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Nii naguk6igisteistesEestiteadusasutustes
on ka T6raveres
asuvasTartu
toimunudtaasiseseisvumise
aastatelsuuredmuutused.
Observatooriumis
Alustamekasvdisellest,et meieasutuse
nimetuspoleenamEestiTeaduste
AkadeemiaAstrofiiiisikaja AtmosQiiiriftii.isikalnstituut. TeadusteAkadeemia
isepolekiill kuhugikadunud,kuid praeguse
seisuga(suvi 1997)poletal
ainsatkiinstituuti, sestpatriotismituhinasloeti endinesiisteemsiigavalt
ndukogulikuks,
misjdrelikulttuli likvideerida.Tollal unustatisee,et 1938.
Akadeemia
ka kui katusorganisatsioon
aastalrajatiEestiTeaduste
teadusasutustele.
T6si,hiljuti vastuvdetudteaduskorralduse
seaduse
ja Teaduste
Akadeemiaseaduses
on satestatud,
et
muutmiseseaduses
v6ibjalleomadaasutusi.
akadeemia
Mis meissepuutub,.
siisalates1995.aastaseptembrikuust
oleme
haridusministeeriumiasutusnimetusegaTartu Observatoorium,sesthoolimata
kuulumisest
akadeemia
stisteemi,
olemeikkagiTartuUlikoolile
50 aastasest
kuulunudtiihetomijiireltulijad.Jainuidugitulebtunnistada,
et egaseevana
nimi k6igesuuparasem
ka polnud,kuigi kajastaskaunistiipselt,millegameil
tegeldi.Pealegikutsubiimberkaudne
kiilarahvas
meidikka T6ravereobsiks,
pi.itameme saadatagasi
olgumeieametliknimi milline tahes.Praeguigatahes
katusealla.
tuntudja proovitudakadeemia
sestsellestannavadammendava
Siinkohalma ei riiiigimeieteadusuuringutest,
juba
iilevaatemeieaastaaruanded,
midatiinaseks
meolemepublitseerinud
alates1991.aastast.
Meiepraeguistseisukordakirjeldamaasudespeaksimetegelikultr2iiikimaka
ajaloost,et teada,kustlpselt meminevikusttulevikkusuunduvalarengujoonel
asume.Seevajaduslangebsiiski2ira,sestTarftrUlikooli tahetomi

ajaloopanikirja G. ZelninTiihetomiKalendritesaastatel1962tiksikasjalise
asutuse
ajalooston kirjas 1989.a.
1971ja liihike iilevaademeiekui akadeemia
Tiihetomi Kalendris.
Tzinapeevaste
suurtemuutustealguseksv6ib ilmselt pidadaTartu Ulikooli
peaministrile
hr. E. Savisaarele,
millestv6is aru
n6ukogukirja tolleaegsele
ja teavitabsellestheastuudisest
likvideerinud
saad4et n6ukoguon akadeemia
eesm2irk
oli selge- iilikool kui n6ukogude
ka peaministrit.Kirja koostajate
institutsioon
tahtistagasiv6itatalle6igusegakuuluvat
ajal alatiihtsustatud
positsioonieelk6igerahastamise
kiisimustes.
Iseasion siiski see,kuidasseda
positsioonitagasiv6itmist
teha.Edasijiirgnessuurehulgakomisjonide
moodustamine,
kesk6ik arutasid,kuidasleidaviiljapiiiisuolukonast,kuhu
Eestiteadusoli sattunudpiirastMoskvastpfit rahasiistidekadumist.Tuleb
ei saanudselliseidsi.iste,
vaid
muidugitiipsustada,
et mittek6ik teadusalad
p6hiliseltneed,kesolid tugevadkasideoloogias
v6i kelletiiddevastuteatud
militaarsedringkorurad
siigavathuvi tundsid.Olidju tiippisteadused
omalajal
andnudreZiimi kiisutusseaatom-ja vesinikpommining nende
kohaletoimetamiseks
vajalikudballistilisedraketid- siit ka kosmoseuuringute
vajadus.
ennakarendamise
Komisjonidistusidkoosja arutasidtekkinudolukorda,kuid viiljapiiiistundus
arv peab
olevatvaid iiks - kui lahketrahastajatei leita, siis teadustdtitajate
algasseeraskeaeg1992.,astal,kui me
vfienema.Meieobservatooriumis
pidasimemitu iildkoosolekut,
et olukorrat6sidusjduaksiga inimeseni.Uhel
kolleegiCharlesVillmanni,kes
selliselkoosolekulkaotasime
omakauaaegse
varisesmanalasse
k6igi silmadeall. Samalaastalmekinnitasime
observatooriumi
struktuurija viisimeliibi paljudelevalutekitanudkonkursi.
polnud- sellinekoondaminb
v6imaldasmeil
Kuid valikuv6imalust
teadusasutusena
siiskietlujiiiida.Etterutatesv6ib delda,et v6rreldes1985.
aastaga
on meieasutuse
t66tajatearv viihenenud
rohkernkui kolm korda.
Meile oli ka selge,et observatoorium
iiksi ei suudaenamfiita T6ravere

t

alevikuhaldajalaialdasikohustusi.Seet6ttusedam66da,
kuidasedenes
ja inimesedlahkusidt66lt,toetasime
koondamine
metekkivatettev6tlust,
andesomapindurendilenoorteleja energilistele
ettev6tetele.Janeid
ettevdtteidtekkis - praeguteavadja tunnevadpaljud arvutifirmat ..Astrodata",
T6ravereTrtikikoda,arstikabinettidele
m6dblittootvat..Retenti"ja
programmeerisfirmat
APT. Observatooriumile
kuulunudelamispinna
erastasime
me kohe,kui selleksseadusandlik
alustekkis.praegumdtlememe
sellepeale,kuidasT6raVeres
moodustada
haldusettev6te,
kespraeguveel
observatooriumi
kiiesolevatehaldusprobleemide
lahendamise
endapeale
v6taks.Kuigi on selge,et sellisehaldusettev6tte
loominet6stabj:irsult
kommunaalteenuste
hinda,ei saameometijiiiida igavestilootma1975.aastal
kiiikuliiinudkatlamajale.
Pealegiei saalugedanormaalseks
asjaolu,et iiks
teadusasutus
ja heakonaga.
tegelebalevikuki.itmise
Suurtmuretvalmistabmeilesee,et observatoorium
vananebkiiresti.Vene
ajal tulid paljudnooredtiippisteadustesse
m6nikordselleteadmisepiirast,et
hoolimataNLKP vagevusest
niiilisusepakkumiseltegelikkuse
piihe,ei
6nnestuneil ometigimuutaloodusseadusi.
Praeguon seeargumentomaj6u
t?iielikultkaotanudjaandekadnooredliihevad6ppimakasjuurat,majandust
v6i keeli,sestnadteavadhasti,et piirasti.ilikoolil6petamistleiavadnadendale
kiirestihiistitasuva
tcjdkoha.Siiskileidubalatit6elisiteadushuvilisi
ja see
ongi meielootus.Et sedahuvi veidigitoita,asutasime
metiinavukevadel
EmstJuliusOpikunimelisestipendiumi
ja septembri
l6pussaame
selleka
viilja anda.
Viis aastattagasiasutasime
koosTartuUlikooligakolm iihisprofessuuri
ja diinaamilises
kosmoloogias,
biogeofiiiisikas
meteoroloogias,
kuhuiilikooli
n6ukoguvalisjuhatajateks
vastavaltprofessorid
JganEinasto,Tiit Nilsonija
ReinR66mu.Uhisprofessuuride
iilalpidamiskulud
kandisobservatoorium.
Niiild sulebiilikool needprofessuurid,
tuuespdhjuseks
nendeseadusvastasuse,
kuigi vdhemaltkaksneiston tddtanudviigaedukalt.Loomulikultjiitkameme

ja atmosfiiiirifiiiisikas,
loengutelugemisttudengeile
astronoomias
sestneid
alasidei tunneEestiskeegimeistparemini.
Vanastivaatlesastronoom
teleskoobitaga,seljaspakskasukaskaitsekstalvise
kiilmaeestjajoonistasniihtupaberile.Siistuli aeg,kustaevakehaCe
kujutised
ning spektridregistreeritifotoplaadile.
Ent arengj?itkusja tuli aegka fotoplaat
minevikkujfltta, sesttahkisebaasiltehtudpalju suuremakasutegudga
kiirgustajurid,nn CCD vastuv6tjadlubavadregistreeritud
signaaliotse
arrrutisse
suunatajaseda'seal
omasuvakohaseltt66delda.Vdgahead
astronoomilised
CCD kaamerad
maksavad
sadutuhandeiddollareidjaon
selge,et siin p?iriseesliinilpiisidameil ei 6nnestu.Siiskipidimeme endaleka
CCD kaamerad
muretsema,
sesthaidastronoomilisi
fotoplaatemaailmaskeegi
enamei teinud.Esimenekaamera5T-6jdudismeilesoomlaste
abiga1994.
aastalja samalaastaljiirgnesselleleST-4,midahakkasime
kasutama1.5
juhtimisel.Mais 1996saimemeendalejuba tiiiesti
meetriseteleskoobi
korralikuCCD kaameraHPC-I, midaaitasidmuretseda
Rootsikolleegid
Lundi iilikoolistja Rahvusvaheline
Teadusfond.
Me ei ole veelsellegarahule
jiiiinud,sest1.5meetrineteleskoop
v6imaldabkonalikuvastuv6tuaparatuuriga
tehatAiestihealtasemelspektraaluuringuid.
Tanapaeva
teaduse
i.ihekslemmikmeetodiks
on uuritavateobjektidev6i
n?ihtuste
numbrilinemodelleerimine.
Sedaagailma arvutitakeegienamei tee.
Personaalarvutid
on praeguvist iga teadust6<itaja
laual,kuid loomulikultei saa
ka meieliibi ilma veelv6imsamate
arvutiteta.Ka siin on meidaidanud
ja Saksamaalt,
kolleegidAmeerikaUhendriikidest
kesandsidmeiekiisutusse
kaksSUNttiiipi arvutit.Siin tulebki.illkurvaltt6ded4et iihteneistei kaitsnud
varasteeestisegimittetrellitatudaknad.
Tiinapiievateadlanepeabolemarohkemkui kunagivaremkursisk6ige
sellega,midatemakolleegidkogumaailmasteevad.Siin on hindamatuks
abimeheks
Intemetjajuba1991.aastaveebruarist
onmeil sellinesidekanal
maailmaolemas.Alguseskasutasime
meTartugai.ihenduse
saamiseks
Tartu
- iiks antennoli
s6jalennuviiljalt
muretsetud
venearmeeULL raadiojaamu

,

peahoone
katuselja teineTartuTiihetomikatusel.
T6raveresobservatooriumi
Seesidefunktsioneeris
mitmeidaastaidkaunisedukalt,kuni l6puks1996.
aastalasendasime
me needraadiojaamadPeterburiraadiotehnikainstituudis
valmistatudkaasaegse
raadioreleeliiniga,
mis tddtabkiirusel2.048megabitti
sekundis.Jajeilegiaitasmeil sedamuretseda
Rahvusvaheline
Teadusfond.
Veneajaviimastelaastatel
6nnestus
meil osta60 sentimeetrine
Zeiss'i
peegelteleskoop,
i.iksviimaseid,mida seefirma iildse valmistas.Tenavu
ja astronoomidsaavadenda
l6petasimeme edukaltselleiilesseadmise
kesutussevegaheareflektori fotomeetrilisteksvaatlusteks.
Kui Eestitaasiseseisvus,
siisprakliliseltlakkasekskursioonide
vool T6raverre.
Seeoli ka arusaadav,sesttranspordihind kasvaskiiresti peaaegu
maailmatasemele.
Praegumiirkameme agar66muga,et kiilastajatearv
suurenebj6udsalt.Kindlasti on selleleaidanudkaasaloodus,kes kahelaastal
jiirjest on saatnudPiiikesesiisteemi
vZigaheleda komeedi.Me pole siiski
jii?inudloofrnaainult loodusevdepeale,vaid olemeka ise kiied kiilge pannud
ja sisustanud1.5meetriseteleskoobitomis Stellaariumi- ruumi, kus me
taevaniihtusit6husamalttutvustada.Plaanison
saameekskursantidele
Stellaariumilaienddmine,sestkiilastajadon selliseteadmisteomandamise
vormi heakskiitnud.
Nii nagupaljudteisedteadusasutused
Eestis,piihitsesime
ka meietiinaw oma
asutuserajamise50. aastapiieva.
Olemeselleaja kestelkandnudmitmeid
nimetusi,kuid iiks onjiiiinud samaks- seeon truudusaastaidtagasiTaavet
juhtm6ttele:"TeadustkannabtOeotsimine,mis
Rootsmiiepooltformuleeritud
on niisamasiirasia auskui loodusise."

