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Ikka ja jälle imestan, kuivõrd suurte ja põnevate asjadega tegelevad meie tead-
lased. Sarnaselt mullusele viimasele Horisondile on ka seekord aastat lõpetavas
numbris esiplaanil Tartu ülikooli füüsikute vägiteod. Kui eelmisel aastal saime
lugeda nende edust 21. sajandi imematerjaliks tituleeritud grafeeni rakendus-
võimaluste uurimisel, siis nüüd kirjeldavad nad lähemalt enda osa energeetikas
uue epohhi algust tõotava megaprojekti – maailma suurima tuumasünteesi-
reaktori ITER käivitamisel. Prantsusmaale rajatav ja maapealse päikesega võrrel-
dav ulmelise tehnoloogiaga katsejõujaam peaks andma inimkonnale puhta ja
pea ammendamatu energiaallika. Aukartustäratava sihiga ettevõtmine on üks
kallemaid teaduseksperimente läbi aegade. Plaani järgi kulub aastal 2030 
tööd alustava ITER-i rajamiseks üle 20 miljardi dollari. Sellest kulukam on olnud
ainult ligi 150 miljardit dollarit neelanud rahvusvahelise kosmosejaama ehitus. 

Juba 1980. aastatel idee tasemel idanema hakanud ITER-i käivitamisse on
täna kaasatud ühtekokku 35 riiki, teiste hulgas ka Eesti. Kaarel Piibu ja Peeter
Parise artiklist selgub, et eestlased uurivad võimalusi, kuidas saaks lihtsalt ja
ohutult kontrollida 150 miljoni kraadist plasmat ohjeldava reaktori seinte 
korrasolekut. Piip ja Paris märgivad seejuures, et loodetavasti rahuldab kogu
ettevõtmine ennekõike inimkonna nälga uute teadmiste järele.

Selle kohta, millised kõikvõimalikud uued avastused võivad ITER-iga seotud
uuringutest välja kasvada, annab käesolevas numbris ilmekalt aimu Horisondi
kauaaegne kaasautor Rein Vaikmäe. Tema loost ilmneb, et 20. sajandi üheks
suurimaks avastuseks peetava radiosüsiniku dateerimismeetodini ei jõutud ühel
kindlal momendil, vaid sellele lõid eelduse näiteks tuumapommi loomisega 
päädinud uuringud. Võimalus kõiges elavas talletuva radiosüsiniku abil aasta-
tuhandete taha „piiluda“ on tänaseks meie maailmapilti märkimisväärselt
muutnud. Oma osa on selles loomulikult ka Eesti teadlaste tööl. 

Suurte tegudega paistavad rahvusvahelisel areenil silma ka meie IT-teadla-
sed, kes panustavad omal moel petabaitide suurustest andmelasudest „kulla-
tükikesi“ välja sõeludes nii vähk- kui Alzheimeri tõve uurimisse. Bioinformaati-
kust akadeemik Jaak Vilo viitab värskes intervjuus, et üks paljulubav valdkond,
kus meie arvutiteadlased tahavad nii Eestile kui kogu maailmale uusi võimalusi
pakkuda, on viimasel ajal üha aktuaalsemaks muutuv personaalmeditsiin. 
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