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Etukansi
Veli-Pekka Hentunen ja Markku Nissinen
löysivät ensimmäisinä Suomessa uuden
supernovan keväällä 2007. Tästä löydöstä
heidät palkittiin Ursan arvostetulla Stella
Arcti -palkinnolla Artjärven Cygnuksen yhteydessä. Samassa tapahtumassa julkistettiin, että Varkaus ja Warkauden Kassiopeia yhdessä Ursan kanssa järjestävät
Cygnus -kesätapahtuman Varkaudessa kesällä 2008.

Irtonumeron hinta: 1e
Lehden painosmäärä: n. 200kpl.
5. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Takakansi
Yhteystiedot:
Cygnus -kesätapahtuma on Suomen suurin
tähtiharrastajien tapahtuma ja vuonna 2007
se järjestettiin Artjärvellä, lähellä Ursan Tähtikallion havaintokeskusta.

Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@wkassiopeia.net
Markku Nissinen (puheenjohtaja)
markku.nissinen@wkassiopeia.net
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vaintoja, niin ei Härkämäellä pelkästään levätty laakereilla. Kesäkuun 13. päivä järjestettiin Härkämäellä toisena vuotena peräkkäin ns. Galileon kaukoputkipaja, jossa
nuoret ja heidän vanhempansa pystyivät
rakentamaan yksinkertaisen kaukoputken.
Tapahtuma oli edellisvuoden tapaan menestys, kun pajalla puuhaili noin 40 lasta
vanhempineen. Näinköhän tästä pajasta tulisi yksi Härkämäen vuotuisista kesätapahtumista? Varmaa kuitenkin on se, että jatkossakin olisi hyvä, jos Härkämäellä olisi
yksi tai kaksi tapahtumaa kesällä. Näin saisimme hieman aktiviteettia kesän valoisille
kuukausille. Ainakin allekirjoittaneen mielessä on muhinut jo jonkin aikaa ns. Star Partyn järjestäminen Härkämäellä. Tämän tapahtuman ideana olisi kertoa Auringosta ja
havaita sitä useilla erilaisilla putkilla. Mutta
tämä tapahtuma on vasta ideaasteella ja
katsellaan miten se realisoituu.

PÄÄKIRJOITUS
Huh huh. Kesä on takana ja vaikka havaintorintamalla ei mitään suurempaa kesän
aikana tapahtunutkaan, niin siitä huolimatta
kesä oli tähtiharrastuksellisesti kiireinen.
Tähtiharrastajien perinteinen Cygnus -kesätapahtuma järjestettiin 26.-29.7.2007
Artjärvellä ja allekirjoittanut oli mukana ns.
Cygnus -tiimissä joka käytännössä hoiti
kaikki järjestelyt ennen tapahtumaa ja sen
aikana. Kuten arvata saattaa, kiirettä riitti,
koska onhan kyseessä tapahtuma joka on
viime vuosina kerännyt kokoon noin 150
tähtiharrastajaa eri puolilta Suomea. Vaikka
kiirettä piti, niin koko tapahtumasta jäi erittäin positiivinen jälkimaku ja olihan tämän
vuotinen Cygnus hyvää harjoitusta vuoden
2008 Cygnusta varten. Nimittäin heinäkuussa 2008 tähtiharrastajat kokoontuvat
Cygnuksen puitteissa Varkaudessa.

Niin ja lopuksi pitää muistuttaa talvella pidettävästä viisiosaisesta luentosarjasta joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden
kuulla todella ammattitaitoisten tähtitieteilijöiden luentoja. Ottakaa ahkerasti osaa
luennoille!

Artjärven Cygnuksen yhteydessä palkittiin
jälleen kerran kassiopeialaisia. Markku
Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen nimittäin
saivat kunnian ottaa vastaan Ursan jakaman
Stella Arcti -palkinnon vuoden havainnosta
(katso s. 14-15). Tämä havaintohan on siis
supernovan SN2007ae löytäminen. Onnea
Markulle ja Veli-Pekalle!

Harri Haukka
Harri Haukka
Päätoimittaja

Havaintorintamalla ei luonnollisista syistä
tapahtunut kesän aikana mitään raportoitavaa. Aurinkohavaitsijat saivat katsella lähestulkoon pilkutonta Aurinkoa, joka on hyvin
tylsää havaittavaa. Valaisevia yöpilviä raportoitiin ainakin Markun toimesta heinä- ja elokuussa, mutta muuten mitään ihmeellisiä
luonnonilmiöitäkään ei kesän aikana ollut.
Toivottavasti tuleva havaintokausi on jälleen
hedelmällinen ja Härkämäen observatoriolla tehdään merkittäviä havaintoja.
Vaikka kesällä ei tehtykkään tähtitaivaan ha2

Cygnus 2008 järjestetään Varkaudessa. Toivottavasti sää suosii silloin harrastajia. Kuva © Harri
Haukka.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

tojen toiminta siis mm. tällä tavoin täydentää
hyvin tähtiyhdistyksiä.

Warkauden Kassiopeia sai järjestettäväksi
Puurtilassa Ursan valtakunnallisen tähtiharrastajien Cygnus 2008 kesäleirin. Päätös
julkistettiin Artjärvellä heinäkuun lopussa järjestetyllä tämän vuotisella Cygnus 2007
kesäleirillä.

Jaostoilla on oma tiedotuslehti nimeltään
Ursa Minor. Siihen voi tutustua mm. Warkauden Kassiopeian kirjastosta lainaamalla
tai lukemalla tornilla. Lehden voi tilata itselleen Ursan toimiston kautta tai sen voi
saada ilmaiseksi osallistumalla riittävän
aktiivisesti jaostojen toimintaan.

Kesäleirillä valittiin myös jäsenet Ursan
jaostojen jaostotoimikuntaan. Minut valittiin
jaostotoimikunnan jäseneksi kaudelle
2007-2009. Yhdistyksestämme myös Harri Haukka on ollut aikaisemmin jaostotoimikunnan jäsenenä.

Muistakaahan tulla kuuntelemaan mielenkiintoisia Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan tukemia luentoja, luentosarja alkaa 21.10 Varkauden kirjastolla.
Luentosarjaan on vapaa pääsy.
Markku Nissinen
Warkauden Kassiopeia ry.

Jaostotoimikunnassa on neljä jäsentä, joista kaksi on aina vuosittain erovuorossa. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet jäsenet
kesäleirillä. Nykyisessä jaostotoimikunnassa ovat minun lisäkseni Mikko Suominen,
Jani Helander ja Marko Myllyniemi.
Ursan jaostotoimikunta on Ursan hallituksen
asettama jaostoasioita koordinoiva ryhmä.
Ryhmä osallistuu myös valtakunnallisten
tapahtumien, kuten kesäleirien järjestelyihin
ja paikan valintaan.
Kesäleirin ohjelman toteuttavan pääasiassa
Ursan jaostot. Ursassa on tällä hetkellä 13
jaostoa sekä kaksi harrastusryhmää.
Jaostojen kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/

Markku Nissinen (keskellä) valittiin Ursan jaostotoimikuntaan Artjärven Cygnuksen yhteydessä.
Markun lisäksi tulevan vuoden jaostoimikuntaan
kuuluvat Jani Helander (vasemmalla), Mikko
Suominen (oikealla) ja tästä kuvasta puuttuva
Marko Myllyniemi. Kuva © Harri Haukka.

Jaostot ottavat mm. vastaan havaintoja
omalta harrastusalaltaan. Monella jaostolla
on sähköinen lomakejärjestelmä havaintojen lähettämistä varten, mutta havainnot
voi lähettää myös paperimuodossa. Jaostot tekevät havainnoista yhteenvetoja ja
osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin
sekä ylläpitävät oman alansa harrastustietämystä tehden mm. havainto-oppaita. Jaos3

Cygnuksen historia lienee kaukana 1980luvun alkupuolella. Ehdotuksia ja ajatuksia
harrastajille suunnatusta tähtiviikosta tai
laajemmasta tapahtumasta oli elätelty jo
pitkään Tähtipäivien aikataulun kiristyessä
ja jaostojen määrän kasvaessa. Tämän
tapaisia ajatuksia olivat esittäneet ainakin
Harry Lehto ja Aarre Kellomäki.

CYGNUS 2008 VARKAUDESSA
Warkauden Kassiopeia on saanut kunnian
järjestää vuoden 2008 Cygnus -kesätapahtuman. Tämä kesätapahtuma on Suomen
suurin tähtiharrastustapahtuma, jopa suurempi kuin tähtipäivät jotka pidettiin Varkaudessa vuonna 2005.

Veikko Mäkelä lähti realisoimaan haaveita
vuodenvaihteessa 1986/87 Etelä-Karjalan
Novan muiden jäsenten suosiollisella avustuksella. Malli kesätapahtumaan tulee varmaankin osittain amerikkalaisita star partyistä, mutta ohjelma on kuitenkin osittain Tähtipäivien perua. Kuitenkin perusajatuksena
oli löysempi aikataulu ja rennompi ilmapiiri.

Mikä on Cygnus?
Suurelle osalle varkautelaisia ja Warkauden
Kassiopeian jäsenille Cygnus -kesätapahtuma on aika tuntematon. Ennen yhdistyksemme perustamista vain nykyinen puheenjohtajamme Markku Nissinen on
osallistunut aktiivisesti tapahtumaan. Viime
vuosina kassiopeialaisten määrä Cygnuksella on ollut hienoisessa nousussa.
Vuonna 2007 tehtiin ennätys, kun tapahtumapaikalla vieraili ainakin seitsemän Kassiopeian jäsentä.

Tämä rennompi ilmapiiri on ollut varsinkin
viime vuosina selvästi läsnä Cygnuksilla ja
ohjelmakin on ollut hyvin rentoa ja tukeutuen
vahvasti Ursan jaostojen aktiivisuuteen. Sen
myötä itse esitelmät ovatkin olleet hyvin harrastajaystävällisiä ja siten myös suuren yleisön ymmärrettävissä. Lisäksi Cygnuksen
ohjelmaan on tuonut mukavaa piristystä rakettilennätykset, lentopallomatsit, erilaiset
rakentelu- ja puuhastelupajat sekä harrastajien käymät keskustelut iltanuotion äärellä.

Kuten todettua, on Cygnus Ursan järjestämistä vuotuisista tapahtumista suurin.
Tämä voi olla yllättävää, mutta varsinkin
2000 -luvulla Cygnuksella on vieraillut noin
150 tähtiharrastajaa eri puolilta Suomea.
Myös ulkomaisia vieraita on ollut monilla
Cygnuksilla. Sen vuoksi onkin oikeutettua
sanoa, että tapahtuma on Suomen suurin
tähtiharrastajien tapahtuma.

Mikä parasta. Cygnus on oiva tapa yhdistää
kesäloma ja tähtiharrastus. Moni tähtiharrastaja suunnitteleekin lomansa juuri Cygnuksen aikoihin.

Teekkareiden rakettilennätykset ovat olleet monena vuotena yksi Cygnuksen kohokohdista. Kuva © Harri
Haukka.
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Cygnuksen ohjelma koostuu mm. monista Ursan jaostojen järjestämistä luennoista ja esitelmistä. Kuva
© Harri Haukka.

Missä ja milloin Varkauden Cygnus pidetään?

Varkauden Cygnuksen ohjelma tulee koostumaan jo perinteiseen tapaan Ursan jaostojen järjestämistä esitelmistä, havaintokatsauksista, jaostopalvereista ja erillaisista
pajoista. Myös mahdollisten ulkopuolisten
ammattilaisten esitelmiä saattaa olla ohjelmassa. Lopullisesti ohjelma selvinnee kuitenkin vasta noin paria viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Warkauden Kassiopeian hallitus katseli
muutamia mahdollisia paikkoja jossa Cygnus voitaisiin pitää ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi nousi Puurtilan seurakuntakoti ja
leirikeskus joka sijaitsee vain noin kuuden
kilometrin päässä Varkauden keskustasta.
Cygnuksen ajankohdaksi on valittu 17.20.7.2008, eli keskelle lämpimintä kesää.

Vuoden 2007 Cygnus oli Artjärvellä, Vuorenmaan alueella.

Puurtilassa on runsaati tilaa mm. sisämajoittumiseen sekä erilaisten kokouksien ja esitelmien pitoon. Sisämajoituspaikkoja on
yhteensä 43 joka on viime vuosiin nähden
erittäin suuri määrä. Lisäksi, koska kyseessä on kesätapahtuma, niin telttamajoituspaikkoja on piha-alueella noin 20:lle teltalle. Lisäksi kaikki muut kesätapahtumaa
varten tarvittavat palvelut löytyvät leirikeskuksen alueelta. Aluella on käytössä jopa
kaksi saunaa joista toinen on rantasauna.
Eli paikka on mitä parhain Cygnus -kesätapahtuman pitopaikaksi.

Varkauden Cygnuksen julkistus tehtiin Artjärvellä 26.-29.7. pidetyn Cygnuksen yhteydessä. Artjärven Cygnus oli järjestyksessään jo 21. ja tällä kertaa myös säät suosivat suurimman osan ajasta.
Artjärvi on varmaan monelle tähtiharrastusta
seuraavalle tuttu, ainakin nimeltä, sillä paikkakunnalla sijaitsee Ursan havaintokeskus,
Tähtikallio. Havaintokeskuksen sijainti paikkakunnalla olikin yksi syy miksi vuoden
2007 Cygnus halutiiin pitää juuri Artjärvellä.
5

Tähtikallion havaintokeskuksessa vierailikin
Cygnuksen aikaan useita kymmeniä tähtiharrastajia joista moni ensimmäistä kertaa.

tojen yhteistyöelin (jtk) päätti tehdä poikkeuksellisen ratkaisun ja jakaa Stella Arcti
-palkinnot Cygnuksen yhteydessä.

Tapahtuman ohjelma oli entistä monipuolisempi. Jo perinteisten jaostojen esitelmien
ja palvereiden lisäksi järjestelyistä vastaava
tiimi toi uusina ohjelmanumeroina mukaan
luontopolun, kaksiosaisen joukkuetietokilpailun, planettariopajan ja vesirakettipajan.
Kaikki neljä uutukaista saivat huikean suosion ja varmasti joku niistä löytää tiensä
myös Varkauden Cygnuksen ohjelmistoon.

Varkaus sai jälleen mainetta ja kunniaa kun
supernovalöytäjämme Markku Nissinen ja
Veli-Pekka Hentunen palkittiin vuoden havainnosta. Lisää palkinnosta ja palkituista
tämän lehden sivuilla 14-15.

Vuonna 2008 tavataan Varkaudessa
Cygnus 2008 -kesätapahtuma on siis Varkaudessa. Tapahtumaan on odotettavissa
edellisvuosien kaltainen osallistujamäärä ja
sen vuoksi myös kassiopeialaisia tarvitaan
tekemään talkootyötä tapahtumaa ennen ja
sen aikana. Tervetuloa toteuttamaan suurta
tähtiharrastustapahtumaa.

Lisäksi ulkona oli kokoajan Ursan havaintovälinejaoston paja jossa tällä kertaa viimeisteltiin vuoden 2006 Cygnuksella aloitettu
aurinkokello. Nuorison iloksi myös pienoisraketteja ammuttiin taivaalle läheisellä urheilukentällä.
Poikkeuksellista vuoden 2007 Cygnukselle
oli Ursan Stella Arcti -palkintojen jakotilaisuus joka on perinteisesti tähtipäivien yhteydessä. Syy tähän poikkeukseen oli se,
että tähtipäiviä ei järjestetty keväällä, jolloin
ne perinteisesti on järjestetty, ja Ursan jaos-

Teksti ja kuvat: Harri Haukka

Lähteet
- Ursan www -sivut (http://www.ursa.fi)

Cygnuksella on ohjelmaa koko perhelle. Tässä lapset rakentavat vesiraketteja. Kuva © Harri Haukka.
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titieteilijän tai merkittävän tiedemiehen mukaan. Myös muille pinnanmuodoille on tarkat nimeämissäännöt. Ehdottajina ovat olleet pääasiassa neuvostoliittolaiset ja amerikkalaiset avaruustutkijat, koska he ovat
saaneet otettua avaruusluotaimilla tarkkoja
kuvia Kuun pinnasta.

AURINKOKUNNAN SUOMALAISET NIMET
Aurinkokunnan virallisessa nimistössä on
noin 200 suomalaista tai suomalaisperäistä
nimeä. Yhtenä lähdeteoksena käyttämäni
Heikki Ojan erinomaisen kirjan nimi “Sibeliuksesta Tuonelaan” kuvaa sisintä ja ulointa
aurinkokunnan suomalaista nimeä. Sisimmän planeetan Merkuriuksen pinnalta löytyy
Sibelius-kraatteri ja Neptunus-planeetan
suurimman kuun Tritonin pinnalta löytyy
tasanko nimeltä Tuonela. Aurinkokunnan
nimet heijastavat meidän Maan asukkaiden
kulttuuria, tiedettä, taidetta, myyttejä sekä
nykyistä jokapäiväistä arkeamme.

Kuussa on suomalaisista nimetty 63 kilometrin läpimittainen Lexell-kraatteri ensimmäisenä Uranuksen radan laskeneen Anders Lexellin kunniaksi. Myös professori
Yrjö Väisälällä on oma kraatteri nimeltään
Väisälä. Muut suomalaisten mukaan nimetyt kraatterit ovat Argelander, Donner, Gyldén, Sundman ja Virtanen.

Planeettojen pinnanmuodot ja
kuut

Kuun pinnanmuotojen nimet
Kuun pinnanmuotojen nimeämisen voi sanoa alkaneen Galileo Galilein kirjasta Tähtien sanansaattaja vuodelta 1610. Flaamilainen Langrenus julkaisi kartan 1645,
kartassa on 300 nimettyä pinnanmuotoa.
Nimet oli otettu raamatusta. Seuraavan
kuukartan julkaisi Hevelius vuonna 1647.
Yleisesti haluttiin Kuun pinnanmuodoille
kuuluisten miesten nimiä, mutta Hevelius
oli toista mieltä. Hänen ehdotuksestaan
kuun “merien” nimet on otettu Maan maantieteestä, ilmastosta ja mielialoista. Giovanni Batista Riccoli teki kuukartan vuonna
1651. Siinä säilytettiin osa Heveliuksen nimistä ja hän kehitti nimistöjärjestelmän, joka
on käytössä vielä nykyäänkin.

Suurten planeettojen pinnanmuodot ja niiden kuiden pinnanmuodot nimeää kansainvälinen neuvottelukunta. Merkuriuksesta
löytyy jo aiemmin mainittu Sibelius-kraatteri. Venuksen pinnalla on paljon suomalaisia nimiä, kuten Inkeri, Irma, Jutta, Kaisa,
jotka ovat kraattereita. Marsissa on Porvookraatteri, Nordenskiöld-kraatteri ja Virratkraatteri. Jupiterin Kallisto-kuussa on mm.
Hiisi, Näkki, Liekkiö ja Tapio-kraatterit.
Saturnuksen ja Uranuksen tienoilta ei löydy
suomalaisnimiä. Neptunuksen Triton kuussa on Tuonelan tasanko sekä Ravggakraatteri.

Komeettojen nimet

Kraattereiden nimet ovat jo Heveliuksen
ajoista annettu kuuluisille filosofeille ja tähtitieteilijöille. 1800-luvun loppuun asti nimistö oli vielä epätäydellinen, kansainvälinen
tähtitieteen unioni alkoi 1900-luvun alussa
nimetä Kuun pinnanmuotoja ja nykyään se
on ainoa virallinen nimeäjä.

Komeetat nimetään pääsääntöisesti niiden
löytäjien nimien mukaan. Kuitenkin muutamassa tapauksessa tästä on poikettu, esimerkkinä Halley ja Encke. Ne on nimetty
niiden henkilöitten mukaan, jotka laskivat kyseisten komeettojen radan ja liittivät niiden
eri vierailukertojen historialliset havainnot
yhteen. Koska muutamat henkilöt ovat löy-

Kuun kraatterit on nimettävä jo kuolleen täh7

täneet monta komeettaa, lisätään sellaisissa tapauksissa komeetan nimen perään numero. Tätä tapaa ei käytetä pitkäjaksoisten komeettojen nimeämisessä. Komeetan
nimeen otetaan mukaan korkeintaan kolme
löytäjää. Löytäjänä voi olla myös avaruusluotain, kuten Soho tai Linear, jolloin komeetta nimetään sen mukaan.
Suomalaisista ei ole tähän arvostettuun
joukkoon kovin moni päässyt. Ainoat suomalaiset komeettojen löytäjät ovat Yrjö Väisälä, Liisi Oterma, Carl Wirtanen ja Arnold Klemola. Klemola löysi oman komeettansa vuonna 1965. Myös Anders
Lexell on saanut hänelle nimetyn komeetan, vaikka hän ei sitä itse löytänytkään, hän
kyllä tutki sitä paljon. Sen nimeämisen
aikaan ni-meämiskäytäntö ei ollut vielä aivan
nykyi-senkaltainen. Komeetta on D/1770
L1 Lexell.
Väisälän ja Oterman komeettalöydöt tehtiin
Turun yliopiston tähtitornissa asteroidimetsästyksen yhteydessä. Kun valokuvauslevyiltä löydettiin uusia ennen tuntemattomia
kohteita, osa niistä oli komeettoja. Ensimmäisen Turusta tehtyjen havaintojen perusteella löydetyn komeetan löysi Yrjö Väisälä
vuonna 1939, se sai nimen 40P (1939 IV)
Väisälä 1.
Muut suomalaisnimet ovat C/1942 C2 Oterma, D/1942 AE Väisälä 2, 38P (1942 IX)
Stephan-Oterma, 39P (1942 VII) Oterma,
D/1944 H1 Väisälä ja 139P VäisäläOterma. Viimeisin komeetta varmistui
vuonna 1998, kun Lincolnin laboratoriossa
kuvattiin asteroideja ja kuvaan tuli ennen
tuntematon komeetta, joka oli onnekkaasti
kuvattu vuonna 1939 Turussa Oterman ja
Väisälän toimesta. Komeetta on siis Väisälän ja Oterman yhteinen.

dat oli saatu määritettyä, ihmeteltiin, että
mistä johtui Marsin ja Jupiterin kiertoratojen
välissä oleva suuri tyhjä alue. Vuonna 1766
Johan Titius määritti numeerisen sarjan, joka “ennusti”, että 2,8 AU:n etäisyydellä Auringosta pitäisi olla vielä tuntematon planeetta, häntä tuki Johann Elert Bode, joka
mainitsi asian kirjassaan vuonna 1772. Tätä
numeerista sarjaa kutsutaankin nykyään
Titius-Boden sarjaksi.
Asia jäi unohduksiin, kunnes Uranus löytyi
vuonna 1781 William Herschelin kaksoistähtihavaintojen ansiosta. Sen kiertoradan
säde oli 18,9 AU:ta. Titius-Boden sarjan
mukaan etäisyyden olisi pitänyt olla 19,6
AU:ta. Eiväthän ne tietenkään aivan tarkasti
täsmää, mutta Uranuksen löytymisen aikaan pidettiin Uranuksen kiertorataa todisteena Titius-Boden sarjan oikeellisuudesta.
Vuonna 1800 aloiteltiin uuden tuntemattoman planeetan etsintää ja sitä varten perustettiin jopa ns. “taivaallinen poliisi” eli englanniksi “Celestial Police”. Kuitenkin, ennen
kuin he ehtivät aloittaa etsinnän, onnistui
Giuseppe Piazzi löytämään planeettakandidaatin vuonna 1801. Piazzi kylläkin
luuli löytäneensä komeetan, mutta Karl
Gauss onnistui laskemaan sille radan, joka
osoitti sen kiertävän Aurinkoa planeettamaisella radalla.

Ensimmäiset nimet

Kun uusi planeettaradalla kiertävä kappale
oli löytynyt, niin kuviteltiin, että se oli puuttuva planeetta Marsin ja Jupiterin välissä.
Sen kiertoradan säde täsmäsi kuin ihmeen
kaupalla Titius-Boden sarjaan, mutta kooltaan se oli muita planeettoja selvästi pienempi. Sen nimeäminen oli kuitenkin tehtävä huolella ja sille annettiin nimi Ceres.
En tiedä, että ehdottiko Piazzi itse tuota niEnsimmäiset asteroidit
meä, koska kyse oli kuitenkin hyvin tärkeästä nimeämisestä, todennäköisesti asialla oli
Kun aurinkokunnan suurten planeettojen ra- 8 kansainvälinen neuvottelukunta.

Suuri ihmetyksen aihe kuitenkin oli, kun jo
vuonna 1802 Heinrich Olbers löysi toisen
vastaavanlaisen kohteen. Sille annettiin nimeksi Pallas. Vuonna 1807 oli löytynyt jo
neljä samanlaista kohdetta, eli Juno ja Vesta edellä mainittujen lisäksi ja alkoi olla
selvää, että mikään niistä ei ollut puuttuva
planeetta. Kukin neljästä ensin löydetystä
asteroidista on vain noin tuhat kilometriä
läpimitaltaan. Ceres on kylläkin nykyään luokiteltu kääpiöplaneetaksi, eikä se enää ole
asteroidi.

Nykyinen nimeämiskäytäntö
Nykyään asteroidin nimen täytyy olla lausuttavissa, se ei saa olla liian samanlainen aikaisempien nimien kanssa, sopimaton tai
loukkaava ja se saa olla enintään 16 merkkiä pitkä. Sotilaita, poliitikkoja ja uskonnollisia henkilöitä ei suositella, eikä lemmikkieläinten nimiä. Asteroidin tunnukseksi riittää
kuitenkin pelkkä järjestysnumero, sille ei
siis välttämättä tarvitse antaa nimeä. Alusta
alkaen nimen valinta on ollut löytäjän etuoikeus. Nykyään löytäjät lähettävät ehdotuksensa perusteluineen kansainväliselle tähtitieteelliselle unionille Minor Planet Centeriin Harvardiin USA:han. Ehdotus on lähetettävä 10 vuoden kuluessa löydöstä. Tuon
ajan kuluttua ei löytäjillä ole enää etuoikeutta
nimen ehdottamiseen.

Nimeämiskäytäntöjen historia
Neljän ensin löydetyn asteroidin nimeäminen suoritettiin huolella, aivan kuten suurten
planeettojen nimeäminen oli tehty. Nimet
otettiin antiikin tarustosta. Antiikin nimiä riitti
sadoille asteroideille. Sen jälkeen, kun ne
oli käytetty loppuun, alettiin käyttää naisten
nimiä. Kun kuitenkin haluttiin antaa niille
myös miesten nimiä, muutettiin nimet naisennimen kaltaisiksi. Esimerkiksi suomalaisen Anders Donnerin mukaan nimetty asteroidi on Donnera. Vasta toisen maailmansodan jälkeen asteroidien nimeämisen
periaatteet muuttuivat ja nimeämisen käytäntö vapautui.

Suomalaisten juhlaa
Vuonna 1925 valmistui Turkuun Iso-Heikkilän kuninkaankartanon alueelle nykyisen
liikenneympyrän kohdalle ensimmäinen
tähtitorni ja sen viereen Turun Ursan tähtitorni. Yrjö Väisälä suunnitteli anastigmaattisen valokuvauskaukoputken, joka oli erinomainen instrumentti asteroidien etsinnäs-

Iso-Heikkilän tähtitorni talvella. Kuva © Marko Grönroos.
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sä. Nykyisinkin Iso-Heikkilässä olevassa rakennuksessa oli keskellä torni valokuvausteleskooppia varten.
Vuonna 1935 löytyi ensimmäinen uusi siihen asti tuntematon asteroidi uudella anastigmaattisella kaukoputkella. Se tunnetaan
nykyisin nimellä 1947 Iso-Heikkilä. Kaiken
kaikkiaan Iso-Heikkilässä löytyi 807 uutta
asteroidia ja seitsemän uutta komeettaa.
Väisälän anastigmaattinen kaukoputki on
nykyään sijoitettuna Turun Ursan omistamassa Kevolan tähtitornissa. Tähtitieteen
laitos siirrettiin Yrjö Väisälän 1950 ehdotuksen mukaisesti Tuorlaan.
Asteroidit 1495–1526 on lähes pelkästään
nimetty suomalaisten kaupunkien mukaan.
Mukana ovat esimerkiksi Helsinki ja Mikkeli.
Maakunnista on nimetty Savo, Karjala sekä
Häme. Myös tuntureita ja järviä on mukana.
Porvoo on päässyt sekä asteroidiksi, että
kraatteriksi Marsiin.
Turussa asteroideja etsivät Yrjö Väisälän
apuna Liisi Oterma sekä Heikki Alikoski.
Vuoden 1991 5000 ensin numeroidun asteroidin listalla Turku oli viides löytöjen määrässä verrattuna kaikkiin maailman tähtitorneihin.
Suomalaisista tähtitieteen harrastajista ovat
kunnostautuneet Nyrölässä Harri Hyvönen, Marko Moilanen ja Arto Oksanen löytämällä pikkuplaneetan 22978 Nyrölä.
Nyrölän observatoriossa on löydetty myös
toinen asteroidi harrastajavoimin, joka on
nimeltään Laurisirén Jyväskylän Siriuksen
perustajan mukaan nimettynä.
Laurisirén on löydetty 9.1.2000 ja sen löytäjät ovat Arto Oksanen ja Marko Moilanen.
Tämä nimeäminen on historiallinen sen
vuoksi, että se on ensimmäinen suomalaisen tähtiharrastajan mukaan nimetty taivaankappale. Nimi hyväksyttiin kansainvälisessä tähtitieteen unionissa IAU:ssa viralli10

sesti keväällä 2006 ja sen järjestysnumero
on 103422. Virallisen järjestysnumeron
asteroidi sai vuonna 2005, sitä ennen se
tunnettiin väliaikaisella tunnuksella 2000
AG153.

Löydöt tulevaisuudessa
Paljon on puhuttu siitä, että automaattikamerat ja hienot automaattiset etsintälaitteistot ovat tekemässä tulevaisuudessa harrastajien löytöjen tekemisen vaikeammaksi,
mutta harrastajat ovat tähän asti pysyneet
hyvin kehityksen vauhdissa mukana. Harrastajilla on myös paljon intoa etsintätyöhön.
Myös ammattilaisten etsintätyö jatkuu ja
suomalaiset ovat siinä mukana. Varmasti
tulevaisuudessa näemme siis vielä paljon
uusia suomalaisia nimiä aurinkokunnassamme.
Teksti: Markku Nissinen

Lähdeteokset:
- Encyclopedia of the Solar System, Elsevier 2007, Second Edition, Lucy-Ann
McFadden yms.
- Sibeliuksesta Tuonelaan, Heikki Oja, Ursa
2003
- Vulkanus, Suuri planeetanmetsästys,
Richard Baum & William Sheehan 1997,
Art House, Suomentanut Markus Hotakainen
- Oman tien kulkijat, Veljekset Vilho, Yrjö ja
Kalle Väisälä, Olli Lehto 2005, Otava
- Vanha ja uusi Kuu, Ursa 1995, Juhani
Westman
- Tähtiä Turusta 2006, LC-Turku Henrikki,
Turun Ursa, Turun maakuntamuseo
- Jyväskylän Sirius ry:n internet-kotisivut.

HÄRKÄMÄEN TÄHTITAIVAS
Tässä osiossa esitellään joitakin Härkämäellä otettuja mielenkiintoisia tähtitieteen harrastukseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa tarjolla on kaksi todella hienoa tähtitaivaskuvaa
Härkämäeltä, Orionin suuri kaasusumu, Härkämäen observatorion tähtitorni joka “kylpee”
tähtien joukossa sekä vielä kuva aina niin hienosta Andromedan galaksista. Nämä ja muut
Härkämäellä otetut kuvat löytyvät yhdistyksen galleriasta (http://galleria.wkassiopeia.net).
Koonnut: Harri Haukka.

Perseidien meteoriparvi
Perseidien meteoriparvi on aktiivinen Elokuun puolivälin tienoilla ja se on yksi eniten havaituista meteoriparvista, ainakin Suomessa. Perseidit on erinomainen parvi havaita, koska
säät sen aktiivisuuden aikaan ovat yleensä lämpimät eikä havaitsijan tarvitse tehdä havaintoja pakkasessa. Lisäksi yöt ovat jo sen verran pimeitä, että himmeitäkin meteoreja oi havaita. Härkämäellä onkin useanta vuotena ollut Perseidien aikaan useita havaitsijoita ja joskus tämäkni meteoriparvi palkitsee havaitsijan kuten tämä Harri Haukan Artjärvellä ottama
kuva osoittaa.
Kuvassa oleva meteori on kuvattu 10.8.2007 Nikon D40 digitaalijärjestelmäkameralla 30
sekunnin valotuksella. Itse meteorin aiheuttama valoilmiö kesti tosin vain noin pari sekunttia.
Kirkkautta tällä meteorilla oli arvioiden mukaan noin -3 magnitudia ja näin ollen se oli kirkkaudeltaan vain hieman Venusta himmeämpi. Vaikka kuvan meteori olikin kirkas, ei se vielä
saavuttanut tulipallon, eli bolidin, kirkkautta jonka rajana pidetään noin -5 magnitudia.
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Tähtitorni Linnunradan
loisteessa
Härkämäen havainto-olosuhteita on
kehuttu aina yhdeksi parhaimmista
koko Suomessa, eikä syyttä kuten
tästä Markku Nissisen ottamasta
kuvasta näkyy.
Linnunrata on yksi syksyn ehdottomista ykkös havaintokohteista. Ennen lumien tuloa se valaisee taivasta yllättävän kirkkaasti, jos vain valosaastetta ei ole lähimailla. Härkämäellä vierailevat harrastajat ja muu
yleisö onkin ihastellut Härkämäen
syksyistä Linnunrataa toistuvasti ja
ihaillen sen kauneutta.
Tämän kuvan Markku nappasi samalla kun havaintoryhmä mittasi eksoplaneetan TrES-3 valokäyrää. Valokäyrämittauksen “luppoaikoina”
onkin oiva tilaisuus kuvailla juuri
mm. Linnunrataa ja muita tähtitaivaan hienoja kohteita.
Markku kuvasi tämän kuvan Canon
350D digitaalijärjestelmäkameralla.

Supernova SN2007iq
Härkämäellä ei supernovien kuvaus
loppunut supernovan SN2007ae
löytymiseen. Supernovien kuvaus
jatkui heti syksyn tultua ja jos tahti
jatkuu yhtä aktiivisesti kuin keväällä,
voimme odottaa noin 50:n supernovan määrää tälle vuodelle.
Tässä kuvassa on yksi kuvauskampanjan supernovista, eli supernova
SN2007iq jonka Veli-Pekka Hentunen kuvasi Härkämäellä 14./15.9
välisenä yönä.
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WARKAUDEN KASSIOPEIAN LUENTOSARJA
Warkauden Kassiopeia ry. järjestää talvella 2007/2008 viidestä luennosta koostuvan luentosarjan. Kaksi luennoista pidetään vuoden 2007 lopulla ja kolme heti alkuvuodesta 2008.
Tämä on ensimmäinen kerta kun Warkauden Kassiopeia järjestää näin laajan suurelle
yleisölle suunnatun yleisöluentosarjan.
Luennoitsijat ovat oman alansa ammattilaisia ja aiheetkin ovat todella mielenkiintoisia sekä
ajankohtaisia. Luennoitsijoina toimivat Marianna Ridderstad, Jukka Maalampi ja Harri
Haukka. Sekä Ridderstad että Maalampi pitävät kaksi luentoa kumpikin. Luentosarjan
luennot pidetään aiemmasta tavasta poiketen Varkauden kirjaston auditoriossa jossa on
riittävästi kapasitettia järjestää suuria luentoja. Luennot pidetään sunnuntaisin klo 15:30
- 17:30.

Luentojen aikataulu
- 21.10. Marianna Ridderstad: Astrobiolgia.
- 18.11. Jukka Maalampi: Maailmankaikkeuden synty ja rakenne.
- 20.1. Harri Haukka: Avaruuslennot 50 vuotta.
- 24.2. Jukka Maalampi: Mitä tapahtui ennen alkuräjähdystä?
- 30.3. Marianna Ridderstad: Arkeoastronomia, muinaisten kulttuurien tähtitieteelliset
saavutukset

Taustatietoa luennoitsijoista
Marianna Ridderstad:
Marianna Ridderstad (FM) on Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksen tutkija ja kokenut
luennoitsija. Hän on luennoinnut mm. Kirkkonummella, Helsingissä, Tampereella sekä
tähtipäivillä 2005 Pudasjärvellä. Ridderstad on myös kirjoittanut Tähdet ja Avaruus -lehteen
artikkeleita astrobiologiasta ja arkeoastronomiasta.
Jukka Maalampi:
Jukka Maalampi (FT) toimii Jyväskylän yliopistossa fysiikan ja professorina sekä fysiikan
laitoksen johtajana. Maalampi on opiskellut ja työskennellyt myös Helsingin yliopistossa
tutkimus -ja opetustyössä. Tällä hetkellä hänen kiinnostuksen kohteina ovat neutriinot ja
suurienerginen kosminen sätely. Maalampi on kirjoittanut yhdessä Kari Enqvistin kanssa
kirjan “Tyhjästä syntynyt” ja Tapani Perkon kanssa oppikirjan “Lyhyt modernin fysiikan johdatus” sekä toimittanut kirjan “Minne menet maailmankaikkeus”. Lisäksi hän on kirjoittanut
paljon artikkeleita lehtiin ja suomentanut yleistajuisia tieteestä kertovia kirjoja.
Harri Haukka:
Harri Haukka on avaruustekniikan opiskelija ja työskentelee Ilmatieteen laitoksella avaruustekniikka puolella. Hän on ottanut osaa mm. Marsiin lentävien laitteiden suunnitteluun.
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SUPERNOVALÖYTÄJÄT
PALKITTIIN STELLA
ARCTILLA

ruus -lehti kirjoitti ison artikkelin aiheesta ja
muukin media raporoi havainnosta ahkerasti. Pääsivätpähän löytäjät myös MTV3:n
aamutelevision uutisiinkin.

19.2.2007 tullaan muistamaan Warkauden
Kassiopeiassa historiallisena päivän. Itseasiassa kyseinen päivä on myös suomalaisen tähtiharrastuksen yksi merkittävimmistä päivistä. Tällöin Veli-Pekka Hentunen havaitsi Härkämäen observatoriolla
uuden kirkastuman galaksissa UGC
10704. Markku Nissinen havaitsi samaa
kohdetta heti seuraavana yönä ja varmisti
Veli-Pekan havainnon oikeaksi. Tämä kirkastuma paljastui supernovaksi ja sen löysivät ensimmäisinä Veli-Pekka ja Markku.
Tämä supernovalöytö sai nimekseen SN
2007ae ja se oli ensimmäinen Suomessa
löydetty supernova.

Kenellekkään ei tullut yllätyksenä, että VeliPekka ja Markku saivat Ursan arvostetun
Stella Arcti -palkinnon vuoden havainnosta.
Sen sijaan Markku teki jonkinlaista historiaa,
koska hän sai kyseisen palkinnon toisena
vuotena peräkkäin. Tätä ei ole palkinnonjaonhistoriassa aikaisemmin tapahtunut.
Markku palkittiin vuonna 2006 Syötteellä
pidettyjen tähtipäivien yhteydessä ansiokkaasta harrastustoiminnasta Ursan meteorijaoston parissa tehdystä työstä.
Markusta olikin jo artikkeli Ad Astran numeossa 1/2006, joten Markusta ja hänen harrastushistoriasta voi lukea kyseisen numeron sivuilta 5-6 ja jos lehteä ei löydy omista
arkistoista, niin sen voi käydä imuroimassa
osoiteesta http://adastra.wkassiopeia.net.

Varkautelaisia palkittiin jo toisena vuotena peräkkäin

Sen sijaan on aiheellista esitellä tarkemmin
Veli-Pekan tähtiharrastushistoriaa.

Veli-Pekan ja Markun supernovalöytö sai
paljon julkisuuttaa mediassa. Tähdet ja ava-

Stella Arcti -palkitut supernovalöytäjät Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen. Kuva © Harri Haukka.
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kella lähinnä omaksi iloksi. Merkittävä käänne Veli-Pekkan tähtiharrastuksessa tapahtui
syksyllä 2001, kun Varkauteen perustettiin
tähtiharrastusyhdistys Warkauden Kassiopeia ry. Veli-Pekka on toiminut yhdistyksen
sihteerinä koko sen toiminta-ajan. Hän on
osallistunut aktiivisesti yhdistyksen tähtitornityöryhmässä observatorion rakentamiseen sekä sen havaintoryhmässä tähtitaivaan kohteiden tarkkailuun. Havaintojen teko on vienyt miehen mukanaan ja myös aikuisena hän on voinut kokea uusien asioiden oppimisen ja onnistumisen riemua.
Erityisen ilahduttavana hän on kokenut paikallisen tähtiharrastusinnostuksen kasvun ja
vireyden. Vastaavaa ei kovin monella paikkakunnalla Suomessa ole tapahtunutkaan.

Veli-Pekan tähtiharrastus alkoi
pikkupoikana
Veli-Pekka Hentunen on harrastanut tähtitiedettä jo pikkupojasta lähtien. Kiinnostus
tähtiä ja maailmankaikkeuden salaisuuksia
kohtaan virisi 12-vuotiaana 1970-luvun puolivälissä. Tuolloin tietoa avaruudesta sai parhaiten Varkauden kirjaston tähtitiedeaiheisia
kirjoja lukemalla. Ursan jäseneksi VeliPekka liittyi vuonna 1978 ja samana vuonna
hän hankki myös ensimmäisen kaukoputkensa olleessaan peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Komea kaukoputki oli seisonut Ahlströminkadulla sijainneen Instrumentarium-liikkeen ikkunassa jo jonkin aikaa.
Haave omasta kaukoputkesta toteutui, kun
koululai-sen säästötilille oli kertynyt putken
hinta, 960 markkaa, joka oli tuolloin suuri
summa rahaa. Hankittu kaukoputki, RET45, oli ja-panilaisvalmisteinen 4,5-tuumainen Newton-peilikaukoputki.

Vaikka Veli-Pekasta ei lapsuuden varhaisista haaveista poiketen tullutkaan tähtitieteilijää, opiskeli hän kuitenkin tähtitieteen kannalta keskeistä ainetta, fysiikkaa. Veli-Pekka
onkin koulutukseltaan fysiikan opettaja.
Opintojensa lopputyössä Turun yliopistossa hän on perehtynyt kosmiseen säteilyyn.
Kosmisella säteilyllä tarkoitetaan avaruudessa vaeltavaa ja Maan ilmakehään osuvaa suurienergistä hiukkas- ja gammasäteilyä. Säteily syntyy tyypillisesti avaruuden
rajuimmissa purkauksissa ja muissa hiukkasia kiihdyttävissä mekanismeissa, esimerkiksi juuri supernovaräjähdyksissä. VeliPekka osallistui opinnäytetyössään Turun
yliopiston Wihurin fysiikan tutkimuslaitoksella kosmisen säteilyn tutkimusryhmässä
streamer-moodissa toimivan hiukkasilmaisimen testauksiin 1980 - 90 luvun vaihteessa. Ilmaisimien tarkoituksena oli mitata
avaruudesta ilmakehään törmänneen primäärihiukkasen aiheuttaman ilmakuuron ytimen hiukkasten lukumäärä ja liikerata. Samanlaisia ilmaisimia käytettiin tuolloin myös
CERN:in hiukkasilmaisimissa.

Monet pimeät illat ja yöt kuluivatkin kaukoputken hankkimisen jälkeen Kuuta, planeettoja, tähtiä sekä muita kohteita tarkkailleen.
Tuolloin Veli-Pekka oppi tärkeimmät tähtitaivaan kohteet sekä ns. tähtihyppelytekniikan, jolla monet sumumaiset kohteet voidaan jäljittää. Kaukoputkella pystyi hyvin katselemaan useita Messierin luettelon sumumaisia kohteita Varkauden Käpykankaalla
kaupungin valoista huolimatta. Tähtiharrastus oli hyvä apu koulussakin. Hyvin usein
äidinkielessä oli tarjolla avaruusaiheisia
kirjoitusaiheita, jotka Veli-Pekka hyödynsi
menestyksekkäästi hankkimansa tietämyksen ansiosta. Lisäksi monet fysiikan ilmiöt
olivat tulleet tutuksi avaruusaiheisesta kirjallisuudesta, mikä taas auttoi koulufysiikan
kurssien suorituksessa.
Harrastus oli pitkään juuri kirjallisuuden ja
Ursan Tähdet ja Avaruus -lehden lukemista
sekä havaintojen tekoa pienellä kaukoput-

Teksti: Harri Haukka ja
Veli-Pekka Hentunen
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komponentteja, jotka näennäisesti liikkuvat
jopa kymmenkertaisella valonnopeudella. Blasaari-ilmiön syntyyn vaikuttanee
galaksien välinen vuorovaikutus, sillä monilla blasaareilla näyttää olevan läheisiä
kumppaneita.

BLASAARI OJ 287 MUSTIEN AUKKOJEN
TEMMELLYSKENTTÄ
Mitä ovat blasaarit?

Energialähteenä blasaareissa uskotaan
olevan supermassiivinen musta aukko tai
usean mustan aukon systeemi galaksin
keskustassa. Massiivisen mustan aukon
aiheuttama painovoima on ainoa tunnettu
energialähde, joka voi tuottaa havaitun blasaarien ja kvasaarien säteilyn. Tällaisen
mustan aukon massa on miljardeja kertoja
Auringon massan suuruinen. Mustan aukon
ympärillä oletetaan olevan ns. kertymäkiekko, joka koostuu kaasusta, tähdistä ja
pölystä. Tästä systeemistä materiaa virtaa
itse mustaan aukkoon. Tätä kiekkoa vastaan kohtisuoraan lähtee mustasta aukosta
vastakkaisiin suuntiin kaksi materiaali- ja
säteilysuihkua. Blasaareissa tämän suihkun
uskotaan tulevan lähes suoraan meitä kohden. “Normaaleissa” kvasaareissa havaitsemme suihkua enemmän sivulta käsin,
jolloin se ei näy niin hyvin, vaan kertymäkiekko varjostaa sitä. Blasaareissa näemme
lähemmäksi keskustassa sijaitsevaa mustaa aukkoa kuin kvasaareissa. Blasaarit
ovatkin erittäin tärkeä kohderyhmä tutkittaessa mustien aukkojen ominaisuuksia.

Blasaarit ovat yksi modernin tähtitieteen
mysteereistä, joiden eri sähkömagneettisen säteilyn energia-alueilla havaittavien
samanaikaisten muutosten selittäminen on
tähtitieteilijöiden suurimpia haasteita. Kaikki
havaitut ominaisuudet selittävää mallia ei
vielä ole, vaikka niitä onkin ollut vuosikymmenien aikana useita kokeellisesti ja teoreettisesti testattavana.
Ensimmäiset kvasaarit löydettiin noin 50
vuotta sitten, jolloin 3C273 ja 3C84 tunnistettiin Linnunradan ulkopuolisiksi kohteiksi niiden spektreissä näkyvien punasiirtyneiden vedyn emissioviivojen avulla. Nämä kohteet tunnettiin myös voimakkaina radiolähteinä. Ensimmäinen BL Lac kohde
“löydettiin” vuonna 1967, kun aikaisemmin
muuttuvana tähtenä pidetty BL Lacertae
tunnistettiin Linnunradan ulkopuoliseksi
kohteeksi. Myös BL Lacertae oli radiolähde.
Radiohavainnot olivatkin tuolloin yleisin tapa
löytää kvasaareja ja BL Lac kohteita. Nykyään röntgensatelliitit ovat korvanneet radiohavainnot niiden etsimisessä, koska kaikki
kirkkaat radiolähteet on jo löydetty. Tällä
hetkellä tunnetaan jo noin 9000 kvasaaria
ja 350 BL Lac kohdetta. Näistä noin 500
voidaan luokitella blasaareiksi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävin blasaareja koskeva löytö on niissä
havaittu muuttuva gammasäteily. Useissa
blasaareissa suurin osa niiden säteilemästä
energiasta havaitaan nimenomaan gammasäteilynä. GeV-alueella gammasäteilyn
intensiteetin on havaittu muuttuvan huomattavasti, jopa tuntien aikana. Onkin arveltu,
että kaikki blasaarit säteilevät tällä energiaalueella, vaikka Toiset blasaarit ovat olleet
“hiljai-sia” ko. aluetta havaittaessa. Useissa
näistä havaituista kohteista GeV-alueen
muutokset tapahtuvat yhtä aikaa myös muil-

Lähes kaikki blasaarit ovat hyvin kirkkaita
elliptisten galaksien ytimiä. Itse asiassa
muuta galakseista ei ole näkyvissäkään.
Blasaareilla on näkyvän valon alueella korkea ja muuttuva polarisaatioaste. Niille on
ominaista myös suuret kirkkauden muutokset kaikilla havaituilla aallonpituuksilla
kaikissa mitatuissa ajanjaksoissa. Useissa
kohteissa havaitaan myös radiokartoissa
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la energia-alueilla tapahtuvien muutosten
kanssa. Blasaareista havaitaan myös TeValueen gammasäteilyä, kuitenkaan yhtään
kaukaista blasaaria ei ole havaittu TeValueella. Tämä johtunee siitä, että galaksien
välinen avaruus absorboi tämän säteilyn,
ennen kuin se saapuu maapallolle. Monet
blasaarit ovat myös voimakkaita ja muuttuvia röntgensäteilijöitä. Joissakin kohteissa
tämän havaitun röntgensäteilyn muutokset
tapahtuvat yhtä aikaa esimerkiksi optisten
muutosten kanssa. Toisaalta taas samassakin kohteessa eri aikoina tehdyt havainnot antavat erilaisia tuloksia. Joskus on
yhtäaikaisia muutoksia röntgen ja optisella
alueella, mutta joskus muutokset voivat
tapahtua röntgenalueella pari päivää optisia
muutoksi aikaisemmin. Tämä on aiheuttanut runsaasti päänvaivaa yrityksissä selittää havaintoja.

ekstragalaktinen lähde, joka muuttuu optisella alueella säännöllisesti. Tällä hetkellä
vuosina 2005 - 2007 viimeisin purkausjakso on juuri menossa. Purkausjaksot
esiintyvät valokäyrässä 11 - 12 vuoden
välein näkyvinä kaksoispiikkeinä. OJ287 on
parhaiten tutkittu blasaari, sillä sitä on havaittu jo yli sata vuotta, aina vuodesta 1891
alkaen. Tänä aikana kirkkaus on vaihdellut
noin 12,0 - 17,5 magnitudin välillä, joten
kohteen kirkkaus voi muuttua jopa satakertaisesti. Koska kyseessä on itse asiassa
kokonaisen galaksin kirkkaus, on kyseisessä blasaarissa tapahtuvat muutokset
todella järisyttäviä!
OJ287 blasaarin on ajateltu olevan kaksoismusta-aukko, joka sijaitsee hyvin
kaukaisen noin neljän miljardin valovuoden
päässä sijaitsevan galaksin ytimessä. Molemmat mustat aukot ovat erittäin raskaita.
Suurempi on massaltaan 18 miljardia ja pienempikin sata miljoonaa kertaa auringonmassainen. Pienemmän mustan aukon
uskotaan olevan melko eksentrisellä radalla
kiertämässä raskaampaa mustaa aukkoa.
Säännöllisesti se kulkee radallaan isoa
mustaa aukkoa ympäröivän kertymäkiekon
läpi. Koska läpikulku tapahtuu kertymäkiekon erittäin kuuman alueen läpi, syntyy
systeemissä valtavia energiapurkauksia,
jotka ovat havaittavissa kaikilla taajuusalueilla aina radiosäteilystä gammasäteilyalueelle asti. Säännöllisesti jatkuvan optisen
mittauksen lisäksi viime vuosikymmeninä
onkin tehty lyhyempijaksoisia ja intensiivisiä
mittauksia kohteesta koko sähkömagneettisella alueella. Juuri näitä havaintoja tarvitaan kohteen fysikaalisten ominaisuuksien
selvittämisessä.

Kansainvälisellä yhteistyöllä on ollut viime
vuosina suuri merkitys blasaaritutkimuksessa. OJ287:n edellisen kirkkausmaksimin
tutkimus 1990-luvulla kokosi yhteen noin 50
tähtitieteilijää eri puolilta maailmaa. Blasaaritutkimuksen uusien havaintolaitteiden
suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon
kaikki aallonpituudet, joilla blasaareja on tarkoitus havaita. Esimerkiksi suunniteltaessa
uutta gammasatelliittia mietitään suunnittelun alkuvaiheessa myös, miten satelliitin
havaitsemien blasaarien samanaikainen
optinen havainnointi suoritetaan. Yhteistyöhön liittyy keskeisesti myös suunniteltu
laaja automaattisten optisten kaukoputkien
verkosto, jolla saataisiin erittäin kattavat
optiset valokäyrät blasaareista.

OJ 287:n kirkkausmaksimi menossa

Kohteesta tulevan säteilyn luonteen perusteella on parin viime vuosikymmenen aikana laadittu useita blasaarin ominaisuuksia
selittäviä malleja. Vuosien 1994 -1996 maksimien aikaan jälkimmäisessä purkaukses-

Maasta katsottuna Kravun tähdistössä, lähellä Messierin 44 tähtijoukon suuntaa, sijaitseva blasaari OJ287 on ainut tunnettu
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Aimo Sillanpään historiallisten havaintojen pohjalta kokoama OJ287:n valokäyrä. Kuva © Aimo Sillanpää.

sa havaittiin kirkkausmuutos myös radioalueella, mutta ensimmäisessä purkauksessa ei. Muissakin blasaareissa on havaittu samanlainen ilmiö. Tästä voitiinkin päätellä, että blasaareissa on oltava ainakin
kaksi erilaista optista säteilyä tuottavaa
mekanismia. Toisen aiheuttanevat kertymäkiekossa tapahtuvat purkaukset. Toisen
aiheuttaa suihkussa oleva shokkirintama,
jonka seurauksena syntyy radiosäteilyä.
Shokkien uskotaan osaltaan aiheuttavan
myös havaittuja kirkkauden muutoksia.
Viime vuosien laajojen kansainvälisten optisten havaintojen perusteella on osoitettu,
että blasaarien kirkkaus muuttuu jatkuvasti.
Esimerkiksi OJ 287:ssä ei ole havaittu yhtään sellaista ajanjaksoa, ettei jonkinasteista
kirkkaudenmuutosta tapahtuisi. Tämä vaikeuttaa huomattavasti blasaarimallien
rakentamista, koska toimivan mallin tulisi
selittää kirkkaudenmuutokset aina minuuttien jaksoista vuosiin. Aivan viimeisimpien
tämän syksyisten havaintojen mukaan näyt-

tää kuitenkin siltä, että professori Mauri
Valtosen ryhmä on onnistunut kehittämään
mittaustulosten kanssa parhaiten sopusoinnussa olevan mallin OJ287:stä. Mallin
mukaan kyseinen kohde on myös osoitus
yleisen suhteellisteorian lainalaisuuksien
paikkansapitävyydestä kaikkein hurjimmassa tunnetussa “testilaboratoriossa”.
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Prekessoivan kaksoismusta-aukkomallin
mukaisesti toinen piikin maksimeista osui
marraskuulle 2005 ja juuri tätä artikkelia
kirjoitettaessa 9. - 16. syyskuuta on menossa toinen maksimi niin kuin Valtosen
malli ennustaakin. Prekessio on mallin mukaan 39,1 astetta kutakin jaksoa kohti. Mikäli prekessio ei olisi ollut lainkaan relativistista, olisi nyt meneillään olevan maksimin pitänyt alkaa vasta lokakuun 8. päivänä.
Aikaisempaan ajankohtaan osunut purkaus
merkitsee, että osa musta-aukkoparin
energiasta säteilee pois systeemistä yleisen suhteellisuusteorian mukaisesti gravitaatiosäteilynä ja samalla kohteet lähestyvät

vähitellen toisiaan. Myös kiertoaika vähitellen lyhenee.

projektisivuilla. Röntgenhavaintojen tekoon
on käytetty ESA:n XMM-Newton satelliittia.
XMM-Newton satelliitin tehtävänä on havaita
OJ287 spektrissä ajallisia muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ennen purkausta
ja purkausten aikana. VLBA:lla ja VLBI:llä
on havaittu kohdetta radioalueella. Radiosäteilyn alueella tutkitaan mm. kohteesta
tulevan synkrotronisäteilyn komponenttia.
Kohdetta on tutkittu myös gammasäteilyä
havaitsevalla MAGIC Tserenkov-teleskoopilla.

Härkämäen observatorio on
mukana tutkimuksessa
Nyt meneillään oleva pitkäkestoinen optisen ja radioalueen seurantakampanja alkoi vuoden 2004 lopulla ja sen on tarkoitus
kestää aina kevääseen 2008 saakka. Projektin johtajina ovat toimineet dosentti
Jochen Heidt Heidelbergin yliopistosta ja
apulaisprofessori Kari Nilsson Tuorlan observatoriosta Turusta.

Härkämäellä on blasaaria OJ287 havaittu
joulukuusta 2006 aina syyskuulle 2007
kaikkiaan 25 kertaa. Härkämäellä tehdyissä
mittauksissa kirkkaus on vaihdellut 13,6 15,6 magnitudin välillä. Mittauksia on tehty
pääasiassa noin kerran viikossa luonnollisesti vallitsevien olosuhteiden mukaan.
Kohdetta on kuvattu kunakin havaintoyönä
fotometrisen R-suotimen läpi yleensä 300
tai 600 sekunnin valotuksilla 1 - 6 kertaa.
OJ287 projektisivuilta saatavan vertailutähtikartan ja kirkkausluettelon perusteella
kohteelle on määritetty kirkkaus. Olemme
päässeet yleensä 0,01 magnitudin tarkkuuteen. Havaintotulokset on lähetty Tuor-

Kohteen havaitsemiseen osallistuu suuri
joukko kansainvälisiä tutkimusryhmiä eri
sähkömagneettisen alueen havaintolaitteilla. Kohdetta on pyritty kuvaamaan ainakin
1 - 2 kertaa fotometrisella R-suotimella joka
viikko eri puolilla maailmaa olevilla optisilla
kaukoputkilla. Optisen alueen tutkimukseen
osallistuu tutkijoita eri puolilla maailmaa:
Japanissa, Kiinassa, Kanarian saarilla, Puolassa, Ruotsista, Espanjassa ja Suomessa.
Mukana on myös Härkämäen observatorio.
Projektin aikaiset optisen alueen havainnot
ovat olleet jatkuvasti päivitettynä OJ287:n

OJ287:n kirkkaus on muuttunut voimakkaasti vuonna 2007. Helmikuun 9. päivänä se oli 15,6 magnitudia
ja syyskuun 10. päivänä 14,0 magntitudia. Kuva © Härkämäen observatorio / Taurus Hill Observatory
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lan observatorioon Kari Nilssonille. Härkämäen tulokset ovat olleet hyvin sopusoinnussa muualla maailmassa tehtyjen
kirkkausmittausten kanssa.
Tällä hetkellä OJ287 on havaittavissa hyvin
alhaalla itäisellä taivaalla noin klo 4 Suomen
aikaan aamulla. Tämän vuoksi mittaaminen
on ollut hankalaa ja osin myös tämä on
vaikuttanut tulosten tarkkuuteen, koska
korkeat puut, ilmakehän virhe ja sumu
haittaavat matalalla näkyviä kohteiden
kuvaamista. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt
käynnissä olevan kirkkausmaksimin havaitsemista.
Härkämäen observatorio on jälleen osallisena
tieteellistä tutkimusta tekevässä projektissa. Oheinen kuva on OJ 287 -projektin logo. Kuva © Tuorlan
observatorio.

Teksti: Veli-Pekka Hentunen

Lähteet
- OJ287 projektin kotisivut:
http://www.astro.utu.fi/OJ287MMVI/
- Tuorlan observatorion uutiset:
h t t p : / / w w w. a s t r o . u t u . f i / n e w s / 0 6 1 0
20a.shtml
- Kai Hoffman: Tutkimus tavoittamassa
salaperäiset blazaarit

Tuorlan observatorio lyhyesti
Tuorlan observatorio on Turun yliopiston tähtitieteen tutkimusyksikkö. Se sijaitsee Piikkiön
Tuorlassa aivan Kaarinan kaupungin rajan tuntumassa, noin 12 kilometrin päässä Turusta.
Laitoksella työskentelee tai opiskelee tällä hetkellä noin 40 tutkijaa ja opiskelijaa.
Professori Yrjö Väisälä perusti observatorion vuonna 1952 korvaamaan valosaasteesta
kärsineen vanhan Iso-Heikkilän tähtitornin, joka on nykyisin harrastajakäytössä. Väisälä
myös toimi observatorion johtajana kuolemaansa 1971 saakka. Nykyään laitoksen johtajana
toimii professori Mauri Valtonen.
Lähde: Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuorlan_observatorio
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YHDISTYSUUTISIA

TAPAHTUMAKALENTERI

Tällä palstalla on Warkauden Kassiopeiaan
tavalla tai toisella liittyviä tärkeitä uutisia.
Uutiset on kerätty pääsääntöisesti Kassiopeian ja Härkämäen observatorion nettiuutisista.

Jäsenillat
Warkauden Kassiopeian jäsenillat noin
kerran kuukaudessa pääsäänöisesti Varkauden lukiolla luokassa 255 (toinen
kerros). Jäsenillat alkavat kello 18:00.

Kaukoputkipaja oli menestys

Syksyn ja kevään jäsenillat:

Warkauden Kassiopeia ry osallistui toisen
kerran Vekara-Varkaus tapahtumaan Galileo Galilein kaukoputkipajalla. Sää suosi
tapahtumaa ja monet vieraat viihtyivätkin
Härkämäellä lähes koko pajan aukioloajan.
Pajassa kaukoputkien ja neulanreikäkameroiden rakenteluun sekä planeetan maalaukseen osallistui reilut 40 lasta vanhempineen.

- Tiistaina 18.9.
- Tiistaina 16.10.
- Tiistaina 13.11.
- Tiistaina 15.1.
- Tiistaina 19.2.
- Tiistaina 25.3.

Kevät- ja syyskokoukset

Härkämäellä havaittu 10 eksoplaneettaa

Warkauden Kassiopeialla on vuodessa
kaksi sääntömääräistä kokousta, eli syysja kevätkokous. Kokoukset pidetään jäseniltojen tavoin Varkauden lukiolla. Sääntömääräiset kokoukset alkavat kello 18:00.

Härkämäen observatorio teki jälleen historiaa, kun Härkämäen obsevatorion havaintotiimi havaitsi kymmenennen eksoplaneetan ylikulun 30./31.8. Kohteena oli tällä kertaa eksoplaneetta HAT-P-3b.

Sääntömääräiset kokoukset:
- Syyskokous, tiistaina 4.12.
- Kevätkokous, tiistaina 22.4.

Kassiopeia Varkauden kesäkadulla

Kurssit

Hyvät säät suosivat kesän 2007 viimeistä
kesäkatutapahtumaa Varkauden Kauppakadulla 16.8. Warkauden Kassiopeia osallistui tapahtumaan omalla esittelypisteellä.
Lämmin keli sai varkautelaiset liikkeelle ja
sen johdosta myös Kassiopeian letunmyyntipisteellä riitti vilskettä. Koposen Reinon letut tekivät kauppansa ja sadat varkautelaiset saivat tutustua toimintaamme ja
Härkämäellä ottamiimme kuviin. Kiinnostuksesta voikin varmaan vetää sen johtopäätöksen, että tähtiharrastus kiinnostaa ihmisiä enenevässä määrin Varkauden alueella.

Tähtitieteen luentosarja (klo. 15:30):
- 21.10 Astrobiolgia.
- 18.11. Maailmankaikkeuden synty ja rakenne.
- 20.1. Avaruuslennot 50 vuotta.
- 24.2. Mitä tapahtui ennen alkuräjähdystä?
- 30.3. Arkeoastronomia, muinaisten kulttuurien tähtitieteelliset saavutukset
Lisätietoa: kalenteri.wkassiopeia.net
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Kuvia vuoden 2007 Cygnukselta.

Kuvat © Harri Haukka.

