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Jean-François Clervoy
ja Raphaël Domjan



2 Juhtkiri

Olete oodatud! 
Head Euroopa kosmosepoliitikat käsitleval avalikul arutelul osalejad!
Kui ESA 22 liikmesriiki valisid mind selle organisatsiooni 
peadirektoriks, väljendasin soovi edendada jätkuvat dialoogi kõigi 
meie sidusrühmadega ja avada kosmoseteema laiemale üldsusele. 
Avalik kosmosearutelu viib minu toonase kavatsuse ellu, laiendades 
dialoogi selliselt, et kaasatud on kõigi eluvaldkondade esindajad üle 

kogu Euroopa. 
Tegemist pole pelgalt uuringuga. Selle 
ürituse eesmärk on alustada tõelist dialoogi, 
mille käigus me kuulame ära üles kerkinud 
küsimused ja mured ning võibolla enamgi 
veel – ka vestluses osalejate ootused, soovid 
ja isegi unistused.
ESA 22 liikmesriigis on teid 10. septembril 
osalemas üle 2000.
See on esmakordse ürituse jaoks tohutu suur 
arv. Me kuulame väga tähelepanelikult, mida 
teil on rääkida kosmosest teie igapäevaelus 

ja kosmosest kui inspiratsiooniallikast. Koos kõigi nendega, kes 
on aidanud käesolevat sündmust ette valmistada, ootan minagi 
kannatamatult nii arutelusid kui tulemusi.
Lõpuks lubage mul teid tänada, et liitusite kodanike aruteluga 
ja seeläbi panustate Euroopa kosmosealaste tulevikupüüdluste 
kavandamisse.

Jan Wörner
ESA peadirektor
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Mis see kosmos ikkagi on?

„Kosmos hõlmab kõike, mis paikneb Maast 
kõrgemal kui 100 km. See on keskkond, 
kus liiguvad planeedid, taevakehad, tume 
aine ja muud kosmilised kehad. Sellesse 
mõõtmatusse ruumi on inimene jätnud 
oma jälje: alates 1957. aastal kosmosesse 
lennutatud Sputnikust on orbiidile viidud 
ligikaudu 6600 satelliiti. Umbes 3 600 on 
ikka veel orbiidil, neist 1100 töökorras. 
Satelliite ja sonde on välja töötatud 
paljudel eri eesmärkidel: päikesesüsteemist 
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miljardi kilomeetri kaugusel! Samal ajal 
toimub meie sinise planeedi ümbruses 
pidevalt kosmosejäätmete seire. Me jälgime 
umbes 17 000 objekti, mis on suuremad 
kui 10 cm, kuid hinnanguliselt tiirleb ümber 
meie planeedi ligikaudu 700 000 ühikut 
kosmoseprügi suurusega üle 1 cm. Pärast Juri 
Gagarinit 1961. aastal on kosmoses käinud 
üle 550 inimese. Kahjuks 18 neist hukkusid 
missiooni käigus.

kaugemal asuva universumi vaatlemiseks 
(Hubble), päikesesüsteemis liikuvate 
komeetide uurimiseks (Rosetta), Maa 
uurimiseks (Meteosat), side- (Alphasat) 
ja navigeerimisteenuste pakkumiseks 
(Galileo) ning gravitatsiooni uuringuteks 
(LISA Pathfinder). Maast kõige kaugemal 
asuvad tehislikud, st inimese valmistatud 
kosmoseaparaadid on Voyageri-nimelised 
kaksiksondid: päikesesüsteemi välisosa 
uuriv Voyager 1 on meist rohkem kui 20 

Rosetta et sa sonde Philéa

Alates esimesest Sputnikust on tehtud 4900 kosmosestarti,
kosmoses on käinud 550 kosmonauti (60 naist, 490 meest), 

1100 satelliiti on endiselt töökorras
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Kosmoseseiklused: 
ikka veel lapsekingades

MIKS KULUTADA KOSMOSEMISSIOONIDELE NII 
PALJU RAHA? SIIN MAA PEAL ON VÄGA PALJU 
VAJALIKKE ASJU, MIS TULEKS ÄRA TEHA.
Jean-François Clervoy: Vastupidiselt 
levinud arvamusele on need rahasummad 
ühiskonna vajadusi otsesemalt rahuldavatesse 
valdkondadesse tehtud investeeringutest 
tunduvalt väiksemad. Euroopas kulutatakse 
kosmoseuuringutele aastas keskmiselt 12 eurot 
elaniku kohta. Prantsusmaal on riiklikule 
haridusele kuluv summa peaaegu 1000 eurot 
elaniku kohta aastas. Pealegi nenditakse 
sõltumatutes uuringutes, et kosmosega seotud 
tegevused toovad otsest ja kaudset tulu, mis 
on investeeritud summadest oluliselt suurem. 
Tegemist on pigem investeeringu kui kuluga.

Kas kosmoseuuringud on võimalus kogu 
inimkonnale või petlik ja kulukas ettevõtmine? 
Kui palju ruumi jäetakse asjasthuvitatuile 
erasektorist? Kuidas saame tagada, et kosmost 
ei muudeta prügikastiks? Need on vaid mõned 
astronaut Jean-François Clervoy’le ja seikleja 
Raphaël Domjan’ile esitatud keerulistest 
küsimustest.

Raphaël Domjan: Kosmose vallutamine on 
ettevõtmine, millest on palju kasu. Näiteks 
saame avardada oma oskusi ja teadmisi, 
arendada tehnoloogiat ning seejärel töötada välja 
puhtamaid süsteeme, mida kasutada planeedil 
Maa. Peale selle annavad kosmoseuuringud 
meile ülevaate – hea lähtekoha, kust vaadelda 
meie tsivilisatsiooni pikemas perspektiivis. 
Maailmal, kus me elame, on piirid: jätkuvad 
kosmosevallutused aitavad tõsta teadlikkust meie 
ees seisvatest keskkonnaprobleemidest.

KAS KOSMOSEVALLUTUSTEL ON IKKA VEEL 
TULEVIKKU? KAS KÕIK POLE JUBA AVASTATUD?
Jean-François Clervoy: vaevu 60-aastane 
kosmonautika on ikka veel lapsekingades. 
Potentsiaal on tohutu. Praegu tiirleb ümber 
Maa orbiidil kõigest 1100 töökorras satelliiti. 
Umbes kümne aasta pärast on neid mitu tuhat, 
mis tegelevad otseselt inimkonna vajadustega. 
Oma panuse meie päritolu ja universumi arengut 
käsitlevate teadmiste eksponentsiaalsesse kasvu 
annavad planeetidevahelised sondid. Selline 
teadmiste otsing on üks üllamaid ettevõtmisi 
üldse. Ning see rajaneb rahvusvahelisel koostööl. 
See aitab kaasa rahumeelsete rahvusvaheliste 
suhete edendamisele ja annab võimsa tõuke 
noorte teadustegevusele. 

Raphaël Domjan: Maa geograafia uurimiseks 
on läinud sajandeid. Aga unistagem veidi: kui 
soovime, et meie tsivilisatsioon jääks kestma, 
pole meil muud valikut, kui siirduda mujale, eriti 
seetõttu, et varem või hiljem hakkab meie täht – 
Päike – näitama väsimuse märke... Lähitulevikus 
seda ei juhtu. Kuid kui me tahame ka pärast seda 
ellu jääda, peame lahkuma. ES
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Jean-François Clervoy on ESA astronautide rühma liige Raphaël Domjan, ökoreisimees, juhib projekti „SolarStratos”
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OLLES SAASTANUD MAA, KAS ME MITTE EI TEE 
SAMA KOSMOSES?
Jean-François Clervoy: Teadlikuks saamine 
kosmosejäätmetega seotud riskidest on 
innustanud kosmosevaldkonnas tegutsejaid 
jäätmete tekitamist lõpetama. Täna seisab meie 
ees ülesanne võtta alates kosmoseajastu algusest 
kosmosesse kogunenud prügiga midagi ette. 

KAS INIMESED HAKKAVAD KOSMOSES KÄITUMA 
SAMAMOODI NAGU SIIANI MAAL, OHUSTADES 
MEIE ÜHISPÄRANDIT, PÜÜDES KÕIKE ÄRILISTEL 
EESMÄRKIDEL ÄRA KASUTADA?

Jean-François Clervoy: Mitte eriti kauges tulevikus 
on kasumlikum ja keskkonnasõbralikum 
kasutada Maal leiduvate loodusvarade asemel 
nii maapealsete kui ka kosmoserakenduste 
tarbeks teatud maaväliseid ressursse. Meil on 
siiski vaja määrata selleks asjakohased reeglid ja 
töötada välja vajalikud tehnoloogiad. Lootkem, 
et suhteliselt hiljuti vastu võetud kosmoseseadus 
sunnib järgima häid tavasid, millest lähtutakse 
kosmosega seotud tegevustes juba tänagi.

Raphaël Domjan: Inimesed soovivad, et meie 
planeedi ressursid kuuluksid kogu inimkonnale. 
Kuid me elame kapitalistlikus süsteemis. 
Uurimisprojektide rahastamiseks ja kosmosesse 
minekuks on vaja väga suuri summasid. Võib 
tunduda kahetsusväärne, kuid uuenduslikkusele 
võivad tõuke anda ka majanduslikud kaalutlused.

KAS TÄNAPÄEVAL POLE NII, ET KOSMOS 
ON IKKA VEEL „RESERVEERITUD” ÜKSNES 
SPETSIALISTIDELE, KUIGI VABA JUURDEPÄÄS 
OLEKS KOGU INIMKONNA HUVIDES, NII ET 
KÕIK KOGUTUD ANDMED OLEKSID KÕIGILE 
KÄTTESAADAVAD?
Jean-François Clervoy: Kuigi kosmosesüsteemide 
projekteerimine ja kasutuselevõtt jääb 
spetsialistide pärusmaaks, on nende rakendused 
juba praegu kõigile kättesaadavad. Kõigil 
on tasuta juurdepääs satelliitnavigatsioonile 
(GPS), ilmateadetele, satelliitantenni kaudu 
telekanalitele, Maa piltidele kosmosest 
vaadatuna (Géoportail, Google Earth) 
ja muidugi kogu maailma katvatele 
telekommunikatsiooniteenustele. Peaaegu kõik 
need teenused põhinevad kosmosesüsteemidel.

Raphaël Domjan: Kui keegi kavatseb purjetada 
jahiga üle Atlandi, ei ole see enam kellegi arvates 
midagi erilist. Kunagi võime saada samasuguse 
juurdepääsu ka kosmosesse. Lendudeks 

kõrgemale kui 100 km pole praegugi vaja 
luba küsida. Piirangud on tehnilist ja rahalist 
laadi. Võib-olla on selleks siiski vaja mingeid 
üldpõhimõtteid.

PRAEGU NÄEME, KUIDAS KOSMOSEALANE 
TEGEVUS ON TÕUSNUD ERASEKTORI ETTEVÕTETE 
TÄHELEPANUORBIITI. KAS MEIL ON IKKA VEEL 
VAJA VALITSUSASUTUSI (VALITSUSTEVAHELISI 
ASUTUSI)?
Jean-François Clervoy: Kosmosega tegelevate 
eraettevõtete tekkimine on toimunud suuresti 
tänu kosmoseagentuuridest pärit teadmistele, 
tehnoloogiatele ja kosmoseprogrammidele. 
Kasutusel olevate võimsate jõuseadmete ja 
kosmoses valitsevate äärmuslike tingimustega 
seotud riskid jäävad esialgu kosmoseagentuuride 
kanda. Ka paljude tulevaste uute programmide 
puhul jääb neile agentuuridele esmaavastaja ja 

Rosetta pildistas iseennast! Selfie 6,4 miljardi kilomeetri kaugusel Maast.

„Kosmoseuuringud võimaldavad 
meil saada ülevaadet, näha meie 
tsivilisatsiooni perspektiivis.” 
J.-F. Clervoy
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Lähemalt 
SolarStratose 
projektist: 
www.solarstratos.com 

Uurime  lähemalt
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teerajaja roll. Kui riskid on maandatud, antakse 
tulemused üle erasektorile. Nii kasvas Prantsuse 
jt Euroopa riiklike kosmoseagentuuride 
poolt käiku antud programmist Ariane välja 
Arianespace. SpaceX sai tuule tiibadesse tänu 
NASA algatatud programmile ISS.

Raphaël Domjan: Kosmoseagentuuridel on 
väga tähtis roll. Tulemas on missioonid Maa 
ligidal, geostatsionaarsel või maalähedasel 
orbiidil. Lähitulevikus hakkavad sellega 
tegelema eraettevõtted. Kuid meie 
planeedist ja päikesesüsteemist kaugemal 
on kosmosevallutustes ülitähtis roll 
kosmoseagentuuridel. Meie projekti puhul oli 
ESA toetus esmastele teostatavusuuringutele ja 
kosmoses toimuvale akude uuringule samamoodi 
otsustava tähtsusega.

KAS TEIE KUI MAAL TEGUTSEVA REISIMEHE 
ARVATES ON MEIE KOSMOSESEIKLUSTEL 
MÕTET? MIS KASU NEIST TEIE ARVATES ON?
Raphaël Domjan: Loomulikult on. Esiteks 
loodan, et need annavad ainest unistusteks, 
mitteutilitaristlike eesmärkide poole 
püüdlemiseks. Meie teadmisjanu, uudishimu, 
teadmiste avardamine... Kõik see on 
võimaldanud meil saada selleks, kes me oleme, 
ning mõista, et me elame lõplikus maailmas ja 
peame edendama keskkonnaalast teadlikkust.

MIS PUUTUB MEIE TÄNASTESSE 
KOSMOSESEIKLUSTESSE, MILLE ÜLE OLETE 
KÕIGE ROHKEM RÕÕMU TUNDNUD? JA MIS ON 
VALMISTANUD SUURIMAT PETTUMUST?
Raphaël Domjan: Minu seni suurim rõõm on 
olnud võimalus veeta õhtu koos Buzz Aldrin’i, 
Edgar Mitchell’i ja Charlie Duke’iga. Käepigistus 
mehelt, kes on kõndinud Kuul, muudab 
täielikult sinu vaadet elule. Need inimesed on 
Magalhãesid, kosmose Christopher Columbused. 
Minu pettumused? Me suutsime ära käia Kuul, 
meil olid kosmosesüstikud. Praegu on meil 
mehitatud lendude osas mahajäämus. Kuid 
on põhjust loota, et kosmose vallutamine nagu 
keskkonna- ja kliimaprobleemidki innustavad eri 
riike ja rahvaid koostööle.

Jean-François Clervoy: Minu suurim rõõm on 
see, et kosmoseajastu on andnud inimkonnale 
aimu oma edasisest saatusest: me elame väikeses 
ainulaadses kosmoselaevas ja tõenäoliselt on see 
nii paljude tulevaste põlvkondade vältel. Meie 
parim võimalus edasi elada on teha koostööd 
rahvusvahelise meeskonnana, elada kooskõlas 
meid ümbritseva bioloogilise mitmekesisusega 
– see tagab meile parima ellujäämisvõimaluse 
siinsamas Maal, seistes silmitsi muutuva 
keskkonnaga. Minu suurim pettumus on see, et 
juurdepääs kosmosele on keeruline ja seetõttu 
on liiga vähesed inimesed saanud teadvust 
muutva kogemuse, imetledes meie koduplaneeti 
ainulaadsest kosmoses asuvast vaatluskohast.

MILLISED ON TEIE SUURIMAD KAHTLUSED?
Jean-François Clervoy: See, kui raske on selgitada 
kosmost hariduslikel eesmärkidel. See on käega 
katsumatu, nähtamatu, kuuldamatu... Üldsusele 
on seda raske arusaadavalt mõistetavaks teha. 
Kuid tuleviku infotehnoloogiad (3D, 360°), 
mis on seotud lummavate, kuid hoomatavate 
projektidega nagu Solar Impulse, panevad 
meid kõiki mõtlema võimalikele jätkusuutliku 
tuleviku stsenaariumitele, muuhulgas ka tänu 
kosmosepõhiste süsteemide pakutavatele 
teenustele.

Raphaël Domjan: Minul kahtlusi pole. Kõik 
on lihtsalt aja küsimus. Kuni me kestame 
tsivilisatsioonina, võtame me end kokku, et 
minna edasi, nihutada piire, teha uusi avastusi. 
See on üks meid iseloomustavaid jooni, see ongi 
inimeseks olemine.
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Kunstniku illustratisoon 3D printeri abil ehitatud kuujaamast

Jean-François Clervoy 
(57), insener, kuulub 
ESA astronautide 
rühma, firma Novespace 
president ja  kirjanik. 
Ta on kaks korda 
lennanud kosmose-
süstikuga Atlantis, üks 
kord kosmosesüstikuga 
Discovery. Kokku on kell 
talle tiksunud 675 tundi 
kosmoses.

Raphaël Domjan (44) 
on öko-maadeuurija, 
kirjanik ja õppejõud. 
Tema algatas esimese 
ümbermaailmareisi 
päikeseenergial töötava 
laevaga PlanetSolar 
ja juhtis seda reisi. 
Rahvusvahelise 
meeskonna juhina 
valmistab ta praegu ette 
projekti SolarStratos, 
mille eesmärk on 
jõuda päikeseenergial 
töötava lennukiga 
avakosmosesse. 
Esimesed katsed 
algavad 2017. aastal.



3. Euroopa Liit. Euroopa 
Komisjon koordineerib 
koos ESA-ga kosmose-
poliitikat, millel on neli 
fookust: Galileo, ülemaa-
ilmne satelliitraadionavi-
gatsioonisüsteem; Coper-
nicus, Maa seire kava; 
kosmoseuuringud; teadu-
suuringud ja innovatsioon 
kosmosetööstuse raames.

Kes tegutsevad kosmoses?
Kosmose vallutamine on paljude osapooltega ettevõtmi-
ne. Meie peade kohal tegutseb suur hulk asjaosalisi kõi-
kidest rahvustest, sh ka erasektor. Selgema pildi saami-
seks jaotasime need osapooled kümnesse kategooriasse.

2. Ühinenud Rahvaste Orga-
nisatsioon. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioonil (ÜRO) on Kosmose-
asjade Amet (UNOOSA). See edendab 
rahvusvahelist koostööd kosmose 
rahumeelse kasutamise vallas ning 
peab registrit alates 1957. aastast kos-
mosesse saadetud objektide üle. ÜRO 
juures (COPUOS-e raames) tegutseb 
ka kosmosejäätmete komisjon ja 
UN-SPIDER, mis pakub kosmosepõ-
histe süsteemide teavet katastroofide 
ohjamiseks ning hädaolukordades 
reageerimiseks.

5. Valitsustevahelised organisatsioonid. Näited 
on järgmised: Euroopa Lõunaobservatoorium (ESO) 
on Euroopas üks olulisemaid tegijaid astronoomia 
valdkonnas. Siia kuulub 16 liiget ning Tšiili on or-
ganisatsiooni kolme observatooriumi vastuvõtjariik; 
Rahvusvaheline Satelliitsideorganisatsioon (ITSO), 
mis pakub avalikke telekommunikatsiooniteenuseid; 
ja Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 
Organisatsioon(Eumetsat), mis varustab meteoro-
loogia- ja klimatoloogiateenistusi satelliidiandmete 
ja -kujutistega.

4. Kaitsejõud. Sõjaväed, 
eriti tähelepanuväärselt 
Hiina, Prantsuse, Vene ja 
USA armeed, kasutavad  
luuresatelliite. USA armee on 
saatnud korduvalt orbiidile 
kosmosesüstiku testmooduli 
X-37B, mille ülesanne on 
jäänud salajaseks. Hiina testis 
2007. aastal satelliiditõrjeraketti.
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1. Kosmoseagentuurid. Oma riiklikud kosmoseagentuurid on ligi 70 riigil. 
Peamised neist on järgmised: NASA (USA) ja Kanada (CSA), Hiina (CNSA), 
Prantsuse (CNES), Saksa (DLR), India (ISRO), Itaalia (ASI), Jaapani (Jaxa) 
ja Venemaa(Roscosmos) agentuurid. 1975. aastal 11 riigi poolt loodud 
Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)(Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, 
Iirimaa, Itaalia, Holland, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik), on 
ainus valitustevaheline organisatsioon, mis praegu ühendab 22 liikmesriiki.
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9. Muuseumid ja teemapargid. 
Nende eesmärk on teaduse ja 
kosmosemissioonide popularisee-
rimine. Nende roll on äärmiselt 
oluline selles osas, mis on seotud 
inimeste teavitamisega kosmo-
sest ja selle rakendustest, samuti 
tulevaste teadlaste põlvkondade 
innustamisel.

6. Kõrgkoolid ja 
uurimislaborid. Need teevad 
alusuuringuid ning töötavad välja 
instrumendid ja seadmed, mis 
kosmosemissioonidele saadetakse. 
Paljud kõrgkoolid ja koolid 
kogu maailmas pakuvad kursusi 
kosmose valdkonnas.

10. Ühendused. Tänasel päeval tegut-
seb lugematu hulk kosmoseproblee-
midega seotud ühendusi, alates koha-
likest amatöörastronoomide klubidest 
kuni rahvusvahelise projektini Universe 
Awareness (UNAWE), mis astronoomia 
abil tutvustab teadust lastele üle kogu 
maailma.

7. Asutused. Riiklikul tasemel kuulutas 
Luksemburgi valitsus 2016. aasta alguses 
välja pakkumuse firmadele,  mis tegelevad 
asteroidide ja maalähedaste objektide 
kasutamisega ärilisel eesmärgil*. Piir-
kondlikul tasemel on NEREUSe võrgustiku 
eesmärgiks ära kasutada kosmoseteh-
noloogiate potentsiaali kodanike ja liik-
mesregioonide hüvanguks. Ka muudes 
piirkondades on regioonid ühinenud ja 
moodustanud konkurentsivõimeklastreid, 
nt Aerospace Valley Prantsusmaal.
*Vt sõnastik, lk 18
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Ja ärgem unustagem ... kodanikke. Kodanikud, kes 
huvituvad kosmosesektorist, saavad kujundada 
kosmose demokraatlikku tulevikku.

8. Tööstus. Kanderakettide ja satelliitide ehitamisest kuni asteroididelt 
pärinevate mineraalide ja satelliidiandmete ärilisel eesmärgil 
kasutamiseni on kosmos ka tööstus- ja äritegevuse areen. Selles sektoris 
toimub pidev evolutsioon ning kasvupotentsiaal on tugev. Sektor tõmbab 
ligi uusi tegijaid erasektorist.
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Kosmos: kõikjal meie ümber 
igapäevaelus
Kosmoseuuringute käigus tehtud avastused ja loodud 
rakendused on meie elu muutnud.

 Transport 
Viimaste aastate jooksul on satelliitna-
vigatsioon tohutult edasi arenenud. See 
on kasulik abivahend eriti autojuhtide-
le, ränduritele ja turistidele. Satelliitna-
vigatsioon aitab ka määrata ooteaega 
järgmise bussi tulekuni või parandada 
ohutust, teavitades lennukeid nähtavu-
se kohta nende sihtlennuväljal.

 Logistika 
Maal aitavad kosmosepõhised süstee-
mid optimeerida tarnekäike ja -sõite, 
merel aga laevaliikluse järelevalvet 
korraldada.

 Põllumajandus
Ka üha rohkem põllumajandusmasi-
naid kasutavad navigatsioonisüsteeme. 

Nende abil saab tööd täpsemalt suu-
nata, koguda saaki rohkem ning samal 
ajal vähendades tarbimist (kütus, vesi, 
loodusvarad, kemikaalid).

 Teenused
Satelliitide kasutamine on parandanud 
teenuseid - juurdepääsu internetile, te-
levisioonile ja ilmaprognoosidele. See 
on võimaldanud ka tervishoiuteenuste 
ning kaugõppevõimaluste arendamist. 

 Töökohad 
Hinnangute kohaselt luuakse Euroopa 
kosmosesektoris otse 38 000 töökohta 
tänu tööstuse, siseriiklike asutuste, Eu-
roopa Liidu ja ESA koostööle. Sellele 
arvule tuleks lisada töökohad, mis on 
seotud satelliidiandmete töötlemisega 
maapealsetele rakendustele. D
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Tehnoloogia pisukese 
kosmoselisandiga
Kosmoseagentuurid ja -tööstus 
keskenduvad iga päev oma programmi 
elluviimisele. Samas aga annavad nad 
oma tehnoloogiaid üle ka tsiviilsektori 
firmadele.

 M is on ühist õhkpad-
jal, päikesepaneelil ja 
kulturismis kasutata-

vatel jõumasinatel? Vastus: 
kõik need on saanud tuge 
arengutest, mis tehti tänu 
kosmoseuuringutele.
Tehnoloogia edendamine 
on üks lisaeesmärkidest, 
mille poole kosmosesektori 
tegijad püüdlevad. Võtame 
ESA juhtumi. Kuigi ESAl 
ei ole ametlikku kohustust 
oma teenuste turustamiseks, 
võib see ikkagi siis, kui uu-

rimistöö, arendustegevus 
ja kvalifikatsioonitestid on 
lõpetatud, anda projektide 
eest vastutuse üle agen-
tuurivälistele teostajatele. 
Viimased võivad olla valit-
sustevahelised või erasektori 
ettevõtted,  kes võtavad üle 
tootmise ja kasutamisega 
seotud tegevused. Eumet-
sat toimib metereoaloogia 
vallas, Arianespace tegeleb 
orbiidile saatmise teenuste-
ga ning Eutelsat ja Inmarsat 
telekommunikatsiooniga.

Suurfirmad nagu Airbus 
Defence & Space ja Thales 
Alenia Space loovad jätku-
valt töökohti kõrgeltkvali-
fitseeritud tööjõule. Kuid 
sektoris asuvad tegutsema 
ka paljud uued mikro-, väi-
ke- ja keskmise suurusega 
ettevõtted. ESA toetab ette-
võtlusalgatust, investeerides 
12 ettevõtlusinkubaatorikes-
kusesse üle kogu Euroopa.

144 firmat 
800 töökohta
Selle algatusega toetatakse 
idufirmade loomist ja in-
kubatsiooniperioodi, mille 
ärimudel põhineb kosmose-
sektori tehnoloogiatel ja süs-
teemidel, mis on suunatud 
kosmosega sidumata turgu-
dele.  Viimase 10 aasta jook-
sul on inkubatsiooniperioo-
di läbinud 144 firmat, mille 
tulemusel on loodud 800 
töökohta (2014). Näiteks 
tarnib idufirma EATOPS 
nafta- ja  gaasipaigaldiste jä-
relevalveseadmeid ja süstee-
me. Teise idufirma GIAURA 
eesmärgiks on atmosfääris 
leiduva CO2 eemaldamine 
samal viisil, mida kasutata-
ke selle gaasi menetlemisel 
kosmoseaparaadis.
Programm toetub Euroo-
pa tehnoloogiavahendajate 
võrgustikule 14 liikmesrii-
gis. Märkimisväärsete näi-
dete hulka kuulub Umbilical 
Design Rootsis, Tech2Mar-
ket Prantsusmaal ja Tecnalia 
Hispaanias.
Kokkuvõtteks võime öel-
da, et tehnoloogiaid viiakse 
tarbimiseks väga erinevatele 
turgudele: süsinikpiduritest 
autotööstuses või puudega 
inimeste spordivarustusest 
kõrgtehnoloogiliste rõivas-
teni või südametegevust 
mõõtvate seadmeteni.  

Tsiviil- või sõjalised 
rakendused?
NASA on suurim riiklik 
kosmoseagentuur ning 
USA kaitseministeerium 
on suurim satelliidioperaa-
tor. USA kosmosetööstus 
saab sellest kasu – üle 
90% tööstuse aastasest 
müügitulust tuleb valitsuse 
ostudest. Sellega täielikus 
vastuolus saab Euroopa 
kosmosetööstus üle 40% 
oma müügitulust lepin-
gutest äripartneritega. 
Ühiste Euroopa kosmose-
programmide elluviimisel 
on „ainuüksi rahumeelsed 
eesmärgid“. Siiski loetakse 
Prantsusmaal, Itaalias, 
Saksamaal ja Ühendku-
ningriigis kosmosesüs-
teemid osaks riigikaitse 
infrastruktuurist. Nii on 
Prantsusmaa Pléiades-sa-
telliidid, mis saadavad 
kujutisi Maast, ette nähtud 
nii tsiviil- kui sõjaliseks (st 
kahesuguseks) otstarbeks.

ES
A
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Inimene või robot: kes stardib 
kosmosesse järgmisena?
Kas tulevikus on kosmose uurimine inimeste või masinate 
pärusmaa? Sellest arutelust, mis on sama vana kui ulmekirjanduse 
ajalugu, on saanud reaalne probleem, mis tuleb kohe lahendada.

 V ähem kui 60 aasta jooksul on 
inimesed saatnud päikesesüsteemi 
kaugetesse osadesse umbes 150 

sondi ja uurimisrobotit. Kosmosesond 
Voyager 1, mille lähetas kosmosesse 
NASA (1977), on Maast kõige 
kaugemal (20 miljardi km kaugusel) 
oma missiooni jätkav kosmoseobjekt. 
Neli uurimissõidukit, mida nimetatakse 
kulguriteks, on edukalt maabunud 
Marsil. Kaks neist on endiselt töökorras: 
Opportunity (Võimalus) ja Curiosity 
(Uudishimu). Siiani on umbes 550 
meest ja naist 41 rahvusest nautinud 
rõõmu kosmoselennust. Hoolimata 
rakendatud ettevaatusabinõudest  ei 
naasenud 18 neist kunagi. Kosmose 
vallutamine on inimelusid maksnud 
kosmoselaeval Apollo 1, kosmosesüstiku 
Challenger stardil 1986. aastal ja  
Columbia tagasitulekul Maale 2003. 
aastal.

Inimfaktor: haavatavus ja tugevus 
Kõigest hoolimata on oma silm kuningas. 
USA astronaudi Harrison H. Schmitti 
kogemus osutus hindamatuks Apollo 17 
kuumissioonil, kus määrati ja koguti 110 
kg geoloogilisi näidiseid. Meie, inimesed, 
olles paindlikud, tõhusad, kohanevad ja 
initsiatiivikad, toome kosmosesse kaasa 
ühe suure nõrkuse, füüsilise hapruse. 
Kosmos on inimesele vaenulik keskkond: 
äärmuslik rõhk ja temperatuur, kiirgus, 
raskusjõu ja hapniku puudumine jne. 
Kosmoses elamiseks ja töötamiseks 
vajame spetsiaalset kosmoselaeva, 
elutagamissüsteeme ja varude täiendamist 
(toit, vesi, kütus ja varuosad). Sellel 
logistilisel imperatiivil on palju kõrgem 
hind kui robootilise uurimissondi 
kosmosesse lähetamisel, samas võimaldab 

see arvestada inimfaktoriga, kui on vaja 
midagi õigele rajale pöörata.
Toodud faktid viitavad vajadusele teha 
koostööd. ESA astronaut Thomas 
Pesquet rõhutab: „Robotseadmed on 
oluliseks eelduseks inimeste saatmisel 
mõnele planeedile. Samas on selge, 
et teadusuuringute seisukohalt oleks 
mehitatud missiooni naasmine tänu 
inimeste kiirele otsustusvõimele oluliselt 
väärtuslikum.“  Ei olegi vaja minna 
nii kaugele kui Marsi asustamine. 
Ka astronautide kohaolu näiteks 
orbitaallaevas oleks oluline. Nad saaksid 
selle pardalt reaalajas ilma viivituseta 
punase planeedi pinnal liikuvat 
kaugjuhitavat kulgurit suunata. 

Tere, Houston! 
Siin Hawaii!
„Analog“-missioonide 
eesmärgiks on simuleerida 
Maal reaalse maavälise 
kosmosemissiooni 
tingimusi, st isoleerida 
end välismaailmast, 
valida kauge piirkond, 
reprodutseerida 
kosmoselaeva või Marsi-
jaama sisemust. 2010-
11 simuleeris Mars500 
tagasipöördumist Marsile: 
520 päeva, sh 30 planeedi 
pinnal, rahvusvahelise 
Vene-Hiina-Euroopa 
meeskonnaga. NASA 
omalt poolt rahastab 
sarnast kosmoseuuringute 
missiooni nimega HI-
SEAS, mis toimub vulkaani 
nõlvadel ... Hawaiil. 

Ka Antarktikas
ESA on partnerina 
tegev ka Concordia 
baasis Antarktikas - 
Prantsuse-Itaalia ühises 
uurimisjaamas, mis asub 
Maa kõige lõunapoolsemal 
kontinendil. Kõrgus: 
3200 m. Keskmine 
välistemperatuur: -50°C. 
Päikest ei näe nelja 
talvekuu jooksul. Need 
on ideaalsed tingimused 
rahvusvahelise meeskonna 
isolatsiooni mõju 
uurimiseks (psühholoogia, 
tervis, uni), mis on 
lähtepunktiks pikaajaliste 
kosmoselendude puhul.

ES
A

Tim Peake (ülal) kulguri Bridget (all) juhtpuldi juures

Lugege Ian A. Crawfordi 
suurepärast artiklit Cornwelli 
ülikooli veebilehel, mis mur-
rab müüte robotite tõhusu-
sest kosmuseuuringutes. 
Selle teadlase sõnul ületavad 
inimesed alati roboteid (lae 
alla pdf):
http://bit.ly/1UARWz0 

Uurime  lähemalt
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Ühinege kosmoseteemalise 
vestlusega!
10. septembril võid sina olla üks 2000st, kes osaleb 
kodanike kosmoseteemalisel arutlelul. Kõik on kutsutud. 
Kui soovite osaleda, siis tehke järgmist.
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 S ee on esmakordne taoline üritus. Arutelud 
toimuvad samaaegselt 22 liikmesriigis, 
mis kuuluvad Euroopa Kosmoseagentuuri 

(ESA). Iga debatt toob terveks päevaks kokku 
umbes 100 inimest. Osalemiseks ei ole vaja 
eriteadmisi - igal kodanikul on oma arvamus, 
mida ta võib jagada.
Arutelude toetamiseks ja soodustamiseks 
jagatakse osalejad väikestesse gruppidesse, seega 
ei pea te esinema 100 inimese ees. Ärge unustage, 
et eesmärk ei ole kedagi veenda või kokkuleppele 
jõuda. Debati tulemuseks on kodanike 
arvamus, mis peegeldab väljendatud arvamuste 
mitmekesisust. Päeva organiseerimisel on ESA-le 
toeks agentuur Missions Publiques (Pariis).
Käesolevast ajakirjast leiate debatil osalemiseks 
vajaliku teabe. Videosid näidatakse ka 
debati päeval, et arutelule hoogu anda. 
Osalejatele esitatavad küsimused koostas ESA 
interdistsiplinaarne ekspertide komisjon.
Võimaluse andmine arvamuse avaldamiseks 
paljude riikide inimestele on uudne 
lähenemine. Algatusega tuli 2009. aastal välja 
DBT - Taani Tehnoloogianõukogu (World 
Wide Views). Missions Publiques algatas ja 
koordineeris avalikku kosmosearutelu koos 
DBT-ga enne rahvusvahelist kliimamuutuste 
konverentsi (COP21) Pariisis detsembris 
2015. Kokku kümme tuhat osalejat 76 riigist 
ja viielt kontinendilt andsid oma osa kodanike 
arvamustesse, mis esitati 196 valitsuse 
esindajatele.

„Minu jaoks tähendab kosmos arengut ja uute 
võimaluste avastamist.“
Jan (Tšehhi)

„Minu silmis on kosmos selline nähtus, mis 
tekitab veidi hirmu ja sellepärast sooviksin 
ma sellest natuke rohkem teada saada.“ 
Julie (Norra)

„Kosmos tähendab lõpmatuid võimalusi.“
Lilána (Ungari) 

„Mulle teeb muret, et kosmoseprogramme 
võidakse arendada sõjalistel eesmärkidel.“
Thor Oona (Šveits)

„Kosmos, see on areng, tulevik ja üksteise 
abistamine.“ 
Sabine (Taani) 

„Kosmos? Mina ei tea sellest midagi.“
Chiara (Itaalia)

„Kosmose kasutamine? Miks mitte, kui see just 
ebaseaduslik ei ole. Me elame vabas maailmas.“ 
Martin (Rootsi)

„Kui me ekspluateerime kosmost samal 
viisil nagu oleme ekspluateerinud Maad, siis 
suudame lõpuks kogu universumi hävitada.“
Helena (Hispaania)

„Kas peaksime kasutama kosmoseressursse? 
Mul ei ole selle vastu midagi.“
Andrezj (Poola)
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22 riiki korraldavad 23 debatti
1. Kreeka - Ateena (Corallia & si-Cluster) www.
corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Rumeenia - Bukarest (Rumeenia 
Kosmoseagentuur ROSA) - www.rosa.ro
3. Eesti - Tõravere (Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus - EAS)  www.eas.ee
4. Eesti  - Tallinn (Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus – EAS) www.eas.ee  
5. Soome - Helsingi (Kupla Productions Oy Ltd) 
- www.kupla.com
6. Norra - Oslo (Norra Kosmosekeskus) www.
romsenter.no
7. Rootsi Gõteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company) www.
pernillawarberg.se
8. Taani - Odense (Coworking Odense) www.
coworkingodense.dk
9. Poola - Rzeszów (Tehnoloogiasiirde keskus, 
Krakowi Tehnoloogiaülikool) www.transfer.
edu.pl
10. Ungari - Budapest (ORION 
Kosmosegeneratsiooni Fond) 
www.spacegeneration.hu
11. Austria - Viin (ICCR FOUNDATION) www.
iccr-foundation.org
12. Tšehhi Vabariik - Praha 
(Tehnoloogiakeskus CAS) - www.tc.cz
13. Itaalia - Rooma (ISINNOVA - Süsteemide 
Integreerimise Uuringute Instituut)  www.
isinnova.org
14. Šveits - Luzern (Šveitsi kosmosekeskus - 
SSC) - www.space.ethz.ch
15. Saksamaa - Darmstadt (nexus Koostöö 
juhtimise ja interdistsiplinaarsete uuringute 
instituut)
www.nexusinstitut.de
16. Luksemburg (4motion) www.4motion.lu
17. Prantsusmaa - Pariis (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
18. Belgia - Brüssel (Missions Publiques) www.
missionspubliques.com
19. Holland- Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Ühendkuningriik - Edinburgh 
(Keep Scotland Beautiful)  
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Iirimaa - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Hispaania - Madriid 
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal  - Lissabon (Ciência Viva)www.
cienciaviva.pt

„Mina loodan, et 
kosmoseprogrammid 
aitavad meil teha elu Maal 
keskkonnasõbralikumaks.“
Doris (Austria)

„Suurepärane mõte oleks saata kosmosesse 
kunstnikke, nemad näeksid kõike uuest 
vaatenurgast.“
Luis (Portugal)

„Mulle teeb muret, et mõned inimesed 
võivad võtta kontrolli kosmose üle küsimata, 
mida meie asjast arvame.“
Dimitri (Kreeka)
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Kosmos annab uusi 
teadmisi

Laiaulatuslik 
teadustöö
Rahvusvahelise kosmo-
sejaama (International 
Space Station, ISS) pardal 
tegeldakse erinevate 
teadustöödega. Meditsiini 
ja bioloogia valdkonnas 
osteoporoos, nägemine, 
Alzheimeri haigus; sotsiaal-
teaduste vallas astronauti-
de isiklike pardapäevikute 
uurimine; füüsikas vedelate 
ja gaasiliste põlevainete 
uurimine; geoteaduste osas 
tuule kiiruse mõõtmine oo-
keanide pinnal; keskkonna 
valdkonnas pursete fotod, 
ebatavalised meteoroloogi-
lised nähtused, loodusõnne-
tused; rääkimata kosmilis-
test kiirgusest, robootikast 
ja agronoomiast.

Columbus, Euroopa 
laboratoorium
Columbuse laboratoorium 
(pikkus 7 m, läbimõõt 4,5 
m) on moodul, mida juhib 
ja jälgib ESA Columbuse 
juhtimiskeskus asukohaga 
Saksamaal Oberpfaffenho-
fenis Saksamaa kosmo-
seoperatsioonide keskuses 
(DLR). Labori esimese viie 
tööaasta jooksul viidi par-
dal läbi üle 110 eksperi-
mendi, mida olid taotlenud 
rohkem kui 500 Euroopa 
teadlast. Columbuse 
peamine eesmärk on tea-
dusavastuste tegemine ja 
Maal kasulike rakenduste 
arendamine.

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) 400 km 
kõrgusel orbiidil meie peade kohal on 
pidevalt tegutsev teaduslabor. 

 J aam (pikkus 109 m, 
laius 73 m) on Maalt 
palja silmaga nähtav. 

Pidevalt viibib pardal 
kuus astronauti. Selles 
laboris teevad koostööd  
viisteist riiki1, samas 
on see pidevalt toimiv 

teaduslik laboratoorium.
Pool meeskonnast 
vahetatakse iga kolme 
kuu järel Venemaa Sojuzi 
kosmoselaeva abil välja. 
ESA on saatnud igal 
aastal missioonile 1-2 
astronauti sellest ajast, 

kui Euroopa Columbuse 
laboratoorium ühendati 
2008. aasta alguses ISS-i 
külge.

Jagatud tulemused
Pardal tegelevad 
astronaudid enamuse 
ajast teaduslike 
eksperimentidega, mille 
eest nad vastutavad ning 
mille osas nad said enne 
saabumist väljaõppe. Jaamas 
on töö tegemiseks olemas 
mitmesugused seadmed.
Uuringud on seotud 
pikaajaliste mehitatud 
kosmoselendude 
(füsioloogia, elu laeva 
pardal, kosmoselaeva 
hooldus- ja remonditööd) 
või eluga Maal. ISS-i 
pardal saadud tulemustest 
saab tehnoloogiasiirete 
kaudu kasu kogu 
maailma rahvastik. 
Meditsiiniuuringute puhul 
on astronaudid sageli nii 
eksperimentide läbiviijaid 
kui objektid. Katsed algavad 
enne lendu ja jätkuvad 
ka peale Maale naasmist 
(luutiheduse mõõtmine, 
südame- veresoonkonnas 
toimunud muutuste 
jälgimine jne).  

1   Valitsustevaheline kokkulepe 
rahvusvahelise kosmosejaama 
loomiseks, milles sätestati 
õiguslikud raamid jaama 
kasutamiseks, sõlmiti 1988. aastal 
USA, Venemaa, Kanada, Jaapani ja 
10 ESA liikmesriigi (Belgia, Taani, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, 
Holland, Norra, Hispaania, Rootsi 
ja Šveits) vahel. 

Samantha Cristoforetti (ESA) jookseb ….. 400 km kõrgusel. ES
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Luca Parmitano (ESA) ja Karen Nyberg (NASA) rahvusvahelise kosmosejaama pardal.

Euroopa Columbuse 
laboratooriumi vaatamiseks, 
selle tööpõhimõtete  
mõistmiseks ja seal tehtava 
teadustöö uurimiseks 
külastage ESA veebisaiti: 
http://bit.ly/29qgE6w

Uurime   lähemalt
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Mida selline prügi endast kujutab?
Kosmoses on sadu prügitükke, mis võivad rahvusvahelisele 
kosmosejaamale (ISS) ohtlikuks saada. Neid, mille trajek-
toor satub nn turvaala piiresse, jälgitakse eriti tähelepane-
likult. Sellise prügi lähenedes võidakse selle vältimiseks 
vastav manööver teha. Kui see ei ole võimalik, siis lähevad 
meeskonnad varju kosmoselaeva Sojuz.

Sõnastik
Voolund on kanderaketi aerodünaamiline otsak, mis u 110 
km kõrgusel kahes osas laiali paiskub. Dekomisjoneeritud 
tähistab satelliiti, mis on kasutusest kõrvaldatud. Maalä-
hedase orbiidi moodustab see osa Maa orbiidist, mis jääb 
madalamale kui 2000 km. Geostatsionaarne orbiit, u 36 000 
km ekvatoriaaltasandil, on kõrgelt hinnatud (telekommunikat-
siooni- ja meteoroloogiliste satelliitide tarbeks).

Kosmoseprügi: operatsioon 
Kevadpuhastus
Kosmosevallutajad teavad, et nende tegevus on olemuselt 
saastav. 2012. aastal alustati Euroopas programmiga 
Puhas kosmos (Clean Space), mille raames keskendutakse 
kolmele valdkonnale eesmärgiga saavutada puhtam 
kosmosekeskkond.

 F ilmis „Gravity“ on verd 
tarretama panev stseen, 
kus kaks satelliiti orbii-

dil kokku põrkavad, tekitades 
prahipilve. Praht tabab kos-
mosesüstikut ja rahvusvahe-
list kosmosejaama, jättes kaks 
astronauti, kes parandasid 
Hubble´i kosmoseteleskoopi, 
avakosmosesse lõksu. Paraku ei 
ole tegemist täieliku väljamõel-
disega, sest praegu puudub 

rahvusvaheline regulatsioon, 
mis kohustaks riike hävitama 
või eemaldama oma tekitatud 
kosmosejäätmeid. Hinnangute 
kohaselt tiirleb Maa orbiidil üle 
29 000 objekti, mille läbimõõt 
on üle 10 cm. Nende hulgas on 
täiesti töökorras satelliite, kuid 
samuti kanderakettide ülemisi 
järke, adaptereid ja igat muud 
liiki prügi. Et iga selline praht 
võib kosmosemissioone ohus-

tada, tulevad kosmosejäätmed 
kaardistada ja olukorra paran-
damiseks tehnoloogiad välja 
töötada.

Satelliiidi tabamine
Mitmed riiklikud agentuurid 
on ise oma algatustega väl-
ja tulnud. Euroopa algatuse 
nimi on Puhas kosmos. Kol-
mest programmi meetmest 
esimese, Cleansati eesmärgiks 
on stardi käigus tekkiva prügi 
vähendamine. Kuna kandera-

keti peakorpus ja voolund ku-
kuvad Maale, välditakse asus-
tatud piirkondi ning võimaluse 
korral kulgeb kanderakettide 
teekond mere kohal. Pärast 
starti suunatakse satelliidid 
maalähedasele orbiidile või 
geostatsionaarsele orbiidile (vt 
sõnastik). Elutsükli lõppedes 
tuleks geostatsionaarsed satel-
liidid viia nn surnuaiaorbiidile, 
et teha ruumi uutele tulijatele.
Cleansati programmi loogi-
lise jätkuna on programmi 
e.deorbit eesmärk kontrollida 
orbiidil tiirleva kosmoseprügi 
hulka. Selleks eemaldatak-
se suuremad tükid enne, kui 
need teistega kokku põrkavad. 
Õnnestumise korral tehakse e.
deorbiti missiooni käigus 2023. 
aastal katse dekomisjoneeritud 
(tegevuse lõpetanud) ESA sa-
telliit „kinni püüda“. See oleks 
maailmas esmakordne selline 
sündmus. 
Ja lõpuks hõlmab Puhta kos-
mose algatus neid kosmose-
valdkonnas tegutsejaid, kes 
töötavad ecoDesign’i program-
mis eesmärgiga ennetada prügi 
teket. Selle programmi raames 
soodustatakse materjalide ja 
protsesside kasutamist, mis 
on keskkonnasõbralikumad ja 
maavarasid säästvad. 

Esimene e.deorbiti väljakutse on ESA Envisati satelliidi kinnipüüdmine.ES
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Kosmosejäätmete 
vähendamise suunised (ÜRO, 
pdf): http://bit.ly/1UAcE60 
Puhta kosmose programm 
(ESA, pdf): http://bit.
ly/1P5LsY2 
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Kosmos inimkonna teenistuses

Kannatada saanud elanikkonna asukohtade tuvastamine, neile abi saatmiseks kõige tõhusama transpordiviisi 
valimine – need on 2000. aastal vastu võetud globaalse hoiatus- ja katastroofide ohjamise teenuse (International 
Charter on Space and Major Disasters) eesmärgid. 15 hartale alla kirjutanud kosmoseagentuuri kohustuvad andma 
oma kosmoseandmed tasuta kasutada riikidele, mida on tabanud suured loodus- või inimtekkelised katastroofid.

Kasvuhoonegaa-
side heitkoguste 
mõõtmine ja 
piiramine, suure-
mate kliimamuu-
tuste ennustamine, 
muutustega 
kohanemine... Klii-
mamuutus on 
inimkonna ees 
seisvate problee-
mide hulgas üks 
suuremaid. 50 
rahvusvaheliselt 
tunnustatud klii-
manäitajast 26 on 
vaadeldavad ainult 
kosmosest.

Metsad

Ookeanid

Metsade raadamist, mida on raske avastada maapinnalt, jälgitakse satelliidi abil, eriti rahvusvahelise algatuse REDD+ 
raames. Viimase eesmärgiks on vähendada metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kasvuhoone-
gaaside heitkoguseid. Raadamise vältimise nimel tegutsevate riikide pingutusi saab hinnata satelliitide abil.

Katastroofid
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Telemeditsiin, maapealsete telekommunikatsioonisüsteemide parendamine, haiguste likvideerimisele 
kaasaaitamine... Kosmoseressursside kasutamine on eriti tõhus tervishoiu valdkonnas ja kõige rohkem 
arenguriikides. Võimalus tuvastada isoleeritud asustatud piirkondi satelliidipiltide abil võimaldab läbi 
viia ennetavaid vaktsineerimisprogramme või ette näha putukate poolt levitatavate epideemiate riske.

Sentinel-satelliidid 
jälgivad Euroopa 
Copernicuse 
programmi raames 
kosmosest pidevalt 
ookeane, mõõtes 
temperatuuri, vee 
soolsust, hoovusi, 
merejääd, veeta-
set, pinnatuuli ja 
isegi vee keemiat 
ja bioloogiat 
(planktoni ko-
gumid), samuti 
klorofüllisisaldust. 
Satelliitide abil 
jälgitakse ka mõ-
ningaid mereloomi, 
kasutades näiteks 
saatjaid Argos.

Euroopa Maa jälgimise ja seire programm Copernicus saab varustada and-
mete ja piltidega erinevaid rände valdkonnas tegutsevaid organisatsioone. 
Neid saab kasutada, et hinnata põgenikelaagrite ulatust ning seda, kuidas 
need arenevad, samuti näiteks piiride ja salakaubanduse jälgimisel merel.

Kliimamuutus

Tervis

Ränne

Valitsustel tuleb vastu võtta raskeid otsuseid, mis puudutavad kõige olulisemaid 
probleeme. Neil võib selle ülesande täitmisel abi olla kosmoseuuringutest saadud teabest. 
Kosmosetegevustest sündinud rakendused ja teenused aitavad parandada elutingimusi 
mitmel viisil, eriti arenguriikides, aidates nii kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide 
saavutamisele.
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Põgus kohtumine 
asteroidiga
Kosmosespetsialistid võtavad asteroidi kokkupõrke 
võimalust Maaga väga tõsiselt. Jõude istumine ja 
võimaliku kohtumise ootamine ei ole teema.

 "D inosaurused surid välja, kuna 
neil ei olnud kosmoseprog-
rammi.“ Nii naljatas Arthur 

C. Clarke, ulmekirjanik ja kuulsa 
romaani „2001: kosmoseodüsseia“ 

autor. Kas meie kosmoseprogrammid 
suudavad päästa meid, vaeseid maa-
lasi, juhuslikust ja võibolla fataalseks 
osutuvast kohtumisest meteoriidiga? 
Kosmoseagentuurid on probleemiga 

tegelenud. 2016. aasta alguseks oli 
tuvastatud 14 412 maalähedast objekti, 
mis peaaegu kõik olid asteroidid, ja li-
saks veel sadakond komeeti. 1 696 ob-
jekti neist kirjeldati kui potentsiaalselt 
ohtlikke, kuna oma trajektoori tõttu 
satuvad nad Maast 7,5 miljoni km 
raadiusse ning nende läbimõõt ületab 
eelduste kohaselt 150 meetrit. Veel 
viimane arv: ohtlikeks peetavatest aste-
roididest on 157 läbimõõt üle 1 km.

Mida arvata asteroidide kõrvale-
juhtimisest?
Firmad ja kosmoseagentuurid üle 
kogu maailma töötavad praegu selle 
Maa kaitsmise küsimusega. Euroopa 
Liidu rahastatud konsortsium NEOS-
hield-2 koondab 11 Euroopa firmat 
ja uurimisinstituuti. Arendatakse välja 
vastavaid tehnoloogiaid ning uuritakse 
maalähedasi objekte. 
ESA töötab praegu kolme projektiga: 
esiteks süsteemiga, mis suudab igal 
öösel taevast skaneerida, et avastada 
siiani katalogiseerimata NEOd ja häi-
ret anda; teiseks on väikeste objektide 
puhul rakendatavate leevendusemeet-
mete väljatöötamine ning viimaseks, 
kuidas kõige suuremaid objekte 
kõrvale juhtida. Ühe stsenaariumina 
uuritakse võimalust saata kosmoselaev 
asteroidi kõrvale juhtima. Selleks on 
uurimisel ESA-NASA ühismissioon 
nimetusega AIDA.  

Milline on seal üleval ilm?
Maa atmosfääri erinevad kihid on Päikese, päikesetuulte 
ja kosmosekiirguse mõju all. Nähtust tuntakse 
kosmoseilmastiku nime all ning see võib tõsiselt häirida 
navigatsiooniteenuseid, telekommunikatsioonisüsteeme, TV- 
saadete edastamist ja metereoloogilisi teenuseid.

Sõnastik
Maalähedane objekt (near-Earth object, NEO) võib olla 
päikesesüsteemi asteroid või komeet, mille orbiidi tõttu 
ümber Päikese satub see Maa lähedusse. AIDA missiooni 
eesmärk on hinnata asteroidi mõju ja otsustada, kas seda 
kõrvale juhtida või mitte.
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Maalähedane objekt (NEO)

NEOShield-2 programm: 
www.neoshield.net 
NEO statistika: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/ 
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250 000 dollari reis

Kas kosmoseturist on 
astronaut? Kas ta peaks 
muretsema täieliku 
kindlustuskatte? Kas Kuule 
on võimalik krunti osta? 
Lugege eksperdi (täiesti 
tõsiseid) vastuseid aadressil:
http://bit.ly/28SE9UQ

Aegade jooksul on kosmose uurimine olnud 
riiklike agentuuride pärusmaa. Viimaste 
õnnistusel on erafirmad siin avamas praegu 
täiesti uut peatükki. Eesmärgiks on saata 
teie- ja minusugused orbiidile, või enam-
vähem sinnapoole.

 "K osmoses on 
viibinud ainult 
555 inimest. Virgin 

Galactic avab kosmose 
meile ülejäänutele.“ Kõlab 
kui lubadus, aga mida 
see väärt on? Energiast 
ülekeev ettevõtja Richard 
Bransoni loodud firma 
pakub tagasihoidliku 250 
000 dollari eest 2-3 tundi 
kosmoses vähemalt 100 
km kõrgusel kosmoselaeva 
pardal, mis on valmistatud 
kuuele reisijale ja kahele 
piloodile... Kuid Virgin 
Galactic ei ole üksi. Näiteks 
Airbus Defence and 
Space´i kosmoselennuk 
võib pakkuda esimesi ärilisi 
kosmoselende kõige varem 
u 2024. aastal.

Dennis Tito, pioneer
Laiaulatuslikud 
turismilennud ei ole 
tegelikult praegu veel 
võimalikud, arvestades 
märkimisväärseid tehnilisi 
probleeme, mis tuleb 
ületada. Samas ei ole 
kosmoseturismi idee enam 
väga utoopiline. 2001. aasta 
aprillis sai Dennis Titost 
esimene „tavamaalane“, kes 
käis kosmoses; ta sõitis sinna 
kosmoselaeva Sojuz pardal 
ning  viibis rahvusvahelises 
kosmosejaamas (ISS). 
Kosmoseturismi projektid, 
millega kaasneb suurel 
hulgal meedia tähelepanu, 
toovad esile uue ja palju 
laiema fenomeni – kosmose 
uurimise avamine erasektori 
firmadele. Kuni viimase 
ajani oli see riikide 
pärusmaa, kes tegelesid 
uurimisega oma riiklike 
agentuuride ja/või Euroopa 
Kosmoseagentuuri kaudu. 
Nüüd aga investeerivad 
(eriti USA) ettevõtjad 
miljoneid dollareid 
tehnoloogiatesse, 

Virgin Galacticu kosmoselaeva SpaceShipTwo katselend.

Dennis Tito (vasakul) oli esimene kosmoseturist. 2001. aastal reisis ta kosmoselaeva 
Sojuz pardal rahvusvahelisse kosmosejaama koos Vene kosmonautide Talgat Musaba-
jevi (keskel) ja Juri Baturiniga (paremal).

mis võimaldavad 
kosmoseunistustel 
reaalsuseks saada või 
alustavad väiksemamahulisi 
projekte, näiteks CubeSats 
või õhupallide läkitamine 
kosmose piirile.

Space 4.0
NASA on pidevalt 
arendanud oma 
kosmosesõidukeid 
ise, kuid 2010. aastal 
muudeti suunda, tehes 
atraktiivseid ettepanekuid 
kosmosesõidukite 
arendamiseks ja 
valmistamiseks, mis 
mõeldud astronautide 
transportimiseks ISS-
ile.  NASA valis välja 
ning toetab praegu kolme 
projekti (Boeing, SpaceX ja 
Sierra Nevada). 
Euroopas usub ESA 
peadirektor Jan Wörner, 
et oleme nüüdseks 
astunud Kosmos 4.0 
ajastusse. Selle mõte on, 
et kosmos on nüüd meie 
igapäevase elu lahutamatu 
osa ning selles võib näha 
inspiratsiooniallikat. 
Selline muutus on toonud 
uued väljakutsed. Need 
on seotud suhetega 
ühiskonnaga, kosmose 
kasutamisega ärilistel 
eesmärkidel, tööstussektori 
muutuva osa ja koostöö 
suurenemisega. 
Kirjutamisel on uus 
peatükk ajaloos. 
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Rosetta & Philae täiesti 
ebamaised seiklused
Avalikkus on suuremate kosmosemissioonide jälgimisest sageli 
väga huvitatud. Kuid suur osa inimesi ei tea tegelikult, millega 
on tegemist ja millised on probleemid. Võtame näiteks Rosetta 
missiooni. Selle tähelepanuväärsed tulemused kinnitavad vähemalt 
23 aasta pikkust teadlaste rasket tööd ja pingutusi kulisside taga.

 Rosetta ettevalmistused kestsid 11 aastat. Missioon otsustati 
korraldada 1993. aastal. Algselt oli selle eesmärk jõuda komeedini 
46P/Wirtanen, kuid pärast seda, kui Rosetta start aasta võrra edasi 
lükati, valiti eelmise asemele komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko.

 2004. aasta 2. märtsi varajastel tundidel toimus Rosetta start 
Ariane 5 raketiga Euroopa kosmodroomilt Kourous Prantsuse 
Guajaanas. Rosetta kaal oli 2,9 tonni, sh 1,7 tonni kaaluv kütus, ning 
see oli varustatud päikeseelementidega, mille pikkus oli 32 meetrit. 
Rosetta pardal oli robotmaandur Philae ja 11 mõõteinstrumenti. 

 Rosetta jätkas komeedi uurimist kuni 2016. a. sep-
tembrini, mil see pidi kavade kohaselt seal maabuma. 
See viimane faas tähistas Rosetta elukäigu lõppu pärast 
12 aastat ustavat teenistust.

 Komeedi 67P tuuma uuringute tulemused tõstatavad 
suuri lootusi meie päikesesüsteemi päritolu saladuse 
lahendamise osas, samuti annavad parema arusaami-
se mehhanismidest, mis määravad planeedisüsteemide 
moodustumist teiste tähtede ümber. Komeetide koostis 
on sama mis päikesesüsteemil selle algetappides, oma 
varajases lapsepõlves rohkem kui 4,6 miljardit aastat 
tagasi.
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 Enne 67P lähedussae jõudmist lendas Rosetta 
kolm korda mööda Maast ja üks kord Marsist ning 
lähenes asteroididele Steins ja Lutetia. Rosetta 
lähenes Päikesele viis korda, kattes kokku 6,4 mil-
jardit kilomeetrit.

  Missiooni õnnestumiseks tegid tööd kokku  
50  alltöövõtjat ja 2000  inimest 14 riigist. Üritu-
se kogumaksumus oli 1,4 miljardit eurot, millest 
ainuüksi Philae moodulile kulus 200 miljonit. Mis-
sioon toimus ESA juhtimisel tänu liikmesriikide ja 
NASA panustamisele.

 Rosetta kaardistas viie kuu jooksul põhjali-
kult komeedi pinda, samuti tehti olulisi mõõt-
misi selle gravitatsiooni, massi ja kuju vald-
konnas. Rosetta uuris ka tolmurikast gaasilist 
atmosfääri, mida nimetatakse koomaks, ning 
analüüsis plasma keskkonda ja selle suhet Päi-
kese välise atmosfääriga ehk päikesetuulega.

Vaadake ikka uuesti ja 
uuesti Rosetta ja Philae 
täiesti ebamaiseid 
seiklusi: http://bit.
ly/1tADJw8

 Philae maandur sai oma nime Niiluse jõe saare järgi, 
kust leiti obelisk, millel leiduv raidkiri aitas dešifreerida 
kirja Rosetta kivil. Rosetta jõudis 67P juurde 6. augustil 
2014. Pärast esialgset vaatlust ja maandumiskoha vali-
kut saadeti Philae komeedi poole ning see maandus 12. 
novembril 2014.

Uurime   lähemalt
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„Kosmosega tegelevad asutused 
peavad vastu võtma eetilise seisukoha“
Miks me üldse kosmosesse läheme? Mida me sinna tegema läheme ?   
Kas kosmose kasutamisel on eetilised piirid?  Esitame need 
küsimused asjatundjale, Jacques Arnouldile.

ENNE KOSMOSELENDUDE ALGUST TUN-
DIS INIMKOND MAAILMARUUMI SUHTES 
LIGITÕMMET JA HIRMU KORRAGA.  MIS OLI 
SELLE PÕHJUSEKS?
Taevas tõmbab ligi ja samas hirmutab 
kõiki kultuure. See nähtub juba esimestest 
kunstilistest eneseväljendustest, mütoloo-
giast, kosmogooniast [teooriad ja müüdid 
universumi tekkest]. Euroopa traditsioonis 
oli meie kohal laiuv ruum kuni 17. sajandini 
kättesaamatu kosmos, peaaegu täiuslik ning 
pooljumalik. Kuid siis näitas Kepler meile, 
et kosmos ja Maa on üks ning et ühel päeval 
on meil võimalik seda uurida.

KAS ME EI PEAKS KOSMOSE SAASTAMIST 
LÕPETAMA?
Meie nägemuses on taevas täiuslik ja püha 
paik. Satelliite orbiidile saates ei ole meie 
eesmärk kosmose reostamine, vaid meid 
tõukab tagant teadmishimu. Hubble´i 
saatmine universumist pilte tegema on 
erakordne teekond. Maa suunal tegutsevad 
satelliidid aitavad meil koos paremini elada. 
Püha ei tähenda seda, et midagi ei tohi puu-
dutada, vaid pigem seda, et midagi ei tohi 
teha, kuidas juhtub.  

KAS PEAKSIME KOSMOST KOLONISEERIMA?
Inimesed on seda küsimust esitanud kos-
moseajastu algusest saadik. Leidub neid, kes 
on tõsiselt vastu. Teised ütlevad, et kosmo-

seuuringud tähedavad elu otsimist. Tõepoo-
lest, küsimus ei ole selles, kas meil on õigus 
kosmost koloniseerida, vaid kas peaksime 
andma endale loa sellist õigust võtta.

KUIDAS ON AGA LOOD KOSMOSES LEIDUVA-
TE MINERAALIDE KASUTAMISEGA?
USA ja Luksemburgi projektid annavad 
võimaluse kosmoseõiguse ülevaatamiseks, 
mis ajaloo jooksul on USA-le küllaltki suure 
vabaduse andnud.  Tänapäeval pakuvad era-
sektori firmad tõhusaid ja odavamaid tee-
nuseid, selle taga on mõte, et kosmos annab 
tulu, mis on osa liberaalsest lähenemisest. 
Mida aga teeme tulevikus kosmosepionee-
ride seisukohaga, kes soovisid, et kosmos 
oleks inimkonna ühine vara? Arutelu on 
praegu alles algusfaasis.

KAS ÜTLEKSITE, ET KOSMOSEÕIGUS PAKUB 
TEATUD MAAILMAKODANIKU STAATUST? 
Jah, teatud kombel. Näeme, kuidas sellist 
ühise pärandi põhimõtet rakendatakse 
ookeanisügavustes ja Antarktikas.  Kuid 
isegi taevast on näha looduslikke piire nagu 
ookeanid ja mäed. Me peame küll mõtlema 
sellele, mis meid seob, aga ka sellele, mis 
meid ainukordseks teeb.

KAS INIMESED PEAKSID MINEMA KOSMO-
SESSE?
Ma ei ole veel leidnud head kosmoseuu-
ringute filosoofiat. Küsimus, kas peaksime 
kosmost uurima, jääb alati püsima. Eetika 
võimaldab heita olukorrale valgust ja seda 
rikastada, et teha otsuste tegemist lihtsa-
maks.  Vastus sõltub ajastust ja kättesaa-
davatest ressurssidest. Praegu arvatakse 
Euroopas, et inimesed peavad kosmost 
avastama koostöös, kuna see nõuab märki-
misväärseid ressursse.

INIMESED SAAVAD KASU ERINEVATEST 
SATELLIITIDE SAADETUD ANDMETEST, KUID 

Kellele kosmos 
kuulub?
Hulk ettevõtjaid, kellest 
mõned on kuulsad ja 
paljud väga rikkad, 
on viimaste aastate 
jooksul end sidunud 
kosmoseavastustega. 
Nende motivatsioon on 
olnud erinev. SpaceXi 
kanderakett (Elon 
Musk), Virgin Galactic’u 
kosmoseturism (Richard 
Branson) ja Blue Origini 
New Shepard (Jeff Bezos) 
on mõned sadadest 
projektidest, mida 
nimetatakse New Space 
(Uus kosmos). Lisaks 
sellele soovib Luksemburg 
ligi meelitada firmasid, 
mis on spetsialiseerunud 
asteroididel leiduvate 
ressursside kasutamisele.

Ülevaateefekt
Me lendasime kosmosesse 
ja avastasime... Maa, ning 
saime teadlikuks selle 
ilust ja haprusest. 
See ongi ülevaateefekt. 
Tekst, mis viitab 
kosmosereisidele enne 17. 
sajandit, kuulub Lucien de 
Samosatele (u 120 AD), 
räägib Jacques Arnould. 
Tema kangelane võtab 
raisakotka tiiva ja lendab 
Kuule. Ning esimese 
asjana vaatab ta sealt 
Maad. Gagarini esimesed 
sõnad olid „Ma näen 
Maad,  see on nii ilus!”  
See on meile tähiseks veel 
pikaks ajaks.“
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KES NEID ANDMEID KONTROLLIB? KAS EI 
OLE OHTU, ET ILMUB SUUR VEND?
Selline oht on olemas. Tehniline oskustea-
ve peaks olema osa üldisemast arutelust, 
hõlmates kõiki ühiskonna rühmi.  Minu 
arvates ei ole privaatsus peamine, mis on 
kaalul.  Olulisem on vastutus, mille paneb 
teadmine andmetest nendele, kelle valduses 
andmed on.

MA PEAN RÕHUTAMA, ET AJALUGU POLE 
KUNAGI KUNI PRAEGUSE AJANI „PAKKU-
NUD“ VÕIMALUST SIDUDA TOTALITAARSED 
REŽIIMID SELLISTE SEKKUVATE JA TÄIUSLI-
KE TEHNOLOOGIATEGA...
Suure Venna oht, kes oleks oluliselt suu-
rem kui Orwellil, on kindlasti olemas. See 

Jacques Arnould on eetikaekspert 
CNESis, Prantsuse kosmoseagen-
tuuris. Ta on ka raamatu “Demain 
l’espace" autor.

„Kuid isegi taevast on näha looduslikke 
piire nagu ookeanid ja mäed. Me peame 
küll mõtlema sellele, mis meid seob, aga 
ka sellele, mis meid ainukordseks teeb.“ 
J.Arnould

Käesolevas artiklis käsitletud 
probleemidest võite rohkem 
lugeda Jacques Arnould´i 
raamatust"Demain l’espace" 
by  (avaldanud Cherche-Midi, 
prantsuse keeles). Rohkem 
teavet leiate aadressil 
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

probleem on fundamentaalne. Küsimus ei 
puuduta ainult Ühendriike. Google teab 
praegu minust üsna palju.  See on aga alles 
algus. Eetika ei anna neile küsimustele vas-
tust, kuid annab meile võimaluse selliseid 
küsimusi esitada ja jagada.

KAS EI OLE SELLISTE KÜSIMUSTE LISAMI-
NE TEHNILISSE OTSUSTAMISPROTSESSI 
ÜLIMALT OLULINE?
Kui me ei tea, kuhu oleme minemas, siis 
satume valele teele. Esimene küsimus, 
mida peaksime endalt küsima: miks me 
seda teeme ja mis on meie eesmärk? Minu 
järeldus on, et otsuseprotsessis osalevates 
kosmoseorganites peab olema selgesõnali-
selt hõlmatud eetiline moment. ES

A

Uurime   lähemalt
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Raadiod vahen-
davad uskuma-

tut uudist, et kõik 857 Maa 
ümber tiirlevat satelliiti on 
rivist väljas.

Suuremad lin-
nad Aasias, Ve-

nemaal ja Euroopas kannata-
vad hiiglaslike liiklusummikute 
all. Peamiste Euroopa logisti-
kakeskuste ümber Rotterdamis 
(Holland), Hamburgis (Saksa-
maa), Barcelonas (Hispaania) 
ja Rungises (Prantsusmaal), 
seisavad tuhanded rasked 
kaubaveokid. Ilma satelliidisig-
naaalideta on GPS-süsteemid 
maas, kuid autojuhid ei tule 
enam toime vanade paberil 
kaartide abil orienteerumisega.

USA ilmatee-
nistused on 

paanikas. Käes on orkaani-

Brüsseli 
ajavöönd

ESA valvetiim on hämmin-
gus – mitmed ekraanid on 
äkki lihtsalt mustaks muutu-
nud. Tundub, et kujutisi mit-
metelt Maa seiresatelliitidelt 
ei edastata enam. Luuakse 
kriisiüksus.

Võetakse ühen-
dust samasu-

guste tiimidega NASAs, kes 
on täheldanud sama nähtust. 
Näib, et kõik satelliidiühen-
dused on „õhku lennanud“.

Minu (põrgulik) päev ilma 
satelliitideta
Kõikide satelliitide täielik ja massiivne avarii toob kaasa 
pretsedenditu ülemaailmse kaose. Ühe uskumatu päeva 
kirjeldus. (Tegemist on väljamõeldisega.)

hooaja keskpaik, kuid paari 
järgmise päeva prognoos on 
pehmelt öeldes ebamäärane. 
Sondmõõtepallide ja -raket-
tide edastatud teabest ei ole 
satelliitide puudumisel just 
eriti palju abi. Valges Majas 
kutsutakse kokku erakorrali-
ne koosolek, kus arutatakse 
mitmete suurte Florida lin-
nade ennetavat evakueeri-
mist.

Nimekiri fir-
madest, mis on 

sunnitud töötajaid vallanda-
ma – vähemalt paariks päe-
vaks – kasvab aina pikemaks. 
GPSiga ühendatud tööriista-
deta peatuvad kaevetööd ja 
sildade, tunnelite, hoonete 
jne. ehitustööd.  Tuleb tagasi 
minna 20. sajandi mõõteinst-
rumentide kasutamisele. Appi 
palutakse pensionile läinud 
töötajaid. D
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Olümpiamän-
gud on alanud, 

kuid otseülekanded ei ole või-
malikud. Piletite hind lendab 
lakke. Staadionile minek on 
muutunud ainsaks mängude 
jälgimise võimaluseks. 

Finantsteenused 
ei ole võimeli-

sed tehinguid sünkroonima 
ja sulgema, sularahaauto-
maadid lõpetavad töö, must 
kuld ei voola enam mööda 
naftatorustikke, põllumehed ei 
saa traktoreid täpselt juhtida.  
Näib, et suur osa majandus-
sfäärist on halvatud.

Maailma kos-
moseagentuu-

rid annavad välja ühise pres-
siteate. Rikke põhjus on leitud. 
See puudutab kõiki satelliite. 
Intsidendi põhjustas ootamatu 
hiiglaslik plahvatus päikesel. 
Kulub nädal, alles siis olukord 
normaliseerub.

Teleuudistes teatatakse, et rike on tabanud 857 satelliiti.

Vaadake väljamõeldud 
teleuudist satelliidirikkest
http://bit.ly/28W3iNy
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