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TOIMETUSE VEERG

Horisondi 53. aastakäigu avanumbri kaante vahele on 
sattunud palju selliseid kirjatükke, mida lugedes on põhjust
Eesti teadlaste saavutuste pärast uhkust ja heameelt tunda. 
Eelmise aasta lõpust on ümber maakera tiirlemas uus 
Euroopa kosmoseagentuuri satelliit, mille kaamerasüsteemi
tegid üheks meie rahvuslikuks uhkuseks peetava ESTCube-1
tuules valmis Eesti tudengid. Aasta lõpus õnnestus geeni-
varamul Eesti elanikelt kokku koguda enam kui 100 000 uut
geeniproovi, mis annavad teadlastele senisest tunduvalt
paremad võimalused terviseuuringuteks. Vähe sellest – edu-
kas geeniandmete kogumiskampaania lubab Eestil kuju-
neda personaalmeditsiini arendamise eestvedajaks kogu
maailmas.   

Kuidagi ei saa mööda vaadata ka kaaneloost, mis paja-
tab meie teadlaste ja välisekspertide koostöös sündinud
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ESIKAANEL: Tartu raekoja platsi ääres asub üks Eesti tuntumaid viltu vajunud hooneid, milles tegutseb kohalik kunstimuuseum. Mullu kevadel satelliidiandmete abil tehtud proovimõõtmised
kinnitasid, et täna on maja stabiilne ning vajumine seda ei ohusta. Foto: SCANPIX
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EESTI 
TEADUSTE AKADEEMIA

ning juba kogu maailmas kasutajaid koguvast tarkvarasüs-
teemist. Uus nutikas e-rakendus võimaldab satelliidiand-
mete abil suisa millimeetri täpsusega mõõta ja jälgida, kas
kuskil mõni hoone, sild või muu elutähtis objekt maapinna
vajumise, kerkimise või nihkumisega inimesele ohtlikuks 
ei muutu.

Omamoodi vaimustavast eduloost räägib intervjuus ka
värske akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli energiatõhususe
ja sisekliima professor Jarek Kurnitski. Tema sõnul on Eesti
hoonete energiatõhususe vallas toimuva arengu üks suuna-
näitajaid Euroopas ja ka laiemalt. Kurnitski ütleb tabavalt,
et Eesti edule on selles vallas paljuski kaasa aidanud just
meie külmad talved ja ka kõrged energiahinnad. Ühtmoodi
nii meie rahakotile, keskkonnaseisundile kui ka majandu-
sele hästi mõjuv vajadus hoonete energiakulu vähendada
ongi suunanud teadlasi otsima uusi, ehituses seniseid aru-
saamu muutvaid lahendusi.

Edu teaduses peaks aja jooksul tahes või tahtmata ning
suurema või väiksema ringiga üle kanduma majandusse.
Olen sama meelt osakestefüüsik Andi Hektoriga, kes kirju-
tab selles numbris teaduskoja olemust selgitades, et Eesti
tööstus peab muutuma teadmistemahukaks. Kui palju-
räägitud ülikoolide teaduse parem rahastamine on tema
hinnangul lihtsalt lahendatav mure, siis hoopis keerulisem
on jõuda selleni, et meie majanduse selgrooks muutuks 
teadusmahukas ettevõtlus. 

Viimasel kahel aastal ilmunud ning lugejatelt palju posi-
tiivset tagasisidet saanud kosmoselugude sari sai otsa. Selle
asemel lükkasime Eesti rahvuskultuuri fondi ajakirjandust 
ja kirjandust toetava sini-valge fondi toetusel selles numbris
käima uue artikliseeria mitmenäolisest Eestist. Tahame selle
sarjaga tutvustada nii meie tugeva piirkondliku identitee-
diga kogukondi kui ka siinseid rahvusvähemusi. Sarja esime-
ses loos kirjutab Marju Kõivupuu omanäolistest võrukestest,
aga oma järge on ootamas veel setud, kihnlased, vanausu-
lised, ingerisoomlased ja romad. 

Head lugemist ja olge terved!

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee
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