STRUVE KAARE KONVERENTS HAPARANDAS
Tõnu Viik – Tartu Observatoorium, e-post:viik@aai.ee
Struve meridiaanikaare mõõtmise lõpust mõõdus 2002. aastal 150 aastat. Selle suure
sündmuse tähistamiseks organiseerisid Eesti Geodeetide Ühing, Eesti Maa-amet, Eesti
Maaülikool ja Tartu Ülikool Tallinnas ja Tartus konverentsi, kus otsustati muu hulgas
taotleda Struve kaare maailmapärandi nimekirja kandmist ja ühtlasi hakata pidama Struve
kaart käsitlevaid konverentse igal aastal järgemööda kõikides Struve kaare maades. Neid
otsuseid on hästi täidetud, sest 2005. aastal võeti Struve meridiaanikaar tõesti
maailmapärandi nimekirja ja konverentsid on toimunud lisaks 2002. aasta omale veel
Valgevenes (2003), Moldovas (2004), Soomes (2005) ja Rootsis (2006).

Vaat sellest

viimasest, mille nimeks oli pandud “Struve kaar ja selle laiendused ruumis ning ajas”,
tulebki jutt.
Juba 2006. aasta kevadtalvel teatas Hans-Fredrik Wennström Rootsi Maa-ametist
(Lantmäteriet), et kavandatuid konverents toimub Haparandas ja pärast konverentsi
organiseeritakse soovijatele reis Hammerfesti, kus teatavasti Struve kaar lõpeb ja kus
seisab

seda

suursündmust

tähistav

monument.

Kuna

ma

polnud

neist

Struve

konverentsidest osa võtnud vaid Valgevenes toimunust, siis ei tekkinud mul küsimustki
selle kohta, kas Haparanda sõita või mitte. Eriti veel kui silmas pidada konverentsile
järgnevat ekskursiooni.
Nii lendasime me koos Tartu Ülikooli Muuseumide direktrissi Reet Mägi'ga Helsinki kaudu
Kemi-Tornio lennujaama 13. augustil 2006. Seal oli meil vastas Hans-Fredrik, kes meid
oma autol 21 kilomeetri kaugusele Haparanda toimetas.
Haparanda-Tornio on kaksiklinn, asudes kummalgi pool Tornio jõge vastavalt Rootsis ja
Soomes. Ületasime piiri nii, et ei näinud ainsatki ametnikku ega pidanud seismagi jääma.
Meid majutati Stadshotelli, mis on omal ajal tehtud hiiglasuurena lootuses, et Lääne- ja
Ida-Euroopa vaheline liiklus hakkab sealtkaudu toimuma. Ka kohalik raudteejaam on väga
suur linnakese suurusega võrreldes, sest see ehitati samu lootusi hellitades, kuid kahjuks
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need sugugi pole täitunud.
Kohapeal selgus, et suur osa Struve-riikide esindajaid oli tulemata jäänud, polnud
moldaavlasi, ukrainlasi, valgevenelasi ega lätlasi. Ka Venemaalt polnud ametlikku
delegatsiooni, vaid Struve kaare uurimise veteran Vitali Kaptjug oli kohal personaalse
kutsega (tema kulud maksis kinni vastuvõttev pool). Puudusid samuti Jim Smith (FIG) ja
Jan de Graeve (IIHSM), kes olid olnud tulihingelised Struve kaare maailmapärandi
nimekirja suunajad.
See-eest oli kohal ka kolmas eestlane - Karin Kollo Maa-ametist.
Järgmise päeva hommikul algas konverents, kus toimusid ettekanded ja aruanded selle
kohta, mis eri riigid aasta jooksul olid teinud. Eelmisel aastal oli Helsinkis Norra Maa-ameti
(Statens Kartverk) esindaja Bjørn Geir Harssoni ettepanekul kokku lepitud, et 2006. aasta
17. juunil avatakse pidulikult igas Struve riigis üks hästi tähistatud kaare punkt. Sellele
üleskutsele reageerisid kõige elavamalt norralased, kes küll kuningliku perekonna esindajat
Hammerfesti ei saanud (kuigi plaanis oli), kuid Norra kalanduse ja rannikuprobleemide
minister Helga Pedersen oli kohal. Oma punkti Rudys avasid ka moldovalased ja ega
meiegi maha jäänud. Tõsi, meil toimus see sündmus Tartus Toomemäel küll päev hiljem,
kuid pidulik oli see igatahes ja Tartu Tähetorn sai jälle ühe olulise tahvli juurde. Soome
Maa-ameti peadirektor Jarmo Ratia ja sama asutuse peainsener Pekka Tätilä väitsid, et
neil toimus see üritus Jyväskylä lähedal Oravivuoril juba 2005. aastal, millest me kogu
tollase konverentsirahvaga ka osa võtsime. Ka leedulased, kes Haparanda konverentsil olid
esindatud Arunas Buga (Leedu Geodeesia Instituut) ja Vitalija Jučevičiutega (Leedu Maaamet), olid 16. juunil 2006. aastal Meškonyses Struve punkti avanud.
Teaduslikud ettekanded algasid Rootsi Maa-ameti veterani Ian Brooki lühiülevaatega
mõningatest baasjoontest ja meridiaanidest. Nimelt oli ta osalenud 60. aastatel NOAA
satelliit-triangulatsiooni

võrgustiku

loomisel

Tromsø

–

Catania

joonel,

kasutades

esmakordselt Euroopas sellistel mõõtmistel riista 4D Geodimeter, kus standartne
valgusallikas oli asendatud heelium-neoon laseriga. Ka oli ta osa võtnud Soome ning
Rootsi ühistest primaarvõrgustiku mõõtmistest Tornio jõe orus 1969. aastal, selleks et
ühendada mõlema maa triangulatsioonivõrgud.
Veel varem, 1954. aastal oli ta töötanud Ugandas, kus ta oli tegev 30. meridiaani
sulgemismõõtmistel, millega Brook'i sõnade kohaselt lõpetati Aafrika geodeetilise selgroo
kujundamine. Veteran lõpetas oma ettekande väitega, et GPS on teinud geodeedi töö
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märksa lihtsamaks, kuid samas on kaotanud mõõtmise raskustega kaasneva romantika.
Arunas Buga rääkis Struve kaare Leedu osa mõõtmise ajaloost, pühendades palju
tähelepanu ka meie kaasmaalasele Carl Tennerile ja tema töödele. Ja loomulikult käsitles
ta ettekanne Meškonyse punkti avamist.
Edasi rääkis noor Rootsi arhitekt Lina Färje, kes oli just lõpetanud Rootsi Kuningliku
Tehnoloogiainstituudi, kuidas tal tuli idee Tartusse, just Vanemuise vastu, rajada Struve
kaart meenutav hotell, mille toad kannaksid Struve kaare punktide nimesid. Projekt oli
tõepoolest väga huvitav, kuid kas sellest elulooma saab, on muidugi väga kahtlane.
Bjørn Geir Harssoni ettekanne käsitles Struve kaare põhjapoolsesse otsa Hammerfesti
püstitatud monumendi ajalugu. Hansteen oli see, kes raha monumendi püstitamiseks leidis
ja samuti kuulsa kunstniku seda kavandama, nii et oktoobris 1854 oli monument oma
kohale paigutatud – seal oli paiknenud hütike Struve kaare astronoomiliste vaatluste
tarvis. II Maailmasõja ajal oli monument ära peidetud ja alles 1947. aastal tagasi
paigutatud. Hammerfesti volikogu on vähemalt kaks korda tahtnud monumenti sellest
kohast ära viia, ei millekski muuks kui kinnisvara arendajate heaks, kuid Norra Maa-amet
pole luba andnud.
Siis esines Vitali Kaptjug (kes on muide Tallinnas sündinud ja Lasnamäel oma lapsepõlve
veetnud) kahe ettekandega. Kõigepealt rääkis ta kolmest kraadimõõtmisest Lapimaal,
millest esimene on tuntud Maupertuis ja Clairaut' ekspeditsioon 1736 – 1737, teine on
Struve-Selanderi ekspeditsioon ja kolmas Jöns Svanbergi oma mõnevõrra hiljem. Kaptjug
võrdles hoolikalt nende mõõtmiste täpsusi ja leidis, et arvestades selle aja võimalusi, on
nende meeste mõõtmiste tulemused hästi võrreldavad.
Oma teises ettekandes käsitles Kaptjug Struve kaare Skandinaavia-osa arhiividokumentide
paiknemist Venemaal. Ettekandja on selle tööga juba pikemat aega tegelnud ja ta on
koostanud väga täieliku indeksi, otsides üles praktiliselt kõik dokumendid, millest enamus
paiknes Pulkovo observatooriumis, teine küllaltki suur osa Venemaa sõjaväe topograafide
korpuse arhiivis. Üht-teist on säilinud ka Tartus. Praegu on enamasti kõik vaadeldud kaare
osa käsitlevad materjalid Venemaa Teaduste Akadeemia Peterburi osakonna arhiivis.
Reet Mägi peatus Tartu Ülikooli Tähetorni arengul kahe sajandi jooksul. Astronoomilisi
vaatlusi pole seal tehtud juba mõnekümne aasta jooksul, sest 1964. aastal sai valimis uus
observatoorium Tõraveres. Hoones paiknes kaua aega Tartu Linnamuuseumi filiaal, nüüd
tegutseb seal edukalt astronoomiaring ja Ahhaa teaduskeskus korraldab seal oma näitusi.
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Plaanis on muuta vana tähetorni kompleks muuseumiks – Tartu Ülikooli Muuseumide
üheks osaks - ja selleks käib praegu agar finantseeringute otsimine.
Kuna J. Smithi ei olnud Haparandas kohal, siis loeti ette tema ettekande kokkuvõte, mis
käsitles

30. meridiaani mõõtmist läbi Ida-Aafrika. Smithi andmetel planeeris juba Struve

oma kuulsa kaare mõõtmist pikendada üle Vahemere Aafrikasse, vähemalt sellest kirjutas
Struve poeg Otto. Kuid raske haigus, mis lõpuks Struve hauda viis, takistas seda
ettevõtmist. Ida-Aafrika meridiaanikaare mõõtmine võttis kokku 75 aastat ja 2005. aastal
pühitseti selle töö lõpetamise 50. aastapäeva. Sel puhul pandi kaare otspunktidesse
mälestusplaadid.
Käesoleva artikli autor rääkis sellest, mida saatis korda kuulus matemaatik ja astronoom
F.W. Bessel geodeesias. Lisaks Maa kuju täpsustamisele ja paljudele põhjapanevatele
teoreetilistele

töödele

geodeesia

alal

ühendas

ta

Venemaa

ja

Preisimaa

triangulatsioonivõrgud 1834. aastal. Ta andis ka geoidi definitsiooni, seda terminit siiski
kasutamata.
Hans-Fredrik Wennström pidas ettekande rootsi astronoomist ja geodeedist Georg
Lindhagenist, kes võttis osa Struve kaare mõõtmistest Lapimaal ja Finnmarkis kuni
Hammerfestini välja. Lindhagen sündis Östergötlandis 1817. aastal ja õppis astronoomiat
Uppsala ülikoolis. Ringsõidul mööda Euroopa observatooriume jõudis ta 1847. aastal
Pulkovosse Struve juurde, kuhu jäi pikkadeks aastateks. !854. aastal abiellus ta Struve
tütre Olgaga ja nad läksid peatselt Stockholmi, kus ta asus tööle astronoomina. Ta
tegutses ka astronoomia populariseerimise alal, kirjutades mitu raamatut, ning 1859.
aastal valiti ta Rootsi Kuningliku Akadeemia liikmeks, kus ta pidas mitu olulist loengut
geodeesiast, astronoomiast ja valguse kiiruse mõõtmisest. Ta võttis osa ka kraadimõõtjate
organisatsiooni Europäische Gradmessung asutamisest, olles sellega tegelikult üks IAG
asutajatest,

ja tegi vaatlusi Rootsi läänerannikul. 1866. aastal valiti Lindhagen Rootsi

Kuningliku Akadeemia permanentseks sekretäriks ja selle kohal töötas Lindhagen 35
aastat! Lindhagen oli kavandanud ka Spitzbergenil kaaremõõtmist ja see toimuski aastatel
1900 – 1901.
Lindhagen suri 1906. aastal 87 aasta vanuselt.
Siinkohal on huvitav märkida, et 2006. aasta aprillis külastasid Tartut prof. Jüri Randjärve
külalistena Lantmäterieti töötaja Göran Eriksson ja tema abikaasa Karin, kes on otseselt
F.G.W. Struve järeltulija. Karin Erikssonil oli kaasas ka õde oma abikaasaga. Nii et õed
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jõudsid oma kauge ja kuulsa sugulase esimesse töökohta, Tartu Tähetorni.
Konverents avaldas sügavat tänu organiseerijaile ja otsustas, et edaspidi hakatakse koos
käima üle aasta ja et järgmine konverents on 2008. aastal Leedus.
Konverentsiväliselt toimus sama päeva õhtul bussiekskursioon Tornio-Haparandas ja me
kõik ronisime suvepalavuses üles Ala-Tornio kiriku torni, mis oli olnud Struve kaare üheks
oluliseks punktiks ja kust avanes suurepärane vaade mõlemale linnale ja kaugel sinavale
merele. Ka Maupertuis ekspeditsiooni auks püstitatud mälestussamba nägime ära.
Õhtusöögil oli mu naabriteks

Kerstin Fredga, kes oli läinud pensionile Rootsi

Kosmoseagentuuri esimehe kohalt ja tema abikaasa Inge Jonsson (hoolimata nimest on
tegu ikka meesterahvaga), kes oli olnud Stockholmi ülikooli rektoriks ja kes praegu on
tähtsa kirjandusliku ühenduse “De Nio” (Need üheksa) esimees.
Järgmise päeva hommikul anti meiel ette väike buss ja me hakkasime Pajala poole liikuma
mööda Tornio jõe kallastele tehtud head asfaltteed. Vahepeal käisime ära Struve punktis
nimega Pullinki. Algul oli ikka asfalttee, kuid peatselt see lõppes ja ja asendus kitsa
kruusateega, mis visalt ülesmäge rühkis. Ent siis lõppes ka see, buss peatus ja ühel
lagendikul ootasid

meid ees kolm maasturit. Need laaditi rahvast täis ja maasturid

hakkasid kogu oma jõudu näitama peaaegu 30 kraadisest tõusust üles ronides, kõikudes
tee aset täitvatel kividel otsekui merelainetel. See nn tee pöördus lisaks iga natukese aja
tagant 180 kraadi võrra – tegu oli ju järsu tõusuga. Lõpuks jõudsime päris laeni, kuhu oli
madal vaatetorn ehitatud. Sealt avanes vaimustav vaade Tornio jõele ja orule.
Maasturid vedasid meid jälle tagasi alla, buss viis peateele ja me hakkasime kihutama
Pajala poole, kus lähedal pidi toimuma järgmise Struve punkti – Jupukka – pidulik
sisseõnnistamine. Ka siin viis meid buss mäkke, kuid viimased sada meetrit vertikaalis tuli
meil endil ronida. Seal oli juba hulk inimesi kohal, kes meid ootasid. Peeti kõnesid,
põhilised rääkijad olid kohaliku kommuuni võimukandjad, kes kõik väitsid nagu ühest
suust, et see asi on nende kommuunile väga tähtis. Eks see ole ka õigus, küllap hakkab
see punkt turiste rohkem ligi meelitama.
Struve punkti tähistas rist, mis esialgu oli islamirohelise riidega kaetud. Avas ta pärast
oma kõnet Kerstin Fredga. Ristil olid märgitud lisaks põhilisele informatsioonile ka
kaugused ekvaatori ja pooluseni ning vastavad laiuskraadid.
Pajalas organiseeris kohalik kommuun meile pidulik õhtusöögi, kus oli palju ametimehi ja
kõnesid peeti veel rohkem. Pajala kommuuni volikogu esimees Bengt Niska ütles, et ta
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emakeel pole ei soome ega rootsi keel, vaid “meänkieli', mis minu kõrvadele küll täpselt
sama soome keel tundus. Pidavat aga olema vana soome keel, mis rootsi ümbruses on
konserveerunud.
Hotelli tulime ikka päikese all, mis siinkandis peaaegu ei looju, kuna me polaarjoone
ületasime. Kella veerand üheteistkümne ajal õhtul võis veel hädaga pooleks ajalehte
lugeda – augustikuu keskel!
Pajala olime hotellis, mille akna all on maailma suurim päikesekell. Igavene jäme palk on
maa sisse peaaegu püsti pandud, sest siin on geograafiline laius üsna suur. See palk on
siis kella osuti. Laternatega madalad postid tähistavad tunde.
Eile õhtul olid meie seltskonnast lahkunud mitmed, nende hulgas ka Jarmo Ratia, täna
hommikul läksid leedukad koos Lantmäterieti ühe esindaja Anders Olssoniga. Ja järele
jäid soomlane Pekka, rootslane Hans-Fredrik, valgevenelane Vitali, norralane Bjørn Geirr
ja kolm visa eestlast, kes bussis edasi põhja poole põrutasid noore toreda tuneeslasega
roolis.
Esialgu polnud tee suurem asi, sest asfalt oli väga künklik ja buss hüppas kui jänes. Juht
pidas küllalt suurt kiirust, sest läbida tuli ju pikk vahemaa. Ümberringi ei erinenud maastik
sugugi eestimaisest – oli tasane ja metsane ning sellest lõikus sirgelt läbi põhjapoole
minev tee. Aeg-ajalt oli näha põhjapõtru ehk soome keeli siis porosid, kes teinekord kaua
mõtisklesid, enne kui bussi eest ära loivasid. Päris mitmesaja kilomeetri pärast jõudsime
Karesuandosse, mis asub Kiruna kommuunis, kus on hiiglasuured rauamaagi lademed.
Need lademed pidid ulatuma lausa Kiruna linna alla, nii et planeeritakse suure osa linna
viimist teise kohta. Inimesed ei pidavat pahandama, sest kaevandusest saavad pea kõik
palka. Karesuandos, mis on üks põhilisi laplaste asuala keskusi, andis kohalik
kommuunipealik meile lõunasöögi vigvamis, kus keskel oli kasehalgudest lahtine lõke, selle
kohal rippus telgilakke kinnitatud keti otsast kumer pann, millel praeti poroliha liistakuid.
See oli tõeliselt hea söök. Juurde sai õhukest magusavõitu leiba, mis nägi välja kui
pannkook, ja juustukohvi.
Vahepeal oli tee oluliselt paremaks läinud, metsad alguses madalamaks jäänud ja siis
sootuks kadunud. Ja mäed hakkasid Norra rannikumägede karmi ilmet võtma – madalad
lamedalaelised vaarad asendusid tõeliste järsuseinaliste hiiglastega, mis mitmes kohas
lausa vertikaalselt Alta jõkke kukkusid.
Peatusime korraks Altas (kus ka kaljujooniseid on leitud, mis nüüd samuti maailmapärandi
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nimekirja on kantud), seal näitas Bjørn paari reeperit, mida ka Struve (või õigemini
Hansteen-Selanderi) meeskond oli omal ajal kasutanud. Ja siis sõitsime üle Kvalsundbrua
silla, sest Hammerfest asub tegelikult saarel. Kohe sukeldusime läbi kalju raiutud
tunnelisse, mis tundus kole pikk olevat. Siis hakkasime Hammerfesti äärelinna jõudma.
Porosid oli tee ääres aina rohkem, mõned lausa mere ääres söömas, mida, ei tea. Jäimegi
sinna äärelinna ühte nimetusse bensiinijaama motelli ööbima ja pärast õhtusööki viisid
Bjørni ja Pekka tellitud (ja nende poolt makstud) taksod meid viie kilomeetri kaugusel
paiknevale Fuglenesi neemele, kus asuski Struve kaare otspunkti monument. Seda me siis
seal pildistasime, et vähe polnud, küll üksi, küll mitmekesi, küll monumendi kõrval, küll
poolest saati selle otsa roninutena. Olime just suures hoos, kui lähedalasuva maja nurga
tagant sörkis välja pruunis kuues rebane, kes meie vilistamisest ja hüüdmisest väljagi
tegemata teise maja nurga taha sörkis!
Hotelli tagasi jõudnud, viis Bjørn meid veel lähedalasuva kõrge künka otsa, kus paiknes
nn keskpäeva mast, umbes 2.5 – 3 meetri pikkune raudvarb, millel ümmargune kahurikuul
otsas. See mast koos Struve monumendi kõrval oleva reeperiga pidid andma täpse põhjalõuna suuna. Jälle pildistasime, hoolimata sellest, et kell oli juba 23:00 saanud. Päike oli
silmapiiri taga, kuid valgust jätkus veel küll ja küll.
Hommikul sõitsime Hammerfesti muuseumi. Seal võttis meid vastu keegi noormees, kes
tegi muuseumis ekskursiooni ja näitas filmi sellest, kuidas sakslased 1944. aastal kogu
Põhja-Norra inimestest paljaks küüditasid ja kõik majad peale ühe kiriku maha põletasid.
Millegipärast läksid need kaadrid mulle väga hinge ja ma tajusin kogu selgusega seda valu
ja meeleheidet, kui inimesi nagu loomi kodudest välja aeti. Tõsi, neid viidi Lõuna-Norrasse,
ikka omale maale, mitte Venemaale Siberisse, nagu eestlasi mitmel korral on küüditatud.
Siis juhatati meid muuseumi teisele korrusele, kus juba kommuuni esindajad meid ootasid.
Igaüks meist tutvustas ennast ja rääkis, kes ta on ja kuidas ta Struve kaarega seotud on.
Seejärel rääkis Bjørn meie tegemistest ja Vitali selle kuulsa samba, mida me eile vaatamas
käisime, saamisloost. Aga ta tegi seda nii aeglaselt, kaua ja erakordselt põhjalikult, et
meid viidi peaaegu jõuga lõunale. Meile anti kiiruga Hammerfesti sümbol, väike märgike
jääkaruga, kuigi jääkaru pole sealkandis kunagi olnud.
Ja me asusime tagasiteele Pajalasse, tehes peatuse vaid polaarjoonel.
Pärast ööbimist Pajalas jätkasime teed Haparanda poole, põigates üle Tornio jõe Soome
poolele, et vaadata Struve punkti Aavasaksa mäel. Mäe otsas on torn ja Keisarin maja ehk
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siis eesti keeles keisri onn.

Seda pidi tulema külastama Vene tsaar, kuid ta plaanid

muutusid ja külaskäik jäi ära.
Torni otsast nägi Tornio jõe oru vaimustavat ilu. Ilm oli vaikne ja kõik ümbrus peegeldus
jõe klaassiledal pinnal. Loomulikult tegime me palju pilte.
Peagi olime tagasi Haparandas, olles bussijuhi andmetel läbinud 1395 km.
Nii lõppes seekordne Struve kaare konverents, kus kuulsime palju huvitavat ja nägime
paiku, mis siiani olid kaugete ja kättesaamatutena tundunud.

Fotode allkirjad

P8140010.JPG - Konverentsil tööhoos. Vasakult Lars Suo (Haparanda maa-amet), Lina
Färje, Reet Mägi ja Karin Kollo.
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P8150040.JPG - Jupukka mäel. Vasakult Hans-Fredrik Wennström, Bengt Niska (Pajala
kommuun), Kerstin Fredga.
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P8150044.JPG - Jupukka mäel. Vasakult Björn Geirr Harsson (ma ei saanud siis seda õiget
Norra ö-d), Pekka Tätilä, Jarmo Ratia, Tõnu Viik.
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P8160065.JPG - Hammerfesti monument. All vasakul Pekka Tätilä, Vitali Kaptjug, Karin
Kollo ja Reet Mägi.
Üleval Björn Geirr Harsson ja Tõnu Viik

11

P8180084.JPG - Vaade Aavasaksa mäelt Tornio jõe orgu.
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