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Dimitri Kaljo on sündinud 12. oktoobril 1928. aastal Haapsalus. Tema lapsepõlv möödus Saaremaal, kust
perekond 1933. a kolis Tallinnasse. 1948 lõpetas ta Tallinna 1. Keskkooli. Osalemine kooli loodusteaduslikus ringis määras tema edasise elutee. 1953 lõpetas Dimitri Kaljo Tartu Ülikooli geoloogia osakonna.
Järgnesid paleontoloogia aspirantuur ja kandidaaditöö “Balti ordoviitsiumi ja Llandovery rugoosid,
nende levik ja arenemine” kaitsmine 1956. aastal. Doktoritöö “Baltimaade siluri stratigraafia (ökostratigraafilise analüüsi kogemus)” kaitses ta 1978. aastal NSVL TA Geoloogia Instituudi juures. Eesti Teaduste
Akadeemia liikmeks valiti Dimitri Kaljo 1983 ning professorikutse omistati talle 1986. aastal.
Aastatel 19561957 oli Dimitri Kaljo Tartu Ülikooli mineraloogia kateedri assistent. 1957 asus ta tööle TA
Geoloogia Instituudi teadussekretärina (alates 1997 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut), 1959
sai temast geoloogia sektori juhataja ning 1965 teadusdirektor. Aastatel 19691989 oli ta direktor ning
sel ajal saavutas instituut juhtiva positsiooni Baltimaades ning tuntuse NSV Liidus ja Põhja-Euroopas.
Aastatel 19902006 oli Dimitri Kaljo aluspõhja osakonna juhataja, 20072016 vanemteadur. Käesoleval
ajal töötab ta samas paleontoloogia spetsialisti ametikohal.
Dimitri Kaljo uurimistöö peasuundadeks on olnud Eesti ordoviitsiumi ja siluri tertakorallide taksonoomia
ja biogeograafia, graptoliitide biostratigraafia, nende ladestute stratigraafiline liigestus, Balti basseini
fatsiaalne arengulugu ja paleoökosüsteemid ning isotoopgeoloogia. Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni, olnud nelja doktoritöö juhendajaks. Ta on ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences
peatoimetaja.
Dimitri Kaljo on olnud võimekas teadusorganisaator. Aastatel 19901999 oli ta akadeemia bioloogia,
geoloogia ja keemia osakonna juhataja ning 19912004 välissuhete koordinaator. Ta on tegutsenud
paljudes erialakomisjonides. Alates 1969 on ta Eesti Stratigraafia Komisjoni liige (19812005 esimees),
19912010 Eesti Maavarade Komisjoni ja aastast 1992 Eesti Geoloogia Rahvuskomitee esimees. Rahvusvaheliselt hinnatud teadlasena kutsuti ta juba 1975. aastal Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu
Stratigraafiakomisjoni Siluri alamkomisjoni tegevliikmeks, 19841992 oli ta selle esimees. 19831988 oli
akadeemik Kaljo Rahvusvahelise Fossiilsete Korallide Uurimise Assotsiatsiooni asepresident ning
19891996 Rahvusvahelise Paleontoloogia Liidu asepresident.
Kahel korral on Dimitri Kaljo tööd kollektiivi juhina tunnustatud riikliku preemiaga – 1972 tööde tsükli
eest Eesti siluri uurimisel ja 2001 isotoopuuringute eest paleosoilise arenguloo selgitamisel. 2009. aastal
pälvis ta teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.
2002. aastal autasustati Dimitri Kaljot Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

