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Teadustaristu mõiste

Teadustaristud on vahendid (labor, aparatuur, seadmed, kollektsioonid, arhiivid, 
struktureeritud informatsioon või nende kompleks) ning nende vahenditega 
seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, 
mida kasutatakse teadus- ja arendustegevuses uute teadmiste loomisel, teadmiste 
ülekandmiseks, vahetamiseks ja/või säilitamiseks. Teadustaristud võivad olla 
kas ühes kindlas kohas asuvad (nt teleskoop, sünkrotron), hajus-struktuurid (nt 
biopankade võrgustik), millel võib olla keskne/ühine teenus või virtuaalsed (nt 
andmebaasid, arhiivid) jms, millele on võimalik juurde pääseda lõppkasutaja 
töökohalt.

Teekaardi eesmärk

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis 
sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse 
infrastruktuuriüksustest. Teekaardi koosseisu lülitatavad infrastruktuurid võivad 
olla nii füüsilised objektid ja võrgustikstruktuurid kui ka liikmesused rahvusva-
helistes teadustaristu organisatsioonides. Teekaarti täiendatakse regulaarselt 
(3-4 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Teadustaristu 
lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objektidele 
tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele rahastusotsustele.

Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu on kinnitatud „Eesti teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine 
Eesti““ rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisana Vabariigi Valitsuse 
14.02.2019 korraldusega nr 43.
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Head lugejad!

Teie käes olev trükis on Eesti teadustaristu teekaart. 
See on nagu värav mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa 
teadusmaailma. Lisaks kirjeldustele ja kontaktandmetele 
on trükisesse koondatud infot Eesti praeguste ja alles 
kavandatavate osaluste kohta Euroopa suurtes teadus-
taristutes. 

Tipptasemel teaduse tegemine nõuab juurdepääsu väga 
mitmekesistele uurimiskeskkondadele. Tänapäeval ei piisa 
sobivate tingimuste loomisest Eestis, vaja on eelkõige 
rahvusvahelist koostööd. Ühiste uute taristute loomine, 
paiknegu need siis füüsiliselt lähestikku või hajusalt, on 
aina mõttekam, kulutasuvam ja uurimisvõimalusi avar-
davam. Järjest enam on päevakorda tõusnud ressursima-
hukate uurimiskeskkondade jätkusuutlikkus, mistõttu 
on vaja arendada ühistegevust nii Eestis kui Euroopas. 

Ettepaneku niisuguse teekaardi loomiseks tegi SA Eesti 
Teadusagentuuri teadustaristu komisjon, mille töös osa-
lesid Eesti Teaduste Akadeemia liikmed, ülikoolide välja-
paistvad teadlased, erinevate riigiasutuste ametnikud 
ning erasektori eksperdid. Komisjoni ettepane-
kut toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi 
teaduspoliitika komisjon ning Teadus- ja 
Arendusnõukogu. Nagu näete, on ühis-
töö kandnud head vilja. 

Koostatud teekaart annab parema 
võimaluse arvestada riiklike prioritee-
tidega rahastamisotsuste tegemisel. 

Eesti toetas teekaardi objektide väljaarendamist juba 
eelmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil. Käesoleval 
perioodil, aastatel 2014–2020, on koostatud teekaardi 
alusel investeeringute kava kogumahuga 30,9 miljonit 
eurot, millest 26,3 miljonit eurot moodustab Euroopa 
Liidu tõuketoetus. Kogumahust 20,1 miljonit eurot eraldas 
valitsus investeeringuteks juba 2016. aastal. Ülejäänud 
raha eraldatakse teise investeerimisettepanekute kogu-
mise vooru alusel, kus osalevad uued ja rahastust seni 
mitte saanud objektid.

Kiiresti ja keerukamaks muutuvas maailmas on just 
teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon need alus-
talad, millele tuginedes saab ühiskond areneda. Selle 
tulemusel saab suurendada tootlikkust majanduses ning 
tõsta inimeste elatustaset, koos sellega arusaadavalt ka 
parandada elukvaliteeti ning heaolu. Eesti riigi, keele, 
hariduse ja kultuuri käekäik on otseselt seotud teadus- 
ja arendustegevusega, milleks teadlased vajavad häid 
töötingimusi.

Loodan, et koostatud teekaart pakub kõigile luge-
jaile tarvilikku informatsiooni ning ärgitab 

mõtteid konstruktiivseks teadustegevuseks 
tulevikus. 

Mailis Reps
haridus- ja teadusminister

Foto allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium
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Sissejuhatus
Käesolev Eesti teadustaristu teekaart 2019 on järjekorras 
juba kolmas. Senise kaheksa aasta jooksul on teekaart 
kui pikaajalisem strateegiline planeerimisvahend riigile 
olulistest suuremahulistest teadustaristutest leidnud 
kindla koha nii teadlaskonna kui riigiametnike töölaual. 
Teekaardi näol on tegemist mittepingerealise, kogu riigis 
suurt mõju omavate teadustaristute nimekirjaga. See 
nimekiri ei kujuta endast rahastamisotsust, kuid on üheks 
oluliseks sisendiks edaspidiste strateegiliste otsuste, sh 
rahastamisotsuste tegemisel. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi pöördumise põhjal anti 
2017. aasta lõpus SA Eesti Teadusagentuurile (ETAg) 
ülesanne analüüsida olemasolevate teekaardi objektide 
tegevust ning teha ettepanekud uute võimalike objektide 
lisamiseks, samuti anda nõu teadustaristu küsimustes. 
Nimetatud ülesande täitmiseks moodustati ETAgi juha-
tuse esimehe 12.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/161 
riigi, ettevõtluse ja akadeemilise sektori esindajatest 
teadustaristu komisjon.

Komisjon tugines oma töös ETAgi koostatud ja komisjonis 
kinnitatud dokumendile „Eesti teadustaristu teekaardi 
uuendamine 2018“2. Selle alusel töötati välja nii vahe-
aruandluse kui uute taristuettepanekute vormid, mis 
osaliselt eeltäideti olemasolevate andmetega. Lähtuti 
soovist võimalikult vähe koormata vahearuannete ja 
uute taristuettepanekute esitajaid ning olla paindlikud 
erinevate taristuvormide tarvis. Vormide koostamisel 
tuli arvestada uute ja juba käimasolevate objektide eri-
sustega, samuti osalemisega Euroopa Teadustaristute 
Strateegiafoorumi (ESFRI – European Strategy Forum on 
Research Infrastructures) teekaardi objektides või teistes 
rahvusvahelistes teadustaristutes, millega võimaliku liitu-
mise otsus langetatakse Eesti riigi (Vabariigi Valitsuse või 
Riigikogu) tasemel. Teekaardiga seonduvaid tegevusi ja 
ajalugu on üksikasjalikumalt selgitatud teekaardi eelmise 
vooru tulemusi kajastava „Eesti teadustaristu teekaart 
2014“3 sissejuhatuses.

Tähtajaks (04.05.2018) laekusid komisjonile vahearuan-
ded kõigilt 18 seniselt teekaardi taristuobjektilt ning 15 
uut taristuettepanekut, millest kaheksas ettepanekus 
kajastus soov liituda ESFRI teekaardi objektiga või muu 
rahvusvahelise teadustaristu organisatsiooniga. Iga vahe-
aruannet ja uut taristuettepanekut hindasid ning koos-
tasid hindamisjuhendile toetudes kirjaliku raporti kaks 
komisjoni kuuluvat eksperti, kellest üks oli raportööriks 
komisjoni hindamiskoosolekul. Lisaks pidid kõik komisjoni 
liikmed tutvuma kõigi vahearuannete ja uute taristuette-

1  http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/02/juhatuse-k%C3%A4skkiri.pdf, http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/juhatu-
se-k%C3%A4skkiri-muudetud.pdf 

2  http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/Teekaart-2018-hindamisprotsess.docx 
3  http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2013/05/Eesti-teadustaristute-teekaart.pdf 

panekutega ning andma motiveeritud hinnangu teekaarti 
jätmise või teekaarti lisamise kontekstis. Kõik mainitud 
eksperdihinnangud olid komisjoni liikmeile laiali saadetud 
enne koosoleku algust. Kõiki teekaardi objekte arutati 
individuaalselt, eraldi koosolekud toimusid vahearuannete 
ja uute taristuettepanekute tarvis. Aruteludel õhku jäänud 
küsimustega pöörduti kirjalikult vahearuannete ja uute 
taristuettepanekute esitajate poole, paludes neilt vastust 
kas kirjalikult või kutsudes neid esitlusele (viie objekti 
puhul) komisjoni kolmandale koosolekule. Lisaks saadeti 
mitmele ministeeriumile, kes olid esitanud taotlustele 
või aruannetele toetuskirjad, kuid milles puudus teave 
toetuse olemuse ja/või võimaliku (kaas)rahastamise kohta, 
palve neid aspekte täpsustada. Otsuse vahearuannete ja 
teekaardi nimekirja kohta langetas komisjon pärast kõiki 
eelnimetatud arutelusid ning kirjalike vastuste analüü-
simist ja esitluste ära kuulamist. Komisjon esitas oma 
teekaardi uuendamise ettepanekud ETAgile. 

Teekaardi objektideks olevad teadustaristud on sisu, 
rahastuse, suuruse ja kestvuse poolest väga mitmeke-
sised. Aegade algusest peale, kui 2006. aastal ESFRI 
teekaart esimest korda koostati, on seda meedet omaks 
võetud ja täiendatud enamikus Euroopa Liidu riikides. 
Teekaardi peamine eesmärk on lisameetmetega toetada 
riigile oluliste suuremamahuliste teadustaristute loomist. 
Seega on teekaart aastatega järjepanu uuenev ja täienev 
nimekiri. Teekaardi teadustaristu edukus väljendub riigile 
olulise teadusmahuka tegevuse efektiivses käivitumises. 
Nagu igal pool mujalgi, eristub ka teadustaristu tekita-
mine-käivitumine selle arendamisest-majandamisest. On 
selge, et tekkefaasi edukalt läbinud kogu riigile vajalikele 
teadustaristutele on paljudel juhtudel vaja tagada nende 
pidev eelarveline (kaas)rahastamine. Oleks bürokraatlik, 
ebaloogiline ja jätkusuutmatu majandada selliseid objekte 
pikema aja jooksul projektipõhiselt ning samal alusel uute 
tekitatavate teadustaristutega. Selmet sundida meie piira-
tud inimressursiga teadlaskonda mõneti isegi kunstlikult 
kombineerima samu kooslusi ja tegevusi pelgalt uute 
projektide tingimustele vastavaks, võiks enam avada uksi 
ennast juba tõestanud teadlaste loovusele, tagades selle 
tarvis ka stabiilse toetuse. Tekkefaasi läbinud või peat-
selt läbivate ehk rakendunud teekaardi objektide kohta 
komisjon ka oma sellekohased ettepanekud esitas. Tuleb 
rõhutada, et erinevalt ebaõnnestunud objektidest ei arvata 
rakendunud teadustaristuid teekaardist välja. Nende 
temaatiline eristamine uutest tekitatavatest taristutest 
on aga põhjendatud ja seda ka nimekirja akumulatiivse 
paisumise vältimisest johtuvalt. ESFRI on tekitanud kõigile 
kümme aastat teekaardi nimekirjas olnud objektidele 

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/02/juhatuse-k%C3%A4skkiri.pdf
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/juhatuse-k%C3%A4skkiri-muudetud.pdf
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/juhatuse-k%C3%A4skkiri-muudetud.pdf
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/Teekaart-2018-hindamisprotsess.docx
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2013/05/Eesti-teadustaristute-teekaart.pdf
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nn maamärkide (Landmarks) lisanimekirja, pidades loo-
mulikuks, et selle perioodi jooksul on teadustaristu kas 
edukalt tekitatud ja tegutseb või siis ebaõnnestunud ning 
seega maamärkide hulka ei kuulu. Komisjon soovitas 
teaduspoliitika kujundajatel analoogse süsteemi ka Eestis 
kasutusele võtta ning sellega on juba algust tehtud. Vaba-
riigi Valitsuse otsuses, mis kinnitas Eesti teadustaristu 
teekaardi nimekirja, on rakendunud teekaardi objekti 
staatus – Eesti teadustaristu maamärgi nimetus – antud 
kolmele teadustaristule. Kindlasti aga ei piisa üksnes 
maamärgi nimetusest, vaja on luua ka toetusskeem nende 
jätkusuutliku tegevuse kindlustamiseks.

Komisjonis analüüsitud teadustaristud katsid väga erine-
vaid teadusvaldkondi ning sügavat erinemist valdkondli-
kust jaotusest ei täheldatud. Edasiminek on toimunud ka 
teaduskeskuste mitmekülgsemas kaasamises. Taotluste 
ja aruandluse tase oli objektiti erinev. Sellise spektri 
ühes otsas on selge eesmärgipüstitusega, Eesti parimat 
kompetentsi haaravad ja taristu tekitamisega selget 
lisandväärtust tekitavad objektid. Sellise jaotuse teises 
otsas paistavad silma küll tipptasemel teadlaskonda 
kaasavad objektid, kuid nendest kooslustest tekitatav 
täiendav lisandväärtus teekaardi taristu kontekstis jääb 
kesiseks või arusaamatuks – esineb üldsõnalisust ning 
pigem on orienteerutud osalevate teadusgruppide eraldi 
seisvate tegevuste täiendavale arendamissoovile stiilis iga 
partner peaks midagi saama, räägitakse koostööst ühisosa 
arendamata. Arenguruumi on ka nii asutustesisese kui 
-vahelise reaalse koostöö arendamisel ja dubleerimise 
vähendamisel. Ka oleks naiivne loota, et just teekaarti 
lülitamine on selliseks võluvitsaks, mis oluliselt vähen-
dab asutusesisest aparatuurset dubleerimist ning tõstab 
koostöö kõrgemale kvaliteeditasemele. Meie liialt suur 
projektipõhisuse osakaal ning erinevate rahastamisinst-
rumentide ebapiisav suurus mingi suuna arendamisel või 
teadusprobleemi lahendamisel on peamisteks põhjusteks, 
miks ka teekaardile esitatud taristuettepanekud koos-
tatakse mõnel juhul samadest „orkestrantidest“ 
küllalt sarnaste „palade“ mängimiseks. Sel-
line olukord koormab asjatult nii teadlasi, 
eksperte kui rahastajaid, killustades ka 
liidreid nende tegevuses. 

Oma otsuste tegemisel pidas komisjon silmas riigi võima-
lusi ja huve, erinevate projektide üleriikliku mõju ulatust 
ning nii teadlaskonna kui ühtse rahakoti tegelikku suurust. 
Eelkõige just väga kallite taristuobjektide korral jäi vajaka 
soovitavate või vajalike finantseerimismahtude mõjukuse 
ja majandusliku mõttekuse põhjalikust analüüsist. 

Teekaardi vormid nägid ette objekti vajalikkust kinnitavate 
toetuskirjade lisamise võimalikkust nii riigiasutustelt, 
organisatsioonidelt kui firmadelt. Seda võimalust kasutati 
ohtralt ja kohati ka formaalselt. Kuigi enamikus toetus-
kirjades peeti vastavat teadustaristut toetuskirja saatjale 
väga oluliseks ja kasulikuks, ei pidanud suurem osa neist 
võimalikuks omalt poolt reaalselt panustada, sh raha, kas-
või sümboolselt. Kui ühe ministeeriumi poolt väljendatud 
tingimuslik soov kaasrahastuse leidmiseks välja arvata, 
siis konkreetset rahalist panustamist käesoleva teekaardi 
objekti ei pakkunud välja mitte ükski toetuskirja saatnud 
Eesti Vabariigi ministeeriumidest ja seda vaatamata ETAgi 
järelepärimisele. Siin on kindlasti mõttekoht neile, kes 
soovivad ka tegudes riigi elatustaseme tõusu toetava 
teaduspõhise ja suuremat lisandväärtust loova majanduse 
arendamist. 

Ehkki komisjon oma aruteludes, hinnangutes ja otsustes 
ei lähtunud teadusvaldkondadest, esitab käesolev Eesti 
teadustaristu teekaardi trükis ülevaate teekaardi nime-
kirjas olevatest objektidest teadusvaldkondade kaupa, 
mis on valitud sarnaselt ESFRI teekaardi jaotusega, et 
Euroopa ja Eesti taristuid võrrelda.

Kokkuvõtvalt on meeldiv tõdeda, et teekaardi senine 
kaheksa-aastane tegevus ja sellele osaliselt toetuv tea-
dustaristute lisarahastamine Euroopa Liidu tõukefondi-
dest on andnud silmaga nähtavaid tulemusi, tõhustanud 
koostööd ning parandanud konkurentsivõimet nii teadus- 
kui majandusvallas, avanud Eestile uusi rahvusvahelisi 

tegutsemisvõimalusi. Teadustaristu komisjon loodab, 
et teekaardi meede, sellega seotud arutelud 

ja komisjoni seisukohad on panuseks riigi 
konkurentsivõime edendamisel ning tea-

dusmahukama majanduse arendamisel.

Kristjan Haller
Teadustaristu komisjoni esimees

Foto allikas: Tartu Ülikool
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Teadustaristu komisjon 
Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur juhatuse esimehe käskkirjaga 12.02.2018 nr 1.1-4/18/16 (muudetud juhatuse esimehe 
käskkirjaga 11.05.2018 nr 1.1-4/18/51) moodustatud teadustaristu komisjon:

Kristjan Haller  komisjoni esimees

Ene Ergma  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik

Jüri Engelbrecht  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik

Urmas Varblane  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik

Joel Starkopf  Tartu Ülikool, professor

Tõnis Timmusk  Tallinna Tehnikaülikool, professor

Martin Eessalu  Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna peaekspert

Toivo Räim  Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna nõunik

Kaupo Reede  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna juhataja

Erle Rikmann  Sotsiaalministeerium, teadusnõunik

Henry Kattago  Riigikantselei, strateegiadirektor

Krista Aru  Riigikogu liige

Oliver Väärtnõu  AS Cybernetica, juhatuse esimees

Indrek Tammeaid Finsight Oy, juhataja

Teadustaristu komisjoni ülesanneteks on:

• nõustada Sihtasutust Eesti Teadusagentuur teadustaristu-alastes küsimustes;
• osaleda Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise läbiviimises;
• analüüsida olemasolevate teekaardi objektide tegevust ja teekaardile esitatavaid uusi taotlusi;
• teha Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur ettepanekud teekaardi uuendamiseks.
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Eesti Keskkonnaobservatoorium
Akronüüm: KKobs
Juhtasutus: Tartu Ülikool 
Partnerasutused: Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool
Kontaktisik: Leho Ainsaar, leho.ainsaar@ut.ee
Veebileht: kkobs.ut.ee

Eesti Keskkonnaobservatoorium on Eesti teadusasutuste 
ühiselt arendatav keskkonnauuringute eksperimen-
taaljaamade võrgustik, mis katab integreeritult kolme 
keskkonnauuringute teadussuunda: 1) atmosfääri- ja 
kliimauuringud, 2) bioloogilise mitmekesisuse uuringud, 
3) merekeskkonna uuringud. Eksperimentaaljaamade 
võrgustik hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uurin-
gutega nii elusloodust (linnustik, loomastik, taimestik, 
kalad, muu vee-elustik) kui ka nende elukeskkonna sei-
sundit (atmosfäär, meri, siseveekogud, pinnas). Kesk-
konnaobservatooriumi olulised ülesanded on atmosfääri 
ning biosfääri, sh mereökosüsteemide vaheliste aine- ja 
energiavoogude analüüs, maismaa- ja veeökosüstee-
mide adaptatsiooni küsimused, globaalsete muutuste, 
eeskätt elurikkuse ja produktiivsuse muutused. Mitmes 
teadusasutuses tehtavad veekogude uuringud seotakse 
ühtseks mere- ja järvevee, veekogude põhja ning mere 
kohal oleva atmosfääri omaduste mõõtmise (sh auto-
maatjaamad ja kaugseire), infotöötluse ja teadusliku 
analüüsi võrgustikuks. 

Keskkonnaobservatooriumi eksperimentaaljaamad asuvad 
erinevates looduslikes keskkondades maismaal, sisevetel 
ja rannikumeres. Järvselja eksperimentaal- ja mõõte-
jaamade klastrisse kuuluvad Eesti Maaülikoolis välja 
arendatud SMEAR-jaam, selle juures asuv Tartu Ülikooli 
(TÜ) füüsika instituudi aerosoolide labor ja TÜ Tõravere 
observatooriumi spektromeetria mõõtejaam, TÜ ökoloogia 
ja maateaduste instituudi rajatud Rõka FAHM-jaam ja 
Soontaga ökosüsteemi mõõtejaam, samuti neid toetavad 
TÜ füüsika instituudi Valgjärve mikrometeoroloogia ja 
Tahkuse õhuseire ning Tõravere meteoroloogia mõõtejaam. 
Jaamasid ning maste kasutatakse mõõteaparatuuri, sh eri-
nevate meteosensorite ja sidevahendite paigaldamiseks. 
Mõõteandmestikku saab kasutada keskkonnauuringute 
andmeanalüüsiks ning meteoroloogiliseks analüüsiks, 
sh osaliselt reaalajas interneti teel. 

Taimkattetüüpide liigirikkuse uurimiseks on rajatud 
katsealad Puhtu-Laelatu kompleksis, mereuuringuid 
toetab välilabor Kõigustes ja automaatmõõtejaam Keri 
saarel. Siseveekogude uuringud põhinevad Võrtsjärve 
limnoloogiakeskuse laborite tööl. Need jaamad on suures 
osas kasutatavad looduskaitsetegevuste toetamiseks 
ja keskkonnahariduse andmise baasina. Uuringujaamu 
toetab geomaatika ja geoinformaatika teaduslabor, mis 
tegeleb ruumiandmete kogumise, töötlemise, analüüsi 
ja visualiseerimise meetodite väljatöötamisega ning osu-
tab ruumiandmete töötlemise tugiteenust rakenduslikel 
planeerimistel.

Foto autor: Kaido Soosaar

mailto:leho.ainsaar@ut.ee
http://kkobs.ut.ee
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Ökosüsteemide analüüs ja 
eksperimentaaluuringud

Akronüüm: AnaEE
Veebileht: www.anaee.com
Eesti liikmesuse staatus: ettevalmistamisel

AnaEE on looduslike ja majanduslike maismaa ja 
vee-ökosüsteemide eksperimentaaluuringute üleeuroo-
paline taristu. See koosneb erinevaid ökosüsteeme ning 
kliimavöötmeid hõlmavate eksperimentaalplatvormide 
(laborite ja katsejaamade) kooskõlastatult arendatud võr-
gust, mille põhirõhk on katsetega uurida kliimamuutuste, 
põllumajanduse ja maakasutusega seotud tulevikustse-
naariume ehk prognoosida keskkonna- ja inimtegevusest 
tulenevaid mõjusid majandusele ja loodusele. Rahvuslikke 
platvorme koordineerivad ja toetavad üleeuroopalised 
keskused, milleks on lisaks võrgustiku Pariisis asuvale 
juhtimiskeskusele tehniline keskus, andmehaldus- ja 
modelleerimiskeskus ning rakenduskeskus.

AnaEE võrgustikus osalemise positiivne mõju avaldub 
nii majanduskeskkonna arendamise rakenduskavale 
kui kliimamuutustega kohanemist puudutavatele 
strateegiatele ning arengukavadele. AnaEE tegevus 
haakub Eesti keskkonnastrateegia bioloogilise mitme-
kesisuse säilitamise ja kliimamuutuste leevendamise 
meetmetega. Positiivne mõju avaldub läbi kvaliteetse, 
rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele vastava 
teabe väljastamise, mida on võimalik kasutada sisendiks 
teadustöödesse, siseriiklikesse ja rahvusvahelistesse 
raportitesse ning strateegiatesse. Eksperimentaalse 
ökoloogia taristu panustab rakenduskavade väljatööta-
misele ja rakendamisele riigile olulistes valdkondades 
nagu nt metsanduse ja põlevkivi kasutamise arenguka-
vad, aidates kaasa keskkonnakaitseliste ja säästlikuma 
ressursikasutuse iseloomuga eesmärkide seadmisel ja 
saavutamisel, sh toetades nutika spetsialiseerumise 
ressursside efektiivsema kasutamise kasvuvaldkonda 
biomajanduse, sh metsaressursi ja ökosüsteemi res-
sursside kasutamisel.

Integreeritud 
süsinikuseire süsteem

Akronüüm: ICOS ERIC
Veebileht: www.icos-ri.eu
Eesti liikmesuse staatus: ettevalmistamisel

ICOS on üleeuroopaline teadustaristu, mis tegeleb Maa 
kasvuhoonegaaside dünaamika mõõtmisega. ICOS seob 
atmosfääri, ökosüsteemi ja ookeani kasvuhoonegaaside 
vaatlused, et tagada kvaliteetsed andmed süsinikuringe 
jt kasvuhoonegaaside bilansi ning selle varieeruvuse 
kohta nii teadusuuringuteks kui ühiskonnale poliitika 
kujundamiseks. Hetkel koosneb ICOS jaamade võrgus-
tik rohkem kui sajast mõõtejaamast 12 Euroopa riigis, 
kus mõõdetakse suure täpsusega kasvuhoonegaaside 
voogusid ja kontsentratsioone. Lisaks koordineerib ICOS 
andmete edastamist ühtseks andmekoguks (ICOS Carbon 
Portal) ja tagab keskuste kaudu andmete kvaliteedi-
kontrolli.

Eesti liitumine ICOSe võrgustikuga annab Eestile võima-
luse kaasa rääkida üleeuroopalise kliima- ja keskkonnauu-
ringute eksperimentaalvõrgustiku käivitamise protsessis 
ning aktiivselt osaleda EL kliimameetmete aluseks olevate 
andmekogude koostamises. Sellega võimaldatakse Eestil 
omada täpsemat ülevaadet kliimamuutuste leevenda-
mismeetmete mõjust riiklikul ja EL tasandil, sh edasiste 
strateegia- ning rakenduskavade väljatöötamisel. And-
mestiku põhjal tekivad rakenduslikud väljundid taime- ja 
metsakasvatuse ning veekogude kasutamise valdkonnas. 
Eestil on nt nutika kliimasäästva metsamajandamise 
ja LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
strateegiate kaudu võimalus osaleda selle andmestiku 
moodustamise protsessis ning muuhulgas kontrollida 
paremini rahvusvaheliselt kokkulepitud saastekontrolli 
(LRTAP – The Convention on Long-range Transboundary 
Air Pollution) all olevaid ained, oma õhukvaliteeti ja tagada 
säästlik areng biomajanduses.

SEOTUD RAHVUSVAHELISED LIIKMESUSED

Foto autor: Priit KupperFoto autor: Steffen Noe

http://www.anaee.com
http://www.icos-ri.eu
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Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik
Akronüüm: NATARC
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, 
Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet
Kontaktisik: Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee
Veebileht: natarc.ut.ee

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) 
on loodusteaduslikel kogudel ja avaandmetel põhinev 
integreeritud taristu. NATARCis arendatav avaandmete 
infosüsteem katab terviklikult kõik Eesti loodusteaduslike 
kollektsioonidega seonduvad andmed.

Eesti teadus- ja arendusasutuste botaanika, geoloogia, 
mikrobioloogia, mükoloogia ning zooloogia valdkonna rah-
vuskollektsioonidel põhinevad infosüsteemid ja rakendu-
sed on omavahel seostatavad nii metaandmete, asukoha, 
ökoloogia, geenijärjestuste kui ka teiste andmete kaudu. 
Kogu andmestik on avaandmete põhimõtteid järgides 
masinloetavalt kättesaadav ja tsiteeritav. NATARCi kogude 
ja infosüsteemi põhjal saab luua valdkondadevahelisi 
teadusuuringuid ja loodushariduslikke rakendusi ning 
hinnata liikide ja ökosüsteemide ohustatuse seisundit.

Virtuaalsest (digiarhiive koondavast kesksest infosüs-
teemist PlutoF ja portaalist eElurikkus) ja füüsilisest 
(teaduskollektsioonidest ja laboritest) osast koosneva 
hajutatud taristu teenused tagavad tipptasemel bio- ja 
geoteaduste uurimisvõimalused nii Eestis kui ka üle 

maailma. NATARCi infosüsteem on kujunenud omas vald-
konnas maailma üheks enimkasutatavaks töövahendiks 
ning selle funktsionaalsus koos andmestikuga on aluseks 
tipptasemel teadusprojektidele. NATARC annab Eesti ja 
maailma teadlastele ligipääsu kogu Eesti bioloogilisele ja 
geoloogilisele andmestikule, muutes seeläbi võimalikuks 
alus- ja rakendusuuringud taksonoomiast metagenoomi-
kani. Üheks rahvusvaheliselt enimkasutatavaks teenuseks 
on kujunenud teaduse avaandmete halduse platvorm 
PlutoF, millel on registreerunud kasutajaid enam kui 80 
riigist.

NATARCi võrgustikus osalevad kõik Eesti loodusteadus-
likke rahvuskollektsioone haldavad ning loodusteaduslike 
infosüsteemide arenduse eest vastutavad teadus- ja rii-
giasutused: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti 
Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Kesk-
konnaagentuur ja Keskkonnaamet. NATARC teenindab 
Eesti ametnikke, ettevõtjaid ja ühiskonda elurikkuse ning 
maapõue arhiivide ja infosüsteemide teenustega. Taristu 
avatus võimaldab nii avalikule sektorile kui ka eraettevõte-
tele juurdepääsu usaldusväärsetele  keskkonnaandmetele.

Foto allikas: Tartu Ülikooli loodusmuuseum

mailto:urmas.koljalg@ut.ee
http://natarc.ut.ee
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Euroopa loodusteaduslike 
kollektsioonide võrgustik

Akronüüm: DiSSCo
Veebileht: dissco.eu
Eesti liikmesuse staatus: ettevalmistamisel

DiSSCo on üleeuroopaline loodusteaduslikke kollekt-
sioone haldavate teadus- ja arendusasutuste konsort-
sium,  mille eesmärk on Euroopa loodusteaduslike kol-
lektsioonide (herbaariumid, entomoloogilised kogud, 
biopangad, DNA-kogud jne) digitaalne ühendamine, et 
luua eeldused nende ühis- ja ristkasutuseks eesliini-
teaduses ning innovatsioonis. Konsortsiumisse kuulub 
21 Euroopa riigi 115 teadus- ja arendusasutust, kokku 
haldavad partnerid rohkem kui 1,5 miljardit eksemplari 
– see moodustab 55% kogu maailma loodusteadusli-
kest kogudest ja 80% maailma kirjeldatud elurikku-
sest. Ühinemine DiSSCoga võimaldab Eestil muutuda 

andmehaldus- ja analüüsiteenuste väljaarendamisel 
üheks Euroopa kompetentsi- ja innovatsioonikeskuseks. 
Keskseks elemendiks on NATARCi raames välja arendatud 
ja kollektsioonidel põhinevaid tipptasemel e-teenuseid 
pakkuv andmehaldussüsteem PlutoF. DiSSCo võrgustiku 
töös osalemine lubab Eestil ülemaailmsete IT-lahenduste 
väljatöötamiseks pakkuda NATARCi elluviimise käigus 
omandatud konkurentsieelist ja kompetentsi. Üheks oluli-
seks Eesti eesmärgiks on viia PlutoF Euroopa Teaduspilve 
(EOSC – European Open Science Cloud) teenuseks, mis 
tõstab Eestis välja arendatud avaandmete digitaristu 
nähtavust ning kättesaadavust.

SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Pildi allikas: eElurikkuse portaal

http://dissco.eu


14

Lo
od

us
te

ad
us

ed

Füüsika ja 
tehnikateadused
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Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur
Akronüüm: AKKI
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kontaktisik: Ivo Leito, ivo.leito@ut.ee
Veebileht: www.akki.ee

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI) koon-
dab nelja partneri – Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaüli-
kooli, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ning Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika Instituudi – kõrgetasemelist taristut. 
Organisatsiooni kuulub kolm hajutatud tuumiklaborit, 
mis koondavad AKKI partnerite aparatuuri ja oskusteavet. 
Tuumiklaborid tegelevad analüüsimeetodite arendamise, 
analüüside tegemise ja erialase koolitamisega. 

Biomeditsiini, toidu ja keskkonna tuumiklabor
Koondab massispektromeetria, kromatograafia ja elekt-
roforeesi süsteeme väga erinevateks analüüsideks. 
Näited rakendustest: bio(keha)vedelike analüüs (ravimid, 
metaboliidid, biomarkerid, mikro-, makro- ja toksilised 
elemendid jne); keskkonnaproovide analüüs (pestitsiidid, 
mükotoksiinid, ravimijäägid jne), toiduainete ja taimsete 
materjalide analüüs (flavonoidid, antotsüaanid ning teised 
polüfenoolsed ühendid jne).

Materjaliteaduse, struktuur- ja mikroanalüüsi tuumik-
labor
Koondab laia diapasooniga spektroskoopia instrumente, 
mis katavad kogu praktiliselt kasuliku elektromagnet-
kiirguse laineala. Infrapuna-, teraherts-, tuumamag-
netresonants spektroskoopiat, röntgenseadmeid ning 
mikroskoopia- ja plasmapõhised meetodeid kasutatakse 
tahkete ja vedelate orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete 
ning proovide analüüsiks. Kõrgtundlike seadmetega (kuni 
ppt) määratakse ainete molekulaarset või elementset 
 

koostist väga erineva suurusega proovides (tööstuslikud 
katsekehad kuni nanoskaalas objektid). 
Näited rakendustest: pinnakatete, plastikute ja kilede 
koostise määramine. Keeruliste, mitmest komponendist 
koosnevate materjalide ja segude analüüs; kristalliliste 
tahkiste kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs; soojus-
mahtuvus, faasisiirded, magnetomadused.

Tööstus, legaal- ja rakenduslik tuumiklabor
Koondab füsikokeemilisi meetodeid, mida rakendatakse 
analüüsimeetodite arendamisel tööstuses ning teadus-
põhises innovatsioonis ja arendustöös. Pakub teenuseid 
(sh meetodi väljatöötamine ja analüüsi tegemine) ning 
keskendub võimele lahendada probleeme ja anda nõu 
mittestandardsetes olukordades.

Potentsiaalne AKKI kasusaajate ring on väga lai. See hõl-
mab kõiki loodusteaduste ja tehnoloogia valdkondi alates 
alus- ja rakendusuuringutest kuni tööstusprotsesside 
toodangu kvaliteedi jälgimiseni, aga ka tööstustoodangu 
ja eri tüüpi materjalide uuringuid, mis vajavad analüütilise 
keemia meetodeid. AKKI eesmärk on kvaliteetse keemilise 
analüüsi ressursi, mis on Eestis piiratud, kasutuse opti-
meerimine ja laiemalt kättesaadavaks tegemine. Selleks 
loob AKKI aparatuuri ristkasutusvõrgustiku platvormi. 
Lisaks on AKKI analüütilise keemia alase hariduse ja 
teadmussiirde keskus, pakkudes koolituskursusi eri 
tasemetel ning vormides (auditoorsed ja veebipõhised). 
AKKI esindab Eestit Euroopa juhtivas analüütilise keemia 
organisatsioonis Eurachem.

Foto allikas: Tallinna Tehnikaülikool

mailto:ivo.leito@ut.ee
http://www.akki.ee
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Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu
Akronüüm: SCC
Juhtasutus: Tallinna Tehnikaülikool
Partnerasutused: Baltic Workboats AS, MTÜ Eesti Meretööstuse Liit
Kontaktisik: Anni Hartikainen, anni.hartikainen@taltech.ee
Veebileht: www.scc.ee/ee

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika rakendusteaduslik 
teadustaristu (SCC) edendab Eesti meretööstust. Taristu 
tuum on väikelaevaehituse kompetentsikeskus Kures-
saares, kus asub Balti riikide ainus laevade mudelkat-
sebassein. SCCi taristus ühendavad teadlased mudel- ja 
materjalikatsed arvutuslike ja virtuaalsete meetoditega.

Meretehnoloogia ja laevaehitus põhinevad rakendustea-
dustel nagu laevateooria, tootearendus ja tootmistehnika, 
laevade süsteemid jne, mis omakorda toetuvad klassikalis-
tele alusteadustele nagu füüsika, mehaanika ja materjali-
teadused. Meretööstus on konservatiivne valdkond, mida 
reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonide, standar-
dite ja klassinõuetega. Uusi materjale, disainilahendusi ja 
tehnoloogiaid luuakse ulatuslike eksperimentaaluuringute 
käigus ja arvutisimulatsioonide abil.

SCCi rakendusuuringute keskmes on mudelkatsebassein 
koos mereolusid jäljendava lainegeneraatoriga. Katsebas-
seini kasutatakse nii tehniliste lahenduste testimiseks 
kui ka arvutusmeetodite valideerimiseks. Tänapäevane 
arvutuslik analüüs avardab eksperimentaaluuringute piire 

ja lubab juba enne katse sooritamist hinnata analüüsitava 
lahenduse optimaalsust.

SCCis on olemas võimalused laevade mudelkatseteks 
basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, mater-
jalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises 
kliimas ja lainekoormustes. Lähitulevikus täiendatakse 
SCCi laboreid uusimate meetoditega, arendades muuhul-
gas autonoomsete laevamudelite avavee katseala ning 
virtuaal- ja liitreaalsust rakendavaid projekteerimis- ja 
katsevõimalusi.

SCCi partnerid on Tallinna Tehnikaülikool, Baltic Work-
boats AS, Saaremaa vald ja MTÜ Eesti Meretööstuse Liit. 
Eesti suurima töölaevaehitaja Baltic Workboats tootmis-
hoonesse on võimalik luua virtuaalse laevadisaini õppe- 
ja rakenduskeskus. Tallinna Tehnikaülikoolist osalevad 
SCCi tegevuses meretehnoloogia ja hüdrodünaamika 
uurimisrühm, konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika 
uurimisrühm, arukate süsteemide keskus, mehhatroo-
nika ja autonoomsete süsteemide keskus ning lainetuse 
dünaamika uurimisrühm.

Foto autor: Valmar Voolaid

mailto:anni.hartikainen@taltech.ee
http://www.scc.ee/ee
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Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus
Akronüüm: NAMUR+
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kontaktisik: Vambola Kisand, vambola.kisand@ut.ee
Veebileht: sisu.ut.ee/namurplus

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskuse 
(NAMUR+) eesmärk on arendada välja nanomaterjalide 
valmistamise, uurimise ja rakendamise tipptasemel taristu 
ning koos partnerite kõrge uurimispädevusega luua 
sellest atraktiivne polüfunktsionaalne nanomaterjalide 
ja nanoohutusega seotud teadus- ja arendusteenuseid 
pakkuv tõmbekeskus.

NAMUR+ põhineb Tartu Ülikooli füüsika instituudi ja kee-
mia instituudi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi 
ja Tallinna Tehnikaülikooli materjalide, kõrgefektiivse 
energeetika ja nanoturvalisuse teadusrühmade päde-
vusel. Taristu esimene osa rajati aastatel 2012–2015, 
mil hangiti analüütiline ülikõrglahutusega läbivalgustav 
elektronmikroskoop (aHR-(S)TEM), sekundaarioonide 
mass-spektromeeter (FIB-TOF-SIMS) ning analüütiline 
ülikõrgresolutsooniga skaneeriva elektronmikroskoobi 
(HR-SEM) kompleks. Taristu teine osa rajatakse aastatel 
2017–2021, siis on kavas hankida aatomkihtsadesta-
mise (ALD) seade päikesepatareide valmistamiseks, 
C-60-põhine ioonkahur FIB-TOF-SIMS-uuringuteks, mikro/
nano-manipulaatorid elektrilisteks mõõtmisteks ja meh-
haanilisteks manipulatsioonideks HR-SEM-seadmes ning 
nanomaterjalide mehhaaniliste omaduste mõõteseade. 
Loomisel on nanoturvalisuse uuringute tugitaristu ning 
foto- ja elektronlitograafia taristu, millega kaasneb vas-
tava pädevuse omandamine ja jagamine Eestis. 

Teadustaristu võimaldab pakkuda teenusena maailma 
tipptasemel nanotehnoloogia ja materjalide karakterisee-
rimise uuringuid, sh nanomaterjalide struktuuri ja koostise 
uuringuid aHR-(S)TEM-meetodil, FIB-TOF-SIMS-mõõt-
misi (anorgaaniliste) materjalide koostise määramiseks, 
materjalide HR-SEM-uuringuid ning nanomaterjalide 
mehhaaniliste omaduste mõõtmisi. Arendamisel on 
päikeseenergeetika materjalide aatomkihtsadestamise, 
orgaaniliste materjalide FIB-TOF-SIMS-uuringute, nano-
materjalide biomõjude testimise ja turvalise disaini ning 
foto- ja elektronlitograafia teenused.

NAMUR+ taristuga on teinud uurimistööd konsortsiumi 
liikmete ja Eesti Maaülikooli teadlased. Erinevad uuri-
misprojektid on toetanud mitme teaduse tippkeskuse 
tegevust ja aidanud täita institutsionaalsete ja perso-
naalsete uurimisteemade ülesandeid. Kõikide NAMUR+ 
seadmetega on pakutud teenuseid ettevõtetele nii Eestist 
(Silmet AS, Skeleton Technologies OÜ, Enics Eesti AS, 
Crystalsol OÜ jt) kui ka Soomest, Lätist, Bulgaariast ja 
Saksamaalt. Kokku on NAMUR+il kasutajaid rohkem kui 
20 eri asutusest.

Piltide autor: Mihkel Rähn

mailto:vambola.kisand@ut.ee
http://sisu.ut.ee/namurplus
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Nutika tootmise tuumiktaristu
Akronüüm: SmartIC
Juhtasutus: Tallinna Tehnikaülikool
Partnerasutused: Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool
Kontaktisik: Tauno Otto, tauno.otto@taltech.ee
Veebileht: smartic.ee

Nutika tootmise tuumiktaristu ehk Smart Industry Centre 
(SmartIC) loodi 2017. aastal eesmärgiga koondada nutika 
tootmise teadus- ja arendustegevuse hajusstruktuurid 
(distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis 
(TalTech) ja Eesti Maaülikoolis (EMÜ) mehaanika, 
masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materja-
liteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas. 
Tegu on nn hajusa üksusega, et koostöö ja turunduse 
ning ühtselt määratletud teenuste kaudu parandada 
märkimisväärselt nutika tootmise valdkonna teadustööd 
ja infrastruktuuride ristkasutamist nii Eestis (ülikoolid 
ja koostööpartnerid) kui ka rahvusvaheliselt (teadus- ja 
arendustegevuse koostööprojektid, rakendusuuringud 
rahvusvaheliste ettevõtetega nt lennunduses, auto-
tööstuses, laevanduses jm), kasutades selleks pöörd-
projekteerimise põhimõtteid ja nüüdisaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogilisi (IKT) vahendeid nagu 
virtuaalreaalsus, suurandmete töötlus jne. Tuumiktaris-
tusse kuuluvad TalTechi ja EMÜ laborid: paindtootmise 
ja robootika demokeskus, mehaanika ja metroloogia 
katselabor, ProtoLab OÜ, kompuutertomograafia labor, 
mõõtelabor, tööstuslik VR- ja AR-labor (IVAR), isejuhti-
vate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labor ning 
akustikalabor.

Uued laborid toetavad kvaliteedikontrolliga seotud 
teadustööd, keskendudes SmartIC raames enim kiht-
lisandustehnoloogia valdkonnale. 3D-printimise ja 
XCT kombineeritud uuringud pakuvad huvi töötleva 
tööstuse ettevõtetele, kellega koostöös saab uudseid 
rakendusuuringuid praktikas kasutada. Tegu on uud-
sete ja ainulaadse laboritega, sarnast tehnoloogilist 
suutlikkust metalli või komposiidi 3D-printimiseks ja 
järgnevaks kvaliteedikontrolliks kompuutertomograafiga 

mujal Baltikumis ja Põhjamaades praegu ei ole. Tuumik-
taristu kasutusvõimalused on tõesti suured, tulenedes 
erinevate materjalide (metall, plast, orgaanilised ja 
mitte-orgaanilised) töötlemisest kui ka objekti suuru-
sest ja komplekssusest. ProtoLabi soetatud selektiivsel 
laserpaagutusel töötav metalli 3D-printimissüsteem SLM 
280 2.0 võimaldab mitmiklasertehnoloogiaga printida 
mahuga 280 × 280 × 365 mm³. EMÜ kompuutertomograa-
fia laboris on kahe energiaallikaga süsteem (dual tube 
system) – 225 kV ja 190 kV – ja sellega koos töötav 
aparaat YXLON FF35 CT, mis tagab laiema tehnoloogilise 
suutlikkuse. Hajusstruktuuriga tuumiktaristut arenduse 
käigus laiendatakse, virtualiseeritakse ja muudetakse 
tehisreaalsuse (VR-/AR-) vahenditega kaugkasutatavaks.

2018. aastal teostati SmartIC kaudu EMÜ ja TalTechi 
laborites üle saja tellimustöö ning teadus- ja arendus-
projekti. Olulisemad tööstuspartnerid 3D-skaneerimise, 
kvaliteedikontrolli, prototüüpimise ja toodete printimise 
alal on EAS Batteries GmbH, International Aluminium 
Casting AS, Milrem AS, ABB AS, Cleveron AS, Che-
mi-Pharm AS, Pipelife AS, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, 
Balteco AS, Sporrong Eesti OÜ, Skeleton Technologies 
OÜ, Plastone OÜ, Roman Tavast OÜ. Teadusprojektidest 
ollakse seotud näiteks 3D-prinditud elektrimasinate 
väljatöötamisega. Mahukaim koostööprojekt on seotud 
Eesti kommunismiohvrite memoriaaliga Maarjamäel, 
mille loomisel skaneeriti tomograafis metsmesilase Eesti 
Loodusmuuseumist laenatud eksponaat, muundati ja 
optimeeriti seda digitaalselt eri suuruse ja välimusega 
võimalikult kergete, kuid samas vandaalikindlate klast-
rite saamiseks. Roostevaba pulbermaterjali kasutades 
3D-prinditi üle 20 000 digitaalselt individualiseeritud 
terasmesilase.

Foto autor: Kristian Kruuser

mailto:tauno.otto@taltech.ee
http://smartic.ee
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Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale
Akronüüm: FinEstBeAMS
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Marco Kirm, marco.kirm@ut.ee
Veebilehed: www.finestbeams.eu 
                        www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/finestbeams

Eesti-Soome kiirekanal FinEstBeAMS paikneb MAX-IV 
labori 1,5 GeV sünkrotronil (Lund, Rootsi) ja on mõeldud 
materjaliteaduse- ja atmosfäärifüüsika uuringuteks. 
Taristu on varustatud kolme uurimisjaamaga gaasfaas-, 
pinnafüüsika- ja luminestsentsi uuringuteks, kasuta-
des sünkrotronkiirgust energia piirkonnas 4,4–1300 eV. 
Kiirekanal katab laia spektraalpiirkonna ultravioletist 
kuni pehme röntgenikiirguseni ning see on eriti sobiv 
materjalide uuringuteks erinevate spektroskoopiliste 
meetoditega. Sellest lähtudes võib uurimismetoodikad 
jagada kolme klassi: 1) gaasfaasmetoodikad, 2) mater-
jalide luminestsents-spektroskoopia ning 3) tahkise- ja 
pinnauuringud. 

FinEstBeAMS võimaldab laial teadlaste ja ettevõtete ringil 
teha erinevate vabade molekulide, atmosfääri- ja nanoo-
sakeste, klastrite, vedelike, tahkiste ja nende pindade 
elektronstruktuuri ja elektronergastuse relaksatsioo-
niprotsesside uuringuid nii alusteadmise saamiseks kui 
ka rakenduslikel eesmärkidel. Kiirekanal on välja ehitatud 
Tartu Ülikooli ja kolme Soome ülikooli (Turku, Oulu ja 
Tampere) teadlaste tihedas koostöös ning see on kõige 
esimene rahvusvaheline investeering MAX-IV laborisse. 
2018. aastal viidi lõpule vajalikud tööd FinEstBeAMSi 

kiirekanali kasutusse andmiseks ning tänaseks on toi-
munud juba kolm konkurentsitihedat mõõtmisaegade 
taotlusvooru. 

MAX-IV laboratoorium on välja ehitanud kaks kogujaringi. 
Nendes tiirlevad elektronid energiaga 1,5 GeV (ultrapehme 
röntgenikiirguse allikas) ja 3 GeV (kalk röntgenikiirgus) 
ning nendel sünkrotronidel on võimalik rajada kokku 
kuni 30 kiirekanalit. Nendest 8 on juba kasutuses ja 
järgmised 8 on saanud vajaliku rahastuse. Tänu tehtud 
investeeringutele saavad kõik panustajad kasutada tea-
tud hulga mõõtmisaega mistahes kiirekanalil MAX-IV 
laboris. Lisaks eksperimentidele FinEstBeAMS unikaalsel 
spektroskoopia kiirekanalil (Eesti investeeris 3 miljonit 
eurot) XUV–VUV piirkonnas, saavad Eesti teadlased ja 
tehnoloogiaarendajad sõltumata uurimisvaldkonnast ja 
sektoriti kuuluvusest (avalik ja erasektor) teha uuringuid 
mistahes kiirekanalil MAX-IV laboriga kokkulepitud mõõt-
misaja mahus (olenevalt investeeringu suurusest). Projekti 
kõige olulisem tulem on Eesti teadlaste, kraadiõppurite ja 
tehnoloogiaekspertide kuulumine kogukonda, kes kasutab 
suurepäraseid uurimisvõimalusi MAX-IV laboris, mis koos 
Euroopa Neutronkiirguse Allikaga on osa Põhja-Euroopa 
suurimast teaduskeskusest Lundis.

Foto autor: Rainer Pärna

mailto:marco.kirm@ut.ee
http://www.finestbeams.eu
http://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/finestbeams
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Euroopa Kosmoseagentuur
Akronüüm: ESA
Eesti koordinaator: Anu Reinart, anu.reinart@ut.ee
Veebileht: www.esa.int/ESA
Eesti liikmesuse staatus: täisliige alates 2015

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on 1975. aastal asu-
tatud rahvusvaheline organisatsioon, mis koordineerib 
kosmose rahumeelset uurimist ja kasutamist Euroopas. 
ESA tegutseb paljudes valdkondades: kosmoseteadus, 
Maa-vaatlused, satelliitnavigatsioon, telekommunikat-
sioon, mehitatud kosmoselennud, kanderaketid, haridus-
programmid jms. ESA 2018. aasta eelarve oli 5,6 miljardit 
eurot, mis jaotus eri programmide vahel. Kohustusliku 
programmina rahastatakse kosmoseteaduse programmi 
(518,2 miljonit eurot) ja üldist eelarvet (237,2 miljonit 
eurot). ESA taristu on täies mahus kättesaadav vaid ESA 
liikmesriikidele. Oma eesmärkide ja võimaluste kohaselt 
saavad liikmesriigid osaleda valikprogrammides. ESA-l on 
praegu 22 liikmesriiki (sh Eesti), koostöö ja assotsieeru-
nud lepingute kaudu on seotud veel 9 riiki. ESA areneb 
pidevalt ning uued kosmosemissioonid kavandatakse ja 
valmistatakse ette programmides osalevate riikide huve ja 
võimalusi arvestades ning omavaheliste kokkulepe alusel. 

Eesti sai ESA täisliikmeks 2015. aastal. Eesti suhteid 
ESAga korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
(EAS). ESA liikmesus avab head arenguperspektiivid Eesti 
kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele ning kõigile teadus- ja 
arendusasutustele. Liikmesriigina on Eestil oma esinda-
jad ESA nõukogus ja komiteedes, kus tehakse olulised 
Euroopa kosmoseteaduse ja tehnoloogia arengut ning 
tulevikku puudutavad otsused. Geograafilise tagasta-
mise printsiip kindlustab liikmesriikidele teadusmahuka 
tootmise arengu ja konkurentsivõime suurenemise. Eesti 
liikmemaks ESAs on ca 2,5 miljonit eurot aastas. Eesti 
osaleb praegu kahes valikprogrammis: kaugseire (EOEP) 

ja üldine tehnoloogiaarendus (GSTP). Arutlusel on valik-
programmide laiendamine telekommunikatsiooniprog-
rammis ARTES ja tippteadusliku aparatuuri arendamise 
programmis PRODEX osalemiseks. 2017. aastal loodi 
Tartu Teaduspargi juhtimisel, kohalike omavalitsuste ning 
Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli osalusel Eesti 
ESA äriinkubaator, milles on praeguseks alustanud tööd 
kuus spin-off ettevõtet. 

Eesti prioriteedid kosmoseteaduse ja tehnoloogia 
arendamisel on kooskõlas ESA pikaajalise strateegia 
„Cosmic Vision 2035“ raamistikuga. Toetudes teadus- ja 
arendusasutuste ning ettevõtete kompetentsile ning 
teadmistepõhise majanduse vajadustele, on plaanis 
koostada oma kosmoseprogramm, mis seob avaliku ja 
erasektori huve. Kosmosemissioonides oma tehnoloo-
giaga osalemiseks on praeguseks kujunenud piisava 
rahvusvahelise tasemega spetsialistidest koosnevad 
meeskonnad. Lisainvesteeringute toel on vajadus välja 
arendada kosmosemissioonide maapealsete tugijaa-
made võrgustikud nii astronoomilisteks mõõtmisteks ja 
andmeanalüüsiks (näiteks ESA suured missioonid ARIEL 
ja ATHENA, F-missioon), kaugseiresatelliitide andmete 
mõõtetäpsuse parandamiseks (hüperspektraalsed sen-
sorid) kui ka uudsete autonoomsete juhtimissüsteemide 
algoritmide testimiseks nii kosmose kui maapealsete 
rakenduste jaoks. ESA on algatanud ka ideekorje järg-
mise strateegia „Voyage 2050“ ettevalmistamiseks, 
mis on Eesti jaoks esmakordne võimalus kujundada 
oma ideega süstemaatiliselt tuleviku tehnoloogia- ja 
teadussuundi. 

Foto allikas: Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)

mailto:anu.reinart@ut.ee
http://www.esa.int/ESA
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Euroopa Neutronkiirguse Allikas
Akronüüm: European Spallation Source ERIC
Eesti koordinaator: Enn Lust, enn.lust@ut.ee
Veebilehed: europeanspallationsource.se; esss.ee
Eesti liikmesuse staatus: asutajaliige 2015

Euroopa Neutronkiirguse Allikas (ESS) on 17 Euroopa 
riigi ühisprojekt, mille eesmärk on üles ehitada ja töös 
hoida järgmise põlvkonna teadustaristu objekti, mis on 
mõeldud põhiliselt meditsiini-, biokeemia- ja materja-
liuuringuteks neutronite abil. Euroopa Neutronkiirguse 
Allikas ehitatakse Lundi Rootsi ning selle arvutuskeskus 
hakkab tööle Kopenhaagenis Taanis. Teadustaristu valmib 
eeldatavasti aastaks 2025.

Ehitatav ESS saab olema maailmas unikaalne kõrgeima 
eredusega neutronkiire allikas. Esimesed 15 instrumenti 
on oma intensiivsuse ja lahutusvõime poolest parimad 
maailmas, millega saab teha ainulaadseid eksperimente 
biokeemia, keemia, füüsika, geoloogia jne vallas. Neutron-
kiirguse meetodid on väga informatiivsed vesiniksidemete 
ja teiste vesinikstruktuuride ning nende dünaamika uurimi-
seks. ESSi valmimisel astutakse suur samm biomeditsiini, 
farmaatsia, biokeemia ja vesiniktehnoloogiate uurimise 
ning rakendamise vallas operando tingimustes. Kuna 
neutronmeetodid on peaaegu mittedestruktiivsed, siis on 
nendega võimalik uurida paljude biokeemiliste, -meditsii-
niliste ja -tehnoloogiliste protsesside dünaamikat pikkade 
ajavahemike (päevad, nädalad jne) vältel. Samuti saab 

neutronkiirgusega uurida terviksüsteemide omadusi, alus-
tades töötavatest kütuseelementidest, elektrolüüseritest, 
biokeemilistest reaktoritest ja vesiniksalvestistest kuni 
koormuse all lennukitiibade ning keremudeliteni välja.

Projekti käigus koolitatakse teadlasi, et luua jätkusuutlik 
neutrontehnoloogiate kasutajaskond Eestis. Koostöös 
Eesti ettevõtetega töötatakse välja sobivad meetodid kõrg-
tehnoloogiliste materjalide ja seadmete analüüsimiseks 
operando tingimustes, et luua uusi konkurentsivõimelisi 
tooteid. Neutronuuringuid ja nendega seotud taristut 
kasutavate spetsialistide koolitamine erinevates teadus- ja 
arendusvaldkondades on vajalik, et tagada loodava ESSi 
laialdasem mõju teadusasutuste saavutustele ning toe-
tada nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade arengut.

Tänu ESSile pääsevad Eesti teadlased ja insenerid ligi 
ainukordsele teadustaristule, mille abil saab teha uud-
seid ja kõrge mõjufaktoriga töid eri teadusvaldkondades. 
Seeläbi suureneb Eesti teadlaste rahvusvaheline nähtavus 
ning Eesti muutub tippteadlastele ja koostööpartneritele 
atraktiivsemaks sihtkohaks nii eri teadusvaldkondades kui 
ka teadmistepõhises ettevõtluses tegutsemiseks.

Pildi allikas: Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ERIC)

mailto:enn.lust@ut.ee
http://europeanspallationsource.se
http://esss.ee
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Euroopa Tuumauuringute Keskus
Akronüüm: CERN
Eesti koordinaator: Mario Kadastik, mario.kadastik@kbfi.ee
Veebileht: cern.ch
Eesti liikmesuse staatus: assotsieerunud liikmesuse taotlus esitatud 2018

Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) on Šveitsi ja 
Prantsusmaa piiril Genfi linna lähedal asuv rahvusva-
heline teadus- ja tehnoloogiakeskus, mille peamine 
uurimissuund on eksperimentaalne osakestefüüsika. 
Praegu on CERNil 23 liikmesriiki ja 7 assotsieerunud riiki. 
Seal asub maailma suurim kiirendi (LHC – Large Hadron 
Collider), millega on seotud neli suurt osakestefüüsika 
detektorit. CERNis toimub ka mitme teise valdkonna 
teadus- ja arendustöö, näiteks 2019. aastal tegeletakse 
CERNis avastatud Higgsi osakese uuringutega ja antiaine 
uuringutega, töötatakse välja uusi materjale ja kiirendeid, 
arendatakse infotehnoloogiat ja hajusarvutust, tehakse 
keskkonnauuringuid ning tegeletakse tervisetehnoloogia 
küsimustega. CERN pakub väga mitmekesist koostööd: 
peamiselt on võimalik osaleda eksperimentides CERNi 
uurimiskeskuses, kus rahvusvahelises koostöös tehakse 
teadus- ja arendustööd, samuti on võimalik kasutada väga 
heal tasemel IT-taristut ja arvutusvõimsust.

Eesti on teinud CERNiga teaduskoostööd juba üle kahe-
kümne aasta, osaledes kiirendieksperimentides ning 
tehes andmeanalüüsi. Väiksemal määral on viimase viie 
aasta jooksul osaletud ka uute kiirendieksperimentide 
väljatöötamises ning tehnoloogiliste lahenduste testimi-
ses nii Compact Muon Solenoidi (CMS), Compact Linear 
Collideri (CLIC) kui Crystal Clear Collaborationi (CCC) 
kiirendieksperimentide jaoks. 

CERN on ühtlasi suur koolituskeskus, kus igal aastal 
toimuvad tudengitele mõeldud suvekursused, mis pakuvad 
kogu maailma tudengitele, sh Eesti noortele, olulisi tead-
misi ja võimaldavad kohtuda oma valdkonna tippspetsia-
listidega. Selle programmiga on CERNis käinud kokku juba 
üle saja Eesti tudengi. CERN koolitab ka gümnaasiumite 
füüsikaõpetajaid, aidates tuua tippteaduse saavutusi 
koolitundidesse innovaatilisel moel. Eesti kooliõpetajad 
on selles programmis osalenud aastaid ja see on motivee-
rinud neid innustama õpilasi kaasa mõtlema tippteaduse 
ja tehnoloogia saavutuste üle ning tegema ka edaspidise 
elu jaoks olulisi karjäärivalikud teaduse ja tehnoloogia 
erialade kasuks. 

Täisliikmesusele eelneva assotsieerunud liikme staatuse 
saavutamisel avaneb Eesti teadusasutustele ja firma-
dele vahetu tööstuskoostöö, sealhulgas tarned CERNile, 
ning tekib juurdepääs uutele tehnoloogiatele ning koo-
litusprogrammidele, alates inseneride koolitustest kuni 
doktoriprojektideni paljudes valdkondades. CERNi teh-
noloogiasiirdeprogrammid liikmesriikidesse ei piirdu vaid 
osakestefüüsikaga. Ülikoolide ja firmade koostöö CERNiga 
annab uusi rakendusi CERNis väljatöötatud metodoloo-
giatele ja seadmetele ka infotehnoloogia, turvalisuse, 
materjaliteaduse ja keskkonna- ning tervishoiutehnoloo-
gia valdkonnas, panustades seeläbi tehnoloogiasiirdesse 
ja ühiskonna arengusse mitmel tasandil.

Pildi allikas: Euroopa Tuumauuringute keskus (CERN)

mailto:mario.kadastik@kbfi.ee
http://cern.ch
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Eesti Genoomikakeskus 
Akronüüm: EGK
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Andres Metspalu, andres.metspalu@ut.ee
Veebileht: genoomikakeskus.ut.ee

Eesti Genoomikakeskuse ülesanne on tagada Eesti teadus- 
ja arendustegevuse vajadused genoomianalüüsi osas, 
sh konkurentsivõimeliseks osaluseks rahvusvahelises 
koostöös ning rakendusteks tervishoius ja ettevõtluses.
Teadustaristu koosneb Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu 
andmekogust, mis sisaldab 152 000 inimese koeproove, 
OMICSi andmeid ja terviseinfot, ning Eesti Biokeskuse 
poolt juba loodud referentsbaasile lisamoodulina looda-
vast temporaalsest genoomiandmete referentsbaasist. 
Mitme eri meetme raames soetatud maailmatasemel 
genoomianalüüsi aparatuur võimaldab kiirelt ja efektiiv-
selt ellu viia teadusprojekte ning pakkuda teenust nii Eesti 
kui välismaa teadusasutustele ja laboritele, haiglatele 
ning ettevõtetele. Teadustaristu oluliseks eesmärgiks 
Eestis on rikastada diagnostika- ja ravivõimalusi, arenda-
des ja juurutades Eestis personaalmeditsiini ning seeläbi 
aidates kaasa rahva tervise parandamisele.

Praeguseks on täidetud üks taristu põhieesmärke – ana-
lüüsitud 52 000 geenidoonori DNA-d, kasutades selleks 
uut kõrgtihedusega genotüpiseerimiskiipi. Sotsiaalmi-
nisteeriumilt saadud lisarahastuse toel täiendati gee-
nivaramu andmekogu mahtu 100 000 uue geenidoonori 
võrra. Inimgeeniuuringute seaduse kohaselt alustati 
geenidoonoritele personaalse geneetilise tagasiside 

andmist ning üle 2000 inimese on seda võimalust juba 
kasutanud. Riik on algatanud lisategevused personaal-
meditsiini valdkonnas (IT-lahenduste väljatöötamine jms). 
See on otsene näide teaduse ülekandumisest praktilisse 
meditsiini, mis on saanud võimalikuks tänu geenivaramu 
andmestiku kvaliteedi pidevale parandamisele.

Uuenenud referentsiga imputeeritud 52 000 geenidoonori 
genoomiandmed on avatud edasisteks teadusuuringu-
teks. Lähiaastatel suureneb olulisel määral geenivaramus 
analüüsitud genoomiandmete väljastamise maht teadus-
koostööna tehtavates projektides. Jätkub geenivaramu 
andmestiku täiendamine kvalitatiivselt uue mooduliga 
– mikroobikoosluse proovidega soolestikust jt paikmetest. 
Esialgu kogutakse soolestiku mikroobiproovid ligi 2000 
geenidoonorilt.

Taristu raames loodav temporaalne genoomiandmete 
referentsbaas on avatud kogu maailma teadlaskonnale 
populatsioonigeneetilisteks uuringuteks. See annab olulise 
väljundi varjatud sugupuude identifitseerimiseks, mille abil 
on võimalik suurendada geneetiliste assotsiatsiooniuurin-
gute statistilist võimsust. Pärast uue spetsiifilise vana DNA 
labori valmimist on saanud võimalikuks DNA eraldamine 
ja puhastamine arheoloogilisest materjalist kohapeal.

Foto autor: Karl Erik Piirimees

mailto:andres.metspalu@ut.ee
http://genoomikakeskus.ut.ee
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Biopankade ja biomolekulaar-
ressursside taristu

Akronüüm: BBMRI ERIC
Veebileht: www.bbmri-eric.eu
Eesti liikmesuse staatus: asutajaliige 2013

BBMRI ERIC on ühtne üleeuroopaline biopankade ja 
biomolekulaarressursside teadustaristu, mille esmaüles-
anne on Euroopa biopankade harmoniseerimine, rahvus-
vahelise koostöövõrgustiku loomine ja tõhustamine ning 
teadustaristu efektiivse kasutamise edendamine. BBMRI 
ERIC tagab eelkõige turvalise juurdepääsu kliinilistele 
andmekogudele, hõlbustades niiviisi teadusuuringute 
korraldamist ning andes hoogu rahvusvahelisele koos-
tööle nii biotehnoloogias, meditsiinis kui ka farmaatsia-
tööstuses. BBMRI ERICu tegevusi elluviivaks riiklikuks 
keskuseks Eestis on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu. 

Keskus panustab võrgustiku töösse neljas valdkonnas:

• ELSI (ethical, legal and social issues) valdkond – kaar-
distatakse eetilised, juriidilised ja sotsiaalsed aspektid, 
mis seonduvad Euroopas asuvate biopankadega;

• IT ja uute tehnoloogiate valdkond – infotehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamine biopankade jaoks, ühe ees-
märgina luuakse üle-euroopaline biopankade ja seal 
hoiustatavate proovide kataloog;

• Kvaliteedisüsteemide juhtimise valdkond – eesmärgiks 
on olemasolevate kvaliteedisüsteemi standardite kaar-
distamine ja uuendamine;

• Koolitustegevusega seonduv valdkond – eesmärgiks on 
koostöö arendamine biopankade vahel, uute õppeka-
vade ja koolituset väljatöötamine alustavate biopankade 
jaoks.

Pildi allikas: BBMRI ERIC

http://www.bbmri-eric.eu
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ELIXIR Eesti
Akronüüm: ELIXIR Eesti
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tervise Arengu Instituut
Kontaktisik: Jaak Vilo, jaak.vilo@ut.ee
Veebileht: elixir.ut.ee

Tänapäevaste teadusuuringute käigus luuakse massiliselt 
andmeid ning osa teadusharusid põhinevad paljus and-
mepõhistel meetoditel, vajades selleks valdkonnaüleseid 
IT-lahendusi. Eluteaduse erialasid alates molekulaar-
bioloogiast kuni põllumajanduse ja terviseteaduseni 
ühendavad molekulaarsel tasemel mõõdetavad uurimisob-
jektid, olgu nendeks inimene, taim või bakter. Igapäevase 
teadustöö käigus luuakse väga erinevaid andmeid, mille 
jätkusuutlik väärtustamine nõuab üle riigipiiride ulatuvat 
panustamist. Andmete pikaajalist haldust ja säilitamist ei 
saa kestlikult teostada üksnes riigi piires, vaid tuleb läh-
tuda andmetüüpide spetsiifikast ning säilitada andmeid 
standardiseeritult eriala andmebaasides olenemata nende 
asukohast. Selleks, et pakkuda parimaid teadmisi ja luua 
globaalselt konkurentsivõimelisi teenuseid, osaleb Eestil 
rahvusvahelises bioinformaatika teadustaristus ELIXIR. 
Selle asemel, et koondada teadmisi ja vahendeid ühte 
kohta, on ELIXIRi hajusa struktuuri eesmärk liikmete 
tugevustele toetumine. ELIXIRi raames ühendatakse 
liikmesriikide teenused, tööriistad, koolitusvõimalused 
ja andmekogud ühtseks suureks bioinformaatika teadus-
taristuks. Selline ühine üleilmne teadustaristu hõlbustab 
teadlastel andmeanalüüsi ning tulemuste tõlgendamist. 

Lõppkasutajatele avab säärane ühtseid praktikaid järgiv 
ja omavahel seotud teadustaristu lihtsama ligipääsu 
bioinformaatika töövahenditele.

ELIXIR Eesti liikmed on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika-
ülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ning 
Tervise Arengu Instituut, kuid kasu saavad sellest ka teised 
teadusasutused ja ettevõtted. ELIXIR Eesti keskendub 
peamiselt tipptasemel teenuste ja tööriistade arenda-
misele ja käigushoidmisele, eluteadlaste andmeanalüüsi 
suutlikkuse parandamisele koolituste pakkumise teel ning 
metagenoomika- ja populatsiooniandmete haldamisele. 
Koostöös Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuriga (ETAIS) 
tagatakse veebiteenuste pidev kättesaadavus nii Eesti 
teadlastele kui väga suurele rahvusvahelisele kasutajas-
konnale. ELIXIR Eesti kõige laialdasemat kasutust leid-
vad tööriistad Primer3 ja g:Profiler hõlbustavad iga päev 
tuhandete inimeste tööd. g:Profiler on valitud ka ELIXIRi 
soovitatud koostalitlusvõimeliste vahendite hulka. ELIXIR 
Eesti koolitab oma ja rahvusvahelise ELIXIRi liikmete abil 
nii välisriikide kui Eesti teadlasi ja on siiani pakkunud 
andmeanalüüsi ja programmeerimise aluste, andmete 
halduse ning ELIXIRi tööriistade kasutamise kursusi.

Pildi allikas: ELIXIR Eesti

mailto:jaak.vilo@ut.ee
http://elixir.ut.ee


27

Ee
st

i t
ea

du
st

ar
is

tu
 te

ek
aa

rt
 2

01
9

Eluteaduste andmete teadustaristu
Akronüüm: ELIXIR

Veebileht: www.elixir-europe.org
Eesti liikmesuse staatus: asutajaliige (2013)

ELIXIR on 23 riiki ühendav Euroopa eluteaduste tea-
dustaristu, mille kasutajad on sajad tuhanded moleku-
laarbioloogia, keskkonnateaduste, põllumajanduse ja 
arstiteaduse teadlased. Kõik need teadlased loovad väga 
eriilmelisi andmeid, mille analüüsiks on vaja tipptasemel 
tarkvarateenuseid ja halduseks kestlikke andmebaase. 
ELIXIRi teadustaristu eesmärk on ühendada eluteaduse 
andmete, tööriistade, arvutiressursi, standardite ja kooli-
tuse teenusepakkujad ühtseks taristuks, mille liikmetel on 
bioloogiliste andmete esitamise ja juhtimise kaasvastutus. 
Selle asemel, et koondada teadmisi ja vahendeid ühte 
kohta, on ELIXIRi hajusa ülesehituse eesmärk liikmete 
tugevustele toetumine. 

Eesti on aktiivselt kaasa löönud järgmistes tegevustes: 
ELIXIRi suhtlusplatvormi ehk virtuaalse kohviruumi 
arendamine, bioinformaatika tööriistu kirjeldava and-
mebaasi bio.tools loomiseks vajalike andmete automaatne 
annoteerimine, bioinformaatika tööriistade kirjeldus-
tele põhineva automaatse töövoo arendamine koostöös 
ELIXIR-Prantsusmaaga, ELIXIRi koolitusmaterjalide 

töövoo annoteerimistarkvara väljatöötamine koostöös 
ELIXIR-Suurbritanniaga, tarkvaraarenduste parimate 
praktikate väljatöötamine, tarkvaraarendajatele sea-
tavate kompetentsinõuete analüüsimine. Tänu ELIXIRi 
võrgustiku liikmeks olemisele on Eestil olnud võimalus 
osaleda ELIXIRi kesksete registrite nagu TeSS ja bio.tools 
arengus, panustada parimate praktikate väljatöötamisse 
tarkvaraarenduse valdkonnas ning õppida teiste ELIXIRi 
liikmesriikidelt tundlike andmete haldamist. Lisaks on 
Eesti koolitajad saanud väljaõpet täiskasvanute koolituse 
osas ning rahvusvahelist praktikat teadmiste rakenda-
misel. Aktiivne osalmine ELIXIRi koolitusprogrammis on 
andnud võimaluse Eesti tarkvarateenuseid popularisee-
rida teistes liikmesriikides. Eluteadustega seotud Eesti 
teadlased on tänu ELIXIRi liikmesusele kaasatud ühtsesse 
inforuumi ja saavad kaasa rääkida uusimate praktikate 
ja standardite väljatöötamisel. Teadlikkus avalikest töö-
riistadest ning andmeanalüüsi praktikatest on tõusnud 
läbi mitmekesistele kohalikele koolitustele ning laialdane 
koostöövõrgustik võimaldab leida sarnaste väljakutsetega 
tegelevaid teadus- ja taristugruppe üle Euroopa.

SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Pildi allikas: ELIXIR

http://www.elixir-europe.org
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Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste 
teadusuuringute keskus

Akronüüm: RSKTK
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Kontaktisik: Katrin Kaarna, katrin.kaarna@ut.ee
Veebileht: www.ctm.ee/et

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute kes-
kus (RSKTK) asutati 2010. aastal koostöös Tartu Ülikooli, 
Eesti Maaülikooli ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumiga ning 
selle missiooniks on kõrgel tasemel terviseuuringute 
tagamine Eestis. Missiooni täideviimiseks loodi Tartusse 
tänapäevane siirdemeditsiinikeskus ja arendati välja kliini-
liste uuringute keskus. Teadustaristu parandab terviseuu-
ringute Eesti-sisest ja rahvusvahelist konkurentsivõimet, 
soodustab võrgustumist ja kiirendab teadustulemuste 
praktilist rakendamist. RSKTK kindlustab prekliinilis-
teks ja kliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate 
kättesaadavuse ja kasutajatoe uuringutega tegelevatele 
arstidele, teaduritele, doktorantidele, arst-residentidele 
ning uuringumeeskonna teistele liikmetele.

Prekliiniliste uuringute toetamiseks on Tartu Ülikooli 
siirdemeditsiinikeskuses juurdepääs nüüdisaegsetele 
bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiatele. 

Siirdemeditsiinikeskus Tartus on üks moodsamaid kes-
kusi Kesk- ja Ida-Euroopas, kus tegeletakse erinevate 
loomamudelite väljaarendamisega, keskendudes eelkõige 
psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõle-
tikuliste haiguste ning kasvajate uurimisele.

Kliiniliste uuringute keskus korraldab kliiniliste uuringute 
projektijuhtimist ja uuringu tegemisega seotud kooli-
tusi. Keskus nõustab eetikakomitee ja ravimiameti loa 
taotlemisel ning kliinilise meditsiini või siirdemeditsiini-
teemaliste uurimistöödega seotud küsimustes (protokolli 
disain, randomiseerimine, mitmesugused blanketid ja 
abimaterjalid). Abistatakse bioressursside, biopankade 
ja bioloogiliste materjalikogude haldamist. Nõu antakse 
nii granditaotluste kirjutamisel kui ka olemasolevale tea-
dusprojektile rahastuse otsimisel. Teadustöö rahastamise 
võimalustest põhjaliku ülevaate saamiseks on loodud 
uurimistoetuste andmebaas.

Foto autor: Johan-Paul Hion

mailto:katrin.kaarna@ut.ee
http://www.ctm.ee/et
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Taimebioloogia infrastruktuur
Akronüüm: TAIM
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut
Kontaktisik: Hannes Kollist, hannes.kollist@ut.ee
Veebileht: www.taimebioloogia.ee

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) on arendatav taris-
tuvõrk, mis hõlbustab teaduspõhiste nutikate praktikate 
rakendamist taimede efektiivseks kasutamiseks, taimede 
rakendusvaldkondade laiendamist ja täppispõllumajan-
duse arendamist Eestis. Teadustaristusse kuuluvad ener-
giasäästlikud kasvuruumid ja -hooned, katsepõllud ja neid 
teenindavad seadmed ning sensorsüsteemid, millega saab 
jälgida taimi nende kasvukeskkonnas.

Toiduturvalisuse tagamine ja biomajanduse arendamine on 
Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke, mille saavutamiseks 
on vajalikud taimebioloogide eksperditeadmised. Kasvab 
huvi taimse materjali kasutamise vastu eri eluvaldkonda-
des, näiteks taimede rakendamine terapeutiliste valkude 
efektiivseks tootmiseks või taimekasvatus linnatingimus-
tes. Arengut on soodustanud taimegeneetika meetodite 
arendamine ja liigispetsiifiliste geeniandmete kogumine 
andmebaasidesse. Selle andmestiku realiseerimiseks on 
Euroopa Liidus järsult kasvanud investeeringud fenotüpi-
seerimistehnoloogiate arendamisse, sest need võimaldavad 
korreleerida geenijärjestusi oluliste tunnuste ehk taimede 
fenotüüpidega ning saada teavet sordiaretuseks.

Teadustaristu arendamise käigus rajatakse ülikoolides 
seni puuduv taristu, mis võimaldaks eksperimentaalset 
tööd põllumajanduslike liikidega. Investeeritakse inno-
vaatilistesse seire- ja fenotüpiseerimistehnoloogiatesse, 
mille abil saab taimi jälgida nende kasvatamisel laboris, 
kasvuhoones ja põllul. Nimetatud tehnoloogiad – erinevad 
gaasivahetussüsteemid, põldudele paigaldatavad sensorid, 
seiremastid ja mehitamata lennumasinad –võimaldavad 
jälgida reaalajas taimede või põllu seisundit ning koguda 
andmeid. Plaanitavad arendused seovad ülikoolide labori-
tes saadud alusteadmised Eesti Taimekasvatuse Instituudi 
praktilise sordiaretuse ja põllukultuuride suuremahuliste 
katsetega ning tagavad teadmussiirde biomajandusse. 

Taimebioloogia infrastruktuuri abil on võimalik määrata 
põllumajanduslike liikide ja koosluste füsioloogilisi, bio-
keemilisi, morfoloogilisi, haiguskindluse ja produktsioo-
niga seotud tunnuseid laboris, kasvuhoones ja põllul; 
keskenduda fenotüpiseerimisteenustele, milles teadus-
taristu omab kõrget kompetentsi: taimede gaasivahetus 
(veekasutus ja fotosüntees), lenduvühendite emissioon 
ning erinevate stressivastuste mõõtmine, patogeenide 
tuvastamine kuvamise ja geneetiliste markerite abil; 
arendada „laborist põllule“ arenguhüppena seadmeid 
ja sensorsüsteeme, mis võimaldavad jälgida taimede 
toimimist põllutingimustes reaalajas ning optimeerida 
taimekasvatuspraktikaid; katsetada uute põllukultuuride 
ja sortide sobivust Eesti tingimustesse. Foto autor: Mati Koppel

Foto autor: Kaspar Koolmeister

mailto:hannes.kollist@ut.ee
http://www.taimebioloogia.ee
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Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium
Akronüüm: EMBL
Eesti koordinaator: Toivo Maimets, toivo.maimets@ut.ee
Veebileht: www.embl.org
Eesti liikmesuse staatus: eeldatav liige (Prospect Member) alates 2019

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) 
on riikidevaheline teadusasutus (organisatsioon), mis 
tegutseb 1974. aastal kinnitatud põhikirja alusel. Asu-
tajaliikmeid oli 10, neile on lisandunud 16 liikmesriiki ja 
kaks assotsieerunud liiget. EMBL paikneb praegu kuues 
asukohas viies eri riigis. Kokku töötab EMBLis rohkem 
kui 1600 inimest (teadlased, insenerid, tugistruktuur), 
peale selle 200 doktoranti ja 260 järeldoktoranti. EMBLis 
tehakse tipptasemel fundamentaalteadust, pakutakse 
koolitusi ning oma tuumiklaborite teenuseid. Praeguse 
seisuga on EMBLi koosseisus üle 80 toimiva teadusrühma 
ja 23 ERC grandi hoidjat. Töötamine EMBLis on piiratud 
kõige rohkem üheksa aastaga ning karjääri tuleb jät-
kata mõnes teises akadeemilises asutuses, erasektoris 
või muudel karjääriredelitel. Pidev doktorite (vastuvõtt 
50 aastas, peamiselt liikmesriikidest) ja järeldoktorite 
koolitamine ning töötajate rotatsioon kindlustab toimiva 
teadmussiirde tugevast teadusasutusest liikmesriikidesse 
ja ülikoolidesse tagasi.

EMBLi täieõigusliku liikme staatus võimaldab saada 
laiemalt kasu Euroopa ühisest teadusruumist, osaleda 
ja pääseda ligi teenustele, mis Eestis on puudu või mis 

vajavad tõhustamist. Näiteks struktuuribioloogia ja 
kiirekanalid; siirdemeditsiini ja genoomika teenused; 
bioinformaatika ja teadlastele mõeldud IT-teenused. Väga 
oluline on liikmesriikide parem juurdepääs doktoriõppe ja 
järeldoktori programmidele EMBLis. Eesti saab kasu tänu 
paranenud ligipääsule teadusaparatuurile, teadmisele ja 
koolitusele. EMBLi liikmesus avab uusi koostöövõimalusi 
Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele; samuti 
võimaldab EMBLi liikmeks olek luua otsekontakte EMBLi 
võrgustikku kuuluvate maailma juhtivate suurtööstustega 
(nt ravimifirmad). Huvipakkuvateks valdkondadeks on 
siin personaalmeditsiini (sh personaalne vähimeditsiin) 
ja sellega seonduva ettevõtluse areng. 

EMBLi laialdane kompetents genoomiandmete analüü-
simisel (mh vähirakkude andmed), andmete talletamise 
kogemus ja tehnoloogiasiirde kompetents tõhustab Eesti 
teadusmahukate ettevõtete arendustööd ja arengupo-
tentsiaali. Liitumine pakub uusi võimalusi ka ettevõte-
tele, mis tegelevad uute keemiliste ainete ja materjalide 
väljatöötamisega (EMBL haldab üht suurimat keemiliste 
ainete andmepanka) ning agrobioloogia valdkonna (põllu-
majandusloomade ja -taimede geenipangad) ettevõtetele.

Foto allikas: Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL)

mailto:toivo.maimets@ut.ee
http://www.embl.org
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Eesti e-varamu ja kogude säilitamine
Akronüüm: e-Varamu
Juhtasutus: Tartu Ülikool 
Partnerasutused: Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium,  
Eesti Kirjandusmuuseum, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv
Kontaktisik: Liisi Lembinen, liisi.lembinen@ut.ee
Veebileht: www.e-varamu.ee

E-varamu tagab Eesti teadus- ja mäluasutustes säilitatava 
ning loodava teadus-, arendus- ja loometegevuseks olu-
liste inforessursside kättesaadavuse. Arendatakse kolme 
teenust: kogude digiteerimist, füüsilist säilitamist ja info 
kättesaadavaks tegemist E-varamu portaalis. E-varamu 
toetab kultuuripärandi valdkondlikku tegevuskava „Kul-
tuuripärandi digiteerimine 2018–2023“.

E-varamu taristu koosneb järgmistest osadest:

E-varamu veebivärav teeb ühest kohast kättesaadavaks 
Eesti mäluasutuste – raamatukogude, arhiivide ja muu-
seumide – elektroonilisel kujul olevad ressursid. E-varamu 
on üleeuroopalise veebiportaali Europeana partner – nii 
on E-varamus kuvatav informatsioon kättesaadav ka Euro-
peana kaudu. Loodud E-varamu portaal on Eesti oludes 
unikaalne. Tegemist on eri andmebaase ühendava ja 
nüüdisaegsel otsimootoril põhineva lahendusega, millega 
tehakse ühest kohast otsitavaks ja leitavaks kogu vaimu-
vara, mida Eestis digitaalselt kogutakse ja säilitatakse. 
Hetkel on E-varamu portaaliga liitunud 12 andmeallikat 
ning indekseeritud on üle 14 miljoni objekti. Veebiväravat 
arendab ja haldab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium. 

Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu digiteeri-
miskeskuses on tööle rakendatud Baltimaade suurima 
jõudlusega täisautomaatne skanner DL 3003. Selle auto-
maatse töörežiimiga saab skaneerida nii raamatuid kui 

suuremõõtmelisi, kuni A1-formaadis teavikuid kuni kolm 
miljonit lehekülge aastas. Digiteeritud ja tekstituvas-
tustarkvaraga töödeldud failid tehakse kättesaadavaks 
raamatukogu e-teadusraamatukogus ETERA.

Eesti Kirjandusmuuseumi audio- ja visuaalteavikute digi-
teerimiskeskuses on loodud võimalused kultuurilooliselt 
oluliste analoogkandjatel olevate audio- ja visuaalteavikute 
digiteerimiseks, heli- ja videosalvestamiseks ning taasesi-
tamiseks. Taristu raames toimub failirepositooriumi KIVIKE 
(kivike.kirmus.ee) arendamine, et tagada audiovisuaalse 
ainese kättesaadavus E-varamu portaalis. Kirjandusmuu-
seum on Eesti Keeleressursside Keskuse partnerasutus 
digitaalse heli- ja sisuotsingu arendamisel. 

Tartu Ülikooli raamatukogu massneutraliseerimise kes-
kuses töödeldakse liighappelisel paberil olevaid teadus- ja 
kultuuriloolise väärtusega trükiseid, et pikendada nende 
füüsilist eluiga ja ennetada nende hävimist. Keskuses on 
tööle rakendatud massneutraliseerimise masin CSC Book 
Saver, millega saab töödelda korraga kuni 80 kilogrammi 
liiga kõrge pH-tasemega teavikuid. 

Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR edasiarenda-
mine võimaldab vastu võtta teiste asutuste digiteeritud ja 
digitaalselt loodud materjale, rikastada neid automaatselt 
metaandmetega ning tagada e-teavikute pikaajaline säi-
livus ja juurdepääs nendele. 

Pildi allikas: e-Varamu

mailto:liisi.lembinen@ut.ee
http://www.e-varamu.ee
http://kivike.kirmus.ee
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Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium
Akronüüm: IMO
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
Kontaktisik: Tiit Tammaru, tiit.tammaru@ut.ee
Veebileht: imo.ut.ee

Praegusaega nimetatakse sageli ka rände ja mobiilsuse 
ajastuks. Väljaspool oma kodumaad elab rohkem kui 
250 miljonit inimest ning ka arenenud riikides jätkub 
suuremate linnade elanike arvu kasv. Samuti on muutunud 
mitmekesisemaks erinevad lühiajalise mobiilsuse vormid 
nii riikide vahel kui riikide sees töö, õppimise, turismi 
või muude põhjuste tõttu. Mobiilsuse kasv toob raskusi 
nii väljarände riikidele ja piirkondadele kui lõimimisega 
seotud ülesandeid sisserände riikidele. Samuti põhjustab 
mobiilsus riigis ebavõrdsust ning transpordi- ja keskkon-
naprobleeme. Rändepoliitika kujundamine on seetõttu 
aktuaalne teema ühtaegu Eestis, Euroopa Liidus ja kogu 
maailmas – meenutame näiteks 2018. aasta ülemaailmse 
ränderaamistiku arutelusid. 

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) loob 
tervikliku teadusliku andmetaristu rahvastiku ruumilise 
mobiilsuse uuringute korraldamiseks, kasutades nii tra-
ditsioonilisi statistikaandmebaase kui nüüdisaegseid info-
tehnoloogilisi andmeallikaid. Ühtsesse andmetaristusse 
tuuakse andmebaasid, mille abil saab analüüsida inimeste 
igapäevaseid liikumisi, ruumilise mobiilsuse seoseid 
tööturumuutuste ja transpordikasutusega ning samuti 
pikaajalisi muutusi rahvastiku ruumilises mobiilsuses ja 
selle mõjutegureid. Andmetaristu rajamise oluline osa on 
metodoloogiline harmoniseerimine, partnerülikoolidesse 
andmelaborite rajamine ja kasutajasõbraliku kaugtöö-
keskkonna loomine, mis teeb teadustaristu laiemale 
publikule kättesaadavaks.

Tartu Ülikooli geograafia osakonnas on välja arendatud 
maailmas ainulaadne mobiilpositsioneerimisel põhinev 
longituudne andmebaas inimeste igapäevaste liikumiste 
kohta Eestis. Taristut täiendatakse GPS-andmestikuga, et 
mõista mobiilsusmustreid ja seoseid keskkonnaga veelgi 

detailsemalt. Tartu Ülikooli majandusteaduskond, rahvas-
tiku- ja linnageograafid, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia 
keskus ning Statistikaamet on loonud erinevate registrite 
ja rahvastiku-uuringute individuaalandmetest mitmekesise 
uurimistaristu. Teadustaristu oluline osa on indiviidipõhine, 
kus on seotud 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloendused 
ja registriandmed, mis võimaldavad teha pikilõikelisi ehk 
longituudseid rände põhjuste ja tagajärgede analüüse. 
Töötajate, tööandjate ja ettevõtete andmebaaside arenda-
mine loob aga aluse majanduspoliitilisteks uuringuteks. 
Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja 
valitsemise instituudi arendustöö võimaldab täpsemalt 
analüüsida ning planeerida e-residentsuse ajalisi ja ruu-
milisi dünaamikaid. Tallinna Tehnikaülikooli logistika ja 
transpordi teaduskeskuses, automaatika instituudis ja 
küberneetika instituudis tegeletakse transpordiuuringute 
ning erinevate (linna)sensoritega seotud andmestike aren-
damisega. Teadustaristu raames on laiendatud sensorite- ja 
loendusseadmete võrku, täiendatakse olemasolevaid ja 
luuakse uusi andmestikke, mille kaudu avanevad või-
malused mobiilsusmustrite detailseks hindamiseks ja 
visualiseerimiseks.

Foto autor: Dago Antov

Pildi autor: Nicole Delpeche-Ellmann

Pildi autor: Anto Aasa

mailto:tiit.tammaru@ut.ee
http://imo.ut.ee
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Eesti Keeleressursside Keskus
Akronüüm: EKRK
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum
Kontaktisik: Kadri Vider, kadri.vider@ut.ee
Veebileht: keeleressursid.ee

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadusta-
ristu, mis teeb kättesaadavaks eesti keele digiressursid 
ja -tehnoloogia. Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi, 
Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi 
konsortsiumina toimiva keskuse eesmärk on koondada 
olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, 
teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele 
töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks 
ning oskusteabega varustatud teenusteks. 
 
Kasutamise hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs 
olemasolevatele digitaalsetele andmestikele ja paku-
takse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis 
kasutab arhiveeritud andmeid. Eesti-siseselt on taristu 
avatud nii keeleressursside omanikele, arendajatele kui ka 
kasutajatele. EKRK osaleb üleeuroopalises keeleressurs-
side ja -tehnoloogia teadustaristute võrgustikus CLARIN 
ERIC, mille kaudu pääsevad Euroopa kasutajad ligi Eesti 
keeleressurssidele ja keeletehnoloogilistele vahenditele 
samuti nagu Eesti teadlased sarnastele andmetele teistes 
Euroopa riikides.
 
EKRK repositooriumisse kogutavad keeleressursid peavad 
olema varustatud kasutuslitsentsiga. Kogutud ressursside 
metaandmed tehakse registris ja repositooriumis kätte-
saadavaks ja automaatselt töödeldavaks. EKRK tehnilise 
taristu moodustavad partnerasutuste poolt hallatavad 

arvutus- ja salvestusressursid ning keskteenused.

Taristu pakub peamiselt virtuaalteenuseid (sh majutust 
keeleressurssidega seotud teenustele) ning nõustab ja 
koolitab kasutajaid digitaalsete keeleressursside loomise, 
säilitamise, töötlemise ja uurimisotstarbel kasutamise 
vallas. Autentimist vajavatele virtuaalteenustele pää-
seb ligi ühekordse sisselogimisega (single sign-on) oma 
teadusasutuse kasutajakontoga TAATi kaudu. EKRK kee-
leressursside register META-SHARE (https://metashare.
ut.ee) koondab infot keeleandmestike metaandmete (sh 
info ressursi DOI, PIDi, ligipääsu ja kasutuslitsentside 
jms) kohta, loendab ressursi vaatamisi ja allalaadimisi. 

DataCite Eesti (http://datacite.ut.ee/services.php) kaudu 
saavad kõik registreeritud ressursid DOI-identifikaatori, 
mille abil saab viidata andmekogule või tarkvarale tea-
dusüllitistes. EKRK keeleressursside repositooriumis 
ehk andmehoidlas ENTU (https://entu.keeleressursid.
ee) hoitakse registreeritud ressursse nii arhiveerimiseks 
kui kasutamiseks; koodihoidlas GitLab (https://gitlab.
keeleressursid.ee/explore/projects) aga hoitakse ja vaja-
dusel ka arendatakse tarkvarakoodi. Veebiteenustena 
toimivad korpuste päringuteenus KORP (https://korp.
keeleressursid.ee), keeletöötlusmoodulite veebikeskkond 
Keeleliin (http://keeleliin.keeleressursid.ee) ja ühendatud 
sisuotsing RABA (https://raba.keeleressursid.ee).

Pildi allikas: Eesti Keeleressursside Keskus

mailto:kadri.vider@ut.ee
http://keeleressursid.ee
https://metashare.ut.ee
https://metashare.ut.ee
http://datacite.ut.ee/services.php
https://entu.keeleressursid.ee
https://entu.keeleressursid.ee
https://gitlab.keeleressursid.ee/explore/projects
https://gitlab.keeleressursid.ee/explore/projects
https://korp.keeleressursid.ee
https://korp.keeleressursid.ee
http://keeleliin.keeleressursid.ee
https://raba.keeleressursid.ee
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Ühiseid keeleressursse ja 
-tehnoloogiaid hõlmav taristu 

Akronüüm: CLARIN ERIC
Veebileht: www.clarin.eu
Eesti liikmesuse staatus: asutajaliige 2011

CLARIN ERIC on üleeuroopaline teadustaristu, mis 
teeb keeleressursid ja -tehnoloogia kättesaadavaks ja 
kasutatavaks lõimitud ja koostoimiva taristuna. CLARIN 
koosneb juht- ja koordineerivatest organitest, riiklikest 
konsortsiumidest, eri tüüpi eksperdikeskustest ja vee-
biteenustest. Kõik osalevad organisatsioonid pakuvad 
ühetaolist ligipääsu digitaalsetele keeleandmestikele ja 
nende töötlemise vahenditele ning nõustavad (teadus)
kasutajaid nende kasutamisel. CLARIN teeb ühekordse 

sisselogimise kaudu digitaalsed keeleressursid kät-
tesaadavaks uurijatele, teadlastele, tudengitele ja ka 
kodanikuteadusele paljudes valdkondades, kuid eelkõige 
sotsiaal- ja humanitaarteadustes. CLARIN pakub pika-
ajalisi lahendusi ja tehnilisi teenuseid, mis on mõeldud 
keeleandmete ja töötlusvahendite kasutamiseks, ühen-
damiseks, analüüsimiseks ja säilitamiseks. 

EKRK tehniline taristu vastab CLARINi B-keskuse nõue-
tele, pakkudes ja vahendades CLARINi kvali-
teedinõuetele vastavaid teenuseid. CLARINi 
keeleressursside registris Virtual Language 
Observatory (VLO, https://vlo.clarin.eu) kajas-
tuvad automaatselt kõik EKRK keeleressurs-
side registrisse kogutud andmed. Eesti keel, 
digitaalne kultuuripärand ja keeleandmed on 
nähtavad ja kasutatavad laiemalt Euroopa ja 
maailma kontekstis nii teadlastele kui avalik-
kusele. Samal ajal annab CLARINis osalemine 
Eesti teadlastele täieliku ligipääsu digitaalsetele 
keele- ja kultuurivaradele teiste Euroopa riikide 
CLARINi keskustes. Ligipääs CLARINi ressurssi-
dele (andmetele, tööriistadele ja meetoditele) 
toob kaasa rohkem piiride ja valdkondade ülest 
teadustööd, kuna teadlased saavad üksteise 
tulemusi Euroopa tasandil kasutada.

SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Pildi allikas: CLARIN ERIC

http://www.clarin.eu
https://vlo.clarin.eu
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Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus
Akronüüm: ESS
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutus: Statistikaamet
Kontaktisik: Mare Ainsaar, mare.ainsaar@ut.ee
Veebileht: www.yti.ut.ee/et/euroopa-sotsiaaluuring

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on teaduslik andmekogu, 
mille abil saab analüüsida ühiskonna arengut ning ini-
meste hoiakute ja käitumise vahelisi seoseid. Euroopa 
Sotsiaaluuringu andmed kogutakse kaheaastase vahega 
15-aastastelt ja vanematelt inimestelt ligi 30 riigis. Iga 
vooru andmed lisatakse olemasolevasse andmebaasi ja 
nii moodustub pikaajaline ühiskonna arengut kirjeldav 
andmestik. Põhiandmed sisaldavad informatsiooni näi-
teks meediakasutuse, tervise, usalduse, osaluse, heaolu, 
sotsiaalse ja poliitilise aktiivsuse ning väärtuste kohta, 
aga eri aastatel lisanduvad eriteemad. Andmestikus on 
kokku üle tuhande teema. Andmekoguga koos on avalikuks 
kasutamiseks detailne informatsioon andmete kogumise 
protsessi ja metodoloogia kohta. Kogutud informatsioon on 
kasutajatele tasuta kättesaadav erinevate statistikaprog-
rammide ja online-programmi kaudu. Alates 2012. aastast 
on andmeid võimalik analüüsida Euroopa statistiliste 
regioonide lõikes. Selleks on indiviidide andmetele lisatud 
muudest inimeste elukohti iseloomustavad tunnused.

ESS sisaldab ligi 400 000 inimese andmeid 30 riigist. 
Eestis lisatakse kogusse umbes 2000 inimese andmed iga 
kahe aasta tagant. Eesti osalus lubab võrrelda protsesse 

Eestis teistes ühiskondades toimuvaga. Koos aegridade 
pikenemisega suureneb ka kogu andmestiku väärtus, nii 
suurema hulga teemade kui pikemaajalise kaetuse tõttu, 
mis lubab paremini teha põhjuslikke analüüse. 

Uuringu andmestik on kõigile tasuta kättesaadav ESSi 
veebilehel http://ess.nsd.uib.no. ESSi andmeid kasutades 
avaldatakse aastas umbes sada kirjutist Eesti kohta. Eesti 
osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus annab Eesti tead-
lastele võimaluse olla osaline andmekogu põhjal tehtud 
rahvusvahelistes teadusprojektides. Lisaks teaduslikule 
väärtusele kasutatakse andmeid rakenduslikult Eesti 
ühiskonna ja inimeste käitumise analüüsimisel. ESSil oli 
2019. aasta alguses Eestis 1855 kasutajat: teadlased, üli-
õpilased, riigiasutused, erafirmad ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid. 

Järgmiste aastate eesmärk on pikendada Eesti andmete 
aegridasid, suurendada kasutajate arvu ning parandada 
kasutajate analüütilisi oskusi. Koos kasutajate nõustamise 
ja koolitamisega saavutatakse andmete efektiivsem ja 
kvaliteetsem analüüs, suurem publikatsioonide hulk ning 
suurem mõju nii teaduses kui ka ühiskonna arengus.

Pildi allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey ERIC)

mailto:mare.ainsaar@ut.ee
http://www.yti.ut.ee/et/euroopa-sotsiaaluuring
http://ess.nsd.uib.no
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Euroopa Sotsiaaluuring
Akronüüm: ESS ERIC
Veebileht: www.europeansocialsurvey.org
Eesti liikmesuse staatus: asutajaliige 2013

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on üleeuroopaline tea-
dustaristu, mis pakub teadlastele, poliitikakujundaja-
tele, kodanikuühiskonnale ja laiale avalikkusele vabalt 
kättesaadavaid andmeid inimeste hoiakute ja käitumise 
kohta muutuvas ajas. ESS kogub informatsiooni inimeste 
hoiakute ja käitumise kohta iga kahe aasta tagant, arendab 
ühtset andmekogu ja uuringute metodoloogiat, korraldab 
koolitusprogramme (sh veebis) ning loob tingimused 
andmete vabaks kasutamiseks. ESS ERICu uuringu 
teadusliku osa ja uuringu Eesti koordinaator on Tartu 

Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut. ESS 
Eesti töörühm koordineerib andmekogumist Eestis ning 
teeb tihedat koostööd ESS ERICuga, et garanteerida 
andmete võrreldavus ja kvaliteet. Osalus ESS ERICus on 
Eestile oluline väärtuslikke andmete tõttu mis kasvatab   
teadlaste konkurentsivõimet. Töö ESSiga võimaldab Eesti 
teadlastel olla ka kursis ning osaleda kõige uuemate 
metodoloogilistes arengustes küsitlusuuringute vallas. 
Nii näiteks on Eesti osalenud mitmetes metodoloogilistes 
eksperimentides, mis viidi läbi üksnes valitud riikides.    

SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Pildi allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey ERIC)

http://www.europeansocialsurvey.org
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Eesti pere- ja sündimusuuring 2020
Akronüüm: GGS2020-EE
Juhtasutus: Tallinna Ülikool
Partnerasutused: Tartu Ülikool, Statistikaamet, Sotsiaalministeerium
Kontaktisik: Allan Puur, allan.puur@tlu.ee
Veebileht: www.ggp-i.org

Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE) on 
sotsiaalteaduslik andmekogu, mis pakub uut ja rahvusva-
heliselt võrreldavat teavet nüüdis-Eesti rahvastikuarengu 
analüüsiks ja poliitikakujunduseks. Ehkki heaolu mõõtvate 
indeksite järgi ei ole eestimaalastel kunagi varem ajaloos 
läinud nii hästi kui praegu, on rahvastikutaaste Eestis, 
nagu Euroopas tervikuna, kestlikkuse piirist allpool. 
Pikemas edasivaates kätkeb sellise olukorra jätkumine 
ühiskonna jaoks riski sattuda vähenemisspiraali, kust 
väljatulek võib osutuda keeruliseks. Arvestades ulatus-
liku sisserändega kaasnevaid probleeme, tuleb kestliku 
ühiskonna poole viivate teede otsingul pöörata hoolikat 
tähelepanu sündimusele ja pereprotsessidele. 

Statistikaasutuste poolt kogutav teave võimaldab jälgida 
rahvastikuprotsesside üldisi suundumusi, kuid asetleid-
vate muutuste sügavamaks mõistmiseks sellest paraku ei 
piisa. Sündimuse ja pereprotsesside uurimiseks vajaliku 
informatsiooni põhiallikaks on kujunenud spetsialisee-
ritud küsitlusuuringud, mida korraldatakse ühtse prog-
rammi ja metodoloogia alusel korraga paljudes riikides. 
Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 hõlmab Eesti osalust 
algavas rahvusvahelises võrdlusuuringus Generations and 

Gender Programme (GGP) 2020, sealhulgas rahvusliku 
uuringu ettevalmistust, läbiviimist ja kogutud andmestiku 
kasutajatele kättesaadavaks tegemist. Viimasest selle-
laadsest uuringust on Eestis möödunud juba 15 aastat, 
selle aja jooksul on pereikka jõudnud uued põlvkonnad, 
kelle pere- ja sündimuskäitumise kohta põhjalikum teave 
puudub. Sellist teavet on ühiskonnal tarvis nii rahvas-
tikuprotsessides toimuvate muutuste mõistmiseks kui 
poliitikakujunduseks. 

Taristu peamiseks teenuseks on uus, kõrge kvaliteediga 
ja rahvusvaheliselt võrreldav pereprotsesse ja sündimust 
puudutav longituudne uuringuandmestik. Programmi 
rahvusvahelises veebikeskkonnas (https://www.ggp-i.org) 
on nii Eesti kui teiste riikide andmestikud koos vajaliku 
tugiinfoga tasuta kättesaadavad teadlastest, kraadiõp-
puritest ja poliitikakujundajatest (sh ministeeriumide 
analüütikud) koosnevale laiale kasutajaskonnale. Praegu 
on rahvusvahelises veebikeskkonnas kättesaadavad GGP 
eelmise, nullindate küsitlusvooru andmestikud, sh Eesti 
kohta. Uuringu Eesti tulemused on kavas kättesaadavaks 
teha Statistikaameti veebiandmebaasis. 

Pildi allikas: Shutterstock, Inc.

mailto:allan.puur@tlu.ee
http://www.ggp-i.org
https://www.ggp-i.org
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Pere- ja sündimusuuringu  programm
Akronüüm: GGP2020
Veebileht: www.ggp-i.org
Eesti liikmesuse staatus: ettevalmistamisel

Pere- ja sündimusuuringu programm 2020 (GGP2020) on 
rahvusvaheline sotsiaalteaduslik andmekogu, mis pakub 
ajakohast ja riikidevaheliselt võrreldavat teavet nüü-
dis-Euroopa rahvastikuarengu analüüsiks ja poliitikaku-
junduseks. GGP2020 on ühtsel programmil ja metoodikal 
põhinev rahvusvaheline küsitlusuuring. Uuring koosneb 
kolmest paneelilainest, milles jälgitakse samu vastajaid 
kokku kuue aasta vältel. Paneeli kasutamine avardab 
oluliselt tegurite hulka, mille mõju rahvastikuprotses-
sidele on taristu abil võimalik analüüsida. See hõlmab 
vastajate majanduslikku olukorda, hoiakuid, soorolle, 
põlvkondadevahelisi suhteid, töö- ja pereelu tasakaalu, 
kodutööde jaotust, tervist, heaolu jms. Lisaks kogutakse 
sündmusloolist teavet vastajate eelneva elukäigu, sh laste 

sünni ja kooselude kohta. Osalemine GGP2020s tagab 
Eestile uuringu programmi, metoodika ja protseduuride 
osas võimaluse tugineda rahvusvahelises koostöös välja-
töötatud parimatele lahendustele. Andmestiku kogumise 
järel tekib kasutajatel võimalus analüüsida nüüdis-Eesti 
sündimus- ja perearengut võrdlevalt paljude teiste riikide 
taustal. Programm aitab kaasa Eesti uurijate osalemi-
sele rahvusvahelises teaduskoostöös, samuti toetab 
see teaduspõhist kraadiõpet kvantitatiivseid meetodeid 
rakendatavatel sotsiaalteaduse erialadel. Eestilt, nagu 
ka teistelt osalejariikidelt, oodatakse GGP rahvuslikuks 
uuringuks vajalike vahendite taotlemist, uuringu etteval-
mistamist, läbiviimist, tulemuste kättesaadavaks tegemist 
ja kasutajate nõustamist.

SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Pildi allikas: GGP2020

http://www.ggp-i.org
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Eesti teaduse ja hariduse andmeside 
optiline magistraalvõrk

Akronüüm: EENet
Juhtasutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
Kontaktisik: Kristina Lillemets, kristina.lillemets@hitsa.ee
Veebileht: www.eenet.ee/EENet/optikavork

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraal-
võrk on alustaristu kõikidele teadus- ja arendusasutustele 
ning teadustaristutele, mis vajavad piiriülest koostööd, 
kiiret andmeedastust ning suurte andmemahtude üle-
kandmist. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline 
magistraalvõrk tagab Eesti teaduse ja hariduse vaja-
dustega sobiva andmesidevõrgu toimimise ning selle 
vastavuse uutele innovaatilistele projektidele. Tallinna ja 
Tartu võrgusõlme kaudu ühendub Eesti teaduse ja hari-
duse andmeside optiline magistraalvõrk üleeuroopalisse 
teadus- ja arendusasutuste võrku GÉANT. GÉANT ühendab 
üle 50 miljoni kasutaja rohkem kui kümnes tuhandes 
Euroopa teadusasutuses ja on otseühenduses teiste 
maailmajagude teadusvõrkudega, ühendades omavahel 
rohkem kui saja riigi teadlasi.

Optilise magistraalvõrgu moodustavad umbes 1200 km 
optikakaablit Eestis ja 100 km Tallinna-Espoo ühendus, 
20 optikasõlme, 4 võrgusõlme Tallinnas, 3 võrgusõlme 
Tartus, peale selle väiksemad võrgusõlmed maakondades. 
Võrgu kiirus on praegu 4 × 10 Gbit/s ja Tallinna-Tartu 
vahel 100 Gbit/s. Teoreetiliselt on võimalik püsikulusid 
suurendamata kasutusele võtta kuni 80 kanalit võrgu 
kiirusega 100 Gbit/s.

Taristuobjekti põhifunktsioon on pakkuda Eesti kõrgkoo-
lidele ja teadusasutustele vajalikku nüüdisaegset andme-
sideühendust, mille kaudu saavad Eesti akadeemilisele 
kogukonnale kättesaadavaks uusimad andmesidelahen-
dused ja nõudlikemad internetiteenused. Kiire andmeside 

võimaldab Eesti teadlastel oma asukohast sõltumata 
paremini osaleda suurte andmemahtude ülekandmist 
ja töötlemist vajavates teadusharudes ning rahvusva-
helistes suurprojektides, tõstes seeläbi Eesti teadus- ja 
arendustegevuse konkurentsivõimet ning lihtsustades 
rahvusvahelist koostööd. Tavalisest internetiühendusest 
märksa mahukamat ja kvaliteetsemat andmesidetee-
nust vajavad Eesti teadus- ja arendusasutuste töötajad 
paljudes loodus- ja täppisteaduste valdkondades, näi-
teks geneetika, sekveneerimine, evolutsioonibioloogia, 
embrüotehnoloogia, bioinformaatika, arvutuslik keemia, 
füüsika, materjaliteadused, astronoomia, andmekaeve, 
hajussüsteemid, keeletehnoloogia, meresüsteemide prog-
noosimine ja modelleerimine, lainemehaanika, kõnetu-
vastus, topograafia, arhitektuur. Optilist magistraalvõrku 
on vaja ka Eesti osalemiseks Euroopa Tuumauuringute 
Keskuse (CERN) eksperimentides. Samuti võimaldab 
magistraalvõrk Eesti teadlaskonnale GÉANTi võrgu kaudu 
teha kättesaadavaks Euroopa kaugseireprogrammi Coper-
nicus raames orbiidile saadetavate Maa seire satelliitide 
andmevood.

Optilist magistraalvõrku kasutavad oma töös ka paljud 
teised Eesti teadustaristud, näiteks Eesti Teadusarvu-
tuste Infrastruktuur (ETAIS), Loodusteaduslikud kogud ja 
arhiivid (NATARC), Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK), 
Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs), Riiklik siirdeme-
ditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK), Eesti 
Genoomikakeskus (EGK) ning Eesti osalemine CERNis ja 
Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA).

Pildi autor: Urmas Lett

mailto:kristina.lillemets@hitsa.ee
http://www.eenet.ee/EENet/optikavork
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Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur
Akronüüm: ETAIS
Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerasutused: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut,  
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Ivar Koppel, ivar.koppel@ut.ee
Veebileht: etais.ee

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) on üle-ees-
tiline ühtne teadusarvutuste infrastruktuur, mis koosneb 
teadusarvutuskeskustest, seal paiknevatest arvutusk-
lastritest, superarvutitest ja andmehoidlatest, keskusi ja 
ressursse ühendavatest keskteenustest ning arendamisele 
ja lõppkasutajate koolitamisele spetsialiseerunud inimes-
test. Teenused on avatud kõigile teadus- ja arendustege-
vuse asutustele ning teaduspõhise ettevõtluse jaoks. Eesti 
Teadusarvutuste Infrastruktuuri juhib ETAISi konsortsiumi 
nõukogu, infrastruktuuri igapäevatööd toetavad vastavate 
asutuste IT-osakonnad või spetsiaalsed teadusarvutustele 
pühendunud osakonnad. 

ETAISi ülesanne on pakkuda terviklahendust teadus-
liku andmetöötluse probleemidele, sh salvestuspinna ja 
analüüsivõime tagamine, erialaspetsiifiliste rakenduste 
tugi, andmete haldamine nende kogu elutsükli jooksul 
ja eksperditeadmiste vahendamine. Peale selle on ETAIS 
väravaks Eesti e-infrastruktuuride ja välismaiste partnerite 
vahel. ETAIS on praegu Põhjamaade e-infrastruktuuride 
koostööorganisatsiooni NeIC vaatlejaliige ja teeb aktiivselt 
koostööd rahvusvaheliste teadustaristutega nagu Euroopa 
Teaduspilv (EOSC), Euroopa Liidu ühisettevõte Euroopa 
Andmetaristu (EuroHPC JU) jt. ETAISi arendatavat koos-
töökeskkonda Waldur katsetatakse praegu Põhjamaades 
ja käib arendustegevus selle laiendamiseks ning muu 
teadusaparatuuri ühiskasutuse korraldamiseks. ETAISi 
kasutavad kõige sagedamini bioinformaatika ja perso-
naalmeditsiini, andmekaeve, keeletehnoloogia, keemia- ja 
materjaliteaduse, kliimauuringute ning keeleteaduse 
valdkonna teadlased.

ETAISi hallatav riistvara hõlmab praegusel ajal 16 000 
tuuma arvutusvõimsust, üle 10 PB salvestusmahtu, 30 
GPU ja kuni 30 PB arhiveerimismahtu lintidel. ETAISiga 
seotud keskustes töötab üle 20 spetsialisti. ETAIS pakub 
kasutajatele pilveteenuseid, klassikalisi teadusarvutuste 

(HPC – high performance computing) teenuseid, teadus-
like veebirakenduste majutuse ja halduse teenuseid ning 
ressursside tagamise teenuseid repositooriumite tarbeks. 
Otseselt teenindab ETAIS seitset teekaardi objekti. ETAISi 
hallata on Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK), ELIXIR 
Eesti, Eesti Genoomikakeskuse, Riikliku siirdemeditsiini 
ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (RSKTK) ning 
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri (AKKI) 
infotehnoloogilised vajadused.

Foto autor: Andres Tennus

mailto:ivar.koppel@ut.ee
http://etais.ee
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SEOTUD RAHVUSVAHELINE LIIKMESUS

Põhjamaade e-infrastruktuuride 
koostööorganisatsioon

Akronüüm: NeIC
Veebileht: neic.no
Eesti liikmesuse staatus: vaatlejaliige alates 2018, täisliikmesus ettevalmistamisel

NeIC on Põhjamaade Ministrite Nõukogu teadusorgani-
satsiooni NordForsk alluvuses tegutsev koostööorgani-
satsioon, mille eesmärk on Põhjamaadele huvipakkuva-
tes valdkondades kõrgetasemeliste e-infrastruktuuride 
teenuste arendamine ja opereerimine. NeIC on hajus 
organisatsioon, mis kaasab eksperte kõikidest Põhja-
maade teadusarvutuskeskustest. Selle rahvuslikud 
partnerorganisatsioonid on CSC (Soome), SNIC (Rootsi), 
UNINETT Sigma2 (Norra), DeIC (Taani) ja RH Net (Island). 
NeIC soovib saada maailma suurimaks piiriüleste e-inf-
rastruktuuride teenuste pakkujaks. 

Eesti täisliikmesus aitab oluliselt suurendada Eesti 
teadusarvutuse võimsust ja panustada tipptasemel rah-

vusvahelisse koostöösse. Juba praegu osalevad NeICi 
projektides Tartu Ülikooli Loodusmuuseum (DeepDive 
– Nordic-Baltic Collaboration on e-Infrastructures for 
Biodiversity Informatics) ja ETAIS (Dellingr2 – Nordic 
Collaboration on Resource Sharing). ETAISil on edas-
pidi plaanis liituda projektidega Glenna2 (Nordic Cloud 
Cooperation) ja Tryggve2 (A Nordic Platform for Sen-
sitive BMS Research Data), mis on seotud ka ELIXIR 
Eesti ja Eesti Genoomikakeskusega (EGK). Projektiga 
„Nordic WLCG tier-1 Facility“ haakub Eesti plaanitav 
liikmesus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN). 
Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on näidanud üles 
huvi osalemiseks projektis „Nordic Language Processing 
Laboratory“.
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NT1
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Outside Map:
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Pildi allikas: NeIC

http://neic.no
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Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 korraldus nr 43.

Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu

Nr. Objekti nimi Objekti taotluse esitaja ja osalevad asutused

KAVANDATAVAD TEADUSTARISTU OBJEKTID

1
Analüütilise keemia kvaliteedi 
infrastruktuur (AKKI)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti 
Keskkonnauuringute Keskus OÜ

2 Eesti Genoomikakeskus (EGK) Tartu Ülikool (esitaja)

3 Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK)
Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut, 
Eesti Kirjandusmuuseum

4
ELIXIR – Eluteaduste andmete 
teadustaristu

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika Instituut, Tervise Arengu Instituut

5
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur 
(ETAIS)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

6
Eesti osalemine Euroopa 
Sotsiaaluuringus

Tartu Ülikool (esitaja), Statistikaamet

7
Infotehnoloogiline 
mobiilsusobservatoorium (IMO)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, 
Statistikaamet

8
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja 
uuringute keskus (NAMUR+)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika Instituut

9
Loodusteaduslikud arhiivid ja 
andmevõrgustik (NATARC)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, 
Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaagentuur, 
Keskkonnaamet

10
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste 
teadusuuringute keskus (RSKTK)

Tartu Ülikool (esitaja), Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

11 Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)
Tartu Ülikool (esitaja), Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, 
Eesti Taimekasvatuse Instituut

12
Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 
(GGS2020-EE)

Tallinna Ülikool (esitaja), Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium, 
Statistikaamet

13
Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika 
teadustaristu (SCC)

Tallinna Tehnikaülikool (esitaja), Baltic Workboats AS, MTU Eesti 
Meretööstuse Liit

14
Nutika tootmise tuumiktaristu 
(SmartIC)

Tallinna Tehnikaülikool (esitaja), Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool

RAKENDUNUD TEADUSTARISTU OBJEKTID

1
Eesti e-varamu ja kogude säilitamine 
(e-Varamu)

Tartu Ülikool (esitaja), Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti 
Raamatukoguvõrgu Konsortsium, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti 
Rahvusringhääling, Rahvusarhiiv

2
Eesti Keskkonnaobservatoorium 
(KKobs)

Tartu Ülikool (esitaja), Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, 
Tallinna Ülikool

3
Eesti teaduse ja hariduse andmeside 
optiline magistraalvõrk

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (esitaja)
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EESTI  OSALEMINE RAHVUSVAHELISTES TEADUSTARISTUTES

Nr. Rahvusvahelise teadustaristu objekti nimi Seotud Eesti teadustaristu objekti nimi

1
BBMRI ERIC: Biopankade ja biomolekulaarressursside 
infrastruktuur (Biobanking and Biomolecular Resources 
Research Infrastructure)

Eesti Genoomikakeskus (EGK)

2
CLARIN ERIC: Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid 
hõlmav infrastruktuur (Common Language Resources and 
Technology Infrastructure)

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK)

3
ELIXIR: Eluteaduste andmete teadustaristu (A Distributed 
Infrastructure for Life-Science Information)

ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu

4
NeIC: Põhjamaade e-infrastruktuuride koostööorganisatsioon 
(Nordic e-Infrastructure Collaboration)

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)

5 ESS ERIC: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey) Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus

6
ICOS ERIC: Integreeritud süsinikuseire süsteem (Integrated 
Carbon Observation System)

Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)

7
AnaEE: Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud 
(Analysis and Experimentation on Ecosystems)

Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)

8
DiSSCo: Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik 
(Distributed Systems of Scientific Collections)

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik 
(NATARC)

9
GGP2020: Pere- ja sündimusuuringu programm (Generations 
and Gender Programme)

Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 
(GGS2020-EE)

10
Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotronkiirguse allikale 
(FINESTBEAMS)

11
Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source 
ERIC)

12 Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency (ESA))

13
Euroopa Tuumauuringute Keskus (European Organization for 
Nuclear Research (CERN))

14
Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL))
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Eesti teadustaristu teekaardi objektide 
seosed nutika spetsialiseerumisega

Otseselt panustavad nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse järgnevad objektid:

• Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk
• Eesti Genoomikakeskus
• Eesti keeleressursside keskus
• Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)
• Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)
• Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
• ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu
• Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
• Eesti osalemine Euroopa Kosmoseagentuuris (European Space Agency – ESA)
• Nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC)

Osaliselt panustavad nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse järgnevad objektid:

• Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
• Eesti e-varamu ja kogude säilitamine
• Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale
• ESS (European Spallation Source ) – Euroopa neutronkiirguse allikas
• Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu (SCC)
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