
Euroopa kosmosenäitus  
Space Expo

Avasta kosmos  
oma elus

EL valmistab ette Euroopa kosmosepoliitikat ja loob tugevat 
Euroopa kosmoseprogrammi. Need algatused on eluliselt 
tähtsad meie ühiskonna kasvule ja arengule ning neil on 
meie elule otsene hõlbustav mõju.

Üle-euroopalise kosmosepoliitika loomine näitab ELi võimet 
võtta enda kätte juhtohjad strateegiliselt tähtsates küsimus-
tes, mis seovad mitmeid valdkondi-telekommunikatsioonist 
humanitaarabini.

Kahe Euroopa tipp-kosmoseprogrammi, Galileo (globaalne 
navigatsioonisüsteem) ja Copernicuse (globaalne keskkonna 
ja ohutuse jälgimise süsteem) kaudu tugevdab Euroopa nii 
oma võimet mereuuringute, piirikontrolli ja kosmoseuurin-
gute alal, kui ka suutlikkust tagada ELi liikmesriikidele pääs 
kosmosesse.

Euroopa kosmosepoliitika tagab Euroopale kosmoses juhtiva 
ning olulise rolli ning peab võimaldama kodanikel saada 
kosmosetehnoloogiatest suurimat võimalikku kasu, paran-
dama konkurentsivõimet, tekitama majanduskasvu ja looma 
töökohti.

Kosmoseuuringud – uued ideed parema tuleviku tarbeks
Euroopa Komisjoni kosmoseuuringute valdkond moodus-
tab Euroopa kosmosepoliitikast tähtsa osa ja täiendab liik-
mesriikide ning teiste osapoolte, sealhulgas ka Euroopa 
Kosmoseagentuuri (ESA) jõupingutusi.

Euroopa on tegutsenud kosmoses juba aastakümneid. See 
tegevus ulatub kanderakettidest ja kosmoseuuringutest kuni 
ühiskonnale mõeldud satelliidirakendusteni.

Kosmoseuuringud annavad panuse oluliste eesmärkide 
saavutamisel transpordis, põllumajanduses, kalanduses, 
kriisijuhtimises, humanitaarabis ja teistes valdkondades. 
Kosmosetehnoloogial põhinevad teenused võimaldavad 
kaasaegsel ühiskonnal tõhusalt toimida. Nii näiteks edasta-
vad satelliidid reaalajas uudistesaateid, teevad võimalikuks 
moodsa navigeerimise ning lubavad ilma ennustada.

Euroopa kosmosepoliitikaKosmos kodanike teenistuses
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kosmosenäitusele Space Expo!Tere tulemast Euroopa 
GALILEO ja EGNOS

Globaalne täpsus, töökindlus ja sõltumatus CopernicusHoiab planeedil silma peal

See ainulaadne rändnäitus toob teieni näiteid suurest hulgast 
kasulikest asjadest, mida kosmos Euroopale annab! Siin 
saab vaadata, katsuda ja kogeda kõike seda, mida Euroopa 
kosmoses ja kosmosegateeb ning kuidas need algatused 
meie elu juba praegu paremaks muudavad.

Tänu Euroopa Liidu investeeringutele mood-
saimasse satelliitnavigatsiooni (Galileo 
ja EGNOS) ja maaseire (Copernicus)  
teenustesse on kodanike elu kõik-
jal Euroopas turvalisem, tõhusam 
ja keskkonnasõbralikum. Lisaks 
sellele peavad ELi kosmosep-
rogrammi teenused ja raken-
dused looma ka globaalseid 
ärivõimalusi ning aitama toe-
tada töökohtade loomist ja majan-
duskasvu ka kaugemas tulevikus. 

Globaalse satelliitnavigatsiooni rakenduste turu maht peaks 
selle aastakümne lõpuks ulatuma 240 miljardi euroni.  
Satelliitnavigatsioonil põhinevad teenused moodustavad 
7% sisemajanduse kogutoodangust – Euroopas 800 mil-
jardit eurot. Uuringud näitavad, et Galileo võiks esimese 
20 aasta jooksul panustada Euroopa majandusse kuni 90 
miljardit eurot.

Galileo kõrval kasutab ka Copernicus kosmoses ja maa peal 
kogutud andmeid selleks, et aidata meil paremini mõista 
kliimamuutust ning keskkonnaprobleeme, jälgides näiteks 
ookeanide seisundit ja atmosfääri koostist. Copernicust 
saab kasutada ka turvalisuse huvides, näiteks piirivalves. 
Copernicust saab kasutada ka turvalisuse huvides, näiteks 
piirivalves. Copernicus peaks eelduste kohaselt võrreldes 
investeeringuga tooma sisse kuni kümnekordselt. OECD 
teatel võib globaalne maaseireandmete turg 2017. aastaks 
kasvada kuni 3 miljardi euroni aastas.

Lisaks sellele on Euroopa kosmosetööstuse aastane väärtus 
praegu 5,4 miljardit eurot ja sektor annab tööd enam kui  
31 000 kõrge kvalifikatsiooniga töötajale.

Euroopa kosmosenäitusel Space Expo kutsub Euroopa 
Komisjon koos kohalike partneritega kogema elu Maal ... 
mille kosmos on paremaks muutnud!

Euroopa globaalne satelliitnavigatsioo-
nisüsteem Galileo pakub sõltumatut 
positsiooneerimis-, navigatsiooni- 
ja ajastusteenust ning on sama-
aegselt kasutatav nii Ameerika 
GPS- kui Vene GLONASSi süstee-
midega, pakkudes suurepärast 
ühisvõimekust.

Galileo koosneb 30 satelliidist, mis 
tiirlevad ümber Maa 23 000 kilomeetri 
kõrgusel, pakkudesviit teenust:
1. Open Service: avalik, tasuta ning kõigile kättesaadav
2. Public Regulated Service: turvaline, krüpteeritud signaale 

kasutav teenus valitsussideks
3. Search & Rescue Service: Euroopa panus rahvusvahelisse 

Cospas-Sarsati otsingute ja päästesatelliitsüsteemi
4. Safety-of-Life Service: ohutusteenus, praegu EGNOSe näol kät-

tesaadav lennundusele, Galileo parandab teenuse taset veelgi
5. Commercial Service: äriteenus- ülimalt täpsed ja usaldus-

väärsed andmed professionaalsetele kasutajatele

EGNOS – Euroopa esimene satelliitnavigatsioonisüsteem
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem EGNOS parandab amee-
riklaste GPSi täpsust Euroopa kohal ning teeb selle sobivaks 
ka ohutuskriitilistes rakendustes, näiteks lennukite juhtimisel 
ja laevade navigeerimisel kitsastes kanalites.

EGNOS annab GPSi kohta korrigeerivat infot, võimaldades 
eurooplastel kasutada täpsemaid andmeid ning parandada 
olemasolevaid või luua uusi teenuseid. Ühtlasi kontrollib EGNOS 
süsteemi usaldusväärsust, mis on seotud küsimusega, kui suur 
osa infost on õige ja usaldatav.

EGNOS koosneb kolmest satelliidist ja maapealsete jaamade 
võrgustikust, pakkudes kolme teenust:
1. Open Service: tasuta ning avatud igaühele, kel on EGNOSega 

ühilduv GPS-seade.
2. Safety-of-Life Service: ohutusteenus edastab usaldusväärsus-

teate, mis hoiatab igasugustest GPS-signaaliga seonduvatest 
probleemidest 6 sekundi jooksul. See on tähtis olukordades, 
kus satelliitnavigatsioonist sõltuvad elud. Tsiviillennunduse 
tarbeks sertifitseeriti EGNOS 2011. aastal.

3. EDAS- EGNOSe andmepääsuteenus: edastab EGNOSe teavet 
reaalajas interneti kaudu.

Copernicus on Euroopa algatus loomaks iseseisvat Maaseire 
võimekkust, mis parandab Euroopa kodanike heaolu ja tur-
valisust.

Meie elustiilis on toimumas suured muutused. Tulevaste 
põlvede heaolu sõltub tõhusast keskkonnapoliitikast ja 
kiirest tegutsemisest meie turvalisuse huvides. Praegustele 
probleemidele reageerimiseks vajavad otsustajad 
usaldusväärset teavet selle kohta, kuidas ja 
miks meie planeet ja kliima muutuvad. 
Copernicus ongi Euroopa vastus teravale 
vajadusele täpse, kindla ja õigeaegse 
keskkonnateabe järele.

Kuidas Copernicus töötab
Maa seiresatelliitidelt, maapealsetelt 
anduritelt, atmosfääriseirest ja ookeani 
poidelt pärinevaid andmeid kasutades 
annab Copernicus tähtsat keskkonnateavet 
kaartide, andmekogude, aruannete ja suunatud 
hoiatuste ja muul moel.

Oma eriteenustega katab Copernicus palju olulisi valdkondi. 
Maa-, merekeskkonna- ja atmosfääriseireteenused toetavad 
keskkonnaalase seadusandluse loomist ja hoiavad silma peal 
selle rakendamisel ja mõjudel. Need teenused aitavad meil 
ühtlasi paremini mõista kliimamuutust ning luua mõjusamaid 
leevendus- ja kohanemiskavasid.

Tänu kiirele seire- ja kaardistamisvõimele toetab Copernicuse 
kriisijuhtimisteenus abitegevust loodus- ja tööstusõnnetuste 
ning humanitaarkriiside korral kogu maailmas.

Miks Copernicus?
Ühtne Maa vaatlus- ja jälgimissüsteem annab paremat, 
kiiremat ja kuluefektiivsemat teavet. See loob uusi turge ja 
töökohti ning aitab Euroopa majandusel kasvada.
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Euroopa kosmosenäitus Space Expo
Avasta kosmos oma elus!

ko g e m a
•  kahe esimese Galileo satelliidi orbiidielsaatmist 

Euroopa kosmodroomilt Prantsuse Guajaanas

v a a t a m a
•  kuidas Copernicus hoiab silma peal meie atmosfääril ning 

osutab teenuseid, mis meid igapäevaselt aitavad, nagu reaal-
ajas hoiatused halvast õhukvaliteedist või UV-kiirguse prog-
noosid, mis aitavad meil päikese kahjuliku mõju eest hoiduda

t u t v u m a
•  kuidas EGNOS säästab 1000-hektarise talu oma-

nikule enam kui 12 000 eurot tänu kütuse kokku-
hoiule ning aitab oluliselt heitmeid vähendada

k u u l a m a
•  eksperte, kes kirjeldavad mitmeid viise,  

kuidas kosmosetehnoloogiad aitavad meie 
elu juba praegu paremaks muuta

u u r i m a
•  meie Maad, ookeane, mägesid ja jõgesid ning 

nägema neid nii nagu ei kunagi varem

a v a s t a m a
•  kuidas Copernicuse ööpäevaringne kriisijuhtimistee-

nus on päästnud arvukaid elusid humanitaarkriisi-
des, loodusõnnetustes ja teistes kriisiolukordades

u u d i s t a m a
• kogu Galileo süsteemi ülesehitust ja vaatama,  

kuidas satelliidid ümber maakera tiirlevad
• meie planeedi ilu ja haprust ning arvutuid viise,  

kuidas inimtegevus selle õrna tasakaalu muudab

ko h t u m a
•  pilootide, autojuhtide, põllumeeste ja maa-

mõõtjatega ning uurima, kuidas aitab kosmos 
neil oma igapäevast tööd paremini teha

t e a d a  s a a m a
•  kuidas lähitulevikus hakkab Copernicus  

peaaegu reaalajas andma teavet naftaleke-
test, võimaldades nende tekkekohti tuvastada

E u r o o p a  k o s m o s e n ä i t u s  S p a c e  E x p o  k u t s u b  t e i d  . . .

7

S
ä ä s t e v  a r e n g  j a  e n e r g

i aMeie olemasolevate 
energiavarude haldamine on 

sama oluline kui uute ressursside 
jätkusuutlik arendamine. Vaadake, 
kuidas Copernicus valmistab meid 
selles osasette tulevikuks, aidates 

paremini mõista olevikku.

Copernicus on Euroopa 
Maaseire programm. See annab 
usaldusväärset teavet, mis aitab 

meil oma planeeti paremini 
mõista ja oma elukeskkonda 

säästvalt hallata.
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C o p e r n i c u s

Tutvuge arvukate 
võimalustega, kuidas 

satelliitnavigatsioon toetab 
meie linnade, parkide ja 

metsaressursside tõhusat 
majandamist ja 

planeerimist.
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K o s m o s  j a  k a a r d i d

Tehke ringreis teemal, kuidas 
satelliitnavigatsioon muudab 
meie teed ohutumaks ning 

autoga reisimise tõhusamaks ja 
keskkonnasäästlikumaks.
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K o s m o s  t e e d e l

Praegusajal toimub 
Euroopa kohal rohkem 

kui 10 miljonit lendu aastas 
ning 2030. aastaks kasvab see 
näitaja 20,4 miljonini. Vaadake, 

kuidas satelliitnavigatsioon 
muudab lennureisid ohutumaks, 

puhtamaks, vaiksemaks ja 
kütusesäästlikumaks.
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Lend u r i  a b i l i n e  k o sm

os es

Vaadake, kuidas 
satelliitnavigatsioon aitab 

põllumeestel efektiivsemalt 
töötada ning kaitsta keskkonda, 
andes samal ajal küllaldaselt 
kvaliteetseid ja taskukohaseid 

toiduaineid.
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Ko s m o s  p õ l l u mehe l e

Vaadake, kuidas 
Euroopa kosmosepoliitika 
saab elutähtsaks aluseks 

kõigele-telekommunikatsioonist 
humanitaarabini. Uurige, kuidas 

laiendavad kosmoseuuringud meie 
teadmiste piire ja sünnitavad 

uusi viise toetamaks elu 
Maal kosmose saladuste 

paljastamise kaudu.
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Tutvuge Euroopa Galileo  
ja EGNOSe programmidega. 

Miks me neid vajame, kuidas need 
on loodud, mida need tegema 

hakkavad, kes osalevad ja  
palju muudki!
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Gal i leo ja EGNOS

õhk, mida hingame, 
lähedalasuv meri,  

maa –tegelikult kogu meie 
keskkond – mõjutab meie heaolu 

tohutult. Saage teada, kuidas 
Copernicus annab teavet, mis aitab 

meil ja meie keskkonnal püsida 
tervislikumana  
ja ohutumana.
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Sedamööda, kuidas 
inimtegevus meie 

keskkonna tasakaalu muudab, 
muutub ka meie kliima. 

Uurige, kuidas Copernicus aitab 
meil kliimamuutuse mõju 
paremini mõista ning ette 
valmistada leevendus- ja 
kohanemisstrateegiaid.
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K l i i m a m u u t u s

Igal aastal kaotab 
arvukalt inimesi oma 

elu maavärinates, tormides 
ja tulekahjudes. Päästjatele 

antava teabe kiirus ja täpsus 
võib olla elu ja surma küsimus. 

Vaadake, kuidas Copernicus 
tagab päästemeeskondadele 
elutähtsa teabe edastamise.
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K r i i s i j u h t i m i s t u g i

Me tahame edaspidigi kala 
püüda. Me tahame, et toitu 
jaguks planeedil kõigile. Me 

tahame tagada, et põllumajandus 
oleks tõhus ja kestlik. Vaadake, 

kuidas aitab Copernicus Euroopat 
ja selle kodanikke nende sihtide 

saavutamisel.
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Planeet Maa 
Meie ookeanide muutuvast 

temperatuurist ja atmosfääri 
CO2 tasemest kuni polaarjää 

seisundi ja rannajoone 
pikkuseni – vaadake meie 
koduplaneeti täiesti uue 

nurga alt. 


