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SIHTFINANTSEERIMISE TAOTLUS 2002.A. 
Reg. nr. ............................ (täidab Haridusministeerium) 

 
TEEMA: Atmosfääriprotsesside dünaamiline ja statistiline modelleerimine 
 
TEADUS- JA ARENDUSASUTUS:   Tartu Ülikool 
Postiaadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu,  Pank: EÜP 461 a/a nr: 10102000114004 osak.: Tartu 

Prorektor    Prof. H. Everaus  Tel:  27 375610    Faks:   27 375440   e-post: teadus@ut.ee 

 
TEADUSVALDKOND: atmosfäärifüüsika  1.4   (100%) 
 
TEEMA KESTUS:  Algus: jaanuar 2002. a.  Lõpp: detsember 2006. a. 
 

TEEMA JUHT:  
Eesnimi    Hannes     Perekonnanimi     Tammet    Sünniaasta   1937        Allkiri: 
Teaduskraad    füüsika-matemaatikadoktor       Ametikoht    korraline professor 
 
TEEMA TÄITJAD: 
    Nimi ja eesnimi Sünniaasta Teaduskraad Ametikoht Koormus 
   senine kavandatud 
1. Rõõm, Rein 1945 f.-m. kand. v-teadur v-teadur** 1.0 
2. Salm, Jaan 1937 f.-m. kand. v-teadur v-teadur 1.0 
3. Mirme, Aadu 1945 filos. doktor v-teadur v-teadur 1.0 
4. Kikas, Ülle 1949 filos. doktor teadur v-teadur 1.0 
5. Tamm, Eduard 1935 f.-m. kand. dotsent v-teadur 0.5 
6. Mölder, Meelis 1961 filos. doktor *** v-teadur 1.0 
7. Parts, Tiia 1943 keemiakand. teadur teadur 1.0 
8. Luts, Aare 1962 filos. doktor  teadur teadur 1.0 
9. Noppel, Madis 1951 f.-m. kand.  teadur teadur 1.0 
10. Hõrrak, Urmas 1961 magister* teadur teadur 1.0 
11. Tisler, Priit 1965 magister *** teadur 1.0 
12. Kaasik, Marko 1966 filos. doktor teadur teadur** 1.0 
13. Männik, Arne 1972 magister* doktorant teadur 1.0 
14. Okulov, Oleg 1973 magister* doktorant teadur 1.0 
15. Kimmel, Veljo 1965 magister* doktorant teadur 1.0 
16. Tammet, Hannes 1937 f.-m. doktor k. prof. k. prof.**** 1.0 
17. Ohvril, Hanno 1946 f.-m. kand. dotsent dotsent 1.0 
18. Post, Piia 1963 filos. doktor lektor lektor 1.0 
19. Teral, Hilda 1940 f.-m. kand. lektor lektor 1.0 
20. Vana, Marko 1972 magister* assistent assistent 1.0 
 
*) doktoritöö lõpetamisel, kaitsmine kavas 2001. a. 
**) tuleb Tartu Observatooriumist üle Tartu Ülikooli koosseisu sihtprogrammi avamisel. 
***) töötab välismaal ja on avaldanud soovi tulla tööle Eestisse kavandatud ametikohale. 
****) emeriteerub 2002. a., siis võtab programmi juhtimise üle Rein Rõõm ning Hannes 
Tammet kavandab jätkata tööd 0.5 koormusega vanemteaduri kohal 



 
TEEMA ANNOTATSIOON: 
Töö eesmärk on uurida ja modelleerida atmosfääriprotsesse pidades silmas rakendusi keskkon-
nakaitses, meteoroloogias ja klimatoloogias. Täiustatakse atmosfääri hüdrodünaamilist teooriat 
ja sellele rajanevaid kõrglahutusega mittehüdrostaatilisi teoreetilisi mudeleid ning nendele tugine-
des numbrilise ilmaennustuse meetodeid ja tarkvara. Luuakse eestikeskne uue põlvkonna ilma-
ennustusmudel ja arendatakse saastelevimudeleid. Tehakse eksperimentaalseid ja teoreetilisi 
alusuuringuid atmosfääriaerosooli arengumehhanismide selgitamiseks eritähelepanuga gaas-
osakesed transformatsiooni ning klastrite ja nanomeeterosakeste mõõtmespektri dünaamika 
probleemidele. Eksperimentaaluuringute tagamiseks jätkatakse Tartu Ülikoolis loodud aerosoo-
limõõtmismeetodite ja tehnika arendamist. Korraldatakse atmosfääriaerosooli ja klasterioonide 
mõõtmisi alusuuringute tarvis ja õhukvaliteedi hindamiseks. Uuritakse Eesti kiirguskliimat, pöö-
rates tähelepanu päikese otsekiirguse ajalis-ruumilisele dünaamikale ning ultraviolettkiirguse osa-
le aerosoolitekkes ja seostades kiirguskliima mudeli atmosfääriaerosooli ning atmosfääri dünaa-
mika mudelitega. Hinnatakse Eesti kliimatrende ja inimtegevuse osa kliimamuutustes. Rajatakse 
Eesti atmosfääri andmebaas, mis koondab meteoroloogilisi, aktinomeetrilisi ja õhusaasteseire 
andmeid. Andmebaasi kasutatakse dünaamiliste ilmaennustusmudelite ja saastelevimudelite tes-
timiseks ning statistiliste mudelite koostamiseks, mis lubaks hinnata ja prognooside saastekoor-
musi ning terviseriske. Arendatakse internetiressursse meteoroloogiliste ja õhusaasteandmete 
ning prognooside operatiivseks avalikustamiseks. 
 
TEEMA FINANTSEERIMINE 2002. A. SUMMAS (taotlus):   2 100 000 krooni 
 
Palk+maksud:  1747620 Aparatuur: 175000 Lähetused: 50000 Teadustöö kulud: 127380 

 
Selgitus: Kulude arvutus on esitatud lisas. Taotletava sihtprogrammi teaduskollektiiv moodustub 
põhiosas seni sihtprogramme 0180070s98 (finantseerimine 2001. aastal 1000000 krooni) ja 
0060057s98 (finantseerimine 2001. aastal 415000 krooni) täitnud töötajatest. Taotletava siht-
programmi avamisel 2002. a. jaanuaris on sihtprogramm 0180070s98 kavakohaselt lõppenud 
ja sihtprogramm 0060057s98 lõpetatakse seoses uue teema avamisega, sest viimase programmi 
ülesanded lähevad täies ulatuses üle taotletava uue sihtprogrammi koosseisu. 
 
Teadus- ja arendusasutuse nõukogu otsus nr.  
(mitme asutuse puhul eraldi iga asutuse kohta) 
 
 
 
Esimees:   allkiri    kuupäev 
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Kulude arvutus 

 
Personalikulude arvutamisel on lähtutud Tartu Ülikoolis 2001. a. esimesel poolel kehtivatest 
miinimumpalkadest. Teatavasti kavatseb Tartu Ülikool 2001. a. teisel poolel teadurite miini-
mumpalkasid suurendada, mispuhul suureneb ka alltoodud eelarve. Teema potentsiaalsete 
täitjate nimekirjas on 9 teadurit, kulude arvutamisel on kokkuhoiu vajadust silmas pidades 
võetud arvesse ainult 7 teaduri ametikohta. Põhjus: teadurikandidaatidest neli on praegu kas 
viimase aasta doktorandid või ei tööta Eestis. Nende nelja kandidaadi vahel on kavas 
korraldada konkurss kahe teaduri ametikoha täitmiseks. 
 
5.5 vanemteadurit, kuupalk 9000 kr.: 5.5*9000*12*1.33 = 790020 kr. 
7 teadurit, kuupalk 6000 kr.: 7*6000*12*1.33 = 670320 kr. 
4.5 insener-tehnilist töötajat, kuupalk 4000 kr.: 4.5*4000*12*1.33 = 287280 kr. 
Personalikulud kokku  1747620 kr. 
Teadustöö ja lähetuskulud ca 10% personalikuludest: 177380 kr. 
Väikeaparatuuri kulud ca 10% personalikuludest: 175000 kr. 
Kõik kavandatud kulud kokku:   2100000 kr. 
 
Eelarvesse ei ole võetud suurte numbriliste ülesannete lahendamiseks vajaliku klasterarvuti mu-
retsemise kulu. Kuna klasterarvuti on järk-järgult laiendatav, siis on kavas esimesel aastal mu-
retseda tuumikaparatuur hinnaga ca 300000 krooni, milleks aga otsitakse vahendeid teistest 
allikatest. 


