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Hea lugeja

Sellesse, järjekorras teise grandiprojektide tulemuste 
kogumikku on koondatud 45 Eesti Teadusagentuuri 
(ETAg) rahastatud ja 2019. aastal lõppenud 
uurimisprojekti aruande põhjal koostatud postrit. 
Nende eesmärk on lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult 
selgitada, mis oli uurimistöö eesmärk, mis olid 
olulisemad tulemused ja miks need tulemused on 
olulised. 

Küsimus teaduse ühiskondlikust, kultuurilisest ja/
või majanduslikust olulisusest ja mõjust on väga 
kompleksne. Teadusvaldkondadel on erinevad 
uurimisobjektid ja rõhuasetused, millest mõni võib 
olla omas ajas väga aktuaalne, teise olulisus võib 
ilmneda aga alles aastate või isegi aastakümnete 
pärast. Uurimistöö eesmärgid võivad samuti olla 
erinevad. Alusuuringute ülesanne on midagi 
teada saada, rakendusuuringute eesmärk on 
selgitada välja teadmiste rakendamise võimalusi 
ja eksperimentaalarenduse käigus testitakse 
rakendamisvõimaluste realistlikkust. Kõik need kolm 
teaduse alussammast on võrdväärselt tähtsad ja 
vajalikud ning neist ühe „kasulikumaks“ hindamine 
teistest oleks ohtlikult lühinägelik. Samamoodi on 
eri teadusvaldkonnad vajalikud ka üksteisele. Ilma 
alusuuringuteta matemaatikas ei saanuks edeneda 
arvutiteadus, ilma keeleteaduseta ei saaks areneda 
keeletehnoloogia, ilma keemiata poleks võimalik 
ravimiarendus jne. Seega võib ühe teadussuuna 
eelistamine tunduda omas ajas küll põhjendatud, kuid 
kaasa tuua hoopis selle sama teadusharu kängumise 
tulevikus. Omaette küsimus on nn pehmete teaduste – 
sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna „väärtus“. Siinkohal tuleb ikka ja jälle 
rõhutada, et teaduse „tulu“ ei ole ainult rahaline ega 
majanduslik. Kui ühiskonna hing on haige või keel 
kängub, kui õpetamine koolis ja ülikoolis ei käi ajaga 
kaasas või kui ühiskond ei suuda hakkama saada 

vaenamise ja võõravihaga, on materiaalsest jõukusest 
ja äririkkusest vähe kasu. Teadmuspõhises ühiskonnas 
on kujunemas teadmiste puudumisest suuremaks 
probleemiks teadmiste paljusus, mõtestamine ja 
nutikas rakendamine. Sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
olulisim roll ja väljakutse ongi aidata ühiskonnal 
tervikuna ja igal üksikisikul uut mõtestada ja 
muutustega kohaneda.. Teaduse mitmekesisus on mitte 
ainult teaduse rikkus, vaid ka säästliku ja kestliku 
innovatsiooni võti.  

Seepärast on meie kõigi – teaduspoliitika kujundajate, 
teaduse rahastajate, teadustulemuste rakendajate 
ja kasutajate ning – või eelkõige – teadlaste kohus 
teaduse ühiskondlikku mõju teadvustada, tutvustada ja 
selgitada. 

Enamik siia kogumikku koondatud postritest on 
valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide 
juhtide koostöös. Kogumikku on koondatud 
kaugeltki mitte kõik 2019. aastal lõppenud ETAg-i 
uurimistoetusega projektid. Täielik info on saadaval 
ETISes: www.etis.ee. 

Postrid on esitatud nelja valdkonna kaupa 
(loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused, 
terviseuuringud, ühiskonnateadused ja kultuur), 
iga valdkond on eristatud vastava tunnusvärviga. 
QR-koodide taga on peidus ka palju täiendavat lugemist 
vastava projektiga seotud meediakajastustest. 

Loodetavasti leidub tulemuste seas nii mõndagi, 
mis äratab erilist huvi. Kindlasti väärivad projektide 
tulemused tutvumist ka selle pilguga, kas üks või 
teine neist sobiks üle võtta tootearendusse või muul 
moel praktikas rakendada. Igal postril on ka teadlase 
e-posti aadress, et soovi korral saaks otse tema poole 
pöörduda. 

Huvitavat lugemist ja põnevaid ahhaa-elamusi! 
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 249 600 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1050 rahastatud uurimisprojekt

Uudsete prebiootikumide ensümaatiline süntees: 
ensüümide iseloomustamine ja produktide 

prebiootilise efektiivsuse hindamine
Tiina Alamäe, PhD
Tartu Ülikool
tiina.alamae@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Toota ensüümidega uudseid kiudaineid – levaani ja fruktooligosahhariide (FOS-e) ning uurida nende 
prebiootilist toimet soolebakteritele ja nende kooslustele. 

Kiudained – toidus sisalduvad või toidule lisatavad polüsahhariidid, mida inimene ise ei seedi.  
Kiudaineid sisaldavad nt täisteratooted, pähklid, kaun- ja juurviljad.

Levaan – fruktoosi polümeer.

Prebiootiline toime – tervist toetav toime inimesele. Tavaliselt käsitletakse prebiootilise toimena efekte,  
mida vahendavad kasulikud soolebakterid.

Fruktooligosahhariidid (FOS-id) – fruktoosist koosnevad lühikesed suhkruahelad.

 z Tulemused levaani lagundamise kohta on abiks teiste tõrksaid kiudaineid tükeldavate ensüümide töö- 
mehhanismi väljaselgitamisel. Nüüd on teada, et levaan kui toidulisand võiks olla abiks ülekaaluliste  
inimeste (laste) soolekoosluse ainevahetuse modifitseerimisel tervislikumas suunas. 

 z Esmakordselt iseloomustati põhjalikult 
inimese arvuka soolebakteri Bacteroides 
thetaiotaomicron levaani tükeldavat ensüümi 
endo-levanaasi, tehti kindlaks ensüümi struk-
tuur ja näidati, kuidas nii suurt ja hargnenud 
ahelatega polüsahhariidi saab tükkideks 
lõigata.

 z Näidati, et endo-levanaasi saab ka agaroos- 
keradele immobiliseerida, et preparaati saaks 
korduvkasutada. 

Levaan FOS-id endale ja 
teistele soolebakteritele

Endo-levanaasi
pinnastruktuur: 
kausikujulisse 
taskusse on 
seostunud 
levaantetraoos

Endo-levanaas levaani tükeldamas

Karin Enits – endo-levanaasi kristallimise 
eestvedaja

https://chriswoollamshealthwatch.com/ta
g/bacteroides-thetaiotaomicron/

Bacteroides
thetaiotaomicron

(vaata PDB:6R3R ja 6R3U)

Tutvustame soolebakteri Bacteroides thetaiotaomicron 
endo-levanaasi ja tema tööd levaani tükeldamisel. 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Tiina Alamäe ja Karin Ernits

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Foto: Karin Ernits
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 220 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1317 rahastatud uurimisprojekt

Mulla funktsioonide biogeograafia ja seente 
funktsionaalsete rühmade evolutsioon, kasutades 

metagenoomikat ja võrdlevat genoomikat

Mohammad Bahram, PhD
Tartu Ülikool
mohammad.bahram@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Mikroobidel on looduses oluline roll aineringes nii lagundajatena kui ka mükoriisa moodustajatena. Projektis 
otsiti vastust küsimusele, millised on mullamikroobide ja metagenoomide peamised trendid globaalses 
mastaabis ning mis neid põhjustab.

Metagenoom - kogu geneetiline materjal keskkonnaproovist.

 z Muldade funktsionaalne metagenoomi analüüs erinevates bioomides võimaldab laiemalt mõista 
eluslooduse funktsioneerimise põhiprintsiipe ning neid mõjutavaid klimaatilisi ja edaafilisi (mullastikulisi)  
tegureid planeedil Maa. 

Projekti tulemusena leiti, et:

 z pinnase bakteriaalse ja seente taksonoomilise 
koostise ja geenide funktsionaalse potentsiaali 
erinevused tulenevad mulla ja kliimatingimus-
test, mitte aga geograafilisest kaugusest,

 z pealmises pinnasekihis esinevad bakterid ja 
seened domineerivad komplementaarsetes koh-
tades kogu laiusgradiendi ulatuses, kajastades 
niššide eristumist ja antagonismi nende vahel,

 z seenbakteriaalne antagonism kajastub anti-
biootikumiresistentsuse geenide jaotuses 
pinnases, mis on kooskõlas seente poolt 
toodetud antibiootikumide rolliga mikroobide 
konkurentsis.

Globaalne proovide kaart

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Siiri Jüris

Projekti eesmärk

Foto: Jane Oja

Temperate coniferous forests

Moist tropical forests
Tropical montane forests
Savanas

Dry tropical forests Grasslands and shrublands
Southern temperate forests
Temperate deciduous forests

Mediterranean 
Boreal forests
Arctic tundra

Deserts

Konkurents seente ja bakterite 
vahel juhib nende globaalset 
levikut
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 242 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1006 rahastatud uurimisprojekt

Koosluste fülogeneetilise ja funktsionaalse 
mitmekesisuse makroökoloogilised ja 

evolutsioonilised mõjutajad
Pille Gerhold, PhD
Tartu Ülikool
pille.gerhold@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Uurida, kuidas suureskaalalised (piirkondlikud, globaalsed) ja evolutsioonilised (liikide teke, väljasuremine) 
mehhanismid on mõjutanud tänapäevaste koosluste fülogeneetilist ja funktsionaalset mitmekesisust.

Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus – eluvormide rohkus kõigil (geneetilisel, liigilisel, ökosüsteemsel) 
tasanditel.
Fülogeneetiline mitmekesisus näitab, kas liigid on omavahel lähedalt või kaugelt sugulased.
Funktsionaalne mitmekesisus näitab, kas liikidel on sarnased või erinevad tunnused.

Ökoloogia üks põhiküsimusi on, miks on kuskil maailmas suur mitmekesisus ja kuidas see on tekkinud, et seda 
hoida. Projekti tulemuste alusel on võimalik paremini kavandada keskkonnakaitset, näiteks võttes arvesse, et 

 z fülogeneetilise mitmekesisuse kaitsel tuleb arvestada laiuskraadi ehk evolutsiooni ja ajaloo mõju, mitte 
ainult tänapäevaste ja lokaalsete keskkonnatingimuste mõju, 

 z fülogeneetiline mitmekesisus sõltub kooslusetüübist (mets või niit) ja seega tuleb kooslusetüüpe käsitleda  
ja kaitsta erinevalt,

 z putuk-herbivooride kahju on suurim fülogeneetiliselt vaestes kooslustes, seega tuleks kaitsta ja rajada  
fülogeneetiliselt rikkaid kooslusi,

 z kliimamuutuste vastu võitlemisel tuleb otsida teisi koosluse indikaatoreid: vähemalt Prantsusmaa  
tammemetsades ei mõjuta putuk-herbivoorid puude vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Projekti tulemusena leiti, et:

 z globaalne fülogeneetiline mitmekesisus sõltub laius- 
kraadist ja kliima gradientidest,

 z metsade fülogeneetiline mitmekesisus on suurem paras-
vöötmes, niitude oma aga väiksematel laiuskraadidel,

 z paljud putuk-herbivoorid nagu lehelõikaja-sipelgad eelis-
tavad lähisugulastaimi,

 z fülogeneetiliselt vaeses koosluses toodavad taimed roh-
kem putuk-herbivooride vastaseid kaitseaineid, kuid selle 
arvelt ei vähenda nad kliimamuutuste korral vajaminevate 
ressursside tootmist.

Magistrant (Joosep 
Sarapuu) uurimisalal 
Durbanis, KwaZulu- 
Natal´i Ülikooli juures 
Lõuna-Aafrika  
Vabariigis. 

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Joosep Sarapuu

Projekti eesmärk

Foto: Pille Gerhold
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 249 600 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1223 rahastatud uurimisprojekt

Millest tuleneb isiksus? Fenotüübilise 
varieeruvuse väljakujunemine ja adaptiivne 

väärtus muutlikus keskkonnas
Indrikis Krams, PhD
Tartu Ülikool
indrikis.krams@ut.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Uurida puuviljakärbse Drosophila melanogaste isiksuseomadusi, käitumise lihtsaimaid vorme ning selgitada välja, kas 
ühesuguse geneetilise taustaga ja sarnases keskkonnas kasvanud kärbsed omavad unikaalseid isiksuseomadusi ja mis 
on sellise idiosünkraasia arengulised, keskkonnast tulenevad ja geneetilised kontrollimehhanismid.

Keskkonnamuutus – elusolendite elukeskkonna muutumine või häiring kas looduslike protsesside või inimtegevuse 
tulemusena, mis võib tuua kaasa väga erinevaid tagajärgi alates looduskatastroofidest kuni liikidevaheliste suhete 
muutumiseni. Keskkonnamuutus võib seisneda nii keskkonna füüsikaliste parameetrite muutumises kui ka kiskjate, 
parasiitide, nakkuste või invasiivliikide ilmumises. 

Adaptatsioon – evolutsiooniline protsess, mille käigus omandab liik parema sobivuse oma (muutunud) elukeskkonna 
tingimustega.

Käitumine – elusolendite või nende rühmade sisemiselt koordineeritud vastus (tegevus või tegevusetus) organismisi-
sestele või -välistele ärritajatele, näiteks keskkonnamuutustele. 

Stöhhiomeetria on keemia osa, mis käsitleb keemiliste valemite ja reaktsioonivõrrandite tuletamist ning nendel vale-
mitel ja võrranditel põhinevaid ainehulkade arvutusi.

Projektis näidati, et käitumistaksiseid – käitumise n-ö elementaarosakesi – saab kasutada selleks, et
 z uurida loomade vastuseid keskkonna muutustele,
 z selgitada neurotransmitterite mehhanisme käitumises,
 z uurida metaboolsete haiguste tekkemehhanisme ja vallandumist.

 z Tehti kindlaks hirmust tingitud seni kirjeldamata 
füsioloogilisi efekte nagu mälu paranemine (meenutab 
posttraumaatilise stressihäire tagajärgi), metaboolsed 
nihked ja depressioon, samuti ka muutusi ökoloogilises 
stöhhiomeetrias, kusjuures röövloomade poolt põhjusta-
tud muutused saaklooma keha elemendilises koosseisus 
mõjutavad röövlust ning koos sellega energia- ja keemi-
liste elementide vooge ökosüsteemides.

 z Rajati uudne kõrgelt automatiseeritud süsteem fototak-
sise ja selle neurobioloogiliste mehhanismide uurimiseks. 
See on teine seda tüüpi seade maailmas (esimene asub 
Harvardi ülikoolis). Nüüdsest on esmakordselt võimalik 
uurida neurotransmitterite rolli fototaksise, ainevahetuse 
ja depressiooni reguleerimisel puuviljakärbeste ning 
muude putukate puhul ka Euroopas.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Tatjana Krama

1. Working with the FlyVac system at Harvard University. 2. Individual experimental 
chambers of the FlyVac system. 3. The Y-maze system to study handedness in fruit flies. 

4. Laboratory cultures of fruit flies. 5. Building a rig to study slow phototaxis in fruit flies. 
6. A robot to study neurotransmitter activity in fruit flies. Fotod: Indrikis Krams

1 4

52

3 6
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Vaata ka:    novaator       

Õhulõhed - mikroskoopilised avad taimelehtede pinnal, mis võivad olla rohkem või vähem lahti, reguleerides 
niimoodi taimede fotosünteesi ja veekadu.

ABA retseptor - valk, mis seostub taime stressihormooni ABA-ga ja käivitab sel moel õhulõhede sulgumiseni 
viiva ABA signaalraja. 

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 213 512 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1133 rahastatud uurimisprojekt

Abstsiishappe märkamise ja signaliseerimise 
raja detailne funktsioneerimine õhulõhe 

sulgrakkudes
Ebe Merilo, PhD
Tartu Ülikool
ebe.merilo@ut.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Selgitada õhulõhede abstsiishappe (ABA) ja keskkonnafaktorite toimelise signalisatsiooni detailset 
funktsioneerimist ja liikidevahelisi erinevusi, kaasates põllumajanduslikult olulisi ja evolutsiooniliselt 
vanu liike.

Maarjasõnajalad gaasivahetuskambris

 z Teades, millised individuaalsed ABA retseptorid tegutsevad erinevate stresside korral, saame vajadusel neid 
koe- või arenguetapi-spetsiifiliselt sisse/välja lülitada, võimaldades sel moel täppissordiaretust, mis lähtub 
konkreetsetest kliima- ja keskkonnatingimustest.

 z Teadmised sellest, kuidas evolutsioneerus õhulõhede signalisatsioon taimede maismaale kolimisel, võimal-
davad šnitti võtta mulla või õhu veestressi suhtes tolerantsete sortide aretamiseks.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Hanna Hõrak

Foto: Hanna Hõrak

Projekti tulemusena leiti, et:

 z ABA retseptorite vahel on ülesanded õhulõhede 
sulgumisreaktsioonide käivitamisel jagatud:  
erinevate faktorite mõjul toimuv õhulõhede sulgu-
mine on tagatud erinevate retseptorite poolt.

 z ABA süntees toimub nii õhulõhede sulgrakkudes 
kui floeemi saaterakkudes.

 z ABA mõjul toimuv õhulõhede sulgumine ja sellest 
tulenev veekao vähenemine toimub ka teistes 
liikides, mitte ainult mudeltaimedes, ehkki detailid 
ja ABA-vastuse ulatus on liigiti erinevad.
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 220 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1017 rahastatud uurimisprojekt

Samblike mitmekesisuse mustrid liigi ja geeni 
tasandil: koosluste kvaliteedi hindamise 

testimine
Tiina Randlane, PhD
Tartu Ülikool
tiina.randlane@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida samblike liigirikkuse mustreid Eesti metsades, et edaspidi hinnata koosluste täielikkust ja selle säilimise 
võimalikkust. Hinnata ühe tavalise ja laialt levinud metsasambliku, vars-habesambliku populatsioonide 
geneetilist mitmekesisust meie okasmetsades.

Samblik – liitorganism, mis koosneb kahest osapoolest, seenest ja fotosünteesivast komponendist  
(vetikast ja/või tsüanobakterist).

Populatsioon – piiratud alal elavad sama liigi isendid, kes kõik võivad potentsiaalselt omavahel ristuda.

 z Projekti tulemused aitavad mõista mehhanisme, mis mõjutavad samblike liigilist mitmekesisust metsas.

 z Teades tegureid, mis aitavad kaasa liigirikkuse kujunemisele, saame teadlikult välja töötada meetodeid 
loodusliku elurikkuse säilimiseks või suurendamiseks.

 z Samblike liigilist koosseisu mõjutasid maastikuga 
seotud näitajad, nt uurimisala kaugus lähimast 
tänapäevasest metsast ja metsade pindala 
uurimisala läheduses 1930ndatel aastatel. Need 
tulemused näitavad metsade kui samblike leviste 
allika olulisust ja mõju kestvust.

 z Pikaajalise aluselise tolmusaaste mõjul männi-
metsas esineb nihkeid samblike koosluste liigilises 
koosseisus ja ka ühe uuritud liigi, vars-habesamb-
liku populatsioonide geneetilises struktuuris.

 z Vars-habesambliku vegetatiivsed, sümbiootilised 
levised võivad jõuda kaugemale kui varem arvatud.

Ühised genotüübid vars- 
habesambliku Põhja-Eesti 
(N), Lääne-Eesti (W) ja Kagu-
Eesti (SE) populatsioonides 
(joone paksus kahe popu-
latsiooni vahel peegeldab 
neis populatsioonides leitud 
ühiste genotüüpide arvu)

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Andres Saag

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Foto: Andres Tennus
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Transkriptsiooniline interferents (TI) on dünaamiline protsess, mis seisneb geenide mRNAde ja nende 
valkkomplekside vastastikuses mõjutamises, mis lihtsamal juhul põhjustab ühe geeni ülesregulatsiooni ja 
teise allaregulatsiooni.

Retroelemendid on korduvad DNA järjestused, mis moodustavad ligikaudu 50% inimese genoomist.

Mittekodeerivate RNAde geenid ei kodeeri valke ja ületavad arvuliselt valku kodeerivaid geene. Nende 
funktsioonid on suuresti teadmata.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 220 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1221 rahastatud uurimisprojekt

Retroelementide ja pikkade mitte-kodeerivate RNAde 
poolt indutseeritud transkripsioonilise interferentsi 

molekulaarsed mehhanismid inimese rakkudes

Mart Speek, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
mart.speek@ttu.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida raku tuumas geenidevahelist transkriptsioonilist interferentsi (TI) ja selgitada, millise mehhanismiga 
mõjutavad inimese genoomis paiknevad nn matrjoška tüüpi retroelemendid ja mittekodeerivate RNAde geenid 
valku kodeerivate geenide ekspressiooni ning kuidas toimub Alzheimeri haiguse võtme-proteaasi BACE1 
ülesregulatsioon sama geeni vastasahelas paikneva pika mittekodeeriva RNA geeni BACE1-AS lncRNA poolt, 
mille tulemusena tekivad ajus neuronite surma põhjustavad valguagregaadid.

 z Esmakordselt tehti katse seletada, kuidas BACE1-AS lncRNA ja tema valkkompleks võivad mõjutada BACE1 
ekspessiooni.

 z Saadud tulemused on oluliseks lähtepunktiks järgnevatele uuringutele, mille abil on võimalik paremini 
mõista BACE1-AS lncRNA rolli Alzheimeri haiguses.

 z Arendati välja strateegia TI määramiseks, kasutades 
kromatiini lagundamist ja transkriptsiooni terminat-
siooni saitide identifitseerimist. 

 z Näidati, et uuritavate retroelementide ja mittekodee-
rivate RNAde geenide TI efekte saab seletada genoomi 
struktuuri ja selle modifikatsioonidega.

 z Erinevalt varem publitseeritust näidati, et BACE1-AS 
lncRNA on tegelikult ligikaudu 6100 nukleotiidi, sisal-
dab heterogeenset alguspunkti, kahte terminatsiooni 
saiti ja promootorit BACE1 eksonis 9 (illustratsioon).

ex 9

1

BACE1-AS lncRNA

ex 6ex 3

Transkriptsiooniline „jalutamine“ 
genoomibrauseri abil

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Mart Speek

Projekti eesmärk

Foto: Mart Speek
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2017–2019 

Kogufinantseering 210 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1399 rahastatud uurimisprojekt

Päristuumsete mikroorganismide  
globaalne elurikkus

Leho Tedersoo, PhD
Tartu Ülikool
leho.tedersoo@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Tuvastada globaalselt eukarüootsete mikroorganismide liigilise ja fülogeneetilise elurikkuse mustrid. 

Fülogeneetika ehk fülogeenia on evolutsiooniteooria üks osa, mis uurib teatud liigi, perekonna või kõrgema 
taksonoomilise üksuse põlvnemist (fülogeneesi).

Sekveneerimine ehk järjendamine on DNA järjestustes olevate nukleiinhapete kindlaks tegemine, mida 
kasutatakse liikide molekulaarseks määramiseks ja fülogeneesi analüüsideks.

 z Mikroobide omavahelise konkurentsi teadmine aitab ennustada, kuidas seened toodavad antibiootikume ja 
kuidas bakteritel levivad vastavad resistentsusgeenid.

 z Teadlased ja põllumajandusspetsialistid saavad hinnata, millised taimed moodustavad sümbioosi lämmas-
tikku fikseerivate bakteritega.

 z Projektis väljatöötatud uut ülikiiret patogeenide määramise meetodit saavad kasutada ka taimekaitsespet-
sialistid.

 z Tuvastati, et globaalses skaalas mõjutab erinevate 
mikroobide kooselu eelkõige seente ja bakterite 
konkurents antibiootikumide vahendusel. 

 z Koostati lämmastiku fikseerijate taimede põhjalik 
andmebaas NodDB. 

 z Esimestena maailmas võeti kasutusele 3. põlv-
konna sekveneerimismeetod Oxford Nanopore 
MinION patogeensete seente tuvastamiseks tai-
mekudedest. Seejuures suudeti kogu protsess viia 
kuuelt tunnilt kahe ja poole tunnini. 

 z Kaardistati mükoriissed taimed üle maailma seo-
ses kasvukohatüüpide ja maakasutusega.

Antibiootikumide resistentsust kodeerivate geenide suhteline 
arvukus mullas ja ookeanivee kihtides. 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Mohammad Bahram

Projekti eesmärk

Foto: Anton Savchenko
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 258 008 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1024 rahastatud uurimisprojekt

Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline 
lagundamine – kiirust piirav etapp ning selle 

sõltuvus substraadi iseloomust ja sünergistlikest 
komponentidest 

Priit Väljamäe, PhD
Tartu Ülikool
priit.valjamae@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Iseloomustada lignotselluloosi lagundamises osalevate ensüümide toimemehhanismi ja luua seoseid ensüümide 
toimimise ja nende töökeskkonnas valitsevate tingimuste vahel.

Lignotselluloos on taimse biomassi (näiteks puidu) peamine koostisosa.

Ensüümid on looduslikud katalüsaatorid, mis kiirendavad keemiliste reaktsioonide toimumist.

 z Lignotselluloosi ensüümide poolt vahendatud lagundamine on keskkonnasõbralikuks alternatiiviks tradit-
sioonilisele keemilisele töötlusele. Ensüümide toimemehhanismi põhjalik tundmine võimaldab meil nende 
aktiivsust kontrollida ja teadlikult muuta sobitumaks lignotselluloosi lagundamise keskkonnas valitsevate 
tingimustega.

 z Uurimisrühm loodab, et tulemused aitavad meid sammukese lähemale lignotselluloosi rohelisele ja jätku-
suutlikule väärindamisele.

 z Selgitati välja lignotselluloosi lagundamises 
kesksel kohal oleva ensüümi (tsellobiohüd-
rolaas) toimimise kiirust piirav etapp ja selle 
molekulaarsed mehhanismid.

 z Kirjeldati uudse, kuid lignotselluloosi 
lagundamisel väga olulise ensüümi (lüütiline 
polüsahhariid monooksügenaas) toimimist.

 z Leiti seoseid lignotselluloosi lagundamisel 
valitsevate keskkonnatingimuste ja ensüü-
mide toimimise vahel.

Lignotselluloosi tööstuslikul lagundamisel vabanevad fenoolsed ühendid. 
Fenoolsed ühendid toetavad lüütilisi polüsahhariid monooksügenaase 
(LPMO), varustades neid nende toimimiseks vajalike elektronide ja vesinik 
peroksiidiga (H2O2). 

Miks on need tulemused olulised?

Projekti eesmärk

Foto: Kaisa Marjamaa

Joonis: Riin Kont ja Priit Väljamäe (kohandatud kujul ajakirjas 
Biotechnology for Biofuels 12:235 avaldatud teadustööst).
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019

Kogufinantseering 249 600 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1260 rahastatud uurimisprojekt

Elutsüklit arvestav elektrimootorajamite 
optimeerimismetodoloogia

Anouar Belahcen, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
anouar.belahcen@taltech.ee

Projekti olulisemad tulemused

Välja töötada elektrimootorajamite uus projekteerimismetodoloogia, mis võtab arvesse elektrimasinate ja 
-ajamite kogu elutsükli (tootmine, kasutamine, utiliseerimine) kõiki kulutusi. 

Elektrimasinate ja -ajamite elutsükkel on tsüklite järgnevus, mis võtab arvesse seade tootmist, kasutamist 
ning utiliseerimiseks kulunud energiat.

Elektrimasinate projekteerimismetodoloogia on meetodite kogum, kuidas ja mida tuleb arvesse võtta 
elektrimasinate projekteerimisel eesmärgiga saada parimat tulemust, sh vähendada nende mõju keskkonnale 
ning tagada jätkusuutlik kasutamine.

 z Seoses looduslike fossiilkütuste ja taastumatute toorainete kasutamisest tingitud üldtuntud probleemidega 
on inimkonna jaoks saanud oluliseks loodusressursside kokkuhoid ja CO2 emissioonide mõju hindamine 
kliima soojenemise aeglustamiseks. Elektrotehnikas ja energeetikas on elektrimasinate ja -ajamite vastu-
tus eelpool nimetatud aspektide parendamise suhtes suurim. Euroopas tarbivad elektrimootorajamid ligi-
kaudu 30% kogu toodetud elektrienergiast, mille käigus emiteeritakse ligi 430 mln t CO2 aastas. Projekti 
tulemused on suunatud keskkonna säästlikule arendamisele, kus juba elektrimasinate projekteerimisel 
võetaks arvesse kogu masina elukaare mõju keskkonnale. 

 z Töötati välja numbrilised tööriistad 
ja eksperimentaalsed protseduurid 
elektrimootorajamite projekteerimi-
seks. Arendatud tööriistade hulgas 
on elektromagnetilised ja soojuslikud 
projekteerimise protseduurid, aga 
ka materjalide andmebaas, et mater-
jalivalik oleks korrektne ning vastav 
seadme hilisemale rakendamisele. 

Testitud elektrimasinate rootorid eestvaates

Miks on need tulemused olulised?

Allikas: A. Rassõlkin, A. Belahcen, et al., Life cycle analysis of electrical motor-drive system based on 
electrical machine type. – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2020, 69, 162-177.

Projekti eesmärk

Foto: Xuefei Mao
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Loodusteaduste ja tehnika ning 
ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond

2016–2019   
Kogufinantseering 168 480 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1226 rahastatud uurimisprojekt

Statistiline masintõlge 
varjatud struktuuri ja kontekstiga

Vaata ka:    sirp       

Mark Fišel, PhD
Tartu Ülikool
fishel@ut.ee

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Uurida võimalusi närvivõrkude rakendamiseks eesti keelele. 

Neuromasintõlge on automaatne tõlkimine, mis kasutab masinõppe meetodit nimega närvivõrk.

Juhendamata masinõpe hõlmab automaatselt õppivaid programme, mis ei kasuta otseselt õigeid vastuseid,  
et õppida, vaid mis õpivad märgendamata (ehk ilma vastusteta) andmeid.

 z Masintõlge teeb siiani vigu, kuid sellest on juba kasu: nt tundmatus keeles teksti vaevalise lugemise ja 
mõistmise asemel saab automaattõlgitud tekstist kiiresti kasvõi osaliselt aru. Paljude tekstivaldkondade 
puhul kasutatakse tõlkeprotsesside kiirendamiseks poolautomaatset tõlkimist: masin tõlgib, 
inimjäreltoimetaja parandab. 

 z Projekti käigus arendatud  masintõlke meetodid töötavad paremini ja efektiivsemalt. 

 z On loodud avalik veebidemo aadressil 
translate.ut.ee. See oskab auto-
maatselt tõlkida seitsme keele vahel 
(eesti, läti, leedu, vene, inglise, saksa, 
soome) ning võimaldab kasutajal 
valida soovitud väljundi stiili (viisa-
kas/kõnekeel). Lisaks tõlkimisele saab 
kasutada veebidemo vigade paranda-
miseks.

Tehnilisi detaile:
● kasutab enesetähelepanu

(“Transformer”)
● süsteem on parametriseeritud

väljundkeele ja -stiiliga
● all of latin-script WMT data

Statistiline Masintõlge
Varjatud Struktuuri ja Kontekstiga

Projekti vastutav täitja: Mark Fishel, arvutiteaduse instituut, Tartu Ülikool

Eesti keelde

Tulemused:
- suudab tõlkida keelesegu!
- saab tõlkida samasse keelde

(nt. eesti→ eesti)!!

viisakaks

“Who sina 
oleme?” “Kes te olete?”

7-keelne veebidemo: translate.ut.ee

ET
LV

LT

RU EN

DE

FI

Statistiline masintõlge varjatud struktuuri ja kontekstiga

Tulemused:

•  suudab tõlkida 
keelesegu!

•  saab tõlkida  
samasse keelde  
(nt. eesti-eesti)!

7-keelne veebidemo: translate.ut.ee

Tehnilisi detaile:

•  kasutab enesetähelepanu

•  süsteem on parametriseeritud 
väljundkeele ja -stiiliga

•  all of latin-script WMT data

Foto: Mark Fišel

Joonis: Mark Fišel

   novaator

Miks on need tulemused olulised?

Tehnilisi detaile:
● kasutab enesetähelepanu

(“Transformer”)
● süsteem on parametriseeritud

väljundkeele ja -stiiliga
● all of latin-script WMT data

Statistiline Masintõlge
Varjatud Struktuuri ja Kontekstiga

Projekti vastutav täitja: Mark Fishel, arvutiteaduse instituut, Tartu Ülikool

Eesti keelde

Tulemused:
- suudab tõlkida keelesegu!
- saab tõlkida samasse keelde

(nt. eesti→ eesti)!!

viisakaks

“Who sina 
oleme?” “Kes te olete?”

7-keelne veebidemo: translate.ut.ee

ET
LV

LT

RU EN

DE

FI

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.



Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2017–2019 

Kogufinantseering 120 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1656 rahastatud uurimisprojekt

Jätkusuutlikud pindaktiivsed ained

Nicholas Gathergood, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
nicholas.gathergood@ttu.ee

Projekti olulisemad tulemused

Töötada välja madala toksilisusega pindaktiivsed ained, millel on täiustatud agregatsiooniomadused ja mis 
keskkonnas täielikult lagunevad.

Pindaktiivne aine ehk pindis (PAA) on aine, millel on võime koguneda aine pinnale ja vähendada selle 
pinnaenergiat. PAA kasutatakse nt sünteetilistes pesemisvahendites ja  taimekaitsevahendites.

Jätkusuutlik keemia ehk roheline keemia hõlmab püüdeid arendada tooteid ja protsesse, mis vähendaks või 
väldiks ohtlike ainete kasutamist ja teket. 

 z Biolagunevaid pindaktiivseid aineid saab arendada biomassi valoriseerimisel, soodustades polüaromaat-
sete süsivesinike eemaldamist ja keemilist dekontaminatsiooni.

 z Projekti tulemused on olulised jätkusuutliku keemia arendamisel.

 z Arendati välja ja kirjeldati põhjalikult üle 40 
pindaktiivset ainet, mis põhinevad jätkusuutli-
kel aminohapetel.

 z Identifitseeriti pindaktiivsete ainete lagun-
damise eest vastutavad ensüümid ja leiti 
biolagundamise rajad, mis võimaldab edaspidi 
ensüümvahendatud pindaktiivsete ainete 
sünteesi või lagundamist.

 z Testiti uudsete pindaktiivsete ainete rakenda-
tavust.

SUSTAINABLE SURFACTANTS 
          A comprehensive study towards more safe functional chemicals 

 

 

 
 

 

 

 

SUSTAINABLE SURFACTANTS 
          A comprehensive study towards more safe functional chemicals 

 

 

 
 

 

 

 

Sustainable surfactants visiting students

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: 
Yevgen Karpichev

Projekti eesmärk

Foto: Birgit Püve

Closed bottle test
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Tallinna Tehnikaülikool
2016–2019 

Kogufinantseering 211 200 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1146 rahastatud uurimisprojekt

Kiudbetoon-komposiidi reoloogia ja selle mõju 
pragude käitumisele

Heiko Herrmann, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
hh@cens.ioc.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida numbriliselt ja eksperimentaalselt lühikeste fiibrite ruumilise jaotuse ja orientatsiooni reoloogilist mõju 
kiudbetoonis ja materjali omaduste sõltuvust fiibrite orientatsioonist ning arendada tarkvara, mis võimaldab 
analüüsida röntgen-kompuutertomograafia kujutisi fiibrite jaotustest kiudbetoonis. 

Reoloogia on mehaanika haru, mis tegeleb tahkiste ja vedelike deformeerumise ja voolamisega. Voolamise 
mõõtmist nimetatakse reomeetriaks.

Kiudbetoon on lisatud kiududega betoonisegu, et osaliselt või täielikult asendada raudbetooni armeeringut. 
Betooni armeeritakse, et konstruktsioon suudaks vastu võtta tõmbepingeid, ilma selleta on betoon nõrk ja 
puruneb hapralt. Kiudude orientatsioon on oluline, sest kiud “töötab” ainult oma telje sihis.

 z Kiudbetooni kasutamine võib pikendada ehituskonstruktsioonide eluiga, säästa loodusressursse ja muuta 
ehitamist odavamaks.  

 z Kiudude orientatsiooni suunamine betoonis aitab muuta ehituskonstruktsioone stabiilsemaks. 

 z Suurtes konstruktsioonelementides on täheldatav tugevuse varieerumine.

 z Kiudude orientatsiooni määrab vedela segu voolamise ning voolamise vastastikmõju valuvormi põhja ja külgedega.

 z Segu voolamise numbriliste simulatsioonarvutustega saab ennustada kiudude orientatsioonilist jaotumist.

Kiudbetoonist katsekeha röntgen kompuuter-
tomograafia kujutis. Eri materjalidel on erinev 
absorptsioon, mis kajastub parempoolse kujutise 
halli värvitooni muutustes. 3D kujutisel (vasakul) 
on pilditöötluse abiga eemaldatud betoon ja kiud 
on nähtavad. 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Heiko Herrmann, Oksana Goidyk

Projekti eesmärk

Foto: Michel Buchmann
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 206 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1063 rahastatud uurimisprojekt

Keraamika kiudude nanovõrgustik  
sihitute funktsioonidega

Irina Hussainova, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
irina.hussainova@ttu.ee 

Kaasaegne teadus keskendub uute struktuuride lähenemiste ja võimaluste leidmisele. Töö eesmärgiks on uue kiudude 
nanovõrgustiku arendus ning valideerimine. Nanovõrgustik on nanoskaalas kõrgelt orienteeritud oksiidkeraamilised 
nanokiudud ja nende modifikatsioonid. Eesmärgiks on ka leida võimalused omavahel sobivate sidemetega ühendatud 
võrgustike tekitamiseks, mis ühelt poolt säilitaks modifitseeritud kiudude individuaalsed unikaalsed omadused ja 
teisalt kannaks need üle makroskoopilisele skaalale. Antud töös keskendutakse eeskätt 1. võrgustiku suunatud 
koostise, geomeetria ja hukkumise arengule, 2. võimalustele seda soovitud suunas modifitseerida, 3. võimalike 
rakenduste leidmisele. Valmistatakse 2 turule-suunatud prototüüpi: hierarhiliste struktuuridega kõrgjuhtiv komposiit 
ning 3D-skaffold. Võrgustiku tekitamine reaalsetes toodetes võimaldab oluliselt parandada materjalide omadusi 
soovitud suunas, mis omakorda viib uute omadustega toodete valmistamistehnoloogiate arendamiseni.

Töö eesmärgiks oli uue kiudude nanovõrgustiku arendus ning valideerimine. Teadustöö põhifookus oli hierarhiliselt 
struktureeritud multifunktsionaalsed hübriidmaterjalid ja nende rakendused kõrgtehnoloogilises tööstuses. Esile 
tõstmist väärib see, et materjalide valik põhineb taotleja töörühma ja Eesti tööstuspartnerite innovatiivsetel 
saavutustel, mida täiendavad uued funktsionaalsed meetodid, mis on arendatud Eestis. Uurimus keskendub uudsete 
hübriidmaterjalide väljatöötamisele, mis põhinevad ainulaadsel Eesti tootel — alumiiniumoksiidi nanokiududel. 
Teadustegevuse tulemuslikkus on: esmakordselt välja töötatud üheastmeline katalüsaatoriteta protseduur, millega 
iseorganiseeruvate nanokiudude võrgustiku pinnale keemiliselt aurufaasist sadestatakse (CVD method) nanostruktuurne 
süsinik; välja pakutud kõrge ja stabiilse elektrolüütilise võimekusega, muudetava grafeenstruktuuri tihedusega 
materjal; esmakordselt on arendatud elektrijuhtivusega hübriidsete, grafeenpindega kiudarmeeritud keraamilised 
komposiitmaterjalid; уsmakordselt arendatud ja prototüübitud alumiiniumoksiidkiudude baasil kolmemõõtmeline 
(3D) struktuur (substraat), mis suudab spetsiaalse söötme lisamiseta moduleerida tüvirakkude diferentseerumist; 
mitmekihilise grafeeni nanostruktuurid demonstreerinud võimet rakendusteks ülitundlikus bio-analüütikas; võeti 
kasutusele uudne lähenemine märg-iselevikõrgtemperatuursünteesile rakendamaks seda mesopoorsete, kiulise 
struktuuriga substraatide funktsionaliseerimiseks metalsete nanoosakestega; esmakordselt demonstreeriti, et 
grafeeniga täiustatud nanofiberkarkassid (scaffolds) võivad käivitada mitut tüüpi vähirakkude geeniekspressiooni 
lülitamist; esmakordselt, rakendades 3D polükristallide terapiiride mesoskoopset struktuuri arendati mudel, mis 
kirjeldab polükristalse grafeeni tasakaalulisi ja mitte-tasakaalulisi olekuid.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte

Projekti lühikirjeldus
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 182 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1107 rahastatud uurimisprojekt

Ioonse vedeliku-elektroodi piirpinna suure 
tootlikkusega arvutuslik disain: kombineeritud 
arvutuslik ja eksperimentaalne lähenemisviis

Vladislav Ivaništšev, PhD
Tartu Ülikool
vladislav.ivanistsev@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Rajada teed suure tootlikkusega arvutuslikule disainile, keskendudes ioonsetel vedelikel baseeruvatele 
seadmetele nagu nt arvatud superkondensaatorid, patareid ja päikesepatareid.

Ioonse vedeliku-elektroodi piirpind on kokkupuutepind vedela soola ja elektroodi vahel toatemperatuuril.

Arvutisimulatsioon on mudelsüsteemis protsessi jäljendamine ajas (arvutiprogrammi abil) eesmärgiga 
matkida selle käitumist ja omadusi.

Ioonne vedelik on elektrolüüt, mis koosneb ainult ioonidest ning millest mõni ioonide kombinatsioon on eriti 
sobilik elektrokeemiliste rakenduste jaoks.

 z Piirpindadel toimuvate nähtuste parem mõistmine on oluline efektiivsemate akude, päikesepaneelide ja 
superkondensaatorite väljatöötamiseks.

 z Uued teadmised ioonvedelike piirpindade 
kohta ja täiustatud arvutuslik metoodika 
nende uurimiseks. 

 z Väljaarendatud töövoog on jagatud üle-
maailmse kogukonnaga GitHub-i kaudu.

 z Olulisemad arvutuste tulemused on  
koondatud avalikult kättesaadavasse  
andmebaasi.

Ioonse vedeliku-elektroodi piirpinna omaduste arvutuslik disain

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Karl Karu

Projekti eesmärk

Foto: Vladislav Ivaništševi erakogu
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 144 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1033 rahastatud uurimisprojekt

Tööstuslike mitme-komponentsete struktuuride 
korrosioonikaitse võimaluste arendamine

Silvar Kallip, PhD
Tartu Ülikool
silvar.kallip@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Arendada välja uudsed funktsionaalselt aktiivsed korrosioonikaitse katted tehnoloogiliste mitme-
komponentsete konstruktsioonide jaoks nagu näiteks kaasaegsed lennukid ja sõidukid. 

Galvaaniline korrosioon on erineva elektrokeemilise aktiivsusega materjalide kokkupuute alas toimuv 
protsess, mille käigus aktiivsem materjal lahustub (korrodeerub).

SVET (Scanning Vibrating Electrode Technique) võimaldab uuritava pinna lähedal elektrolüüdi lahuses 
esinevaid ioonseid voolusi elektriliselt mõõta.

 z Lokaalse galvaanilise korrosiooni vähendamine kaasaegse tööstustoodangu juures muutub järjest oluli-
semaks, kuna näiteks lennunduses soovitakse vähendada toodete kaalu ja seetõttu kasutatakse läbisegi 
kaasaegseid metallisulameid (Al, Mg, Ti) ja süsinikkiul põhinevaid komposiitmaterjale, mis omavahel 
kombineerides võivad moodustada väga aktiivseid galvaanipaare. Nende erijuhtumite jaoks on tarvis leida 
sobivaid kaitsekihte.

 z Selgus, et erinevate kaasaegsete materjalide 
vahel aset leidva galvaanilise korrosiooni 
tõkestamiseks on tarvis leida nende jaoks spet-
siifiliselt toimivad sünergeetilised inhibiitorite 
kombinatsioonid.

 z Leidis kinnitust erinevate asooli derivaatide 
(1-H bensotriasool, 5-kloro bensotriasool) ning 
haruldaste muldmetallide katioonide (Ce3+, 
La3+, Y3+) koostoime galvaanilise korrosiooni 
olulisel vähendamisel.

 z Selgus, et sünergeetilised inhibiitorite kombi-
natsioonid toimivad ka väga erinevate galvaani-
paaridega materjalide korral.

Projekti käigus koos partneriga (Tehnolabor OÜ) välja töötatud 
3D-SVET prototüübil tehtud lokaalse korrosiooni mõõtmised. Lennuki 
Al-sulamist keredetailide kinnitamiseks kasutatavate Ti-neetide poolt 
põhjustatavat korrosiooni on edukalt vähendatud sünergeetiliselt 
toimivate inhibiitorite (5kloro-bensotriasool ja La3+) seguga.

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Silvar Kallip

Projekti eesmärk

Foto: Angeli Ivanov
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2017–2019 

Kogufinantseering 172 800 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1468 rahastatud uurimisprojekt

Halogeenside: kristallidest lahusesse

Tõnis Kanger, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
tonis.kanger@taltech.ee

Projekti olulisemad tulemused

Sünteesida halogeensidemete doonorid, iseloomustada nende omadusi nii tahkes faasis kui lahustes ja testida 
nende kasutamist organokatalüüsis.

Halogeenside on mittekovalentne vastasmõju halogeeni- ja elektrondonoorse aatomi vahel  
(analoogiline vesiniksidemega).

Organokatalüüs on väikese molekulmassiga ainete poolt katalüüsitud reaktsioon.

 z Projekti tulemusel laieneb organokatalüüsi kui keskkonnasõbraliku meetodi kasutusala.

 z Tulemused on tulevikus rakendatavad orgaaniliste ainete sünteesil nt uute materjalide ja ravimite  
tootmisel. 

 z Töötati välja lihtne “klikk-keemial” põhinev 
sünteesimeetod 1,2,3-triasooli-põhiste 
halogeensideme doonorite sünteesiks.

 z Näidati võimalusi jodotriasoolide kui 
halogeensidemete doonorite omaduste 
muutmiseks.

 z Leiti, et sünteesitud ühendid olid efektiivsed 
organokatalüsaatorid.

Pildil kujutatud halogeenside halotriasooli 
molekulide vahel tahkes faasis.

Miks on need tulemused olulised?

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Foto: Tallinna 
Tehnikaülikool

Kaasik, M.; Kaabel, S.; Kriis, K.; Järving, I.; Aav, R.; Rissanen, K.; Kanger, T. (2017). 
Synthesis and Characterisation of Chiral Triazole-Based Halogen-Bond Donors: 

Halogen Bonds in the Solid State and in Solution.  
Chemistry - A European Journal, 23 (30), 7337-7344.
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2013–2019 

Kogufinantseering 221 760 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT182 rahastatud uurimisprojekt

Vahesaaduste lõksupüüdmine – nitreenium 
ja oksüülium katioonid, karbeenid ja  

vabad radikaalid
Agnes Kütt, PhD
Tartu Ülikool
agnes.kutt@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Stabiliseerida ja eraldada ülimalt reaktiivseid vaheühendeid, kasutades selleks erinevaid nippe nagu nt 
katioonide stabiliseerimiseks kasutada nõrgalt koordineeruvaid anioone ning katiooni eripärast struktuuri ning 
radikaalide stabiliseerimiseks kasutada steeriliselt kaitstud elektronegatiivseid aineid.

Nõrgalt koordineeruv anioon on anioonne (negatiivse laenguga) aine, mis ei reageeri uuritava katiooniga 
(positiivse laenguga ainega) ega moodusta sellega tugevaid sidemeid.

Radikaal on aine, millel on üks paardumata elektron.

Polüfluoreeritud ühend - aine, mille molekulis on kas kõik või enamik vesinikest asendatud fluori aatomitega.

Ligand on ioon või molekul, mis seondudes keskse metalliaatomiga moodustab kompleksühendi.

 z Tulemused mõjutavad edasist nitreeniumkatioonide uurimissuunda terves maailmas. Nitreeniumkatioonid 
on olulised selleks, et mõista kantserogeenide rolli inimkehas ning samuti ka elektrit juhtiva polümeeri 
polüaniliini sünteesiks.

 z Dimesitüül amiinium radikaal katiooni saab kasutada erinevates rakendustes (nt radikaal-akud, polümeri-
satsioon, biokeemia).

 z Karboraananioone on võimalik laialdasemat kasutusele võtta nõrgalt koordineeruvate katioonidena, mis 
seni on oma suhteliselt kõrge hinna tõttu jäänud pigem tagasihoidlikuks.

 z Näidati, et bis(pentakis(trifluorometüül)fenüül)
amiini ja -metaani saab valmistada, kui kasutada 
metallikatiooni vaba superalust. Kui kasutada laialt 
levinud metallikatiooni sisaldavat alust, siis nende 
huvitavate ainete saamine ei ole võimalik.

 z Leiti oluliselt saagiserikkam ja lihtsam meetod penta-
kis(trifluorometüül)fenooli valmistamiseks.

 z Leiti meetod erakordselt stabiilse dimesitüül amii-
nium radikaal katiooni valmistamiseks.

 z Töötati välja karboraananiooni uudne süntees.

Hämmastav karboraan

Miks on need tulemused olulised?

Illustratsioon: Agnes Kütt 

Projekti eesmärk

Foto: Agnes Kütt
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 240 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1300 rahastatud uurimisprojekt

Numbrilised meetodid ja algoritmid 
kaasaegsete komposiit- ja nanostruktuuride 

projekteerimiseks
Jüri Majak, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
juri.majak@ttu.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Arendada arvutuslikult efektiivsed ja täpsed numbrilised meetodid ning hierarhilised optimeerimisalgoritmid 
komposiit- ja nanostruktuuride (mitmekihilised grafeeni lehed, kihilised nanoplaadid, muutuva kiu suunaga 
laminaadid, multifunktsionaalsed klaaskomposiitpaneelid jmt) projekteerimiseks.

Lainik on lõplik laine tüüpi võnkumine. Esimeseks lainiku autoriks peetakse ungari matemaatik Alfréd Haari 
20. sajandi alguses. Lainikuid kasutatakse erinevate signaalide analüüsimiseks eriti signaalitöötluses ning 
mitmetes matemaatikaharudes.

 z Uus meetod diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks on rakendatav insenerirakenduste valdkonnas ning 
võimaldab hoida kokku numbriliste simulatsioonide aega ja samuti energia tarbimist.

 z Välja töötatud optimeerimisalgoritmid on olulised VKE-de jaoks, kellel puuduvad võimalused mahukate 
teadusuuringute tellimiseks.

 z Töötati välja kõrgemat järku Haari lainikute meetod (KJHLM) diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks, mis on 
oluliselt täpsem olemasolevast Haari lainikute meetodist ja mille keerukus jääb olemasoleva meetodiga sarna-
seks. Tulemusi valideeriti komposiit- ja nanostruktuuride analüüsi ülesannete lahendamisel.

 z Töötati välja tehisintellekti vahenditel põhinevad hierarhilised optimeerimise algoritmid materjalide, konstrukt-
sioonide ja toodete optimeerimiseks väikse ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE).

Miks on need tulemused olulised?

Foto: erakogu

Elektroonika komponent komposiitmaterjali sees. Pingete jaotus Selleks, et mõõta/jälgida kompo-
siitmaterjali omadusi ja käitumist, 
paigaldatakse komposiitmaterjali 
sisse andurid. Et kaitsta andureid 
kõrge temperatuuri eest, kasutatakse 
kaitsekorpuseid, mille võib valmistada 
näiteks 3D printimise abil. Joonisel 
on anduriga materjalile rakendatud 
koormust (tõmme otstest) ja näidatud 
pingete jaotust. Punane värv vastab 
pinge maksimaalsele ja sinine mini-
maalsele väärtusele.

Joonis: Henrik Herranen
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 172 944 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1093 rahastatud uurimisprojekt

Stohhastilised meetodid pöördülesannete 
käsitlemisel rõhuasetusega fraktsionaalse 

difusiooni mudelitele
Lassi Juhani Päivärinta, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
lassi.paivarinta@ttu.ee

Projekti olulisemad tulemused

Heita valgust lõpmatumõõtmeliste statistiliste pöördülesannete ja nende lõplikumõõtmeliste 
aproksimatsioonide koostoimele, mida  vajatakse arvutuslike Bayesi pöördülesannete lahendamisel.  

Pöördülesanded moodustavad interdistiplinaarse teadusala, mis tegeleb kaudsete, mittetäielike või müra 
sisaldavate vaatluste matemaatilise teooria ja praktilise interpreteerimisega. Ülesannete rakendused esinevad 
mitmesugustes kuvamistehnikates, nt röntgentomograafias. 1979. a said A. Cormack ja G. Hounsуeld selle 
avastuse eest Nobeli meditsiinipreemia, kuid hiljem selgus, et see ülesanne oli põhimõtteliselt lahendatud 
Austria matemaatiku Johann Radoni poolt juba 1917. a.   

 z Projekti tulemused võimaldavad vaadelda pikaajalisi mäluefekte. Need on väga olulised kaasaegses finats-
matemaatikas, mis ei allu klassikalisele Black-Scholesi mudelile.

 z Koostöös Helsingi Ülikooli teadlase P. 
Piiroineniga näidati, et informatsioon 
murrulise difusiooni realisatsiooni kohta 
suvaliselt seotud intervallil määrab selle 
protsessi üheselt.  

 z Hiljutises Blåsteni töös oletati, et nurgad 
genereerivad alati hajuva laine. Projekti 
tulemusena näidati, et see peab paika, kui 
nurk omab õiget kraadi.

Hursti parameetri aposterioorsed jaotused lõpliku 
arvu valimite põhjal

Miks on need tulemused olulised?

P. Piiroinen

Projekti eesmärk

Foto: Tomi Salin
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Higgsi boson on osake, mis annab massi kõigile ülejäänud osakestele (avastati 2012. a Euroopa 
Tuumauuringute Keskuses CERN).

Tumeaine on aine vorm, mis moodustab umbkaudu 95% kogu universumi energiatihedusest. Tumeainet pole 
seniajani otse vaadeldud, selle kohta on ainult kaudseid tõendeid.

Kosmiline inflatsioon oli ruumi ülikiire paisumine, mis toimus esimestel hetkedel pärast Suurt Pauku.

Foto: Fotoluks, Solaris keskus

Vaata ka:    novaator       

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 144 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1026 rahastatud uurimisprojekt

Universumi tumeda sektori  
fenomenoloogia

Antonio Racioppi, PhD
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
antonio.racioppi@kbfi.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Uurida universumi tumeda sektori algupära ja olemust, selle vastastikmõju ja seoseid Higgsi bosoni füüsika, 
tumeaine ja kosmilise inflatsiooniga.

 z Pärast Higgsi bosoni avastamist ei ole CERN veel leidnud ühtegi kindlat märki uuest füüsikast. Seetõttu 
peame otsima teisi allikaid nagu andmed satelliitmissioonidelt.

 z Toodi päevavalgele liiasus, mis mõjutas varasemaid inlfatsioonikirjeldusi, kus omavahel näiliselt mitte 
seotud mudelid andsid ühesuguseid tulemusi.

 z Näidati, et Higgsi bosoni andmete, 
inflatsiooni mõõtmistulemuste ja 
tumeda sektori vahel on seosed.

 z Esitati formalism, mis võimaldab 
lihtsal moel identifitseerida inflat-
sioonimudelite klasse, mis annavad 
samu tulemusi.

Miks on need tulemused olulised?

Universumi koostis on 
määratud Plancki satelliidi 
andmete analüüsist.
95,1% universumist on 
tumedas sektoris

Joonis: Department of Physics, University of Oxford, UK 
(allikas: https://www2.physics.ox.ac.uk/research/dark-matter-dark-energy) 
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 144 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1046 rahastatud uurimisprojekt

Fe baseeruvate nanoosakeste süntees ja 
funktsionaliseerimine kõrge tundlikkusega 

magnetresonantstomograafiaks
Liis Seinberg, PhD
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
liis.seinberg@kbfi.ee

Projekti olulisemad tulemused

Sünteesida magnetilisi erineva kuju ja suurusega ning erinevate kattematerjalidega nanoosakesi, mis oleks 
oksüdeerimiskindlad ja võimsamate superparamagnetiliste omadustega, et luua tundlikum kontrastaine 
magnetresonantstomograafia uuringute jaoks.

Magnetilised nanoosakesed on osakesed, mille mõõtmed jäävad suurusjärk 10 - 9 m ja mis reageerivad 
magnetväljale.

Superparamagnetism on omadus, kus aine ei säilita pärast välise välja eemaldamist magnetilisi omadusi,  
sest sellel puudub magnetiline mälu.

Magnetresonantstomograafia (MRT) kontrastaine on aine, mida kasutatakse organite, keha struktuuride ja 
vedelike kontrastsuse suurendamiseks meditsiinilisel kuvamisel.

 z Projekti tulemusena sünteesitud nanoosakesed ei olnud toksilised ja näitasid häid tulemusi kontrastainena 
MRT katsetes. 

 z Nanoosakese väliskihi modifitseerimine annab võimaluse kasutada neid meditsiinistes rakendustes.

 z Sünteesiti erineva suuruse ja kujuga nano- 
materjalid ning iseloomustati nende keemilisi/
füüsikalisi omadusi.

 z Töötati välja orgaaniliste ligandidega katvad 
nanomaterjalid meditsiiniliste rakenduste 
jaoks.

 z Uuriti kaetud nanoosakesi MRI kontrastainena 
ja esitati vastav rahvusvahelise patenditaotlus.

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Maria Volokhova

Vaata ka:    novaator         teadusagentuur         COST CA15209 konverents
Eestit külastas 78 NMR ja MRT eriala 
professorit ja teadlast EU-st ja Austraaliast       

Projekti eesmärk

Foto: erakogu

uudishimu tippkeskus
17 minutist alates  
Liis Seinberg
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 220 800 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1290 rahastatud uurimisprojekt

Uudne lähenemine valk–valk 
interaktsioonidele keemilise bioloogia abil

Pavel Starkov, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
pavel.starkov@taltech.ee

Projekti olulisemad tulemused

Arendada bifunktsionaalseid molekule, mis on võimelised interakteerima kahe erineva valguga, ning kasutada 
muutusi fenotüübis otseste anduritena niisuguse aktiivsuse määramiseks. 

Keemiline bioloogia on teadusharu, milles uuritakse, kuidas rakendada keemia teadmisi bioloogiliste 
süsteemide uurimisel.

Molekulaarteadus ja -tehnoloogia uurib, kuidas saab ratsionaalselt disainida multifunktsionaalseid materjale 
ja konstrukte, arvestades võimalusega muuta nende ülesehitust molekulaarsel tasemel.

 z Väljatöötatud lähenemisel on suur potentsiaal täiustada praeguseid ravistrateegiaid ja katalüüsida uute 
teket meditsiinilises keemias ja keemilises bioloogias. 

 z Uusi materjale on võimalik rakendada ka praktilistes rohetehnoloogia lahendustes (heterogeenses katalüü-
sis) ja seadmetes (kütuseelementides ja metall–õhk akudes).

 z Disainiti ja valmistati mitu linkeriga laiendatud 
proovi bifunktsionaalsete konstruktide raku- 
sisesteks fenotüüpseteks sõeluuringuteks. 

 z Näidati, et tänu detekteerivatele muutustele  
fenotüübis saab kasutada rakku ennast sensorina. 

 z Arendati uute omadustega orgaanilisi ligande sel-
leks, et saada süsinikurikast materjali, mis  
omaduste poolest sarnaneb grafeeniga.

 z Leiti, et konjugeerimine mõnede saaphapetega 
suurendab tunduvalt multifunktsionaalsete  
konstruktide rakkudesse sisseviimist, vaatamata 
nende suurendatud molekulaarmassile.

(A) Heterobivalentsete konstruktide rakusiseste väljundite tuvas-
tamisele fenotüübi abil. (B) Erinevad lähteained annavad võima-
luse valmistada uusi materjale.

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Pavel Starkov

Projekti eesmärk

Foto: Kefeng Ping
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

 z Alternatiivsete energiaallikate (AEA) probleemiks on sobilike talletusseadmete suhteliselt piiratud valik, 
sesoonsus ning ajalised kõikumised toodetava energia hulgas, mis omakorda piirab nende kasutusvõimalusi 
ja muudab nad ebakindlaks energiaalternatiiviks. Elektrokeemilised salvestusseadmed on üks alternatiiv-
lahedus kliimaneutraalsuse poole liikuva ühiskonnas ees seisvatest valikutest.

 z Projektis arendatud uudne voog-kondensaatori lahendus võimaldab järjepidevamalt tagada alternatiivsete 
energiaallikate poolt toodetud energia kättesaadavust ja suurendada juba olemasolevate laheduste 
efektiivsust. 

Miks on need tulemused olulised?

 z Loodi tsirkuleerival vede-
lik-elekroodidel põhinev 
energia prototüüpseade, mis 
võimaldab tulevikus välja 
töötada suuremahulisi salves-
tusseadmeid ja integreerida 
neid taastuvenergia tootmise 
rakendustega. 

 z Arendati arvutisimulatsioone 
ja materjalitehnoloogiaid 
membraanide ja süsinik-sus-
pensioonide valmistamiseks. 

Voolav elektroodmaterjal on süsinikurikas suspensioon, mis teatud tingimustel on võimeline talletama 
elektrienergiat.

Suure eripinnaga süsinikmaterjalid on reeglina poorse struktuuriga pulbrilised ained, mis leiavad 
mh üha enam kasutust ka nn pehmerobootikas elektrokeemiliselt ja dilatomeetriliselt aktiivse täituri 
koostematerjalina.

Pehmerobootika on uus robootikavaldkond, mille eesmärk on tavapäraste kõva kerega robotite asemel 
teha roboteid pehmest ja painduvast materjalist, mis lubab suuremat liikumisvabadust sarnaselt looduses 
tegutsevaid organismidele.

Luua uudne voog-kondensaatori lahendus, mis tagaks järjepidevama kättesaadavuse alternatiivsete 
energiaallikate poolt toodetud energiale ja suurendaks juba olemasolevate laheduste efektiivsust, ning töötada 
välja kõrgfunktsionaalsed ühendid biopolümeeridel põhinevatele energia muunduritele ja -salvestusseademtele. 

Joonis: Mark Fišel

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 183 360 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1149 rahastatud uurimisprojekt

Biopolümeerne voog-kondensaator

Janno Torop, PhD
Tartu Ülikool
janno.torop@ut.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Prototüüpseadme skeem ja kuvatõmmis seadme simulatsioonist

Foto: K. Torop

Joonis: J. Torop ja F. Summer
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2017–2019 

Kogufinantseering 190 800 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1476 rahastatud uurimisprojekt

Bioloogiliste ja tehislike nägemistaju  
mudelite ühendamine

Raul Vicente Zafra, PhD
Tartu Ülikool
raul.vicente.zafra@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Võrrelda inimese nägemissüsteemi ja masinnägemissüsteemide tööd ning  tuvastada, kus ja kuidas toimuvad 
ajus visuaalse signaalitöötluse erinevad etapid, võrrelda masinnägemise õpialgoritme aju õppimisreeglitega, 
ning uurida, kuidas varasemad kogemused parendavad nägemistaju inimajus ja tehisnärvivõrkudes. 

Intrakraniaalsed mõõtmised on aju elektrilise aktiivsuse mõõtmine elektroodide abil, mis on paigaldatud kas 
aju sisse või otse ajukoore peale.

Tehisnärvivõrgud on kogum lihtsatest arvutuslikest elementidest, tehisneuronitest, mis töötlevad infot 
lihtsate operatsioonide abil ja edastavad töödeldud info järgmistele neuronitele. 

Tehisnägemine tähistab algoritme, mis võimaldavad automatiseerida pilditöötlust ja kõrge abstraktsiooni- 
tasemega info väljalugemist piltidest ja videotest.

 z Teadmine, kuidas inimese nägemine ja masinnägemissüsteemid erinevad, on oluline, et tuvastada nende 
tugevusi ja puudujääke. 

 z Avastus, et gamma aktiivsus on kõige enam sarnane infotöötlusega tehisnärvivõrkudes, on oluline, sest  
see seob ajuaktiivsuse uurimise tulemused teatud spetsiifilise arvutusliku rolliga.

 z Uued masinnägemise mudelid, mis tegelevad ülesannetega, mis on keerulisemad kui lihtsalt objektide 
tuvastamine, on olulised, et võrrelda, kuidas inimesed ja tehissüsteemid töötavad loomulikes oludes.  
Näiteks võimaldab selline lähenemine seletada, kuidas inimesed teostavad visuaalset otsingut.

 z Võrreldi süstemaatiliselt inimese nägemissüsteemi 
ja masinnägemissüsteemi representatsioone ning 
avastati, et gamma aktiivsus on see sagedusvahe-
mik, mis väga tugevalt korreleerus representatsioo-
nidega, mida kasutavad sügavad närvivõrgud.

 z Kirjeldati uus mudel sellest, kuidas neuronid suuda-
vad kohaneda ja õppida erinevaid ajaintervalle.

Võrreldes bioloogilist ja tehisintellekti nägemist

Võrreldes bioloogilist ja tehisintellekti nägemist

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Ilya Kuzovkin

Vaata ka:    postimees       

Projekti eesmärk

Foto: David Esteban
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2017–2019 

Kogufinantseering 136 800 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1689 rahastatud uurimisprojekt

Häälestatavate omadustega 
heterostruktuursed nanomaterjalid

Sergei Vlassov, PhD
Tartu Ülikool
sergei.vlassov@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Arendada lainejuhtidena töötavad komposiitmetallist nanotraatid (NW), mis oleksid vastupidavad tugevatele 
mehaanilistele mõjutustele, kaotamata oma optilisi omadusi. 

„Nano“ olemus üldiselt - kui me räägime nanotehnoloogiast, siis me ei pea silmas vaid uuritava objekti 
väga väikseid mõõtmeid. Peamine on see, et kui mõõtmed vähenevad alla kriitilise piiri, siis aine omadused 
muutuvad väga oluliselt. Neid uusi omadusi pole võimalik ette ennustada, lähtudes makroskaala omadustest. 
See teeb nanomaterjalide uurimise väga keerukaks, aga samas avanevad ka unikaalsed võimalused omadusi 
soovitud suunas muuta vastavalt rakendustele.

 z Tulemused on olulised tuleviku elektroonikaseadmetes lainejuht-rakendustes, täpsemalt nanoelektro- 
mehaaniliste seadmete loomisel üksikutest nanostruktuuridest.

 z Nanotraatide rakendamist lainejuhtidena on seni piiranud pragude teke nende painutatud „kurvilises“ 
olekus, mis viib suurte valguskadudeni, kuna defektil toimub hajumine. Projektis välja töötatud metoodika 
võimaldab vabaneda neist piirangutest.

 z Töötati välja meetod, kuidas valmis-
tada juhusliku ja taastuva profii-
likujuga kõveraid nanomõõtmetes 
lainejuhte. Selle kaudu on võimalik 
suurendada nanotraatide painduvust 
ja tugevust.

 z Loodi üliväikese hõõrdeteguriga 
nanoliigendid ning üksikul tuum-kest 
tüüpi nanotraadil baseeruva kiire 
reageerimisega fotodetektor.

ZnO nanotraadi mehaaniliste ja triboloogiliste omaduste mõõtmine 
elektroonmikroskoobi sees

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Sergei Vlassov

Projekti eesmärk

Foto: Tartu Ülikool
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 225 600 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1169 rahastatud uurimisprojekt

Kaugisheemiline eelkohastumus: 
metaboolsest fenotüpiseerimisest kliiniliste 

rakendusteni
Jaak Kals, PhD
Tartu Ülikool
jaak.kals@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Hinnata kaugisheemilise eelkohastamise (KIE) mõju funktsionaalsele ja metaboloomilisele fenotüübile ning elundi- 
kahjustuse markeritele veresoontekirurgias juhuslikustatud topelt-pimendatud kontrollitud kliinilises uuringus.

Kaugisheemiline eelkohastamine on fenomen või meetod, mille korral eemal asetseva koe (nt jäseme) lühiajaline 
isheemia suurendab sihtelundi taluvust järgneva kestvama isheemia suhtes.

Arterite jäikus (võimetus laieneda rõhu mõjul) on iseseisev südame ja veresoonkonna haiguste riskifaktor ja 
subkliinilise elundikahjustuse marker.

Metaboloomika – madalmolekulaarsete metaboliitide (ainevahetussaaduste) kvalitatiivne ja kvanitatiivne määramine 
ja analüüs.

 z Kuna südame- ja veresoonkonna haigused on esmased surmapõhjused Eestis, siis on nende haiguste ennetus ja ravi 
tõhustamine väga olulised teemad ühiskonnale. 

 z Kergesti teostatav KIE omab veresoontekirurgia patsientidel eelkõige südant ja neere kaitsvat toimet operatsiooni ja 
angiograafilise protseduuri korral. 

 z KIE võib vähendada elundikahjustustest tulenevaid operatsioonijärgseid tüsistusi ja parandada ravitulemusi. 

 z Kuna KIE on odav, mitteinvasiivne ja kergesti rakendatav meetod, siis võib selle rakendamine kliinilises praktikas 
anda ka ühiskonnale sotsiaalmajanduslikku kokkuhoidu.

 z Kaugisheemiline eelkohastamine (KIE) ei oma spet-
siifilist toimet arterite jäikusele, küll aga paranevad 
veresoonte funktsiooni parameetrid veresoonteki-
rurgiliste operatsioonide järgselt nii kontroll- kui 
katsegrupis.

 z KIE vähendab veresoontekirurgilistel operatsioonidel 
südame- ja neerukahjustust.

 z Veresoontekirurgiline operatsioon mõjutab oluliselt 
madalmolekulaarsete metaboliitide spektrit ja KIE 
potentsiaalselt protektiivne toime on seotud atsüül-
karnitiinide metabolismiga. 

 z KIE parandab arterite jäikust pärast angiograafilist 
protseduuri ja KIE toime on enam väljendunud arteri 
stentimise järgselt.

Kaugisheemilise eelkohastamise kaitsev toime 
organismis on vahendatud humoraalselt ja neuraalselt.

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: T. Kasepalu ja J. Kals, modifitseeritud Bell RM et al. Eur Heart J 2014 järgi. 

Projekti eesmärk

Foto: erakogu
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 182 400EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1088 rahastatud uurimisprojekt

Haavaravis kasutatavate mitmeosaliste 
antibakteriaalsete nanofiiberkatete disain ja 

valmistamine 
Karin Kogermann, PhD
Tartu Ülikool
karin.kogermann@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Valmistada elektrospinnitud erilise kiulise struktuuriga antibakteriaalsed haavakatted, millel oleks tänu oma 
struktuurile eeliseid haavade ja haavandite ravis ning mis oleks võimelised võitlema haavainfektsiooni tekkimise 
vastu.

Elektrospinnimine on meetod, mis võimaldab polümeerilahusest või -sulamist tekitada kiulise struktuuriga 
matte.
Antibakteriaalsed haavakatted on haavaravis kasutatavad sidemed või plaastrid, millel on bakterivastane toime.
Haavainfektsioon on bakterite paljunemine haavas.

 z Antibakteriaalse raviaine kontrollitud vabanemine haavakattest ja katte kiuline struktuur soodustavad 
haava paranemist ning vähendavad haavainfektsiooni teket.

 z Struktuuri ja toime vaheliste seoste mõistmine võimaldab disainida ja arendada tõhusamaid haavakatteid.

 z Varieerides materjale ja elektrospinnimise tin-
gimusi, on võimalik saada erineva struktuuriga 
kiulisi matte.

 z Töötati välja raviainet sisaldavate nano- ja 
mikrokiuliste haavakatete uurimiseks erinevad 
meetodid ja mudelid, mis võimaldavad hinnata 
kiuliste haavakatete kvaliteeti, ohutust ja efek-
tiivsust. 

 z Selgitati välja selliste haavakatete jaoks sobivai-
mad steriliseerimismeetodid. 

 z Antibakteriaalse raviaine ning haavakatte oma-
dused võivad steriliseerimise käigus muutuda.

Elektrospinnitud kiuliste mattide struktuurid ja näide elektrospin-
nitud kiulisest haavakattest. Skaneeriva elektronmikroskoobi pilt 
korrapärase struktuuriga kiududest on saadud Contipro a.s., valmista-
tud 4SPIN LAB masinal, polümeeriks: polü(vinüülalkohol).

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: K. Kogermann

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Foto: R. Adoson

  postimees   60pluss   horisont   med24
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2015–2019 

Kogufinantseering 220 960 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1160 rahastatud uurimisprojekt

Neerude hüperfiltratsiooni mõju valitud 
ß-laktaam antibiootikumide farmakokineetilisele/

farmakodünaamilisele profiilile pahaloomulise 
kasvajaga lastel ja noortel täiskasvanutel 

Lenne-Triin Kõrgvee, PhD
Tartu Ülikool
 lenne-triin.korgvee@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida neerufunktsiooni mõju antibiootikumide kontsentratsioonile eesmärgiga kirjeldada neerude 
hüperfiltratsiooni esinemissagedust vähihaigetel lastel ja noortel täiskasvanutel, kuna neerude 
hüperfiltratsiooni (NH) tagajärjel võivad teatud antibiootikumide väärtused veres olla vajalikust madalamad 
ning vähendada ravi efektiivsust.

Renaalne hüperfiltratsioon on olukord, kui neerud filtreerivad eeldatust kiiremini kehast välja vedelikku ja 
teatud ravimeid.
Ioheksooli kliirens on ioheksooli-nimelise kontrastaine eritumise kiirus organismist.
Glomerulaarfiltratsiooni kiirus on neerufunktsiooni hindamise parameeter.

 z Neerufunktsiooni korrektne hindamine on väga oluline ravimite õigete annuste valimiseks. 

 z Projektis välja töötatud neerufunktsiooni väärtuste arvutamise meetodi rakendamine igapäevases ravi- 
praktikas võimaldab valida konkreetsele patsiendile sobivaima ravimiannuse.

 z Neerude hüperfiltratsiooniga (NH) arvestamine lisab võimalusi ravi personaliseerimiseks.

 z Kõige sagedamini neerufunktsiooni hindamiseks kasuta-
tav kaudsete neerufunktsiooni markerite alusel väärtuste 
arvutamine on ebatäpne ehk arvutuslikud valemid sageli 
ülehindavad neerufunktsiooni väärtust, kui seda võrrelda 
otsese neerufunktsiooni mõõtmisega vähidiagnoosi ja 
infektsiooniga lastel ja noortel täiskasvanutel.

 z Kreatiniinil ja tsüstatiin-C-l põhinevad arvutusliku nee-
rufunktsiooni hindamise valemid on ebatäpsed, seega 
on soovitatav hinnata neerufunktsiooni otsese mõõtmise 
teel, kasutades ioheksooli kliirensit. 

 z Kõrgema ioheksooli kliirensi ehk kiirema neerude funkt-
sioneerimise  korral on tõenäoline, et ravimid on vähem 
aega veres toimivas kontsentratsioonis ja seega võib ravi 
olla vähem efektiivne.

Mõõdetud ioheksooli kliirensi (mGFR) korrelatsioon hajuvusdiagrammil 
arvutusliku glomerulaarfiltratsiooni kiiruse suhtes (eGFR; Schwartzi 
valemi alusel lastel alla 19 a, täiskasvanutel CDK-EPI või MDRD valemi 
alusel (> 19 a)) ning tsüstatiin-C kontsentratsioooniga (kõik patsiendid). 
Kasutatud on Pearsoni korrelatsioonikoefitsienti.

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: 
Hiie Soeorg

Projekti eesmärk

Foto: Kaur Oskar Kõrgvee
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Projekti eesmärk

 z Hapniku eemaldamisel kasvukeskkonnast jätkub süsihappegaasi eraldumine 10-20% mahuga normaalsest 
hingamisest.

 z Üleminekul hapniku puudusest normaalsesse keskkonda tekib lühiaegne intensiivne O2 neeldumine, mis 
viitab reduktiivse jõu kogunemisele hapnikupuuduse tingimustes.

Isheemia ehk hapnikunälgus on mõne kehaosa (nt südame) vere juurdevoolu vähenemine, 
mis on tekkinud veresoonte ahenemise või blokeerumise tagajärjel.

Hüpoksia ehk hapnikuvaegus on kogu organismi, üksikute elundite või kudede hapnikuvaegus.

Reperfusioon on verevarustuse taastamine pärast selle katkemist. 

Tsitraaditsükkel tähistab biokeemilisi reaktsioone, mille käigus lagundatakse toitained reduktiivseteks 
ekvivalentideks ehk elektrone vastuvõtvate potentsiaaliga bioloogilisteks molekulideks (näiteks NADH).

Hingamisahel hõlmab valkude komplekse, mida mööda liiguvad elektronid reduktiivsetelt  
ekvivalentidelt hapnikule.

Henrik Luuk, PhD
Tartu Ülikool
hendrik.luuk@ut.ee 

Personaalse uurimistoetusega PUT1077 rahastatud uurimisprojekt

Tsitraaditsükli ja oksüdatiivse 
fosforüleerimise tasakaal normaalsetes ja 

patoloogilistes tingimustes

 z Masintõlge teeb siiani vigu, kuid sellest on juba kasu: nt tundmatus keeles teksti vaevalise lugemise ja 
mõistmise asemel saab automaattõlgitud tekstist kiiresti kasvõi osaliselt aru. Paljude tekstivaldkondade 
puhul kasutatakse tõlkeprotsesside kiirendamiseks poolautomaatset tõlkimist: masin tõlgib, inimjäreltoi-
metaja parandab. 

 z Projekti käigus arendatud  masintõlke meetodid töötavad paremini ja efektiivsemalt. 

Miks on need tulemused olulised?

Vaata ka:    novaator       

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 230 400 EUR

Projekti olulisemad tulemused

Tuvastada tsitraaditsükli ja oksüdatiivse fosforüleerimise tasakaalu füsioloogilistes ja patoloogilistes 
tingimustes, et paremini mõista isheemilis-hüpoksiliste kahjustuste tekkemehhanisme. 

 z Reduktiivsete jõu kogunemine hapnikupuuduses on suure tõenäosusega põhjuseks, miks hapnikuvarustuse 
taastamisele isheemilistes kudedes järgneb isheemia-reperfusiooni kahjustus.

 z Reduktiivse jõu kogunemist mõjutavate mehhanismide parem mõistmine annab võimaluse vähendada 
kliinilises praktikas esineva isheemia-reperfusiooni kahjustuse ulatust. See parandaks hüpoksilis-isheemi-
liste seisundite (sh infarkt ja insult) ravi tulemuslikkust.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Mari-Anne Philips

Vaata ka:    novaator       
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 177 600 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1160 rahastatud uurimisprojekt

Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele 
verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale 

avatud arterioosjuha ligeerimist 

Tuuli Metsvaht, PhD
Tartu Ülikool
tuuli.metsvaht@ut.ee 

Milrinooni manustamine enneaegsetele vastsündinutele peale arterioosjuha kirurgilist sulgemist hoiab ära 
operatsioonijärgse seisundi halvenemise. Milrinooni farmakokineetika (FK) enneaegsetel vastsündinutel 1-3 nädala 
vanuses on uurimata. Uuringu eesmärgiks on kirjeldada milrinooni FK ja farmakodünaamikat (FD) vahetult pärast 
arterioosjuha ligeerimist. Uuringusse kaasatakse 20 kuni 30 vastsündinut vanuses kuni 90 päeva. Patsiendid, kellel 
1 tund peale operatsiooni on südame minutimaht alla 200 ml/kg/min saavad ravi milrinooniga 24 tunni jooksul. 
Hemodünaamilise efekti kirjeldamiseks mõõdetakse arteriaalset vererõhku, südamesagedust, perifeerset arteriaalset 
hapnikusaturatsiooni, südame minutimahtu, müokardi kontraktiilsust ja diastoolset funktsiooni, aju regionaalselt 
hapnikusaturatsiooni ja naha mikrotsirkulatsiooni. Uuringu tulemusena kirjeldame milrinooni FK ja FD enneaegsetel 
vastsündinutel ning töötame välja optimaalse doseerimisskeemi.

Projekti raames viidi läbi 2 kliinilist uuringut:

1. Milrinooni farmakokineetika (PK) avatud arterioosjuha ligeerimise järgses perioodis tekkiva madala südame 
minutimahu sündroomi (post-ligation cardiac syndrom, PLCS) ennetamiseks

2. dobutamiini farmakokineetika ja farmakodünaamika (PKPD) vastsündinu vereringe toetuseks vahetus sünnijärgse 
perioodis (transitional circulation).

Milrinooni PK kliinilisele uuringule eelnes in silico analüüs uuringu jaoks optimaalse annustamisskeemi leidmiseks 
(täistekst lisatud). Milrinooni PK uuringusse kaasati 14 vastsündinut, kellest 10 said vastavalt uuringu kriteeriumidele 
ravi milrinooniga. popultasiooni PK tulemuste alusel töötasime välja annustamisskeemi selle haigete grupi jaoks. 
Tulemused on avaldatud ajakirjas Pediatric Critical Care Medicine (täistekst lisatud).

Dobutamiini PKPD uuringusse kaasati 28 vastsündinut. Populatsiooni PKPD analüüsis kirjeldasime ravimi annuse ja 
plasmakontsentratsiooni ning kliinilise toime vahelisi seoseid, tulemused on avaldatud ajakirjas British Journal of 
Clinical Pharmacology (täistekst lisatud). Leidsime, et kui dobutamiini toime südame löögisagedusele ja vererõhule 
avaldub juba suhteliselt madalate annuste juures ja on küllastuv, siis südame minutmahu suurenemine toimub kogu 
uuritud ravimiannuste vahemikus. Uuringu tulemused annavad arstidele aluse ravimi toime täpsemaks tiitrimiseks. 
Uuringu käigus koguti andmed ka dobutamiini kliinilist toimet mõjutada võivate geneetiliste markerite kohta. Nende 
andmete analüüs on käimas.

Projekti tulemuste alusel valmis Maarja Halliku doktoritöö “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of intropic 
drugs in neonates” mis on esitatud TÜ Meditsiinivaldkonna nõukogule veebruaris 2020.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte

Projekti lühikirjeldus
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2016–2020 

Kogufinantseering 187 200 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1177 rahastatud uurimisprojekt

Hematopoeetiliste rakkude arengut 
reguleerivad enhaanser RNAd

Tõnis Org, PhD
Tartu Ülikool
tonis.org@ut.ee

Projekti olulisemad tulemused

Kuna rakutüüpide tekkimine saab alguse varajases arengus, on vaja piisavalt tundlikke meetodeid, mis 
võimaldaksid neid protsesse uurida limiteeritud hulgast rakkudest. Sellest lähtuvalt oli projekti üheks 
eesmärgiks ka uudsete tehnoloogiate arendamine ja juurutamine (sealhulgas kromatiini immuunosadestamine 
ja CRISPR-Cas9 tehnoloogiaga genoomi muundamine), mis võimaldaks rakkudes toimuvaid molekulaarseid 
mehhanisme uurida väga väikesest hulgast rakkudest.

Kromatiin on rakkude tuumas olev pärilikkusaine DNA, mis on väikeste valkude – histoonide – abil kokku 
pakitud, moodustades kromatiini.

Epigeneetika uurib mehhanisme, mis on olulised rakkude tekkimisel ja funktsioneerimisel, aga ei hõlma  
endas muutusi DNA järjestustes.

 z Teadmised, kuidas toimub erinevate rakutüüpide kujunemine arengu käigus, omavad suurt potentsiaali 
rakupõhiste teraapiate jaoks vajalike rakkude saamiseks ja seeläbi erinevate haiguste ravimiseks.

 z Uudsed tehnoloogiad võimaldavad uurida mehhanisme, mis enne ei olnud võimalikud. 

 z Töötati välja uudne RAT-ChIP meetod, mis 
võimaldab uurida histoonide modifikat-
sioone väga väikesest hulgast rakkudest ja 
seeläbi uurida varajases arengus toimuvaid 
molekulaarsedid mehhanisme.

 z Juurutati Tartu Ülikooli molekulaar- ja raku-
bioloogia instituudi biotehnoloogia laboris 
mitmed uudsed tehnoloogiad, sealhulgas 
CRISPR-Cas9, mis võimaldab genoomi 
muundamist ja omab seetõttu väga suurt 
biotehnoloogilist potentsiaali.

Kromatiin
Rakkude lõhkumine ja kromatiini
lõikamine restriktsiooniensüümidega

Magnetkerade külge seotud antikehad 

Immuunosadestamine

Rakud
4-aluspaari

 ära tundvad restriktaasid
lüüsipuhvris

+

Tn5 Transposaas

+

H3K4me3

PCR ampli�katsioon
sekveneerimisraamatukogu
valmistamiseks

Teise põlvkonna 
sekveneerimine ja 
tulemuste 
analüüsimine

PCR
puhastamine

+

Tagmenteerimine

Ühest tuubis toimuv meetod 

RAT-ChIP meetod histoonide  modi�katsioonide uurimiseks väikesest hulgast rakkudest

Rakud

RAT-ChIP meetod 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Tõnis Org

Vaata ka:    postimees       

Projekti eesmärk

Foto: Elin Org 
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Humaniin on on 24 jäägiga peptiid (molekul, mis koosneb ridamisi peptiidsidemetega üksteise külge  
aheldatud aminohapetest), mis esmakordselt tuvastati 2001. a Alzheimeri tõvega patsiendi ajust.  
Praeguseks on humaniinil kirjeldatud mitmeid positiivseid omadusi, ent seda seostatakse ka vanusega  
seotud haigustega nagu nt diabeedi ja ateroskleroosiga. 

Geeniekspressioon ehk geeni avaldumine on organismi geneetilise info avaldumise protsess.  
Selle käigus avaldub geenides sisalduv pärilik informatsioon RNA või valguna.

Polügeenne risk on paljude geneetiliste faktorite ühismõju.

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 196 754,40  EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1160 rahastatud uurimisprojekt

Humaniinid - uued võimalused 
kardiovaskulaarsüsteemi haiguste ravis

Joel Starkopf, PhD
Tartu Ülikool
joel.starkopf@ut.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Selgitada hiljaaegu avastatud humaniini-nimelise peptiidi ja selle alavormide rolli  
südamehaiguste tekkes ja arengus.

 z Senised uuringud humaniinide rollist erinevate haiguste tekkes ja arengus pärinevad suures osas loomkat-
setest. Humaniinide seotust kardiovaskulaarhaiguste arenguga on seni väga vähe uuritud. Saadud tulemu-
sed annavad uut olulist sissevaadet selle seni väheuuritud peptiidi võimalikule rollile erinevate haiguste 
tekkes ja arengus.

 z Humaniini ja selle isovormide genotüübi variatsioonidel ei ole olulist seost südamehaiguste esinemisega. 

 z Südame isheemiatõve arenemisega käivad kaasas muuhulgas ka humaniinide ekspressiooni muutused orga-
nismi erinevates kudedes – maksas, lihaskoes, veresoonte seintes. Seega võib humaniinide ekspressioon olla 
seotud isheemiatõve ja ateroskleroosi arenguga. 

 z Näitasime mitokondriaalse humaniini taset vereseerumis ja selle muutusi südameoperatsioonide käigus.

Miks on need tulemused olulised?

Vaata ka:     Eesti Arst

Foto: Andres Tennus

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Terviseuuringute valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 168 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1239 rahastatud uurimisprojekt

Neurodegeneratiivsete haiguste diagnostilised 
ja progresseerumist määravad biomarkerid 

Parkinsoni tõve ja amüotroofilise  
lateraalskleroosi korral 

Pille Taba, PhD
Tartu Ülikool
pille.taba@kliinikum.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida krooniliste kesknärvisüsteemi neurodegeneratiivsete haiguste tunnuseid, mis võimaldaks neid varakult 
diagnoosida ja ennustada haiguse kulgu. Neurodegeneratiivsete haiguste diagnoosimine on keeruline, kuna 
sümptomid arenevad aeglaselt ja võivad olla erinevad, ning haiguse alguses ei ole diagnoosi kinnitavaid muutusi 
laboratoorsetel või radioloogilistel uuringutel. 

Neurodegeneratsioon tähendab kesknärvisüsteemi rakkude hävimist, mis põhjustab kroonilisi süvenevaid 
haigusi erinevate haigussümptomitega, mis oleneb degenereeruvate rakkude asukohast kesknärvisüsteemis.

Radioloogiline diagnostika põhineb piltuuringutel, et näidata organite struktuuri muutusi, mille alusel 
haiguste diagnoosi on võimalik kinnitada.

Laboratoorne diagnostika põhineb kehavedelike või kudede sisalduse uurimisel.

 z Uuringutulemusi on võimalik kasutada nii Parkinsoni tõve diagnostikas kui ka ravikäsitluses, sh paremini 
hinnata erinevate tegurite mõju haiguse kulule ja ravitulemustele. 

 z Tulemused aitavad parandada Parkinsoni tõve patsientide elukvaliteeti. 

 z Kaardistati Parkinsoni tõve kliinilised avaldused ja 
ravitulemused Eesti patsientidel ja selle alusel hinnati 
haiguse kuluvariantide ja ravitüsistuste riskide seoseid.

 z Näidati innovaatilise uurimismeetodi – aju musttuuma 
ultraheliuuringu – diagnostilist väärtust Parkinsoni tõve 
varajases staadiumis ja selle efektiivsust autonoomse 
häire sialorröa ravis.

 z Näidati infovälja olulist rolli elukvaliteedi määrajana  
kroonilise haiguse korral.

Miks on need tulemused olulised?

Vaata ka:    novaator       

Projekti eesmärk

Foto: Andres Tennus 

• 1% üle 60 a vanustest inimestest
• Neurodegeneratsioon → dopamiini puudus

• Värin, liigutuste aeglus ja kohmakus, lihasjäikus
• Kõnnaku- ja tasakaaluhäire
• Kõne- ja neelamisraskus

• Psühhiaatrilised häired: meeleolu langus, mälu 
halvenemine, unehäired, nägemused, väsimus

• Nahk: seborröa, nahavähi haigestumus suurem

Parkinsoni tõbi
Parkinsoni tõbi

Joonis: P. Taba
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ÜHISKONNATEADUSED JA KULTUUR 



Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Sõnastada sotskolonialistlik paradigma Nõukogude Liidu ääremaade uurimiseks, arendada välja üldine metoo-
dika ning analüüsida Eesti nõukogudeaegset kultuurisituatsiooni, keskendudes ”võimalikkuste topograafiale” 
nõukogude ajajärgul, st mitte seadustele ega eeskirjadele, vaid laiemalt sellele, kuidas nõukogude režiim püüdis 
suunata oma kodanike püüdlusi teatud väljunditesse, teisi väljundeid samal ajal juba eos välistades. 

Joonis: Mark Fišel

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019

Kogufinantseering 168 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1218 rahastatud uurimisprojekt

Rahvuse intiimsus ja kultuuri kujutluspildid: 
kodu ja kultuur hilisnõukogude Eestis

Johanna Rossi loeng “Võrdõiguslik 
ruum” arhitektuurimuuseumis  
18. aprillil 2019

Epp Annus, PhD
Eesti Kirjandusmuuseum
epp.annus@gmail.com

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Võimalikkuste topograafia – valitseva režiimi ning jagatud kultuuriliste väärtussüsteemide kujundatud teatud 
ajajärgule omane eneseväljenduste raamistik. 
Argidissensus – (dissensus ehk „erimeel”, tajutava jaotamisse sekkumine) väikesed erimeelsuse avaldused, 
mis lõppkokkuvõttes aitasid kaasa ühiskondlikele murenemistele. 
Sotskolonialism – hiline, 20. sajandi kolonialismi vorm, kus koloniaalse võimumaatriksiga kaasneb püüd 
kehtestada kommunistlik või sotsialistlik riigikord.

 z Nõukogude perioodi komplekssuste mõistmine aitab lahendada sellest ajast pärinevaid probleeme, mis meie 
ühiskonna arengut senini pärsivad.

 z Valmis Baltimaade nõukogudeaegse kultuu-
risituatsiooni, argikogemuse ja argierimeele 
süstemaatiline ja võrdlev analüüs, sealjuures 
laiemat NSV Liidu ääremaade konteksti silmas 
pidades.

 z Kujundati välja ja rakendati kultuuriliste 
kujutelmade, argimateriaalsuste ja ainulise 
afektiivse argikogemuse põimumiste analüü-
simiseks uudne metodoloogia.

 z Töötati välja meetod avaldatud kultuuriteks-
tide ja käsikirjaliste omaelulooliste allikate 
vastastikusel legitimeerimisel põhinevaks 
analüüsiks.

Raamatu “Minu lapsepõlvekodu oli Eesti NSV-s” esitlus. Janika Kronberg 
loeb raamatut, taustal (vasakult) Piret Viires, Luule Epner ja Virve Sarapik. 

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Patrick DeMichael

Foto: Kris Moor

Vaata ka:           Epp Annuse artikkel “Maakodu 
Eesti NSV-s: kultuurilised 
kujutelmad ja argised asjad” 

Johanna Rossi ööülikooli loeng 
2. septembril 2017 „Naine 
nõukogude eesti kirjanduses“ 
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Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 187 200 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1176 rahastatud uurimisprojekt

Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata 
standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele 
innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele 

loovtööstuse poolt

Indrek Ibrus, PhD
Tallinna Ülikool
indrek.ibrus@tlu.ee

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Uurida, kuidas audiovisuaalse pärandi metadata standardid valdkonna institutsioonide vastastikkuses 
mõjus arenevad, kuidas need osalevad kultuurimälu kureerimises ning kuidas jõuavad loovtööstus ja 
haridusinstitutsioonid audiovisuaalsele pärandile tuginevate innovatiivsete õppevormideni. 

Metaandmed on üldiselt mõistetud kui “andmed andmete kohta”. Audiovisuaalsisu valdkonnas on aga 
algtasandi andmed filmid, telesaated jm sisu ise ning metaandmeid kasutatakse neid ja nende kasutust 
kirjeldavate ja korraldavate andmetena ehk neist sõltub kogu sisu kasutamine.

 z Ühiskond vajab eriteadmist sellest, kuidas metaandmed kultuuri vahendamisel osalevad, sest sellest hakkab 
sõltuma inimeste infotarbimine ja kultuurimälu kujunemine. 

 z Tulemusi saab kasutada uute teenuste arendamisel, nt planeerides, milliseid metaandmete ontoloogiaid 
peaksid masinõppealgoritmid looma.

 z Kultuuri andmestumine mõjutab audiovisuaalsektori ja muude sektorite koostöövõimalusi ja rist-innovat-
siooni nende vahel.

 z Metaandmed vahendavad kultuuri aktiivselt ehk 
metaandmete olemusest sõltub otseselt, kuidas 
ja milline pärand kasutajateni jõuab. Kultuuri 
andmestumine mõjutab audiovisuaalsektori 
ja muude sektorite koostöövõimalusi ja rist-
innovatsiooni nende vahel. Väljaarendatud uus 
uurimismeetod võimaldab uurida audiovisuaal- 
autorite ja nende teoste võrgustikke ja nende 
võrgustike muutumisi läbi aegade.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Tõnu Tunnel

Eesti dokumentalistide 
ja dokumentaalfilmide 
teemade võrgustik 
1950ndatel. Visuali-
seering teostatud Eesti 
Filmi Andmebaasi 
metaandmete põhjal.

Joonis: Indrek Ibrus

Vaata ka:    youtube       

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.



Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

 z Laste hinnanguid ei saa asendada täiskasvanute hinnangutega, kuna lapsel on oma kogemuslik vaade, mis ei 
pruugi täiskasvanute arvamusega kokku langeda, vaid olla isegi ebamugav. Laste vastustes kajastuvad uued 
lahendused, mida täiskasvanud ise ei ole osanud/soovinud näha.

 z Laste hinnangud oma elu eri aspektide kohta on usaldusväärsed, seda näitasid juba 8-aastased uurimuses 
osalenud. Järelikult, lastega tuleb rääkida ja nende arvamusega arvestada ning lapsi nende elu mõjutava-
tesse otsustusprotsessidesse kaasata. Hinnangud kooli kohta lisasid tõenduspõhisust visioonidokumendi 
„Haridus2035“ koostamisel.

 z Laste subjektiivse heaolu hinnangud on tugeva 
positiivse kaldega ning kahanevad vanuse 
tõustes, lähenedes täiskasvanute keskmistele 
hinnangutele.

 z Laste heaolu taju ei määra sedavõrd riigi 
rikkus (SKT elaniku kohta) kui lähiümbruse 
hooliv suhtumine ja õiglane kohtlemine.

 z Heaolu juhtivateks teguriteks koolis on 
subjektiivne turvatunne (nii füüsiline kui ka 
vaimne) ning õiglase kohtlemise kogemine 
õpetajate poolt ka siis, kui laps teeb midagi 
valesti (õpetaja oskus ebamugavalt käituva 
lapsega toime tulla; õpetaja oskus toime tulla 
iseenda lahendamata probleemidega).

Subjektiivne heaolu on inimese hinnang oma üldisele eluolule (või selle eri valdkondadele). Rahuloluga 
seotud andmed on riikliku statistika osa vaid vähestes maades (Kanadas, Uus-Meremaal, Prantsusmaal ja 
Itaalias), mistõttu on rahvusvahelised võrdlused selles valdkonnas piiratud. 

Agentsus ehk toimevõimekus väljendub enesemääratluses, aktiivses tegutsemises ja võimes kogetut 
tõlgendada ning oma elu mõjutada.

Statistiline masintõlge varjatud struktuuri 
ja kontekstiga

Vaata ka:           

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2017–2019

Kogufinantseering 142 200 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1530 rahastatud uurimisprojekt

Laste subjektiivne heaolu võrdlevas perspektiivis: 
metodoloogilised väljakutsed ja panus praktikasse

Dagmar Kutsar, PhD
Tartu Ülikool
dagmar.kutsar@ut.ee 

Projekti eesmärk

Projekti olulisemad tulemused

Uurida laste subjektiivset heaolu rahvusvahelises võrdluses, arendada võrdlevat metodoloogiat ning panustada 
tõenduspõhisesse praktilisse töösse lastega.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Sandra Saar 

Kaardi alusandmed uuringu Children’s Worlds juhtgrupilt

46 maad 
kokku kolmes andmekogumise laines

5 kontinendi
laste andmed

Children’s Worlds laste subjektiivse heaolu uuring maailma kaardil

Osalenud ühes laines
Osalenud 
kahes laines Osalenud 

kolmes lainesAlbaania
Argentiina
Bangladesh
Belgia
Kanada
Hiina
KKolumbia
Horvaatia
Etioopia

Prantsusmaa
Kreeka
Hong Kong 
Ungari
India
Indoneesia
IIirimaa
Elevandiluurannik
Malaisia

Namiibia
Portugal
Venemaa
Rwanda
Sri Lanka
Šveits
TTaiwan
Uganda
Wales
Vietnam

Tšiili
Eesti
Soome
Saksamaa
Itaalia
Malta
NNorra
Poola
Türgi
USA

Alžeeria
Inglismaa
Iisrael
Nepal
Rumeenia
Lõuna-Aafrika Vabariik
LõunaLõuna-Korea
Hispaania

70% arenenud maad

30% arengumaad

www.isciweb.org

Riigikogu OTRK: Kas  
esimese lapse sünd on ohus?

ETV Uudishimu 
tippkeskus 

Märka last: tuleviku 
ilmingud on tänases päevas 
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Värsimõõt ehk meetrum on abstraktsete elementide ahel, mis seisneb sümmeetriliselt reastatud elementide 
jadas, kusjuures need elemendid võivad liituda kõrgema tasandi sümmeetrilisteks üksusteks.

Värsirütm on struktuur, mis tekib värsimõõdu realiseerimisel loomuliku keele vahendite abil.

Autometakirjeldus ehk autometakirjeldav efekt tekib luuletekstis juhul, kui üks teksti osa kirjeldab sellesama 
teksti teisi aspekte.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019   

Kogufinantseering 206 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1231 rahastatud uurimisprojekt

Eesti värsisemantika kultuurisemiootilises 
perspektiivis

Mihhail Lotman, PhD
Tartu Ülikool
mihhail.lotman@gmail.com 

Projekti olulisemad tulemused

Uurida, kuidas on luuleteksti mitteverbaalsed tahud nagu värsimõõt ja rütm seotud teksti sõnumiga ning 
millised semantilised mehhanismid on seejuures kaasatud. Kaardistada ja kirjeldada eesti värsikultuur: kas 
värsirütm on värsimõõdu automaatne tulemus või on sellel iseseisev (esteetiline?) väärtus, kuidas on seotud 
värsimõõt ja rütm teksti temaatika, motiivide ja kujundistruktuuriga, kuidas on värsirütm seotud kronoloogiliste 
ja kirjanduslooliste faktoritega.

 z Alusuuringu käigus saadud teave aitab ühelt poolt paremini mõista ja kirjeldada eesti keele prosoodilist 
struktuuri, teisalt aga ka eesti ilukirjandusliku luule arengut, selle erinevaid perioode, mõjutusi ja 
esteetilisi suundumusi.

 z Eesti värsirütmile on omane keeruline stratifikatsioon, 
milles osalevad erinevad keeleprosoodilised tegurid  
(mis pole selgunud varasematest rütmi ühe- või kahe- 
tasandilisena käsitlenud uuringutest). 

 z Eesti värsikultuuris eristuvad kaks rütmimudelit:  
traditsionalistlik 19. saj autorite rütm ja modernistlik  
20. saj autorite rütm. 

 z Eesti värsirütmis on märkimisväärne esteetiline faktor, 
mida luuletajad alateadlikult tajuvad, ent millele ei nad  
ise ega kriitikud pole seni teadlikku tähelepanu pööranud. 

 z Eesti värsimõõtudel on selgelt eristuvad semantilised 
oreoolid.

Monograafia “Eesti 
silbilis-rõhulise rütmika 
jooni: neliktrohheus ja 
-jamb 19. sajandi teisel 
poolel – 20. sajandi 
alguses” (Tallinn: Eesti 
Kirjanduse Sihtasutus)  

Miks on need tulemused olulised?

Kaane kujundaja: 
Merle Moorlat

Projekti eesmärk

Foto: Maria Laanjärv 
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 206 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1138 rahastatud uurimisprojekt

Venemaa rahvuslik identiteet võrdlevas 
kontekstis: intersubjektiivse identiteedi 

andmebaasi loomine
Viacheslav Morozov, PhD
Tartu Ülikool
morozov@ut.ee 

Projekti olulisemad 
tulemused

Luua kumulatiivne pikaajaline interpretatiivne andmebaas, mis käsitleb Venemaa rahvusliku identiteedi 
arengut, ning kasutada seda võrdlevates uuringutes konstruktivistlike ja kvantitatiivsete lähenemiste 
kokkupuutepunktis. 

Rahvusidentiteet on rahvuse enesemõistmine ehk ühiskonnas levitud arusaam sellest, mis rahvusse kuuluvus 
konkreetselt tähendab. Põhiline meetod rahvusidentiteedi rekonstrueerimiseks on diskursusanalüüs. 

Diskursus on tähenduse süsteem, mis hõlmab erinevaid tavasid, reegleid, norme ja stereotüüpe ning 
võimaldab nii inimestel kui ka riikidel oma keskkonnas mõtestatult tegutseda.

 z Saame paremini aru rahvusvaheliste konfliktide tekkimisest ja võime ka tulevikku vaadates esitada  
hüpoteese koostöö, konfliktide ja jõudude tasakaalu kujunemise kohta.

 z Eesti jaoks on teadmised oma võimsast naaberriigist eriti olulised. 

 z Tulemusi kasutatakse juba praegu õppetöös, sh ka Eesti ja Euroopa Liidu riigiametnikele ettenähtud  
Venemaa-tundmise programmide raames.

 z Loodi pikaajaline interpreta-
tiivne andmebaas.

 z Avaldati „Rahvusliku identi-
teedi aruannete“ seeria, mis 
toob ära 1950–2010 NSVL-i 
ja Venemaa identiteedi 
ülevaated kümneaastaste 
intervallidega.

Table 2. Topography of Soviet national identity 

  Speeches 
Text-
books Newspapers Novels Movies Letters 

Socialism and progress       
socialism and progress +++++ +++++ +++++ ++ + + 
modernisation and 
innovation +++ +++ +++++  + ++++ 

consumption   + +/~ +~ +++++ 
liberal democracy   + ~   
bureaucracy   –   – – – – 

Class ++ +++++ ++ +/~ +/~~ ++++ 

Internationalism vs. essentialism      
identity: Soviet 
internationalist +++ ++++ + ++ +  

identity: essentialist  +  ++/~~ +/  

Tradition and change      
classical culture  +  ++~ ++~  
traditional gender and family 
roles    ~ +++///~–  

The Soviet person      
builder of communism ++ + ++ +~–  + 
labour +   +~ +++ + 
honesty, modesty and 
solidarity   + ++ ++++/~ + 

cool man    + +++  
continuity of generations     + + 
alcohol    / –  

The foreign policy dimension      
external Other: imperialism 
and colonialism – – – – – – –  – 

foreign policy ++++ ++ +++++ +   
external Other: progressive 
forces +++++ + +++++ +   

external Other: the West – – – – +~– – – ~–  
external Other: the US       
external Other: capitalist 
Europe / – + – ~– /  

external Other: China –  – –   
external Other: chaos   – – – –  

Historical and internal Others      
historical Other: October 
revolution +++ ++++ +   + 

historical Other: WWII +  + +  + 
historical Other: Stalinism  + –  ~ –   
internal Other: the periphery ++ – + + / ~ – + 
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Text-
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foreign policy ++++ ++ +++++ +   
external Other: progressive 
forces +++++ + +++++ +   

external Other: the West – – – – +~– – – ~–  
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external Other: China –  – –   
external Other: chaos   – – – –  

Historical and internal Others      
historical Other: October 
revolution +++ ++++ +   + 

historical Other: WWII +  + +  + 
historical Other: Stalinism  + –  ~ –   
internal Other: the periphery ++ – + + / ~ – + 
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foreign policy ++++ ++ +++++ +   
external Other: progressive 
forces +++++ + +++++ +   
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external Other: the US       
external Other: capitalist 
Europe / – + – ~– /  
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historical Other: October 
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internal Other: the periphery ++ – + + / ~ – + 

 

Nõukogude identiteedi „topograafia“ 1980. aastal (fragment).

Miks on need tulemused olulised?

Tabeli autorid: V. Morozov, E. Pavlova

Vaata ka:    Riigikogu Toimetised       

Projekti eesmärk

Foto: Evelyn Pihla

46

mailto:morozov@ut.ee


Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019

Kogufinantseering 206 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1150 rahastatud uurimisprojekt

Liigume edasi? Taasühendades  
kultuuriteooria kolm aluspõhimõtet

Kalle Pihlainen, PhD
Tallinna Ülikool
Kalle.Pihlainen@abo.fi

Projekti olulisemad tulemused

Analüüsida humanitaar- ja sotsiaalteaduste teooriateemalistes aruteludes esinevaid vastuolusid ajal, mil 
keelelise pöörde pärand on üha enam tekitanud küsitavusi seoses üleskutsetega pöörduda kogemuste, 
materiaalsuse ja objektide poole. Suur osa küsitavustest tuleneb rahulolematusest varasemate aastakümnete 
teooria arutelude pärandiga, mida on kohati üsna lihtsalt esitatud kui kaugenemist keele ning esindatuse 
debattides ja tagasi reaalusesse naasmist. 

Keeleline pööre on keele rolli suurem mõistmine tähenduse kujundamisel.

Pööre kogemuste poole on ettepanek nihutada fookus esindatuselt reaalsusele ja objektidele.

Esindatuse probleem on arusaam, et keel ei saa kunagi vastata tegelikkusele ega pakkuda sellele ligipääsu.

 z Hoolimata paljudest üleskutsetest “edasi liikuda”, ei ole toimunud kaalutletud arutelu võimalustest 
ignoreerida esindatuse ja keele problemaatilisi külgi ning keskenduda selle asemel „otse“ kogemustele 
ja tegelikkusele. Seetõttu on projektis esitatud selgitused, mis käsitlevad nende probleemide fundamen-
taalset olemust ning kaardistamist ja peamiste seisukohtade hindamist, mis väidavad nende tähtsusetust, 
üliolulised informeerimata lugemiste parandamiseks ja esindatuse teemaliste arutelude süvendamiseks.

 z Keelelise pöörde väljakutseid on sageli esitatud 
väga kitsas tähenduses. Enamasti on keel eralda-
tud tegelikkusest.

 z Praeguste vastuolude lahendamiseks on vaja 
paremat arusaamist materiaalsuse ja viidete 
rollist, eriti seoses fenomenoloogilise filosoofia 
arusaamadega keele ja kehastuse põimimisest.

 z Selle toetamiseks tuleb ka esindatuse kom-
munikatiivne funktsioon esiplaanile tuua, eriti 
katsetes mõista referentlikke esinduspraktikaid, 
nagu näiteks ajalugu.

Miks on need tulemused olulised?

Foto: erakogu

Projekti eesmärk

Foto: Roope Kurkijärvi
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019

Kogufinantseering 192 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1142 rahastatud uurimisprojekt

Fiskaalse valitsemise arengud Euroopa 
riikides: Kriisi mõjud ja tuleviku väljavaated

Ringa Raudla, PhD
Tallinna Tehnikaülikool
ringa.raudla@taltech.ee

Projekti olulisemad tulemused

Uurida, mil määral tõi 2008. a alanud finantskriis kaasa suurema tsentraliseerituse Eesti ja teiste Euroopa 
Liidu riikide fiskaalses valitsemises ja eelarveprotsessis, kuidas on kriis mõjutanud erinevate avaliku sektori 
juhtimisinstrumentide kasutamist (nt tulemus- ja tegevuspõhine eelarvestamine, kuluarvestus) ning kuidas 
on Euroopa Liidu tasemel aset leidnud fiskaalse valitsemise reformid mõjutanud liikmesriikide eelarvestamise 
protsesse.

Eelarveprotsessi tsentraliseerimine on eelarvealaste otsuste koondumine kitsama ringi otsusetegijate kätte.

Fiskaalne valitsemine tähistab reegleid ja protseduure, mis näevad ette, kuidas eelarvepoliitikat 
planeeritakse, heaks kiidetakse, ellu viiakse, jälgitakse ja hinnatakse.

 z Tulemused pakuvad sisendit aruteludeks edasiste fiskaalse valitsemise ja eelarvestamise reformide üle. 

 z Juhtumianalüüsid eri riikide kogemustest annavad Eesti poliitikakujundajatele infot selle kohta,  
millised eelarvereformid võiksid olla avalikus sektoris kasulikud.

 z Kriisikogemus muutis eelarveprotsessi tsentraliseeritumaks 
ja see jätkus, isegi kui kriis oli läbi. Mida sügavam oli 
kriisikogemus, seda tsentraliseeritumaks eelarveprotsess 
kujunes. Kuigi kriis tõi kaasa mitmete juhtimisreformide 
vastu võtmise, siis kriisijärgne ressursside piiratus takistas 
nende asjakohast töötamist.

 z Euroopa Liidu tasemel algatatud fiskaalse valitsemise refor-
mid on toonud kaasa mitmeid muutusi liikmesriikide eelar-
veprotsessides, aga need muutused pole alati täitnud oma 
eesmärke või on isegi kaasa toonud vastupidised mõjud. 

 z Mõned muutused, mis said alguse EL tasemel (nt nõue luua 
eelarvenõukogud või sätestada struktuurse eelarve tasa-
kaalu reegel) on toonud kaasa laiemad ja informeeritumad 
avalikud arutelud eelarveküsimuste üle.

Soome rahandusministeerium

Miks on need tulemused olulised?

Foto: Ringa Raudla

Vaata ka:    vikerkaar       

Projekti eesmärk

Foto: Martin Kriisemann
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Nüüdiskultuuri “tehniline küllastumine” tähistab arusaama tehnikast kui kultuurilisest jõust, mis loob ja 
kujundab inimest vähemalt sama palju, kui inimene loob teda.

Teadusulme on ulmekirjanduse alamžanr, mis kujutab kunstiliselt usutavas laadis teaduse ja tehnika mõju 
inimesele ja ühiskonnale.

Utoopiline realism tähistab neid 21. sajandi alguses ilmunud teoseid, mis kaasavad väljamõeldud, kuid täiesti 
olevikuliste ja realistlike sündmuste kujutamisse tugevalt utoopilisi elemente, kaldumata seejuures ulmesse 
või fantastikasse.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2017–2019

Kogufinantseering 176 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1494 rahastatud uurimisprojekt 

Kirjanduslikud representatsioonid ja 
tehniline küllastumine: teadusliku fantastika 

realiseerumisest utoopilise realismini
Jaak Tomberg, PhD
Tartu Ülikool
jaak.tomberg@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Uurida kirjanduse ja tehnika kokkupuutepunkte ning vaadelda realismi ja teadusulme nüüdisaegseid lähedasi 
suhteid, lähtudes hüpoteesist, et mida tehnilisem on üleilmastunud nüüdiskultuur, seda ulmelisem on seda 
kajastav kirjanduslik realism. 

Projekti tulemused võimaldavad

 z mõtestada tehnikat kui ühiskondlikku elu üha enam määravat ja kujundavat jõudu,

 z kaardistada nüüdisaegse globaliseerunud tegelikkuse raskesti hoomatavat olemust,

 z mõista nüüdisaegses žanrisüsteemis toimuvaid muutusi, kirjanduse ja tehnika vahelisi suhteid ning ulme-
kirjanduse nüüdisaegset olulisust.

 z Uus teadmine tehnika rolli kohta kultuuris

 z Uus teadmine kirjanduse ja tehnika suhete kohta

 z Uus teadmine realismi ja teadusulme suhete kohta

 z Uus teadmine nüüdisaegse utoopiakirjanduse kohta 

Miks on need tulemused olulised?

Vaata ka:    müürileht       

Projekti eesmärk

Foto: erakogu

Foto: J. Tomberg

Projekti tulemusena ilmus tehnoloogiat ja modernsust analüüsiv 
rahvusvaheline kogumik ning esimene kirjandust ja tehnikat suhestav 

akadeemiline ajakirjanumber Eestis. 
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019 

Kogufinantseering 206 400 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1182 rahastatud uurimisprojekt

Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade 
ajakasutus – valik või paratamatus?

Kadri Täht, PhD
Tallinna Ülikool
kadri.taht@tlu.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Uurida leibkondade ajakasutust – aja ja ülesannete jaotust, mis on seotud majapidamistööde ja laste 
kasvatamisega, ja selle seost erinevate töö- ja pereelu ühildamise strateegiatega (nt aja- ja kohapaindlikkus) 
ühelt poolt, ning teiste elusfääridega (nt tööturu situatsioon) teiselt poolt. 

Ajakasutusmustrid näitavad, kes, mida ja millal teeb ehk kui palju aega kulutatakse teatud tegevustele 
päevas, millal need tegevused aset leiavad ning kuidas indiviidide ja leibkondade ajakasutus välja näeb.

 z Leibkondade sidususe ja stabiilsuse perspektiivist on leibkonna üks olulisi „vajadusi“ koos veedetud aeg. 
Näiteks partnerite ühiselt veedetud aja hulk mõjutab nii suhte kvaliteeti kui stabiilsust, vanemate poolt 
lastega veedetud aeg aga laste heaolu, käitumist, õpitulemusi. 

 z Institutsionaalse keskkonna (seadused, praktikad, meetmed, hoiakud) kujundamise kaudu on võimalik 
vähendada soolist ebavõrdsust. Näiteks laste osalus päevahoius suurendab naiste tööturuosalust ja 
vähendab soolist ebavõrdsust lastega veedetud ajas.

 z Kodutöödele ja lastega veedetud aja mõttes 
iseloomustab Eesti (väikelastega) leibkondi 
jätkuvalt pigem traditsiooniline “soomuster”, 
kus naised kulutavad oma päevast oluliselt 
enam aega nimetatud tegevustele isegi siis, 
kui osaletakse samaväärselt tööturul. 

 z “Tööjaotuse” kujunemist seletavad partnerite 
ressursid (amet, sissetulek, haridustase) 
pigem tagasihoidlikult või kohati vastupidises 
suunas. Tööjaotuse ebavõrdsusega seotud 
riskide kuhjumine on suurem madalama sot-
siaalmajandusliku staatusega leibkondades. 

Alla aastase lapse kõrvalt osaleb tööturul aktiivselt vaid väga väike 
osa emasid, samas kui isade tööturul osalemise määra ja laste 
vanuse vahel seos praktiliselt puudub. Vanavanemate roll lastehoiu 
korraldamisel suureneb laste 1-3 eluaasta vahel, kui lapsed hakka-
vad lasteaias käima ning emad naasevad tööturule. 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: K. Täht

Vaata ka:      tlu.ee

Projekti eesmärk

Foto: Piret Räni

  eesti statistika   pere sihtkapital
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2019

Kogufinantseering 216 000 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1030 rahastatud uurimisprojekt (otsinguprojekt)

Humanismi kõrgaeg Liivimaal: David Hilcheni 
epistolaarpärand keele-, kirjandus-, õigus-  

ning haridusajaloo allikana
Kristi Viiding, PhD
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
kristi.viiding@gmail.com

Projekti olulisemad tulemused

Koguda Euroopa mäluasutuste käsikirjaline ja trükimaterjal Liivimaa 16/17. saj juhtiva humanistist juristi D. Hilcheni 
kohta. Avaldada 800 ladinakeelse kirja metaandmed veebikataloogina varauusaegsete kirjade keskkonnas EMLO ning 
ladinakeelsed kirjad ja luuletused allikakriitiliselt, saksakeelsete annotatsioonide ja kommentaaridega. Analüüsida 
kogutu põhjal Liivimaa Poola aja õigus-, haridus-, keele- ja kirjandusajalugu.

Liivimaa maaõiguseelnõu on D. Hilcheni 1599 loodud ülemsaksakeelne maaõigus, mis fikseeris Liivimaa 
varauusaegsed õigusnormid, jäi Poola Seimis kinnitamata, kuid mõjutas järgnevat regiooni õigusloomet.

Eesti- ja Liivimaa institutsioonilis-lingvistiline latiniseerimine tähistab kahte ladina keele mõjulainet Eesti- ja 
Liivimaal, poliitilis-religioosse üle-euroopastumise lingvistilis-kultuurilist pendanti: 1) 13.-15. saj katoliiklik 
latiniseerimine kiriku-, administratiiv- ja kooliladina kujul, 2) 16.-17. saj humanistlik latiniseerimine kooli-, teadus- ja 
kirjanduskeelena.

 z Liivimaa Poola aja uurimisse kaasati esmakordselt ühe projekti raames Poola, Saksa ja Eesti õigusajaloolased,  
mis aitab vältida poliitiliselt ja õiguslikult ühekülgsete arusaamade edasist levikut.

 z D. Hilcheni kohtutoimikutest ilmnev plaan muuta Riia toomkool 1590ndate lõpus Liivimaa esimeseks ülikooliks  
vastukaaluks jesuiitide ja Stephan Bathory ideele Riia jesuiitlikust ülikoolist ning selle plaani nurjumine Poola- 
Rootsi sõja (1600–1611) ja Hilcheni eksiili saatmise tõttu loob vajaduse uuesti mõtestada Tartu Ülikooli tekke  
tausta 17. saj, eeskätt Poola ja jesuiitide allikaid kaasates.

 z Varauusaegsete ajalooliste isikute biograafiate traditsiooni kaasajastamiseks entsüklopeediates, sh Vikipeedias on 
kriitiline tunda humanistliku kirjakultuuri ja eriti selle biograafiatraditsiooni antiteetilist retoorikat.

 z Liivimaa juhtiva humanisti D. Hilcheni kirjade metaandmed on lisatud 
rahvusvahelisse veebikataloogi EMLO ning tänu sellele visualiseerita-
vad ja võrreldavad teiste Euroopa humanistide kirjakorpustega.

 z Tõestati, et varauusaegsed juristid käsitlesid oma kirjades kaasaeg-
seid õigusteooriaid ja -praktikaid antiiksete juristide, eriti Cicero 
eeskujul – viidates küll eri õigusprobleemidele, ent andmata õigus-
küsimustest süstemaatilist või detailset pilti ja kasutamata rangeid 
õigustermineid.

 z Kummutati väide, nagu oleks Hilcheni maaõigus sätestanud Liivimaal 
eriti range Balti pärisorjuse just humanistliku, Justinianusele toetuva 
õiguse alusel.

David Hilcheni allkiri 11.08.1609  
Jakob Gynaeusele saadetud kirjas  
(Baseli ülikooli raamatukogu, G II 6: Bl. 397).

Miks on need tulemused olulised?

Foto: 
K. Viiding

Vaata ka:    kirjanduskeskus 

Projekti eesmärk

Foto: Andres Tennus
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või 
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud 
uurimistöödes leidub palju häid näiteid.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond 
2016–2019 

Kogufinantseering 244 800 EUR

Personaalse uurimistoetusega PUT1003 rahastatud uurimisprojekt

Ekspordimustrite holistiline 
protsessiperspektiiv: teooria arendus ja 

empiirilised tulemused
Tiia Vissak, PhD
Tartu Ülikool
tiia.vissak@ut.ee 

Projekti olulisemad tulemused

Panustada nii teoreetiliselt kui empiiriliselt ekspordi- ja rahvusvahelistumise alases kirjanduses 
vähe tähelepanu saanud teemade uurimisse ja luua seni puudunud üldine protsessiarusaam, millised 
rahvusvahelistumise protsessid eksisteerivad, millised tegurid mõjutavad erinevate firmade ekspordikäitumist, 
millised tagajärjed on igal rahvusvahelistumise tüübil (ja teistel eksportööride vahelistel erinevustel) ja kuidas 
eelmiste perioodide ekspordikäitumine mõjutab eksportööride praegust tegevust. 

Eksport ehk väljavedu on toodete või kaupade müümine välisriigi klientidele.

Rahvusvahelistumine tähistab majanduses välisturgudele sisenemist ja seal tegutsemist, aga ka turgudelt 
väljumist ja sinna uuesti sisenemist.

 z Tulemused aitavad täita rahvusvahelistumise kirjanduse seniseid uurimislünki, eriti uutes mittelineaarse 
rahvusvahelistumise ja eksportööride ebaõnnestumise suundades.

 z Anti praktikutele soovitusi rahvusvahelistumise küsimustes.

 z Eksport on raskesti ennustatav (pole kindlat valemit maksimaalse kasvupotentsiaaliga firmade tuvastamiseks, 
ekspordi kasv/kahanemine praegu ei tähenda, et see nii jätkub) ja juhitav (raske on välisturgudelt väljumist või 
järske langusi vältida). Samas ei kaasne ekspordikõikumistega alati finantsnäitajate halvenemist.

 z Firmad peaks olema avatud uutele ärivõima-
lustele ja kaaluma väljutud turgudele taas 
sisenemist, kui tingimused paranevad. Pole vaja 
turgude arvu maksimeerida, aga liigselt ainsast 
välisturust sõltumine võib kasumlikkust vähen-
dada.

 z Partnerite valikul tuleks jälgida nende kasum-
likkust ja jaotamata kasumit ning arvestada 
sellega, et ebaõnnestuvad igasuguse ekspordi 
osakaaluga firmad. Vanemate firmade ebaõnnes-
tumine on üldjuhul aeglasem, kuid mitte kõigil.

 
 

 
Periood I (rahvusvahelistumise algus)                  Periood II                                           Periood III                           … 
 
 
                                                                                                                                                                                                 Aeg 
           : projekti põhiteemad 
           : projektis natuke vähem tähelepanu saanud teemad 
 
Joonis 1. Rahvusvahelistumise protsessikäsitlus lihtsustatud kujul 

Mõjutegurid ja “päästikud”  Mõjutegurid 
 

 Mõjutegurid 
 

 
 
 

    

Rahvusvahelistumine  Rahvusvahelistumine 
 

 Rahvusvahelistumine 

 
 
 

    

Tulemused firmade, riigi jne. jaoks  Tulemused  Tulemused 
 

Rahvusvahelistumise protsessikäsitlus lihtsustatud kujul 

Miks on need tulemused olulised?

Joonis: Tiia Vissak (Vissak et al. 2020, Vissak & Zhang 2016b)

Projekti eesmärk

Foto: Tiia Vissak
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