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ļ]esti Geoloogiakeskuse (ļ1GK) tulevikLr teenralist artttellt otr hea alustacįa ajalooĮisest per'spektiivist.
Geoloogia on väga vatra teadlts. Tenra juured uļatuvad satla kaugele a.ļalukku kui teistelgi traditsioonilįsteļ
loodusįeadustel. Maapõuevarade efeI<tiivrre kasutuselevõtnrine patri alltse esitrresele tööstuslevolutsioonile.

HiĮern on esile kerkinud pallu uusi teadnriste.ia oskuste valdl<orrdi, tnis on toonud kaasa pöör'delisi muutusi
inimkonna .jaoks rring geoloogiat ei peeta įildiselt enam progressi eesliini kuvandisse kuuļuvaks. See ei
tälrenda nrõistagi, et geoloogia tähtsus ininrkonna jaoks oleks l<uidagi lrääbunud või et EGI( tegevus ei võiks

oļla innovaatiline ja Eesti jaoks oļulist väärtust palckuv. Vastupidi, tnaapõue kaaldįstanritte ei oĮe onra tähtsust
minetanud ning EGI( omab suult potentsiaali Eesti alengule hoo andrnisel.

Majarrdusajaloost on teada, et aulotrratiseet'inrise laialdane kasutuselevõttrrine tootnrises tegi üleliigselcs
nrassiliselt siniļ<raesid' Ar'vutite ralęendatrrine tekitab rrįiįid töötuid valgelcraesid' I(una nõudļus rrii lihttööliste

kui nn arveatrrettrike järele otr välretrcnltd, on trende töö hind paigal tarrrnrunud, suhtelisel skaalal aga isegi
ļ<alranenud. See otr ka

põlįus, nrilcs odava tööjõu keskne allhangetele orierrteeritud nrajandus ei

sltt"tda

kurragi

.iärele .iõuda rikkanrate trraade tasetttele. I(iiresti muutuvas trraailnras on võitjateks tteed, kellel on par'irrr

võilre luua tõeliselt uusi lalrendusi. Tcisisõtru on tlajanduseļe kiirenduse andntise võti teadmusnrajanduse
(knorvledge based econorly) eelisarendanrises. See ei pea tingimata tähendanra Silicon Valley kopeerirrrist.

I(a ļ]GK

tegevus l<uulub laienras lnõistes Sal]'laSSe valdlconda. I(aardistades olemasolevad

tuutnilckorrtpetentsid saab ļ]GI(

otla tegevuse kor'r'aldada selliselt, et töötajate talent leiab rakendust

l<õt'gen,at lisandr,äär'tust tootvate įilesatltlete lahendattrisel.

tööaladest

või

l<õige

Võib-olla tuIeb loobuda nlõnedest lutiinsetest

rrsaldada need I'I"-sįisteenidele, võib-olla tasub lrakata aretrdatrra trrõnda uut, kõrgetrra

lisarrdväärtusega tegevttssttt'ttrda.

I(ui tööstLrsr'evolutsioonid.ļa digirevolutsioon otr devalveerinrrd rrii siIril<raede kui valgekr'aede töö Įrirrda, siįs

inimkonna nälg energia .ia nriner'aalsete ressttrsside jär'ele orr vastupidi järjekindlalt kasvatanud maapõuest
amllutatavate valade väät'tust. Väga ilrrrekalt illustr'eer'ivad seda selliste maavaradega külluslikult õnnislatud
t'uaade nagu I(anada

jaAustraalia ning nruidugi naftariiltide rikastumise lood. Energia ja maavarade suhteline

kallinerlline osutab EGI( tähtsale rolļile lJesti jaol<s. l(uigi nreil
rraflariigil<s, peab rrreil oletrra valtnidus ät'a kasutada nristalres
kasutuselevõttrrises nagu rräiteks seda

ot't

ei ole võib-olla

potentsiaali saada

uut telrrroloogilist pööret

trraavat'ade

viitnastel aastatel olrrud kildagaasi rõlrtputtl'imine. Tulevik võib tuua

plaegu veel ailrratrratrrid leiutisi .ja avastusi, nrille 1agajärjel võivad Eesti maapõuevat'ad onrandada hoopis
Sįļufel11a väät"tuse.

oluļisust liesti jaoks

BGI( įiheks įilesandeks pealrs olenra
rrir-rg

sutrtļilcļ<us hinnata taoļiste uute tehnoloogiate

olla see.ļärel usaldusväät'seks kotlpetentsikeskuseks kõigile lruvitatud osapooltele.

EGI( võil<s võtta ka aktįivse r'olli l]esti nraapõtte poterrtsiaali ttttvustatrrisel, osates märgata

trraailtrras

esilekerkivate geoloogiavaldlconna trendide loodavaid võinraļusi meie jaoks.

l]GĪ( tLrlevil<uvisiooni ļoornisel peal<s ltõigcpealt tlõtestalna ten]a roļli l]esti nraianduses kõige üldisenas

oļi

pIaanis. IIiIjuti lalrkunud nobeļisti Ronald Coase'i tįįhtsaim panus tna.iatrdusteadusesse

tehingulculr.tcle

tlõiste laiendatrrine (trris trruuhr'llgas arrdis põlrjerrcluse firtrracļe oletrrasolule), Selliselt Irrõistetttd cįtevõttc
telringukulude lrrrlka kuuluvad ka näiteks trraapõuevalade kättesaadavuse
Iranl<irttine. Ma.ļandrrse ęfektiivsuse selisttkohast peavad 1ehirrgLtkr"rltrd oIema

EGI(

ļ<aasa

või

eĮritusgeoloogia atrdtrrete

võimalikult rrradalad, Seega saab

aidata E'esti nrajanduse al'ęļlguSSe liästitoirrriva, ettevõtete va.iadustele orienteeritud teabeteetruse

pakl<ujarra. ÜĮ<ski ettevõte ei tolriks jääda Eestisse sįindinrata sellepärast, et rreil orr

liiga keeluline lrarrkida

infot otna ehituse jaoks või oma tegevĮļSes va'iamiItevate l]laavarade kohįa. EGI( võiks võtta aktiivse rolli

enda pakutavate võinraluste tutvustattrisel ettevõtetele ning tnuudele huvitatud osapooltele nagįļ
otttavalitsused.ja riil<. Sarnuti tLrlel<s läbi tnõelda, nrissuguseid įäiendavaid teenuseid võiksid poterrtsiaalsecl
l<liendid vajada ning alendadavälja

otla strateegilistele tugevustele põlrirlevaid tooteid. Geoloogia orr ikkagi

rrii spetsiifiline valdkorrd, eį ļjGI{ suudab ļ<indļasti orna klientidest paretrrini rrrõista ttende sellealaseid
vajadusi rrirrg välja pakkuda ka lalrendusi. E'į1evõtete hulgas laiema kandepinna saavlttatrriseks võiks ļ]GK
teļra koostööd Ettevõtluse Alendanrise Silrtasr"ttusega, kuid otrra trtrupositsioorri parandamiseks saab

EGK

ļ<asutada ļ<õiki tuntud 1urundusvõtteid.

Maapõue uulinrist võidakse sageli pidada r'alrvusliku .julgeolekr"r seisuļ<olrast sensitiivselts alaks, kulru ei
taheta lubada võõramaiseid tegiiaid.

Siiski võiks EGI( onra kõrge

konrpetentsitaseme

ja

pikaajalise

l<ogenrusega teļta errd trrõnes välisriigis vajaIikuks osaledes sealsetes geoloogilistes uurirrlispr'ojektides või
ralrvr,rsliļ<u geoloogiateenistt-tse ürlesehitarrrisel.

See eeldab aktiįvsenrat sulttlust

ja

võimaluste otsinist

lahvusvalrelisel aleenil. lJesrnärgil<s įr"rleb seada kõr'ge lisarrdväärtusega uuritrris- ja ar'etrdustegevįļSe

- jltst see, mida Eesti nrajanduse l<iiretla al'el]gĮļ saavtttatrriseks vaja

Minu

nägetnįļSeS

oll EGI(

ļ<a

el<spor't

orr.

efeļ<tiivselt toirrriv, usaldttsväätne, avatLĮd, al<tiivselt potetrtsiaalsete klientide

ĖGl(-ga on lilrtne suhelda .ļa sealt saab ļalrendusi, tlis vastavad kliendi
vajadrrstele ning on isegi sanrnru võt't'a tretrdesį ees' ļjGI( ļeiab endale klierrte nii ettevõllusest kui avalikust
va.iadustele orienįeelitttd asutus.

selctot'ist nirrg oskab lrästi põhjerrdada onra teenr.tste vajalikltust neile. Sanras arerrdab

teetruseid, nris lalruldavad

ka veel

väliakujttttetnata rrõudlust.

E'GI( välja

EGI( leiab onra kompetentsile

rahvusvaheIises koostöös, el<sportides edrrkalt l<õrge IisandväärtLtsega tttlritnis-

ja

uusi

väljurrdi

arendr,rstööd.

EGK

lcesl<endub otrra strateegiliste oskuste põhistele tegevustele, vabastades töötajate talendi välreoluļisenrast

luli irrist.

Enrre I]GI( praegĮļSe olukouaga läpsenralt tutvutlist ei olc mõistlik siirrl<olial esitada detailserrraįcl ļ<avasid

selle

asr'ttt"tse aretrdatrriseks,

kuid loodetavasti

arrrrab įilaltoodttd nägemr"rs ettekuir.rtLĮse, ll-lis sttutrdades

tulevikr:l<avad võiksid E'esti Geoloogial<esl<r"rst edasi viia.
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