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tartu tähetorn, tähtitorni, on 
vuodesta 2005 ollut osa struven 
meridiaanikaaren maailman-
perintökohdetta.
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tarton observatorion juhlallinen
uudelleenvihkiminen

juhlallisessa sereMOniassa Tartossa Viron presidentin 
toomas Hendrik Ilveksen ja n. 200 kutsuvieraan läsnäollessa vihit-
tiin uudelleen tehtäväänsä vastakunnostettu Tarton observatorio 
27. päivänä huhtikuuta 2011. Tartu Tähetorn, tähtitorni, on vuodesta 
2005 ollut osa Struven meridiaanikaaren (The Struve Geodetic Arc) 
maailmanperintökohdetta. Vanha observatorio kuuluu nykyisin 
Tarton Yliopistoon.

UNESCO teki vuonna 2005 päätöksen maailmankulttuuripe-
rintökohteesta. joka on hyvin mielenkiintoinen niin geodeeteille, 
tähtitieteilijöille, maanmittareille kuin myös muille kiinnostuneille, 
eikä vähiten Virossa. Tähtitieteilijä Wilhelm Struven astemittaus ja 
meridiaanikaari etelässä Mustaltamereltä Hammerfestiin Pohjois-
Norjaan oli se, joka katsottiin niin merkitykselliseksi, että tämä suuri 
geodeettinen teko otettiin maailmanperintölistalle. Mittaukset 
suoritettiin vuosina 1816–1855, ja Struven suunnitelmana oli 
mitata maanpinnan kaareutuvuus. Maailmanperinnöllä on mo-
nella tavalla kosketuskohtia Ruotsiin. 1990-luvun alussa Ruotsin 
maanmittariyhdistys tuki suomalaista aloitetta saada ”Struven ketju” 
maailmanperintökohteeksi. Päätös anomuksesta UNESCOlle tehtiin 
FIG:n kongressissa Melbournessa 1994. Päätöksen tekeminen tästä 
maailmanperintökohteesta kesti aina vuoteen 2005 johtuen mm. 
siitä, että Struven ketju sijoittuu 10 maan alueelle, pohjoisesta 
lukien Norjan, Ruotsin, Suomen, Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, 
Valkovenäjän, Moldavian ja Ukrainan alueelle eteläpäässä. Jokaisen 

maan tuli inventoida ja restauroida kiintopisteistönsä kolmioketjun 
yhteisellä esitystavalla, joka vastaa maailmanperintökohteen arvoa.

Maailmanperintökohde koostuu 34 mittauspisteestä 280 
peninkulman matkalla Mustaltamereltä Hammerfestiin. Pisteet 
on nyt restauroitu, ja niistä neljä on Tornionjokilaaksossa Ruotsin 
maaperällä. Astronomi Haqvin Selander (1804–1870), Tukholman 
tähtitieteellisen observatorion johtaja, johti kolmioketjun mit-
taukset Tornionjokilaakson läpi. Kolmioketju kulkee Tarton vanhan 
observatorion kautta, jossa mittauspiste on nykyään merkitty 
pyöreällä muistolaatalla lattiaan.

WilhelM struve
Wilhelm Struve (1793–1864) syntyi Saksassa, tuli Tarttoon 1808, jos-
sa hänestä tuli 20-vuotiaana matematiikan ja astronomian profes-
sori. Hän perusti observatorion Tarttoon ja organisoi mittauksensa 
sieltä. 1839 hän muutti Venäjälle, jossa hänestä tuli Pietarin lähei-
syydessä olevan suuren Pulkovan observatorion johtaja. Wilhelm 
Struve oli merkittävä astronomi, jolla oli hyvät yhteydet Venäjän 
tsaariin, joka tuki hänen suunnitelmiaan. Struve matkusti 1844 
Tukholmaan, jossa hän kosiskeli kuningas Oskar I:n suosiota, joka 
kiinnostuikin projektista. Struven ruotsalainen avustaja astronomi 
Georg Lindhagen (1819–1906) auttoi Selanderia Tornionjokilaak-
sossa ja osallistui myös aktiivisesti norjalaisten mittauspanokseen. 
Wilhelm Struvella oli iso perhe, hän oli naimisissa kaksi kertaa, ja 
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hänellä oli 18 lasta. Yksi tyttäristä, Olga Struve, tapasi Georg Lind-
hagenin tämän työskennellessä Pulkovossa, Pietarin eteläpuolella. 
Olga ja Georg, joka oli Tukholman kaupunkisuunnittelijan albert 
Lindhagenin vanhempi veli, avioituivat ja asuivat Tukholmassa. 
Struven sukupuulla, joka tietyiltä osin on dokumentoituna Tarton 
observatoriossa, on siis myös ruotsalainen haara.

ObservatOriOn 
uudelleenvihkiMinen
Tarton vanhan observatorion 200-vuotis-
juhla oli suosittu tapahtuma. Se aloitettiin 
seremonialla yliopiston kauniissa aulassa 
presidentti toomas Hendrik Ilveksen 
läsnäollessa ja rehtori alar kariksen isän-
nöimänä. Presidentin läsnäolo osoittaa, 
kuinka suuri merkitys tällä maailmanperin-
tökohteella on Viron kulttuurille ja tekniselle 
kehitykselle. Iltapäivällä avattiin ja esiteltiin 
observatorio, jossa myöhemmin illalla voitiin 
katsella selvästi näkyvää Saturnusta obser-
vatorion modernista tähtikaukoputkesta. 
Tarton historiallisessa museossa oli vastaan-
otto puheineen ja onnentoivotuksineen ja 
myöhemmin illalla juhlakonsertti ulkona 
kauniissa kevätilmassa. Yleisöllä oli myös 

struven perheen asuinrakennus.
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mahdollisuus vierailla illalla observatoriossa ja tutkia 
tähtitaivasta. Kahden päivän aikana tämän jälkeen oli 
kansainvälinen seminaari astronomiasta ja geodesiasta 
Siihen osallistui satakunta osanottajaa 10 maasta.

struven asuinrakennus
Varat Tartu tähetornin (tähtitornin) varustamiseen on 
saatu Virosta ja UNESCOlta. Maailmanperintökohteek-
sinimeämisen merkitys on helpottanut varainkeruuta. 
Valitettavasti varat eivät ole riittäneet myös Struven 
perheen asuttaman rakennuksen peruskorjaamiseen 
alkuperäiseen asuunsa. Rakennus sijaitsee aivan ob-
servatorion läheisyydessä. Tartossa vietettyjen päivien 
aikana ajankohtaistui sen vuoksi myös kysymys tämän 
kauniin, mutta ränsistyneen kulttuurirakennuksen pe-
ruskorjauksesta ja varustamisesta. Aloitteen epävirallisen 
työryhmän perustamisesta rakennuksen pelastamiseksi 
tekivät observaattori tönu Viik ja yliopiston varareh-
tori kristjan Haller. Ryhmän tehtäväksi tulee yrittää 
arvioida uudelleen varustamisen kustannukset sekä 
rahoitusmahdollisuudet, selvittää alustavasti käyttömah-
dollisuudet museona sekä ylioppilaiden ja tutkijoiden 
asuntona samoin kuin tehdä esitys UNESCOlle, että 
myös asuinrakennus sisällytettäisiin maailmanperin-
tökohteeseen. Virolaisten aloite tullaan esittämään 
projektisuunnitelmassa, josta keskustellaan ensi vuoden 
”Struve-koferenssissa” Minskissä ja FIG:n Working Week 
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JÄRJESTÄJÄ: MAANMITTAUSLAITOS

-tapahtumassa Roomassa toukokuussa 2012. Olisi hyvin 
arvokasta, jos työryhmässä olisi edustajia niin Ruotsista, 
Suomesta kuin Norjastakin.

Maailmanperintökohde The Struve Geodetic Arc on 
mielenkiintoinen monesta näkökulmasta, ei vähiten sen 
vuoksi, että se sijaitsee 10 maan alueella. Kiinnostus tätä 
ainutlaatuista projektia kohtaan kasvaa vuosi vuodelta. 
Erinomaista informaatiota asiasta on FIG:n sivustossa 
www.fig.net/history ja Lantmäteriet-lehden raportissa 
2006:8 Struve-konferenssista Haaparannassa ja Pajalassa.

Kirjoittaja on äskettäin eläkkeelle siirtynyt 
maanmittausinsinööri (lantmätare), joka 
työskenteli ruotsin  maanmittauslaitoksessa 
Lantmäteriverketissä. göran toimi aiemmin myös 
ruotsin maanmittausinsinöörien liiton puheen
johtajana ja on edelleen pohjoismaisen maan
mittariyhteistyön kantavia voimia.   
sähköposti goran.eriksson gavlenet.se.


