
HITSA struktuuriüksus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet
2013. aasta olulisemad tegevused ja tulemused

Ministri 25.03.2013 määruse nr 8 alusel lõpetati 15.04.2013 Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) 
hallatav riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654).

12.04.2013 andis ministeerium EENeti kui ettevõtte võõrandamislepinguga tervikuna üle Eesti 
Infotehnoloogia Sihtasutusele. Sestsaadik töötab EENet HITSA struktuuriüksusena, jätkates kõigi seniste 
teenuste osutamist, teenus- ja muude lepingute täitmist. EENeti peamine eesmärk on tagada teaduse, 
hariduse ja kultuuri jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

A) Akadeemilise andmesidevõrgu toimimise tagamine, ühendus Internetiga

EENet jätkas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatava teaduse teekaardi projekti "Eesti 
teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" (1.7.2011-31.3.2014) elluviimist ja kaitses 
edukalt selle vahearuande. Eesmärk on luua Eesti teadus- ja arendustegevuse tarbeks kogu Eestit kattev 
kaasaegne optiline magistraalvõrk. Projektiga seotud väljaminekud 2013. aastal olid 177811,26 eurot.

Projekti raames toimusid riigihanked Rannu valla, Kuressaare, Tallinn-Helsinki, Viljandi ja Rakvere 
kiudoptiliste liinide 10-aastase kasutusõiguse ostuks1 ning seadmete ja komponentide hange. Tallinnas 
käivitati täiendav fiiberoptiline ühendus Sõle ja Akadeemia tee võrgusõlmede vahel. Neljas sõlmes  
vahetati optikaseadmed 2-kiu-võimeliste vastu.

Akadeemiline võrk on ühendatud üleeuroopalisse teaduse ja hariduse magistraalvõrku GÉANT, mille 
haldamist toetab Euroopa Komisjon. 2013. aastal lõppes GN3 ja algas GN3plus projekt, EENet on mõlema 
projekti partneriks. EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu välisühenduse kiirus tõsteti 
detsembris 2013 seniselt 5 Gbps-lt 10 Gbps-le ning GÉANTi ja kommertsvõrkude vahelise transiitkanali 
kiirus 2.5 Gbps-lt 5 Gbps-le.

B) Andmeside- ja sisuteenuste osutamine sihtgrupile

EENet osutab haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele erinevaid telekommunikatsiooniteenuseid 
(http://www.eenet.ee/EENet/teenused.html), mida kasutavate asutuste arvud ja teenusemahud 2013. 
aastal on toodud järgnevas kahes tabelis.

Teenuste osutamise kohta kehtis 31.12.2013 seisuga 1032 tähtajatut teenuslepingut.

1 Kahele esimesele hankele pakkumusi ei esitatud
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Olulisemad Interneti püsiühenduste käivitamised/kiirusetõstmised toimusid kõrgkoolide, teadusasutuste
ja riigikoolide jaoks: IT Kolledž, TTÜ Küberneetika Instituut ja Tartu Observatoorium (10 Gbps ühendus), 
Jõgevamaa Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Rahvusraamatukogu, SA 
Eesti Teadusagentuur, SA Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond ja TLÜ Akadeemiline Raamatukogu (1 
Gbps),  Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskus (100 Mbps).

Jätkus Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS projekt. 2013. aastal arendas EENet välja portaali 
projekti raames hangitud ressurssidele ristkasutusvõimaluse loomiseks. Aasta jooksul tehti EENeti 
kobararvutil 56253 arvutustööd kokku 494203 tunni arvutusajaga. Eesti akadeemilise autentimise ja 
autoriseerimise infrastruktuur TAAT toimib ja on liitumas rahvusvaheliste eduGAIN ja Kalmar2 
konföderatsioonidega.

Veebimajutusteenuse jaoks käivitati serverisse laetavate failide viirusekontroll, uuendati serveri 
tarkvara ning vahetati riistvara senisest neli korda võimsama vastu. Hariduse virtuaalkeskkonnas ehk 
HAVIKEses toimusid kaks olümpiaadide eelvooru; jätkus veebirakenduste uuendamine. 
Postkastiteenusel uuendas EENet veebiliidest,  aasta lõpuks oli EENeti serveris kokku 6965 aktiivset 
postkasti. Jätkus Koolielu portaali ja paljude muude õppekeskkondade (opetaja.edu.ee, bio.edu.ee, VIKO, 
Wiris, PETS jt) majutamine. Pilootprojektina käivitati esimene virtuaalse privaatserveri teenus HTM 
riigigümnaasiumide portaali jaoks. Õpikeskkonna IVA ja sisuhaldussüsteemi KooliPlone pakkumine EENeti
serveris valmistati nende tarkvarade arenduse lõppemise tõttu ette, 21 asutuse IVA ja/või KooliPlone 
instantsid suleti.

C) Infotehnoloogia kasutuse propageerimine

Konverents "Võrk, andmed ja inimesed" toimus Tartus, 4.10.2013. Arvutijoonistuste võistlusel "EENet 
20" osales 6045 arvutijoonistust.  Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest
partneritest osaleb oma videoserveriga. 

D) Rahvusvaheline koostöö ja lepingud

EENet on kahe rahvusvahelise akadeemilisi võrke koondava organisatsiooni CEENet ja TERENA ja Euroopa 
Griidi Infrastruktuuri EGI liige. 2013. aastal kehtis 16 välislepingut.

3. Arengusuunad 2014. aastal

EENet jätkab IT taristu pakkumist haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele: võrguühendus, e-postkastid, 
veebimajutus ja -keskkonnad (veebimajutusserver ja HAVIKE), virtuaalserverid, .ee ja akadeemilised 
domeenid, teadusarvutustaristu (ETAIS, EGI), autentimise ja autoriseerimise taristu (TAAT), serverite 
sertifikaadid ja palju muud.

Magistraalvõrgu arendusplaanis on 2013. aastal hangitud fiiberoptiliste kiudude optikaseadmetega 
varustamine ja EENeti magistraalvõrku lülitamine (lõigud Tartu-Viljandi, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Helsingi). 
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Kõik teaduse tippkeskused on kavas ühendada EENeti magistraalvõrguga vähemalt 10 Gbps ühendustega; 
Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, KBFI ja võimaluse korral ka Eesti Maaülikool varustada dubleeritud 
ühendustega. Toimuvad arendustööd võrguteenuste töö monitoorimise ja tõrgetele reageerimise 
automatiseerimiseks.

EENeti teenuste portfell on plaanis 2014. aastal korrastada: vananenud ja vähekasutatavatest teenustest 
loobumine, ülejäänutel tarkvara ja liideste kaasajastamine; teenuste vajalikkuse ja rahastamispõhimõtete 
analüüs. Klientide paremaks teenindamiseks jätkub kahetasemelise kasutajatoe lahenduse juurutamine 
EENetis.

Uuetes arendustes keskendub EENet autentimise ja autoriseerimise ning identiteedihalduse teemadele.  
Aasta esimeses pooles on plaanis viia lõpule TAATi ühendamine eduGAINi konföderatsiooniga. Lahendamist
vajavad sihtgrupi kasvavate andmemahtude probleemid  - andmepilve teenus ja BigData teemad.

Jätkub töö rahvusvahelistes projektides ja konsortsiumides GÉANT/GN3plus, TERENA, EGI, REFEDS, e-IRG.
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