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Uno Mereste oli põlistallinlane: Tallin-
nas sündinud ja veetnud valdava osa
elust. Pärast Tallinna Linna 1. Algkoo-
li lõpetamist (1942) astus ta Tallinna
Linna Poeglaste Kaubanduskooli, mis
1944. aastal nimetati Tallinna II
Majandustehnikumiks ja ühendati
1945. aastal Tallinna Rahandustehni-
kumiga. Selle lõpetamise järel astus ta
Tallinna Polütehnilise Instituudi ma-
jandusteaduskonda. Saanud 1950. aas-
tal rahanduse erialal diplomi, naasis ta
rahandustehnikumi, kus oli majandus-
ainete õpetaja kuni 1954. aastani. Eda-
si oli Uno Mereste kõrgkooli õppejõud:
aastail 1954–1964 Tartu Riikliku Üli-
kooli majandusteaduskonnas, seejärel
28 aastat Tallinna Polütehnilise Insti-
tuudi (Tallinna Tehnikaülikooli) majan-

dusteaduskonnas, sealhulgas aastail
1975–1992 ka kateedrijuhataja. Tallin-
na Tehnikaülikool on teda autasusta-
nud suure teenetemedaliga „Mente et
manu”. Kandidaaditöö kaitses 1960. a,
doktoriks sai 1972. a, professor aastast
1973, emeriitprofessor aastast 1997,
Eesti Teaduste Akadeemia liige aastast
1994. Talle on antud Eesti Teaduste
Akadeemia medal.

Põhiosa Uno Mereste elutööst kuulub
majandusteadusele. Nimetagem vaid
„Statistika üldteooriat” (1975) ja kahe-
köitelist „Majandusleksikoni” (2003).
Viimase kohta on öeldud, et see on
maailmas ainulaadne ühemehemajan-
dusleksikon.

Tema juhendatud ja oponeeritud
kandidaadi- ja doktoritööde arv on lee-
gion. Tuhanded tudengid on teadustöö
aluseid õppinud just Uno Mereste „Üli-
õpilastööde koostamise metoodikast”
(1962, 1965, 1969).

Tegelikku majandusse andis ta oma
panuse IME ideed kujundades, krooni-
le üleminekut korraldades, eriti aga
Eesti Panga nõukogu esimehena aas-
tail 1992–1998. Teda on autasustatud
Arnold Veimeri preemiaga (1978) ja
Eesti NSV riikliku preemiaga (1987).

Uno Mereste oli lausa erandlikult
mitmekülgne teadlane. Tal on teeneid
demograafias, eriti sel alal uute statisti-
liste meetodite rakendamises. Õppinud
aastail 1951–1954 mittestatsionaarselt
Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-
loodusteaduskonnas füüsilist geograa-
fiat, kerkis ta ka sellealaste töödega
tunnustuseni (nt „Современная геогра‑
фия: вопросы теории”, koos Salme
Nõmmikuga, 1984). Aastast 2003 oli ta
Eesti Geograafia Seltsi auliige.
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Nii kaubanduskoolis kui ka rahan-
dustehnikumis pakuti üsna korralikku
humanitaarharidust, ergutati tegelema
keele ja kirjandusega. Uno Mereste oli
1945/46. õppeaastal kooli õpilasajakirja
Poiste Hääl (pärast rahandustehniku-
miga ühendamist Hääl) toimetajaid ja
kaastöölisi. Eks ta seal omandaski esi-
mesi toimetajatöö kogemusi, mida hil-
jem elus vaja läks. Õpilasajakirjas
avaldas ta oma esimesed keelekirjuti-
sed. Hiljem tegi ta eesti teadlaskonna
keeletundlikumate hulgas uusi termi-
neid ja püüdis korrastada seniseid.
Jäädavalt jääb püsima Mereste ületus-
printsiip: noored keeled saavad oma
teadussõnavara korrastada paremini
kui vanad, kus kunagised kihistused ei
võimalda luua head süsteemi.

Keeles ja Kirjanduses ilmus temalt
keelekaastööd juba esimeses aastakäi-
gus 1958, ajapikku kogunes kirjutisi
tublisti üle kahekümne. Omaaegses
Ajakirjanike Liidu keele- ja tõlkesekt-
sioonis esines ta ettekannetega alates
1966. a. Uno Mereste keelekreedoks oli
ehk: „Hea ja haritud eesti keele eest
tehtud seniste, eesti kultuuriloo seisu-
kohalt vaadatuna imetlusväärselt edu-
kaiks osutunud pingutuste üldistus
o l l a  a v a t u d ,  a g a  m i t t e  a l l a
h e i t l i k !” Keelepoliitika juhtlauseks
kõlbab see nii praegu kui ka lähitulevi-
kus. Olulisem osa Uno Mereste keele-
kirjutistest on kogutud raamatusse
„Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü”
(2000). Keelealaste teenete eest sai ta
1999. aastal Ferdinand Johann Wiede-
manni auhinna.

Ega mainimata saa jätta ka kirjan-
dushuvi, mis tärkas juba koolipoisipõl-
ves. Uno Mereste ilukirjanduslugemus
oli muljetavaldav. Eriti nautis ta luulet,
pidades eesti poeetidest parimaks Betti
Alverit. Tema enda esimene luuletus
ilmus Poiste Hääles 1945. a, viimased
Akadeemias 2009. a. Kõnekad on kaks
aforismikogumikku: „Herilaspesa” (2005)
ja „Vihmapiisad” (2009), millest suu-
rem osa on kirjutatud, nagu ta ise
ütles, igavate koosolekute ajal.

Kirjandusse kuuluvad ka ta mäles-
tusraamatud: „Toimunust ja kaasaela-
tust” (I 2003, II 2004) ning „Riigikogu ja
Eesti Panga aastad” (2008).

Kiindumus kirjandusse tõi kaasa
raamatulembuse. Tema koduraamatu-
kogus oli kindlasti üle kümne tuhande
köite. Ta ei olnud bibliofiil, ei kogunud
raamatuid eesmärgipäraselt, vaid ostis,
mis huvitas. Ta ei olnud raamatuahnit-
seja, vaid kinkis tuhandeid köiteid Ees-
ti Rahvusraamatukogule.

Lugemise kõrval oli Uno Mereste
suur raadiokuulaja. Lisaks kohalikele
kuulas ta päeviti tundide kaupa Soome
saateid. Soome ja soome keel olid tema
suuri armastusi, mida teisel pool lahte
tunnustas Suomalaisuuden Liitto Jo-
han Vilhelm Snellmani medaliga.

Uno Mereste väitis alatihti, et sport
teda ei huvita. Ometi oli ta nooremas
eas üsna kiindunud purjetaja, oli al-
gajate õpetaja ja purjetamisterminoloo-
gia loojaid.

Kandideerinud mõõdukana, kogus ta
tohutu hulga hääli, valiti Riigikogu VII
koosseisu, oli Reformierakonna asuta-
jaid ning selle liikmena Riigikogu VIII
ja IX koosseisu liige. Ka poliitikas jäi ta
iseseisvaks, ei allunud parteidistsiplii-
nile, ja kui pidas vajalikuks, hääletas
erakonna arvamusest erinevalt. Osa
tema õigusteaduse alal tehtud tööst on
kogutud artiklivalimikku „Õigusloome
radadel” (2001).

Uno Mereste oli optimist. Mitte hästi-
instrueeritud pessimist, vaid tõeline
elujaataja. Ta nägi Eesti tulevikku
rõõmsates värvides ja lähtus eeldusest,
et tegutseb „Elamisväärse iseseisvuse
taastamisel” (artiklikogumik 2003).

Tehtu eest tänas Eesti Vabariik teda
Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Uno Mereste oli Inimene. Kes temalt
nõu küsis või abi palus, see seda ka sai.
Ta tavatses öelda: „Mul on hea meel,
kui kellelgi hästi läheb.”
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