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Kansalliset karttalaitokset ja museovirastot
Struven ketjun kymmenessä maassa.

Struven 
ketjuSuojellut mittauspisteet maittain:

Norja  4 Ruotsi  4
Suomi  6  Venäjä  2
Viro  3 Latvia  2
Liettua  3 Valkovenäjä 5
Moldova  1 Ukraina  4



Astemittaus
on maapallon koon ja muodon selvittämiseksi tehty 
mittaus. Mittausketjun päätepisteiden välinen etäisyys 
maastossa määritetään kolmiomittauksella ja samojen 
pisteiden leveysasteiden ero tähtitieteellisellä paikan-
määrityksellä. Näiden määritysten tuloksista lasketaan 
meridiaaniasteen kaaren pituus.

Teoreettisesti yhden leveysasteen suuruisen kaaren pitäi-
si olla yhtä pitkä niin päiväntasaajalla kuin lähellä napo-
jakin. Kuitenkin jo Isaac Newton 1600-luvulla uskoi, että 
maapallo on hiukan navoiltaan litistynyt. Maapallon koko 
ja muoto askarrutti myös tähtitieteilijä Friedrich Georg 
Wilhelm Struvea ja sai hänet ryhtymään suurisuuntai-
seen hankkeeseen, nykyään ”Struven ketju” -nimellä tun-
nettuun astemittaukseen. 

Struven ketju
on kolmioketju, joka kulkee lähellä itäistä 26° pituuspiiriä 
Hammerfestistä, Pohjoisen jäämeren rannalta, Mustallemerelle 
Ukrainan Izmailiaan. Ketjun pituus on noin 2820 kilometriä, 
ja se mitattiin vuosina 1816 - 1855 F.G.W. Struven johdolla. 

Astemittauksen ketju muodostuu 258 kolmiosta, ja siinä on 
yhteensä 265 peruskolmiopistettä sekä 60 apupistettä. Ketju 
kulkee nykyään kymmenen maan alueella. Nämä valtiot ovat 
Norja, Ruotsi, Suomi; Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valkovenäjä, 
Moldova ja Ukraina.

Struven ketjun suojelu
Ketjun kymmenen maata ovat työskennelleet yhdessä ketjun 
pisteiden etsimiseksi, tarkastamiseksi ja merkitsemiseksi. Ket-
jun pisteistä on valittu ja suojeltu yhteensä 34 edustamaan 
koko mittausta. Suojeltuja pisteitä on kaikissa ketjun maissa, 
mutta pisteiden määrät vaihtelevat maittain sen mukaan, pal-
jonko pisteitä alun perin oli ja miten ne ovat säilyneet. 

Kussakin maassa on valittu edustavimmat pisteet. Tarton 
tähtitorni Virossa ja Alatornion kirkko Suomessa ovat ainoat 
mittauspisteinä käytetyt rakennukset, ja ne ovat säilyneet lä-
hes muuttumattomina. Myös ketjun päätepisteet, Fuglenaes 
Pohjoisen jäämeren rannalla ja Staro-Nekrassowka Mustan-
meren tuntumassa, on otettu mukaan. Suomessa suojeltuja 
pisteitä on kuusi.

Valitut 34 pistettä edustavat siis Struven ketjua virallisesti, 
mutta myös muut säilyneet pisteet on suojeltu kunkin maan 
kansallisten säännösten mukaisesti.

Universaalikoje, jollaista käytettiin ketjun mittauksessa.

Tarton Observatorio. Ketju kulkee tähtitornin kautta 
pitkin itäistä pituuspiiriä 26°43’.

Ketju Maailmanperintölistalle
Struven ketjun maat ovat yhdessä laatineet esityksen 
ketjun ottamiseksi Unescon Maailmanperintölistalle. Esi-
tys toimitettiin Maailmanperintökomitealle tammikuussa 
2004, ja suojelukohteeksi nimittämisestä päätettiin arvi-
ointimenettelyn jälkeen heinäkuussa 2005.

Struven ketju on eräs aikansa huomattavin teknis-tieteel-
linen saavutus. Sitä pidettiin malliesimerkkinä kolmiomit-
tauksesta vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla. Ketjulla on 
myös huomattavaa yleismaailmallista arvoa: se on yhdis-
tänyt lähes 200 vuoden ajan kansoja Mustaltamereltä 
Pohjoiselle jäämerelle. Maailmaperintöhankkeen myötä 
tämä yhteistyö jatkuu.


