selle tulemusena 

tekiks jätkusuutlik hulk edukaid interdistsiplinaarseid (mehaanika, infotehnoloogia, 

elektroonika, tootedisain) insenere ja erialaspetsialiste, kes orienteeruksid mehhatroonika 

valdkonnas ja omaksid kogemusi meeskonnatöös nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. See 

on üks meede, mis kindlustab Eesti konkurentsivõime teaduspõhises arendustegevuses ning 

tootmises laiemalt. 

Järjest enam oluliseks muutub koostöö tihendamine tudengite, teadusklubide ja ettevõtete 

vahel. Ettevõtetel, kes presenteerivad ennast Robotexil, on suur tõenäosus leida tulevasi 

insenere. Robootikaga tegelemiseks ja inseneriks sirgumiseks vajavad noored aga ettevõtete 

materiaalset toetust. Seetõttu püüabki Robotex mõlemad sihtgrupid kokku viia ning koostöö 

suurendamisel tudengiteadusklubide ning ettevõtete vahel abiks olla. Lisaväljundina võimaldab 

Robotex tõsta ettevõtete kõlapinda ning turustada oma tooteid/teenuseid õiges sihtgrupis. 

Robotex on vajalik robootika arenguks Eestis. Kodumaal tegutsevate robotiklubide arengu 

kiirendamiseks on vaja reaalset väljundit, kus saab katsetada erinevaid insenertehnilisi 

lahendusi. Samuti soodustab antud üritus koostööd ülikoolide ja teadusasutuste vahel. Seda 

ilmestavad ettevõtete ja ülikoolide segavõistkonnad ning töötoad, mida korraldatakse ühiste 

eesmärkide saavutamiseks. 

  

Robotex 2014 võistlejate ala Kuldsponsor auhinnaraha tšekile alla 

kirjutamas 



6 Noortes huvi tekitamine robootika vastu 

6.1 Töötoad 

2008. aastast saadik on Robotexi raames korraldatud erinevaid töötube. Väga populaarseid 

ettevõtmisi on läbi viidud mitmetel erinevatel teemadel. Robootikaalastest on toimunud 

Sumorobotite programmeerimine, robottankide lahing ning LEGO-robotite ehitamine. Samuti 

on kaasatud ka teisi robootikaga üpriski põimuvaid teemasid, nagu IDE – Insener Disainer 

Ettevõtja ning Ahhaa keskuse korraldatud töötuba. 2013. aastal sai oma kätt ja 

programmeerimisoskust proovile panna reaalse tööstusroboti juhtimisel. 2014. ja 2015. aastal 

lisandusid jootmine, mikrokontrolleri programmeerimine edasijõudnutele, Arduino Folkrace, 

lauaarvuti lammutamine ning lasteaiaealised valmistasid WeDo töötoas oma esimese liikuva 

roboti. Robotexi üheks suunaks on pakkuda praktilist ning käelist robotitega seonduvat tegevust 

ka neile, kellel endal ehitusalased teadmised puuduvad või pole võimalust antud alaga tegeleda. 

Töötubades viiakse läbi erinevaid robootikaga seonduvaid seminare ning õpetatakse reaalset 

programmeerimist ning robotiehitust. Mõnede töötubade lõpptulemusena valminud robotitega 

korraldatakse ka minivõistlused. 

  

LEGO robotite töötuba Meisterdamise töötuba 2012. a.  

  

MERKUR konstruktorite väljapanek Noor robootik puidu treimist harjutamas 

  



6.2 Loovad konkursid 

Loovate konkursside integreerimine Robotexiga sai alguse 2008. aastal. Esmalt kaasati 

robotivõistluse kõrvale fotokonkurss. 2009. aastal korraldati joonistus- ning esseevõistlus. 

Järgnevatel aastatel piirduti joonistus- ning fotokonkursiga. 2012 lisati ka videokonkurss ning 

üle-eelmisel korral digitaaljoonistusvõistlus, mis koguvad toetajaskonda ning populaarsust. 

Eelneval aastal korraldati kokku kuus konkurssi, kus uute aladena olid esindatud meisterdamine 

ja luuletamine. Kuna uued konkursid olid väga populaarsed, siis 2016. aastal jätkatakse 

vähemalt samas mahus. Igal aastal eksponeeritakse parimaid töid ka Robotexil, mis peaks 

suurendama võistlusmomenti ning innustama osalejaid. Robotexi projektijuhid on arvamusel, 

et reaalteaduste propageerimist tuleb alustada maast madalast ning loovad konkursid on üks 

meede, mis seda võimaldab. Lõpptulemusena kaasatakse mitmed sihtgrupid, alates 

eelkooliealistest kuni konkreetse ala fanaatikuteni välja. 

  
Lasteaia meisterdamised 2014 2014 joonistusvõistluse võitja 

  
2015 aasta näitus 2015 fotokonkursi võitja 

 

  



6.3 Tehnoloogianäitus 

2008. aastal toodi robotivõistluste kõrvale ka Tehnoloogianäitus eesmärgiga teha üritus 

külastajatele põnevamaks ning anda võimalus tutvuda innovatiivsete lahenduste ja 

tehnoloogiatega. Selleks, et mahukat tehnoloogiaekspositsiooni majutada, viidi üritus TTÜ 

Spordihoone katuse alla. Tehnoloogianäitust on Robotexil korraldatud sellest ajast peale iga 

kahe aasta tagant. 2012. aastast alates toimub Tehnoloogianäitus suure huvi tõttu juba igal 

aastal. Sel korral oodatakse väljapanekule umbes 150 erinevat eksponaati. Tehnoloogianäituse 

eesmärgiks on tuua tehnikast huvitatute ette viimase aja saavutused tehnoloogia vallas ning 

populariseerida interaktiivsete toodete kaudu LTT erialasid. Samuti orienteerutakse ettevõtete 

ning tudengite lähendamisele kui tulemusele väga suure tõsidusega, et oleks tagatud inseneride 

järelkasv ning üliõpilastele oleksid garanteeritud kvaliteetsemad töö- ning praktikakohad. 

Soovi korral eksponeerida enda innovaatilisi tooteid või huvitavaid projekte 

Tehnoloogianäitusel, võtta ühendust Projektijuhiga - Marti Arak (marti.arak@robotex.ee, 

58192213). 

  
Pommirobotid Tehnoloogianäitusel Lapsed Robotinoga mängimas 

  
Droon KX-12 ABB tööstusrobot 

  

mailto:marti.arak@robotex.ee


7 Robotex meedias 

Robotexi meediakampaania väärtuseks oli kahe viimase aasta peale kokku ligikaudu 200 000 

eurot, mis näitab projekti võimekust ning meediakontsernide koostööhuvi. Turunduskampaania 

on aasta-aastalt kasvanud. See kajastub eelkõige pealtvaatajate ning võistlejate arvus, mis on 

viimaste üritustega mitmekordistunud. Aastal 2013 leidis Robotex kajastust ligi 80 erinevas 

meediakanalis ja -allikas. Robotexi on kahel korral külastanud ka Eesti endine haridus- ja 

teadusminister Tõnis Lukas ning 2013. aastal pidas Robotexil kõne ÜRO peasekretär Ban Ki-

moon. 2014. aastal külastasid Robotexi suursaadikud Tšehhist, Austriast ja Jaapanist. 2015. 

aastal pidasid Robotexil kõne haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning Vabariigi president 

Toomas Hendrik Ilves. 

Auhinnad ning tunnustused: 

 Eesti teaduse populariseerimise auhind I preemia – Robotex 2008; 

 Tallinna Tehnikaülikooli aasta tudengitegu – Robotex 2009; 

 Parim reklaam TTÜle – Robotex 2010; 

 Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni liidu „Aasta Tegija“ – Robotex 2012; 

 TTÜ parim tudengiüritus – Robotex 2012. 

 

  
Robotex 2013 Postimehes Robotex 2013 karikatuur 

 

  



8 Võistlusülesanded 

Tänavusel, kuueteistkümnendal Robotexil, planeeritakse kokku kakskümmend põhi- ning 

lisavõistlust. Väljakutse leiavad kõik olenemata tehnilisest tasemest ja vanusest. Paljud 

võistlusülesanded on koostatud rahvusvaheliste standardite alusel, mis annab võimaluse hiljem 

samade robotitega ka mujal maailmas konkureerida. 

1. Mikro Sumo 

2. LEGO Sumo 

3. Mini Sumo 

4. 3 kg Sumo 

5. iRobot Sumo 

6. 3 kg LEGO 

Sumo 

7. Veeralli 

 

8. Labürint 

9. LEGO joonejärgimine 

10. Joonejärgimine 

11. Joonejärgimine 

takistustega 

12. ICD Grand Challenge  

13. Linna läbimine 

14. LEGO WeDo 

15. Jalgpall 

16. NAO jalgpall 

17. Freestyle 

18. Folkrace 

19. Droonide takistussõit 

20. VEX 

21. Haridusrobotite võistlus 

22. LEGO WeDo 

23. Mõttejõud 

 

Võistlusreeglitega saab tutvuda meie kodulehel: www.robotex.ee. 

  

  

Robotex 2013 jalgpalli võistlusväljak LEGO Sumo võistlus 

  

NAO humanoidrobotite etteaste 3 kg Sumo matši võitmine 

http://www.robotex.ee/


9 Oodatav tulemus 

Mõõdetav tulemus: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Võistluspäevade arv: 1 1 2 2 3 2 2 3 3 

Külastajate arv: 1800 1500 2600 2100 6500 11800 11000 14000 16000 

Robotivõistluste arv: 1 1 2 3 9 10 12 17 23 

Võistlejate arv: 100 100 173 204 573 503 882 1574 2000 

Roboteid kokku: 19 20 36 77 156 196 367 534 1000 

 ülikoolidest 14 16 17 29 51 45 81 96 100 

 üldhariduskoolidest 2 3 18 38 87 106 181 286 630 

 välismaalt 1 0 1 7 14 39 95 142 250 

 ettevõtetest 2 1 0 3 4 6 10 10 20 

Töötubadest osavõtjaid: 90 110 130 143 200 306 405 853 3000 

Loovad  konkursid:  250 220 250 689 250 1118 1721 1433 2000 

 

10 Robotex 2016 

Robotex 2016 toimub 2. - 4. detsembril TTÜ Spordihoones (Männiliiva tänav 7). 

Kolmepäevasel üritusel toimuvad rahvusvahelised robotivõistlused tuntud võistlusaladel. 

Mõõtu on võimalik võtta kahekümne kolmel erineval robotivõistlusel, lisaks on palju 

uudistamist Tehnoloogianäitusel ning näeb ka parimaid loovate konkursside töid. Samuti 

toimuvad erinevad autasustamised ning kõikidel robootikahuvilistel on võimalik osa võtta 

erinevatele vanusegruppidele mõeldud töötubadest. Esmakordselt korraldatakse kõikidele 

tehnikauvilistele ka teaduskonverents “Robotex goes Space”. TTÜ Spordihoones aset leidvast 

projektist ootame osa võtma 2 000 robotiehitajat ning ligikaudu 16 000 pealtvaatajat. Robotexi 

korraldab Tallinna Tehnikaülikool koostöös Tartu Ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia 

Sihtasutusega. 

http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&bbox=537484.24218857,6583451.7344679,539587.75781357,6584846.2657179&search=%7B%22tab%22:0,%22page%22:0,%22query%22:%7B%22text%22:%22m%C3%A4nniliiva%20t%C3%A4nav%207%22,%22provider%22:%22address%22%7D,%22object%22:%7B%22e%22:538536.00000107,%22n%22:6584149.0000929,%22ttip%22:%22%20M%C3%A4nniliiva%20t%C3%A4nav%207,%20Mustam%C3%A4e%20linnaosa,%20Tallinna%20linn,%20Harju%20maakond%22%7D%7D


 


