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SISÄLLYSLUETTELO

ETU- JA TAKAKANSI

Etukansi

Warkauden Kassiopeia on järjestänyt
jo kahtena peräkkäisenä vuotena kau-
koputkikurssin jäsenilleen. Ensim-
mäisellä kerralla tutustuttiin kauko-
putkien historiaa ja opeteltiin hieman
yhdistyksen 12” Meade LX200GPS -
kaukoputken käyttöä. Toisella kerralla,
keväällä 2004, kaukoputkikurssi voi-
tiinkin pitää jo Härkämäellä uudessa
tähtitornissa. Osanotto jälkimmäiselle
kurssille oli valtaisa ja uusia kaukoput-
kikursseja tullaan varmasti järjestämään
tulevinakin vuosina.

Takakansi

Härkämäen observatoriolla oli vilkas
havaintovuosi 2004. Keväällä kuvattiin
Jupiteria ja Saturnusta. Alkukesästä val-
mistuttiin kesän päätahtumaan, Venuk-
sen ylikulkuun, kuvaamalla auringonpilk-
kuja. Vuoden ehdoton havaintotapah-
tuma Härkämäellä ja koko maailmassa
oli Venuksen  ylikulku 8.6. Härkämäellä
ylikulusta kuvattiin peräti noin 12500
kuvaa.
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PÄÄKIRJOITUS

Warkauden Kassiopeian jäsenmäärä
on kasvanut tasaisesti. Jäsenilloissa,
jotka pidetään Varkauden lukiolla, on
ollut osallistujia paljon. Myös kiinnostus
tähtinäytäntöihin on lisääntynyt. Kesällä
2004 Venuksen ylikulkutapahtuma oli
hyvin suosittu, samoin Machholzin ko-
meettanäytös vuoden 2005 alussa.
Tähtitornilla on käynyt monia koulu-
laisryhmiä opettajiensa johdolla.

Kangaslammin kunnan ja Varkauden
kaupungin yhdistyttyä vuodenvaihtees-
sa kuuluu myös Härkämäen tähtitorni nyt
Varkauteen.

Härkämäen tähtitornialueelle raken-
nettiin vuonna 2004 kota, jota voidaan
käyttää pienryhmien tapahtumiin ja se
osaltaan monipuolistaa alueen käyttöä
merkittävällä tavalla. Tähtitornin käyttö-
mahdollisuudet ovat kasvaneet erittäin
paljon uuden CCD-kameran ja siihen
liitettävien lisälaitteiden ansiosta. Han-
kintaan on saatu TE-keskuksen sekä
Jenny ja Antti Wihurin rahaston avus-
tukset.

Kesällä 2005 paljastetaan vuoden
1945 auringonpimennysretkikunnan
muistomerkki Kangaslammilla, lähellä
tähtitornia. Warkauden Kassiopeia osal-
listuu muistomerkin paljastustilaisuu-
teen.

Suomen tähtiharrastajat kokoontuvat
tähtipäiville Varkauteen 8-10.4. To-
teutamme tähtipäivät yhteistyössä Var-
kauden kaupungin ja Ursan kanssa.
Tähtipäivien kaltaiset valtakunnalliset
kokoontumiset ovat tärkeitä tarjoten

harrastajille mahdollisuuden tavata
toisensa ja kuunnella mielenkiintoisia
esitelmiä sekä esitellä tähtiharrastusta
yleisölle.

Kiitämme kaikkia toimintaamme monilla
eri tavoilla tukeneita tahoja.

Tervetuloa tähtipäiville Varkauteen!

Markku Nissinen

Kirjoittaja on Warkauden Kassiopeia ry.:n
puheenjohtaja ja Ursan meteorijaoksen
aktiivi.

Venuksen ylikulku oli vuoden tapahtuma. Kuva:
Harri Haukka ja Jari Juutilainen, Härkämäen
observatorio (Taurus Hill Observatory)





PIMENNYSTEN

KAUTTA GALILEOON

Maan kokoa ja muotoa on tutkittu vuo-
sisatojen ajan geodeettisin mittauksin.
Leonhard Euler esitti 1700-luvulla aja-
tuksen, että auringonpimennyksen a-
vulla voitaisiin mitata mantereiden vä-
linen etäisyys valtamerten yli. Kun varjon
kulkunopeus taivaanmekaniikan avulla
tunnetaan, ja pimennyksen ajanhetki
mitataan kahdella paikalla, saadaan
aikavälin ja nopeuden tulona paikka-
kuntien välinen etäisyys. Eulerin aikaan
ei kuitenkaan ollut keinoa mitata aikaa
riittävällä tarkkuudella ja havaita pi-
mennyksen vaihetta kahdessa eri pai-
kassa samanaikaisesti. Kaksi vuosisa-
taa myöhemmin Helsingin yliopiston
Geodeettisen laitoksen johtaja Ilmari
Bonsdorff esitti ajatuksen, että me-
netelmä saataisiin toimimaan kuvaa-
malla pimennys äänielokuvana. Mit-
taukseen tarvittavat uudet tekniset
laitteet, radio ja elokuvakamera, olivat
nyt käytössä. Kaksikymmentäneljä ku-
vaa sekunnissa liikkuva filmi tallentaisi
pimennyksen alkuhetken riittävällä
tarkkuudella, samalla kun ääniraidalle
tallennettaisiin aikamerkki. Ruotsalai-
nen Bertil Lindblad oli esittänyt myös
vaihtoehtoisen tavan pimennyksen täy-
dellisen vaiheen alku- ja loppukohdan
(ns. toisen ja kolmannen kontaktin)
määrittämiseksi Auringon spektriä
havaitsemalla. Jatkosodan kestäessä
Bonsdorffin johtama arvovaltainen
toimikunta alkoi valmistella mittausta.
Toimikuntaan kuuluivat mm. W.A.
Heiskanen ja Yrjö Väisälä, jotka olivat
v. 1921 olleet perustamassa Ursaa!

Vuoden 1945 H-hetki
Täydellinen auringonpimennys kulki Poh-
jois-Amerikan itärannikolta Atlantin yli
Suomen kautta Turkestaniin 9.7.1945.
Suomessa pimennys kulki 85 kilometrin
levyisenä vyöhykkeenä Kokkolasta Sa-
vonlinnan kautta Venäjälle. Pimennys
alkoi Kokkolassa klo 16.04 ja Savonlin-
nassa klo 16.11. Pimennys kesti hiukan
yli minuutin.

Pentti Kalajan johtama retkikunta lähti
tekemään havaintoja Kokkolan poh-
joispuolelle Poroluotoon ja toinen ret-
kikunta Uuno Pesosen johdolla Kangas-
lammilla sijaitsevaan Kurenlahden ky-
lään. Molemmat retkikunnat oli varustettu
2045 mm polttovälisellä elokuvaka-
meralla pimennyksen kuvaamista varten
ja prismalla varustetulla 500 mm ka-
meralla Auringon spektrin kuvaamiseksi.
Kamerat oli kiinnitetty suureen puusta
tehtyyn ekvatoriaaliseen jalustaan, jonka
tuntiakselin ympäri kääntämällä Aurinko
saatiin pidettyä kameroiden näköken-
tässä. Greenwichin observatorio lähetti
aikasignaalia, joka välitettiin Ruotsin Mo-
talan ja Lahden pitkäaaltoasemien kaut-
ta ja äänitettiin filmikameralla. Parin viikon
valmistelut sujuivat suunnitelmien mu-
kaisesti. Pilvisenä valjennut heinäkuinen
päivä selkeni sopivasti iltapäivään men-
nessä.

Pimennyskuvaukset jäivät anniltaan kui-
tenkin odotettua niukemmiksi. Poroluo-
don filminsiirrossa oli mekaanisia ongel-
mia ja Kangaslammilla puolestaan filmin-
vaihto tuotti ongelmia ja osa täydellisestä
vaiheesta jäi tallentumatta. Poroluodon
ja Kangaslammin välimatkaa ei puutteel-
lisista havainnoista pystytty määrittä-
mään. Kuitenkin pimennyshetkien ku-
vauksista voitiin todeta, että pimennys



tapahtui Ruotsissa 1,88 sekuntia ja
Suomessa 1,90 sekuntia aikaisemmin
kuin Kuun taulukoihin perustuvan en-
nakkolaskelman mukaan piti tapahtua.
Mannerten välisen etäisyyden määrit-
tämiseen tarvittavien pimennyshetken
alkamis- ja päättymisajan mittaamiseen
ja pimennysvyöhykkeen paikan laske-
miseen saatiin arvokasta kokemusta.

Helsingin ja Turun tähtitorneilla oli omat
pimennystä koskevat ohjelmansa. Hel-
singin tähtitorni lähetti G. Järnefeltin
johtaman retkikunnan Poroluotoon ja
Turun tähtitorni Y. Väisälän johdolla
Leppävirralle Liukon saareen. Retki-
kunnat ottivat mustavalkovalokuvia
Auringon koronasta ja tekivät näköha-
vaintoja. Ilmatieteellinen Keskuslaitos ja
Yleisradio seurasivat radiolähetysten
kuuluvuuden, auringonsäteilyn, ilman
sähköjännitteen ja lämpötilan sekä geo-

magneettisen voiman vaihtelua yhteis-
työssä Ruotsin ilmatieteellisen laitoksen
kanssa suomalaisilla radioluotaimilla
viidellä eri paikkakunnalla. T.J. Kukka-
mäen ehdotuksesta maanpäällisten
havaintojen lisäksi varjon reuna yritettiin
kuvata kuuden kilometrin korkeudella
lentävistä lentokoneista. Sitä varten
ilmavoimien piti pyytää lentolupa Val-
vontakomissiolta! Lentohavainnoissa
varjon reuna osoittautui odotusten mu-
kaisesti epämääräiseksi, lisäksi kame-
roiden valovoima ja filmin herkkyys eivät
riittäneet täydellisen vaiheen pimey-
dessä. Kuvista ei voitu määrittää täydel-
lisyysvyöhykkeen paikkaa.

Uusi yritys 1947 tuottaa tuloksia
Kaksi vuotta myöhemmin toukokuun 20.
päivänä 1947 suomalaiset mittasivat sa-
malla periaatteella menestyksellisesti
auringonpimennystä, joka ulottui Etelä-

Auringonpimennystutkimuksessa käytetty kameralaitteisto



Amerikasta Atlantin yli Afrikkaan. Suomi
lähetti tutkimuksiin kaksi retkikuntaa,
toisen R.A. Hirvosen johdolla Brasiliaan
ja toisen T.J. Kukkamäen johdolla Gha-
naan. Kokemusten perusteella kame-
roihin oli  suunniteltu useita teknisiä pa-
rannuksia. Kaukoputket kameroineen
asennettiin kiinteiksi ja Auringon kuva
johdettiin putkeen käännettävien selos-
taattipeilien avulla.

Vaikka eksoottiset kuvausmatkat eivät
sujuneetkaan kaikin puolin ongelmitta,
kaikkein tärkeimmät pimennysvaiheet
saatiin kuvattua. Professori Lindbladin
ansioista viisi pitkäaaltoasemaa lähetti
aikamerkkiä koko pimennyksen ajan.
Aikasignaaleihin liitettyjen korjausten
jälkeen aikamäärityksen virhe filmeillä
oli vain muutamia tuhannesosasekun-
teja. Sen sijaan Kuun vuoret ja laaksot
olivat vielä tuolloin sen verran heikosti
merkitty käytössä olleisiin kuukarttoihin,
että helminauhamaisen auringon-
kaistaleen paikantaminen Kuun pinnan
suhteen oli vaikeaa. Kontaktihetkien
määrittäminen “hajanaisen” auringonsir-
pin avulla osoittautui suurimmaksi vir-
helähteeksi. Filmien analysointeja
tehtiin vielä 1950-luvulla mikrofotomet-
rillä. Kukkamäki ja Hirvonen julkaisivat
lopulliset tulokset vuonna 1954. Kun
kaikki virhelähteet oli otettu huomioon,
saatiin 5459 kilometrin välimatkan epä-
tarkkuudeksi 141 metriä, joka oli tuohon
aikaan ylivoimaisesti tarkin kahden
mantereen etäisyyden mittaus.

Menetelmää yritettiin käyttää vielä ker-
ran vuoden 1954 auringonpimennyk-
sessä. Tuolloin pimennysvyöhyke ulot-
tui Yhdysvaltain Nevadasta Grönlannin
poikki aina Pakistaniin saakka.

Seuraava suotuisa pimennys olisi tällä
alueella vasta vuonna 2151! Kuvauksia
johti W.A. Heiskanen, joka oli siirtynyt
Yhdysvaltoihin Ohion yliopiston geode-
sian laitoksen vastaavaksi. Aikaisempiin
kuvauksiin verrattuna huomattavasti pa-
remmasta valmistelusta ja suuremman
mittaluokan tutkimuskapasiteetista
huolimatta, mittauksia ei voitu suorittaa
kaikkialla vallinneen pilvisen sään takia.

Satelliiteilla siirrettiin pimennys-
keino historiaan
Yrjö Väisälällä oli ollut pitkään ajatus, että
kun ilmapallolla tai raketilla nostetaan
valonlähde riittävän korkealle ja havaitaan
useiden satojen kilometrien päästä täh-
titaustaa vasten kolmesta paikasta sa-
manaikaisesti, niin havaintopaikkojen
välimatkat voidaan laskea. Vasta 1960-
70 -lukujen vaihteessa saatiin Juhani
Kakkurin johdolla mitattua Etelä-Suo-
meen viisi pistettä käsittävä verkko, jos-
sa pisimmät sivut olivat yli 200 kilometriä.
Vastaavalla menetelmällä satelliittien
avulla päästiin paljon suurempiin kol-
mioihin. Yhdysvaltojen lähettämää 30
metristä passiivista Auringon valaise-
maa palloa oli helppo kuvata tähtitaustaa
vasten. Säähaitoista päästiin eroon, kun
1960-luvulla Dopplersatelliiteissa alettiin
käyttää radiosignaaleja näkyvän valon
sijaan. 1970-luvulle tultaessa 45 pisteen
globaaliverkko oli mitattu jo noin 20 metrin
tarkkuudella. Yhdysvaltain puolustushal-
linnon ylläpitämä GPS-satelliittien ai-
kakausi alkoi 1980-luvulla. Nykyisin kan-
nettavien GPS-laitteiden avulla kuka ta-
hansa pääsee muutaman kymmenen
metrin tarkkuuteen. Eurooppalaisen Gali-
leo-paikannusjärjestelmän ensimmäinen
testisatelliitti laukaistaan vuonna 2005 ja
vuoteen 2008 mennessä taivaalla pitäisi
olla 27 kolmessa eri ratatasossa kiertä-



vää satelliittia. Galileon kaikille avoimen
palvelun tarkkuus tulee olemaan 15
metriä. Tulevaisuudessa GPS- ja Gali-
leo-järjestelmien yhteensopivuuden
ansiosta on tarjolla lähes 60 satelliitin
verkko, mikä parantaa merkittävästi pai-
kannuksen tarkkuutta ja saatavuutta.

Tutkimukselle muistomerki
Vuoden 1945 ja 1947 auringonpimen-
nystutkimukset olivat suomalaiselle tie-
teelle poikkeuksellisen menestyk-
sellisiä tutkimushankkeita. Työn suo-
ritus ja tulokset antoivat tekijöilleen ja
juuri päättyneestä sodasta toipuvalle
kansakunnalle tervetullutta arvonantoa.
Kansakuntamme pystyi osoittamaan
maailmalle osaamistaan ja saavut-
tamaan tuloksia maapallon mittojen
selvittämisessä paremmin kuin kukaan
muu aiemmin.

Tälle merkittävälle tutkimustyölle on
päätetty pystyttää muistomerkki dosent-
ti Tapio Markkasen aloitteesta. Muis-
tomerkki julkistetaan 9.7.2005 klo 16
Kangaslammin Kurenlahdessa samalla
paikalla, jolla havaintoja tehtiin tasan 60
vuotta sitten. Muistomerkin on suun-
nitellut professori Lauri Anttila. Se muo-
dostaa kokonaisuuden retkikunnan kal-
lioon hakkaaman tekstin “Auringon-
pimenysretkikunta 9.7.1945” kanssa.
Muistomerkki sopii suomalaiseen luon-
toon ja maaseutuun, ja se samalla ku-
vaa seudulla eläneiden sukupolvien
työtä ja toimeentulon saamista maasta
sekä kasvun antavasta  Auringosta.

Auringonpimennyksen aikaan nykyinen
tilan isäntä Paavo Tuovinen oli kymmen-
vuotias ja toimi retkikunnan apuna. Hän
on vuosikymmenien ajan pitänyt jatku-
vasti huolta, ettei kallioon hakattu kirjoi-

tus ole kadonnut sammaleen alle. Tut-
kimustyö kiinnosti aikoinaan myös muita
kurenlahtelaisia. Kylän väki kokoontui
seuraamaan suuren kaukoputken ja elo-
kuvakameran avulla tehtävää mittausta.
Varsinkin itse auringonpimennys oli hyvin
vaikuttava kokemus – tuli outo hiljaisuus
ja linnut lakkasivat laulamasta, kun kyl-
myys laskeutui helteisen kesäpäivän ylle
tähtien loistaessa sysimustalla taivaalla!

Teksti: Veli-Pekka Hentunen

Lähteet:
- Markku Poutanen (toim.): ”Maan muo-
to”, (Ursa, 2003)
- Juhani Kakkuri: “Vuoden 1945 aurin-
gonpimennys”, (MMM, 1990)
- Tapio Markkasen tiedotteita muisto-
merkkihankkeesta.
- Kuva: Markku Poutasen (toim.) “Maan
muoto” -kirjasta.



KUUN KIERTO TAIVAALLA

Kuu, tuo yötaivaan ihastus tai tähtikuvaa-
jien kirous, kulkee polkuaan kuukaudesta
toiseen. Tunnemme Kuun vaiheet uudes-
takuusta täyteen ja takaisin, mutta tulem-
meko ajatelleeksi, ettei Kuu näy samalla
tavalla eri vuodenaikoina. Tai, että Kuun
näkymisessä on erityinen 19 vuoden jak-
so.

Sirppejä ja kuperia kuita
Samat Kuun vaiheet toistuvat kuukau-
sittain. Auringon suunnalla Kuu ei näy.
Tällöin on uusikuu. Siitä 14 vuorokautta
Kuu on kasvava. Ensin se näkyy kasva-
vana sirppinä. Kasvava puolikuu tun-
netaan ensimmäisenä neljänneksenä.
Tämän jälkeen on kasvavan kuperan
kuun vaiheet. Nimitys ei ole kovin tun-
nettu. Se on käännös englanninkielen
termistä gibbous moon.

Noin kaksi viikkoa uudenkuun jälkeen on
täysikuu. Kuu näyttää lähes täydeltä päi-

viä täydenkuun ympärillä, mutta tark-
kasilmäinen huomaa sen olevan hiukan
vajaa. Aivan täytenä Kuu on vain kuun-
pimennyksen aikana, mutta tavallisen täy-
denkuun vajauden huomaa kaukoputkella
reunan röpyliäisyytenä.

Täydenkuun jälkeen vaiheet toistuvat
kääntäen. Vähenevä kuu on peilikuva
kasvavaan verrattuna. Kiekko pienenee
oikeasta reunasta kohti vasenta. Vä-
henevää kuperaa kuuta seuraa puoli-
kuu, jota kutsutaan viimeiseksi neljän-
neksi ja sen jälkeen nähdään vähenevä
sirppi.  Ja sitten ollaankin taas uudes-
sakuussa.

Kuun kierto synnyttää luonnolliset erot
vaiheiden näkymiseen. Kasvava Kuu il-
maantuu iltataivaalle eikä näy aamun-
koitteessa. Vastaavasti vähenevä kuu nä-
kyy voittopuolisesti aamulla.

Kuu eläinradalla
Kuun rata noudattelee hyvin maapallon
ratatasoa. Kallistusta on vain 5,15°. Liike
seuraakin kohtuullisen hyvin Auringon
kulkua taivaankannella.

Kuunvaiheet



Kuu ei näy missä vain taivaankannella.
Sitä on turha etsiä Otavan laatikosta tai
Siriuksen vierestä. Kuu kulkee eläin-
radan tähdistöjen kautta kuten Aurin-
kokin.

Koska on rata kallistunut, se vaeltaa
noin 10° leveällä vyöhykkeellä ekliptikan
ympärillä. Se voi piipahtaa monen
naapuritähdistön alueella.  Kuu voi olla

mä Kuun näkymiseen. Päiväntasaajalla tai
navoilla asia on oma lukunsa, mutta keski-
tymme Suomen taivaaseen.

Keväällä Aurinko on ekliptikan nousevalla
osuudella ja uudenkuun jälkeen Kuu näkyy
Auringon “yläpuolella”. Niinpä kasvava
Kuu näkyy korkealla iltataivaalla.  Kevät-
illat ovatkin parhaita hetkiä nuorien kuun-
sirppien metsästykselle.

Kuun näkymisvyöhyke ekliptikan ympäristössä.

esim. Ajomiehen tai Va-
laskalan tähdistössä.

Kuu etenee tähtitaivaalla
oikealta vasemmalle.
Se taivaltaa tunnissa
noin läpimittansa verran
itään.

Kevään sirpit
korkealla
Kuun kierto kuullostaa
yksinkertaiselta. Sirppi
ilmaantuu iltataivaalle,
täysikuu loistaa keski-
yöllä ja vähenevä kuu
hiipuu aamutaivaalla.
Asia ei ole kuitenkaan
näin helppo. Vaiheet on
sidottu Auringon suun-
taan taivaalla, ja koska
maapallomme  kiertää
vuodessa päivätähtem-
me  ympäri, vaikuttaa tä-

Kuun rata



Kevätpäiväntasauksen aikaan täysikuu
näkyy vastakkaisessa suunnassa kuin
Aurinko eli syystasauspisteessä. Kuun
kaari taivaalla vastaa Auringon liikettä.
Niinpä täysikuukin näkyy hyvin. Se nou-
see auringonlaskun tienoilla, on eteläs-
sä keskiyöllä ja laskee aamulla länteen.
Kuu pysyttelee taivaalla noin 12 tuntia.

Vähenevä kuu näkyy aamuyön tunteina.
Viimeinen neljännes ja sirpit näkyvät huo-
nosti, koska Kuu on Auringon “alapuo-
lella”.

Kesällä Aurinko, kuten myös nuori Kuu-
kin, ovat korkealla. Tosin Kuu näkyy kel-
meänä päiväsaikaan. Ensimmäinen nel-
jännes näkyy illalla, mutta kupera kuu on
huonosti näkyvillä. Kuu on tällöin eklip-
tikan laskevalla osuudella ja Auringon
“alapuolella”.

Täysikuu tekee samanlaisen kaaren kuin
Aurinko talvella. Niinpä Kuu on näkyvissä
matalalla etelässä lyhyen aikaa keski-
yöllä. Pohjoisempana Suomessa se
saattaa jäädä kokonaan nousematta.

Vähenevän kuun vaiheet näkyvät kunnolla
vain päivällä ja silloin vaalea taivas haittaa
katselua. Toisaalta viimeisen neljännek-
sen bongaaminen siniseltä taivaalta on
ilahduttava kokemus.

Sadonkorjuun kuu
Syksyllä ollaan käänteisessä tilanteessa
kuin keväällä. Kasvava kuu näkyy huonos-
ti, sillä se matalalla. Täysikuu näkyy kuten
keväällä ja vähenevä kuu on näkyvissä
hyvin. Syksyllä kuun saattaa nähdä ilta-
taivaalla useita päiviä täydenkuun jälkeen.
Viimeinen neljännes nousee lokakuussa
Etelä-Suomessa vielä ennen keskiyötä.

Vähenevän sirpin metsästykselle parhai-

ta aikoja ovat syysaamut. Kuu on tällöin
Auringon yläpuolella.

Syksyyn täydenkuun tienoon vaiheisiin liit-
tyy “Sadonkorjuun kuun” ilmiö. Auringon
ollessa ekliptikan laskevalla osuudella
täysikuu näkyy nousevalla osalla. Kuu
nousee päivittäin taivaanpallolla ylem-
mäksi eikä nousuaika siirry paljon myö-
hemmäksi. Etelä-Suomessa jopa viikon
ajan Kuu nousee korkeintaan 10 mi-
nuuttia myöhemmin kuin edellisenä päi-
vänä. Pohjois-Suomessa Kuu nousee u-
seina päivinä jopa aiemmin kuin edel-
lisenä.

“Sadonkorjuun kuu” tulee anglosaksisten
maiden nimityksestä “Harvest Moon”. Se
tarkoittaa varsinaisesti syyspäiväntasau-
ksen tienoilla näkyvää täyttäkuuta. Tällöin
maatyölaiset saattoivat jatkaa töitä pel-
loilla auringonlaskun jälkeen nousevan
Kuun valossa. Nimitys on tullut yleiste-
tyksi Kuun nousuaikojen ilmiölle, koska
syysiltoina se näkyy erityisen selvästi.
Ilmiö toistuu ympäri vuoden, mutta muina
vuodenaikoina se tapahtuu valoisaan
aikaan.

Talven korkea kuu
Talvella Kuu on näkyvissä jopa harmit-
tavan hyvin. Auringon ollessa alimmillaan
kaikki vaiheet ovat sen yläpuolella. Vain
sirpit näkyvät huonosti. Kuu katoaa nä-
kyvistä ainoastaan muutamaksi päiväksi
uudenkuun ympärillä. Tästä tulee helpos-
ti mielikuva, että Kuu on häiritsemässä
talvella aina, kun on selkeää.

Ensimmäisestä neljänneksestä viimei-
seen Kuu on varsin korkealla ja mitä kor-
keammalle se nousee, sitä suuremmak-
si vaihe kasvaa.  Täydenkuun kaari tai-
vaalla vastaa Auringon liikettä keskike-
sällä.  Kuutamo mollottaa tuntikausia, eikä



pohjoisempana laske ollenkaan.

Pohjois-Suomessa on useiden päivien
jaksoja, jolloin Kuu ei laske ollenkaan.
Utsjoella nämä on parhaimmillaan viikon
mittaisia ja Oulussakin 3–4 päivää.

Kuun kertyvä rata
Kuun rata on siis kallellaan Maan rataan
nähden. Aurinko ja muut planeetat ai-
heuttavat siihen häiriöitä, joiden vuoksi
ratataso kiertyy. Täyteen kierrokseen kul-
uu noin 18,6 vuotta.

Maan ratataso näkyy taivaalla Auringon
näennäisenä liikeratana eli ekliptikana.
Kuun rata leikkaa ekliptikan kahdessa-
pisteessä, joita sanotaan solmuiksi. Nou-
sevassa solmussa Kuu siirtyy ekliptikan
eteläpuolelta pohjoiselle ja laskevas-
sasolmussa päinvastoin. Radan kiertymi-

sen vuoksi pisteet vaeltavat pitkin ek-
liptikan eteläpuolelta pohjoiselle ja las-
kevassa solmussa päinvastoin. Radan
kiertymisen vuoksi pisteet vaeltavat pitkin
ekliptikaa idästä länteen.

Nousevan solmusta riippuu, missä Kuun
liikkuu aiemmin mainitulla 10° vyöhyk-
keellä. Solmun ollessa kevättasaus-
pisteessä Kuu nousee ylimmässä pis-
teessä korkeimmilleen ja painuu alim-
milleen radan matalimmassa pisteessä.
Voidaan sanoa, että rata jyrkimmillään.
Vastaavasti nousevan solmun ollessa
syystasauspisteessä rata on loivimmil-
laan.  Tilanteet toistuvat noin 9 vuoden
välein. Jyrkin rata on vuonna 2006.

Jyrkimmän ja loivimman radan korkeu-
sero on huomattava, parhaimmillaan yli
10 astetta. Tällä on vaikutuksia Kuun nä-

Kuun eri vaiheiden näkyminen vuodenajoittain. Harmaalla on merkitty huonosti näkyvät vaiheet.



kymiselle.  Ratavaihtelu näkyy esimerkiksi
nousemattoman ja laskemattoman Kuun
jaksoissa. Kuun jyrkimmän radan vai-
heessa Utsjoella jaksot ovat edellä mai-
nitun viikon luokkaa, mutta loivimmassa
vaiheessa Kuu laskee ja nousee siististi
koko Suomessa.  Teoreettinen raja, jossa
Kuu ei painu yhtenä päivänä horisontin
alle, on Tampereen eteläpuolella. Käy-
tännössä korkeimman pisteen hetki ei
välttämättä satu Kuun ollessa pohjoi-
sessa horisontissa. Niinpä syyskuussa
2006 Kuu laskee Jyväskylän korkeudelle
asti.

Erilaiset kuukaudet
Synodinen kuukausi 29d 31h 50min
- uudestakuusta uuteenkuuhun

Sideerinen kuukausi 27d 19h 18min
- Kuun kierros tähtitaivaan suhteen

Anomalistinen kuukausi 27d 33h 17
min
- Perigeumista perigeumiin

Drakoniittinen kuukausi 27d 12h 44
min
- Kuun kierros nousevasta solmusta nou-
sevaan solmuun

Teksti ja kuvat: Veikko Mäkelä

TÄHTIPÄIVÄT 2005

Warkauden Kassiopeia ja Tähtitieteel-
linen yhdistys Ursa järjestävät yhdessä
Tähtipäivät 8.-10.4.2005 Varkaudessa
Varkauden Lukiolla.

Tähtipäivät ovat vuosittainen tapahtuma,
jossa pääset kohtaamaan sekä tähtitie-
teen ammattilaisia että tähtiharrastuksen
kärkinimiä. Mielenkiintoiset esitelmät ja
kurssit johdattavat sinut lähiavaruudes-
tamme aina maailmankaikkeuden toisel-
le laidalle. Tähtitaivaaseen, planeettoihin
ja Kuuhun pääset tutustumaan lauantaina
ja sunnuntaina Ursan planetaariossa.

Lauantai illalla on vierailla mahdollisuus
tutustua  mekaanisen musiikin museoon.
Sunnuntai aamupäivänä tähtipäiville osal-
listujilla on taas mahdollisuus lähteä tutus-
tumaan Härkämäen observatorioon.

Lauantai-iltana tähtipäiville osallistuvat
harrastajat kokoontuvat Ravintola Zep-
peliiniin illanviettoon, jossa mm. jaetaan
vuosittainen Stella Arcti -palkinto ansioi-
tuneille tähtiharrastajille. Tilaa illalliskortti
etukäteen ilmoittautumislomakkeella.

Harrastajille järjestetään lisäksi Ursan har-
rastusjaostojen kokouksia ja mahdol-
lisuuksien / resurssien mukaan opastus
valosaasteettomalle havaintopaikalle
(jos sellaiselle on tarvetta).

Tervetuloa! Tähtipäivien esitelmiin, esi-
tyksiin ja muuhun ohjelmaan on yleisöllä
vapaa pääsy, planetaarioesitykset ovat
maksullisia. Maksulliseen illanviettoon,
yhteismajoitukseen ja aamiaiselle on
ennakkoilmoittautuminen.



URSAN PUHEENJOHTAJA

MARKKU POUTANEN

Tähtipäivät ovat vanhin valtakunnallinen
tähtiharrastajien tapaaminen. Siitä on vuo-
sien saatossa muotoutunut paitsi harras-
tajien kohtaamispaikka, myös tilaisuus
jossa tähtiharrastuksesta kerrotaan suu-
relle yleisölle. Harrastusnäyttely ja yleisö-
esitelmät ovat päivien keskeisintä antia.
Tähtipäiviä on järjestetty vuodesta 1971
lähtien lähes vuosittain; nyt Warkauden
Kassiopeian ja Ursan yhteistyönä pidettä-
vä tapahtuma on järjestyksessään 32.

Tämänkertaisella kokouspaikalla on sattu-
moisin myös historiallinen yhtymäkohta.
Heinäkuun 9. päivä tulee kuluneeksi kuusi
vuosikymmentä siitä kun tällä samalla
seudulla näkyi täydellinen auringonpimen-
nys. Tuolloin paljastetaan muistomerkki
Kangaslammilla, joka nykyisin on osa Var-
kauden kaupunkia. Kangaslammilla oli ken-
raaliharjoitus kahta vuotta myöhemmin ta-
pahtuneelle maailmankuululle mittaukselle,
jossa suomalaistutkijat pystyivät auringon-
pimennystä käyttäen mittaamaan Afrikan ja
Etelä-Amerikan mannerten välimatkan en-
nennäkemättömän tarkasti. Tämä oli alkua
kehitykselle, joka ensimmäisten satelliittien
kautta johti oman planeettamme yhä tar-
kempaan tutkimiseen. Nyt voimme seurata
mannerlaattojen liikkeitä sentti sentiltä,
mutta kuusi vuosikymmentä sitten tämä oli
vielä kaukaista utopiaa. Se mitä meillä on
yläpuolellamme auttaa ymmärtämään
myös sitä mitä meillä on jalkojemme alla.

Toivon mitä parhainta onnea ja menestystä
tämänvuotisille tähtipäiville, ja kiitän War-
kauden Kassiopeiaa raskaan järjestelyvas-
tuun hoitamisesta. Toivon että tapaamme
myös heinäkuussa kun muistelemme kuu-
den vuosikymmenen takaista tapahtumaa.

OHJELMA

Perjantai 8.4.

08.30-15.00

14.00
16.00-20.00
20.00

Lauantai 9.4.

09.00
10.00
10.15
10.30
11.30

13.00-14.00
13.30
14.00

15.30

17.30

18.00
19.00-24.00

Sunnuntai 10.4.

08.30-12.00
09.00
10.00

12.00
11.30-12.30
12.30

14.00
14.30

16.00

H

Planetaarioesityksiä
koululaisille
Näyttelyjen pystyttäminen
Tähtipäiville ilmoittautuminen
Näyttelytila suljetaan

Näyttelytila avataan
Lasten lauluesitys
Tähtipäivien avaus
Planetaarioesitys (2kpl.)
Auringonpimennykset,
Markku Poutanen
Lounas
Planetaarionäytös
Taivaantarkkailijan vuosi,
Jari Piikki
Sääsatelliitit,
Mikko Suominen
Excursio mekaanisen
musiikin museoon
Näyttelytila suljetaan
Illanvietto ravintola  Zep-
pelinissä

Excursio Härkämäelle
Näyttelytila avataan
Aurinkokunnan rakenne ja
linnunrata,
Hannu Aartolahti
Planetaarioesitys
Lounas
Radioastronomia,
Anne Lähteenmäki
Planetaarioesitys
Kuun kulku taivaankannella,
Veikko Mäkelä
Tähtipäivien päätös



MUUT TAPAHTUMAT

Planetaario

Ursan planetaario on puhallettava kan-
gaskupu, jonka sisälle heijastetaan tähti-
taivas. Planetaariossa esitellään tähti-
taivasta monipuolisesti. Sylinterimäinen
tähtiprojektori planetaarion keskellä on
helppokäyttöinen: planetaariossa voi-
daan hetkessä siirtyä päivästä yöhön kirk-
kautta säätämällä, vuodenajasta toiseen
projektoria pyörittämällä tai pohjoisnaval-
ta päiväntasaajalle projektorin kulmaa
säätämällä.

Ohjelman runkona ovat eri tähtitaivaan
kohteista otetut diakuvat. Planetaario-
ohjaaja istuu keskellä, esittelee taivaan
kohteita laserlampulla ja kertoo niistä.
Kuulijat ovat hänen ympärillään planetaa-
rion reunoilla ja voivat esittää kysymyksiä
näytöksen aikana.

Sisään planetaarioon ryömitään kaarevan
tunnelin läpi. Esitys alkaa valojen him-
metessä, jolloin vain kirkkaimmat tähdet
erottuvat iltataivaalta. Vähitellen yön ja pi-
meyden laskeutuessa silmät tottuvat hä-
märään, jolloin tähtiä näkyy jo tuhansia
aivan kuin pimeässä erämaassa kirkaana
yönä.

- Koululaisesitykset perjantaina päivällä
kello 08.30-15.00 välisenä aikana.
- Lauantaina yleisöesitykset kello 10.30
ja 11.00 sekä 13.30.
- Sunnuntaina yleisöesitykset kello 12.00
ja 14.00.

Kurssit

Suosittu varkautelainen luennoitsija Han-
nu  Aartolahti pitää sunnuntai aamupäi-

vänä “Aurinkokunnan rakenne ja linnun-
rata” -kurssin Varkauden lukion auditori-
ossa. Kurssille on vapaa pääsy.

Illanvietto

Ursan perinteinen tähtipäivien illanvietto
on tänä vuonna ravintola Zeppelinissä ai-
van mekaanisen musiikin museon tun-
tumassa.

Illan ohjemassa on Ursan vuosittaisten
Stella Arcti -palkintojen jako ansioituneil-
le tähtitieteenharrastajille. Illanvieton
yhteydessä on myös saksalainen buffet
jonka hinta on 25e/hlö. Tilaa illallislippu
etukäteen.

Excursiot

Sunnuntaina klo. 8.30 - 12.00

Härkämäen observatorio

Warkauden Kassiopeia aloitti vuonna
2002 oman observatorion rakentami-
sen Härkämäelle, Kangaslammille. Täl-
lä excursiolla on mahdollista tutustua
observatorioalueeseen henkilökohtai-
sesti. Hinta bussikyydistä 4e/hlö. Huom!
Osanotto vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Lauantaina klo. 17.30 - 19.00

Mekaanisen Musiikin Museo

Mekaanisen Musiikin Museo on eräs tun-
netuimmista Varkauden nähtävyyksistä.
Museosta löytyy kaikkea mekaaniseen
musiikkiin liittyvää. Musiikin historiasta
kiinnostuneet nauttivat varmasti. Hinta
8e/hlö. Huom! Osanotto vaatii ennakkoil-
moittautumisen.



RUOKAILUT

Aamupala:

Vieraille tarjotaan aamupalaa lukion
kahviossa lauantai ja sunnuntai aamuna
kello 07.00 alkaen. Aamupalan hinta on
3.5e ja se on tilattava ilmoittautumisen
yhteydessä.

Lounas:

Lounasruokailu lauantaina 13.00-14.00
ja sunnuntaina 11.30-12.30 lukion ruoka-
salissa.

Buffetti:

Buffetti toimii koko tapahtuman ajan lu-
kion kahviossa. Buffetista saa mm. pikku-
purtavaa, kahvia, limonaadia ja makeisia.

HINNAT

Tähtipäiville ei ole sisäänpääsymaksua
ja esitelmiin sekä luennoille on vapaa
pääsy.

Ruokailut:

Aamupala 3.5e
Lounas 6.5e

Excursiot:

Härkämäen observatorio 4e/hlö
Mekaanisen musiikin museo 8e/hlö

Muut:

Planetaario 1e/hlö
Illanvietto: ravintola Zeppelin 25e/hlö
Koulumajoitus 10e/hlö

TAPAHTUMAPAIKKA

Tähtipäivien tapahtumapaikkana toimii
Varkauden lukio jossa järjestettiin War-
kauden Kassiopeian tähtiharrastuspäivät
vuosina 2002 ja 2003.

Näyttelytilana toimii lukion ala-aula jossa
on esillä mm. Jari Piikin näyttely, Ursan
osasto, Warkauden Kassiopeian näyt-
tely sekä muiden tähtiyhdistyksien pos-
terit ja materiaali. Myös tapahtuman info-
piste löytyy aulasta.

Ursan suosittu planetaario on sijoitettu
lukion liikuntasaliin johon on suora pääsy
aulasta. Esitelmät pidetään lukion audi-
toriossa joka sijaitsee aivan aulan ja pla-
netaarion vieressä.

Aulasta löytyy myös buffetti joka toimii
aamulla myös aamiaispaikkana yöpyville
vieraille.

Lukion toinenja kolmas  kerros on varattu
koulumajoitukselle. Majoituskerroksiin on
pääsy ainoastaan siellä majoittuvilla ja
tapahtuman toimihenkilöillä. Myös yö-
vahti on tapahtumapaikalla kolmena yönä

JAOSTOKOKOUKSET

Ursan jaostoilla on mahdollisuus pitää
tähtipäivillä omia jaostokokouksia tai mui-
ta omia tapahtumiaan. Jaostokokouksille
on varattu lukiolta kaksi luokkaa jotka si-
jaitsevat aivan aulan tuntumassa. Tähti-
päivien järjestäjät toivovat, että kokouk-
sista ilmiotetaan ennakkoon. Jaostoko-
kouksien ajankohdat ilmoitetaan tähtipäi-
vien kotisivuilla ja lukion aulan ilmoitus-
taululla.



SÄÄSATELLIITIT

Historiaa
Ensimmäinen sääsatelliitti oli vuonna
1960 laukaistu TIROS 1. Satelliitti otti
muutaman kuukauden toiminta-aikanaan
parikymmentätuhatta kuvaa ja sitä pi-
dettiin niin hyödyllisenä, että teknologiaa
alettiin välittömästi kehittämään eteen-
päin. Ensimmäinen geostationaarinen
sääsatelliitti GOES-1 laukaistiin 1975.
Nykyään käytössä olevia sääsatelliitteja
on noin satakunta ja lisää laukaistaan
kymmeniä vuosittain, suunnilleen käy-
töstä poistuvien verran.

Sääsatelliitin toiminta
Sääsatelliitti ottaa kuvia sähkömagneet-
tisen säteilyn eri aallonpituuksilla maan-
pinnasta. Näkyvällä valolla voidaan pil-
vialueita erottaa ihan värin perusteella
päiväpuolelta ja ennustaa pilvimassojen
liikkeitä. Käyttämällä infrapuna-alueen
kuvausta saadaan tietoa sekä yö- että
päiväpuolelta. Kuvasta nähdään alueiden
lämpötilat ja ne merkitään yleensä sitä
vaaleammalla mitä lämpimämpiä alueet
ovat. Pilvien korkeuksia pystytään arvioi-
maan niiden lämpötilan mukaan. Kuten
varsinaisessa kaukokartoituksessakin,
myös sääsatelliittien tapauksessa usean
eri aallonpituusalueen kuvien analysointi
yhdistettyinä lisää huomattavasti infor-
maatiota ja pilvien rakennetta pystytään
analysoimaan tarkemmin. Tällä tavalla
pystytään arvioimaan mm. pilvien vesipi-
saroiden kokoa sekä lumikerrosten ja
jäiden paksuuksia.

Radat
Sääsatelliitit on sijoitettu tarkemman
käyttötarkoituksensa mukaan erilaisille
radoille, jotka tyypillisesti ovat joko geo-
stationaarisia tai matalia polaariratoja.

Geostationaarinen rata on päivänta-
saajan päällä oleva ympyrärata, jolla
satelliitti kiertää radallaan kierrokseen yh-
tä nopeasti kuin Maa eli noin 23 tunnissa
56 minuutissa. Se on noin 36 000 kilo-
metrin korkeudella maanpinnasta. Sa-
malla tavoin kuin televisiosatelliitit pysyvät
Maasta katsottuna taivaalla paikallaan,
niin myös satelliitti näkee Maasta jatku-
vasti saman puolen. Tältä etäisyydeltä
näkyy noin kolmasosa planeettamme
pinnasta, kuitenkin lähellä reunoja paljon
epätarkemmin kuin keskellä näkymää.

Matalalta polaariradalta (yleensä noin
800 km korkeudelta) pystytään kerralla
näkemään vain muutaman tuhannen
kilometrin laajuinen alue, mutta siinä ero-
tustarkkuus onkin pienemmän etäisyy-
den vuoksi paljon suurempi kuin GEO-
radalta.

NOAA 17 on noin 800 km korkeudella polaa-
riradalla, josta satelliitti näkee noin viiden tuhan-
nen kilometrin halkaisijaltaan olevan alueen.
Radan projektio siirtyy Maan pyörimisestä
johtuen noin 25 astetta länteen per kierros.
Kuva: Satscape

Harrastajat ja sääsatelliitit
Skannerityyppinen liikennevastaanotin  ja
äänikortilla varustettu tietokone tarjoavat
hyvät mahdollisuudet kenelle tahansa
harrastajalle seurata  sääsatelliittien toi-



mintaa. Hintaa tälläiselle vastaanottimelle
tulee vain muutamia satoja euroja. Useat
satelliitit lähettävät ihan helposti käsitel-
tävää dataa havainnoistaan, joka on
vapaasti käytössä harrastajille niin kauan
kuin sitä ei käytetä taloudellisesti hyväksi.

Satelliittikuvien vastaanottamiseksi har-
rastaja tarvitsee radiovastaanottinen, an-
tennin ja tietokone varustettuna ääni-
kortilla ja oikeanlaisilla ohjelmilla. Monet
matalilla radoilla olevat satelliitit lähettävät
harrastajankin ulottuvissa olevaa kuvain-
formaatiota koko näkymäalueelleen,
137Mhz:n alueella. Harrastajan täytyy
ensin selvittää, millä taajuusalueella ja
missä formaatissa lähettävä satelliitti on
tulossa hänen näkyvyysalueelleensa.
Konvertoimalla radiolla vastaanotettu
satelliitin lähettämä signaali digitaaliseksi
se voidaan konvertoida kuviksi. Ohjelmia
tähän tarkoitukseen löytyy ihan vapaa-
levitteisinäkin.

Sääsatelliittien tulevaisuus
Vuosittain luonnonilmiöt aiheuttavat noin
sadan miljardin euron tuhot. Satelliittien
tehokkaampi hyödyntäminen vahinkojen
ehkäisyssä nykyistä laajemmin maksaisi
itsensä nopeasti takaisin. Suurkatastro-
fien lisäksi esimerkiksi tuulivoiman tuoton
ennustaminen ja jäänmurtajien reittien va-

linta ovat jokapäiväisiä sovellusalueita.

Pelkkä kuvainformaatio ei tarkkaan sää-
ennustukseen riitä, vaan tarvitaan myös
tehokasta kuvankäsittelyä. Monet maail-
man suurimmista supertietokoneistahan
keskittyvät sovellusalueeltaan juuri sään
ennustamiseen.

Tekniikan kehittyessä yhä suorituskykyi-
sempiä sääsatelliitteja suunnitellut. Kiina
on ilmoittanut kehittävänsä Pekingin
Olympialaisia (2008) varten satelliittijär-
jestelmän, jonka kunnianhimoisena ta-
voitteena on pystyä tarkasti ennusta-
maan eri kilpailupaikkojen sääolosuhteet
aivan muutaman kilometrin tarkkuudelle.

Lisäinfoa netistä
Ursan Tekokuut ja raketti-ilmiöt -jaoston
sivuilta löytyy pitkään jaostonvetäjänä toi-
mineen Leo Wikholmin kokoama ja kir-
joittama Sääsatelliittiharrastajan käsikirja,
josta löytyy suurin osa tässäkin artikke-
lissa käytetystä tietoudesta.

Ursan Tekokuut ja raketti-ilmiöt -jaoston
sivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/tekokuut/

Teksti:Mikko Suominen

Saksalaisen harrastajan (Peter Scheurich) automaatisoidulla tietokonejärjestelmällä vastaanottama kuva
NOAA 17 -satelliitilta. Vasemmainen kuva esittää vesialueiden lämpötiloja. Toinen kuva on otettu näkyvän
valon aallonpituudella. Kolmannessa kuvassa näkyy ilmankosteus. Häiriöt vastaanotossa ovataiheuttaneet
kuvaan pientä sotkua. Sääkartta generoitu WxtoImg -ilmaisohjelmalla. Neljäs kuva (oikeanpuolimmaisin)
on yhdistelmä edellisistä. Kuvan resoluutio on keskellä noin 4 km.



STELLKRONOS OY
VIXEN – CELESTRON – ORION OPTICS – ORION USA- WILLIAM OPTICS:N

VALTUUTETTU MAAHANTUOJA

Tähtipäivien tarjoukset

VIXEN GEOMA 80A RUNKO 320,-

OKULAARIT GL 15 – GL 80 35,-- 89,-  välillä

VIXEN LV OKULAARIT esim. 20mm 130,-

ORION  SKYQUEST XT 12 INTELLISCOPE 1300,-

CONTROLLER 169,-

ORION SKYQUEST XT 8 CLASSIC (tulossa keväällä) 405,-

ORION SKYQUEST XT 10 CLASSIC (tulossa keväällä) 642,-

CELESTRON NEXSTAR 8i XLT sis. GoTo HandControl + jalusta 2420,-

                              KYSY MUITA TARJOUSTUOTTEITA !

STELLKRONOS OY
Veistäjänkatu 3
20780  Kaarina

stellkronos@kolumbus.fi
P.02-5331683

Fax 02-2437188



TAIVAALLA TAPAHTUU

YMPÄRI VUODEN

Taivaalla riittää tarkkailemista ympäri vuo-
den ja vuorokauden. Yötaivaalla loistavat
tähdet, sumut ja galaksit näkyvät vuo-
desta toiseen samanlaisina. Planeetat,
Kuu ja Aurinko tuovat vaihtelua taivaalle
kohdaten usein toisiaan ja aiheuttaen pi-
mennyksiä. Myös Kuun vaiheita tai maa-
tamoa on hauska seurata. Harvemmin il-
maantuu taivaalle kirkas komeetta, mutta
usein jokin tähdenlentoparvi. Yötaivaan
valonäytelmistä hätkähdyttävin on re-
vontulien leiskuminen upeissa väreissä.
Ihmisen toiminta on tavoittanut yötai-
vaankin: tuhannet satelliitit ja kymmenien
kilometrien päähän näkyvä asutuskes-
kusten valosaaste pistävät usein silmään.

Revontulia taivaalla

Ilmakehän valoilmiöt syntyvät erilaisissa
hiukkasissa, joita kohdatessaan valo voi
taittua, taipua, heijastua, imeytyä, sirota,
suuntautua tai interferoitua. Pakkas-
päivinä voi seurata hämärän ilmiöitä, jotka
syntyvät kun Aurinko paistaa horisontissa
paksun ilmakerroksen läpi ja valosta
poistuu sinistä, jolloin punainen väri vah-
vistuu.

Sama väri näkyy pilvissä ja ilmakehän ylä-
osissa purppuravalona puolisen tuntia
auringonlaskun jälkeen. Vastakkaisella

puolella taivasta näkyy sinisenä maan
varjo. Kaukaisten pilvien varjot voivat
näkyä tummina hämäränsäteinä. Talvi-
sessa hämärässä voi loistaa myös hel-
miäispilviä noin 20 kilometrin korkeu-
della.

Eri lämpöiset ilmakerrokset saavat ai-
kaan kangastuksia, jotka ovat kuin hei-
jastuksia vaakatasossa olevista peileis-
tä. Keväällä voi esiintyä kylmän järven yllä
yläpuolinen kangastus, joka kasvattaa
horisontin kohteita korkeammaksi. Syk-
syllä taas lämpimän veden yllä näkyy ala-
puolinen kangastus. Myös Aurinko litistyy
ja vääristyy laskiessaan, kun valo taittuu
ja samalla hajoaa väreiksi. Parhaim-
millaan ilmiö näkyy viimeisten säteiden
vihreänä välähdyksenä.

Etenkin keväällä esiintyvät haloilmiöt ovat
yleisimpiä ilmakehän valoilmiöitä. Ne
syntyvät pienissä jääkiteissä, joita on
yläpilvissä ja talvella jääsumussa. Ylei-
simmät halot näkyvät Auringon suun-
nassa, mutta niitä voi olla joka puolella
taivasta. Tavallisimpia ilmiöitä ovat sivu-
auringot ja renkaat Auringon ympärillä.

Sopivan pienissä ja samankokoisissa pil-
vipisaroissa syntyy Auringon tai Kuun
ympärille värikäs kehä. Värit voivat olla
myös hajallaan, jolloin on kyseessä väri-
pilvi. Parhaimmat kehät syntyvät siite-
pölyhiukkasissa, joita esiintyy keväällä
puiden kukkiessa. Kirkkaimpina loistavat
koivun ja männyn kehät touko-kesäkuus-
sa. Myös kuusen pieni kehä näkyy muu-
taman vuoden välein. Suurin kehä, Bis-
hopin rengas syntyy, kun ilmassa on tuli-
vuoren aerosoleja.

Eri pilvityyppien visuaalisesti kauniiden
muotojen lisäksi erilaiset säteet, varjot ja
heijastukset ovat yleisiä. Mahtavimpiin



kuuropilviin liittyy muitakin ilmiöitä, sala-
mat lienevät niistä säväyttävimpiä. Kesä-
yötä valaisevat usein valaisevat yöpilvet,
joiden aavemainen loisto voi yltää sadan
kilometrin korkeudelta koko taivaalle.

Kuuropilviä ja salamia.

Sateenkaari on tuttu valoilmiö. Se näkyy
aina havaitsijan varjon ympärillä. Auringon
laskiessa sateenkaari on korkea ja pu-
nainen. Kaaren alla voi olla myös pieniä
lisäkaaria. Ne syntyvät kun pisaroissa eri
reittejä kulkeneet valonsäteet sattuvat
päällekkäin vahvistaen toisiaan. Pää-
kaaren lisäksi joskus näkyy himmeämpi
sivusateenkaari. Kaarien välissä on tum-
ma Aleksanterin vyö. Harvinaisiin ilmiöihin
kuuluu heijastussateenkaari, joka syntyy
valon heijastuessa veden pinnasta, sekä

maailmaa seuraa jokaisen mukana. U-
sein tarvitsee vain kohdistaa katse oi-
keaan suuntaan ja tietää mitä näkee.

Valkoinen sumukaari.

Teksti ja kuvat: Jari Piikki.

Artikkelin aiheesta on luento Varkauden
tähtipäivillä lauantaina 9.4. kello 14.00
alkaen.

Jari Piikki pitää tähtipäivien aikana oman
valokuvanäyttelyn Varkauden lukion ala-
aulassa. Näyttelyssä pääsee tutustu-
maan lähemmin Piikin valokuviin ja ha-
vaintoihin.

kuusateenkaari. Viime
vuosina on löytynyt myös
leviä, joissa valo taittuu
uskomattomaan värilois-
toon.

Valkoinen sumukaari on
yleinen syksyisin aamusu-
mussa. Sumusta löytyy
myös kehä ja pään varjoa
ympäröivä glooria. Siinä
syntyy myös pään varjoa
ympäröivä pyhäinhohde.

Taivaan ilmiöiden kiehtova
Sivuauringot.





PÄÄTOIMITTAJAN

PAKINOITA

Tämän kertainen päätoimitta-
janpalsta keskittyy vain ja ai-
noastaan Härkämäen obser-
vatoriolla otettuihin CCD -ku-
viin.

Observatoriolle helmikuun vii-
meisenä päivänä saapunut
SBIG ST-8XME -kamera osoit-
tautui heti oivaksi peliksi. Heti
ensimmäisellä viikolla havain-
toryhmä sai kuvattua super-
novan, galakseja ja pallomaisia
tähtijoukkoja. Tässä “pakinas-
sa” esitellään kaksi hienointa

tähtitieteenharrastajille sen kirk-
kauden takia. Näiden esiteltyjen
kohteiden lisäksi Härkämäellä ku-
vattiin mm. M101, Pöllösumua ja
supernova SN200am. Varsinkin
supernova havainto on saanut po-
sitiivista palutetta ja pääsipä ha-
vainto jopa eräälle supernova-
sivustolle kolmantena havaintona
koko maailmassa! Tämä on mie-
letön saavutus ensimmäiselle ku-
vausviikolle. Täyteen vauhtiin ku-
vaus pääsee havaintokaudella
2005-2006, mutta jo keväällä 2005
tehdyt havainnot osoittavat, että
Härkämäellä tullaan tekemään
tiedettä tulevaisuudessa.

kuvaa jotka saatiin ensimmäisellä kuvausviikolla kuvattua. Ensimmäisenä on kaikkien
tähtiharrastajien tuntema galaksi M51 joka sijaitsee ns. Otavan “kauhan” tuntumassa.
Kohde on erittäin hieno myös visuaalisesti, kaukoputken läpi, katsottuna. Härkämäen
12” Meade -kaukoputkella galaksista erottuvat selvästi tässäkin kuvassa näkyvät kaksi
suurta kierrehaaraa.

Toisena kuvana tähän pakinaan valitsin yhden hienoimmista, ellei jopa hienoimman, pal-
lomaisen tähtijoukon M13:sta. Kohde on yksi kirkkaimmista syvän taivaan kohteista ja
pimeällä paikalla kohteen voi tarkkasilmäisin havaita jopa paljainsilmin. Jo pienellä
kaukoputkella näkee selvästi kohteen “raemaisen” -rakenteen. Isolla kaukoputkella voi
sitten nähdä selvästi jo yksittäisiä tähtiä. Kohde on erittäin hyvä varsinkin aloitteleville

Messier 51 (M51) Härkämäen observatorion CCD -kameralla

Messier 13 (M13) on hienoimpia pallomaisia tähtijoukkoja



KAUPUNGIN

TERVEHDYS

Varkaus on pienestä koostaan huolimatta
monipuolinen teknologiakaupunki. Var-
kaudessa ei kuitenkaan ole yliopistoa, ja
siksi monien nuorien elämästä vierähtää
ainakin osa muualla. Yliopistokaupun-
geissa juuri nuorekas koulutetun väestön
joukko tuo mukanaan useilla työelämän
alueilla kehitykselle ja kasvulle vaa-
dittavan vireyden. Koulutetun nuoren
polven saaminen Varkauteen, ja sitä kaut-
ta myös monien työpaikkojen luominen
on ollut suuriin kaupunkeihin verrattuna
huomattavasti tiukemman ponnistelun
takana. Varkaudessa ei ole kuitenkaan to-
tuttu vain odottamaan “tulevaa” kehitystä.
Varkauden perinteikäs ja vahva laaja-
alainen teknologiaosaaminen on osattu
hyödyntää pitämään kaupunkimme
elinvoimaisena. Raskaista 1990-luvun
laman aikaisista menetyksistä huolimatta
olemme menestyneet viime aikojen
vertailussa vähintään hyvin. Merkkeinä
siitä ovat tuotantorakenteen pohjan laa-
jentuminen ja kansainvälistyminen, koulu-
tusmahdollisuuksien parantuminen,
yliopistoyhteistyö sekä teknologiakes-
kushankkeiden toteutus.

Nykypäivän tähtiharrastuskin hyödyntää
huipputeknologiaa, tärkeimmät apuväli-
neet ovat tietokoneohjatut kaukoputket
sekä digitaaliset CCD-kamerat kuvan-
käsittelyohjelmistoineen. Tämä vaativa,
lähes tutkijatasoinen tähtitieteen harras-
tus sopii varmaan kuin luonnostaan mo-
nien kaupunkilaistemme vapaa-ajan toi-
mintaan. Läheskään kaikille tähtihar-
rastuksen päätavoitteena ei kuitenkaan
liene ammattilaistasoinen tutkimus. Se
voi kuitenkin antaa itse kullekin monipuo-
lisen luontoharrastuksen, josta löytyy aina

uutta mielenkiintoista opittavaa.

Warkauden Kassiopeia ry on rakentanut
talkoovoimin Kangaslammin Härkämäel-
le havaintokeskuksen ja sen yhteyteen
myös laavun ja lämpimän suuren kodan,
joiden terasseilta aukeaa huikea metsäi-
nen maisema kohti Haukivettä ja Linnan-
saaren kansallispuistoa. Alueelle on
muodostunut monipuolinen ja oiva luon-
toretkikohde myös koululaisille sekä
muille vieraileville ryhmille. Tämän vuo-
den alusta Kangaslammin ja Varkauden
yhdistymisen seurauksena tuo upea
maaseutuympäristö kuuluu perinteisesti
savupiipuistaan tunnettuun Varkauteen.
Tähtiharrastukselle välttämätön, maaseu-
dulle tyypillinen ominaispiirre, valosaas-
teeton tähtikirkas taivas on mahdollista
siten myös Varkaudessa! Niin tähtihar-
rastajien kuin monien muiden yhdistysten
parissa tapahtuva kansalaisaktiivisuus on
varmaan yksi tärkeä pienten paikka-
kuntien mahdollisuus. Monet esimerkit
osoittavat, että aktiivinen harrastus-
toiminta luo elinympäristöön viihtyvyyttä
sekä sellaista vireyttä, jolla on vaikutuksia
myös koko paikkakunnan ja alueen veto-
voimaisuuteen asuinympäristönä.

Mielenkiintoinen sattuma on se, että
vuoden 1945 auringonpimennysretki-
kunta teki havaintoja juuri Härkämäen
lähellä Kangaslammin Kurenlahdessa.
Kyseisen suomalaisittain ansiokkaan
tutkimustyön muistomerkin paljastusti-
laisuus pidetään samassa paikassa tänä
kesänä 9. heinäkuuta, jolloin pimennyk-
sestä tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta.
Paikkakunnan tähtiharrastusyhdistys
Warkauden Kassiopeia ry on mukana
kunniakkaan muistomerkkitapahtuman
järjestämisessä. Historian tuomaa mie-
lenkiintoista yhteensattumaa on myös
Warkauden Kassiopeian nimessä. Kak-



soisvee oli aikoinaan varkautelaisen yk-
kösvientituotteen, paperin, tunnus. Isolla
W-kirjaimella merkittiin jokainen Varkau-
desta maailmalle lähtenyt paperirulla.
Kassiopeian tähtikuvio taas muodostaa
vuoden pimeään aikaan pysyvästi nä-
kyvän kaksoisveen taivaalle!

On hienoa saada Varkauteen perinteik-
kään ja maineikkaan tähtitieteellisen
yhdistyksen, Ursan, väki. Hyvät ursalaiset
ja kaikki tähtiharrastuksesta kiinnostuneet
– tervetuloa Varkauteen Tähtipäiville!

Kaupunginjohtaja Matti Reijonen



HÄRKÄMÄEN

OBSERVATORIO

Kevättalvella 2002 alkoi joidenkin War-
kauden Kassiopeian jäsenten mielessä
itää ajatus omasta observatoriosta. Ob-
servatoriohanke sai tuulta siipiensä alle
ja rakennustyöt Kangaslammin Härkä-
mäellä alkoivat kesällä 2002.

Heti alusta alkaen päätettiin, että Härkä-
mäen tulee toimia pelkän tähtien tiirailun
ohella myös Warkauden Kassiopeian
jäsenten ajanvietopaikkana jossa koko
perhe viihtyy. Sen johdosta tornin lisäksi
päätettiin rakentaa laavu palvelemaan
jäsenistöä. Tutkimustilaksi peruskorjat-
tiin vanha työmaakoppi ja myös wc -tilat
rakennettiin. Kesällä 2004 aloitettiin kota
-projekti. Kodan on määrä toimia suurien
ryhmien kokoontumis- ja esitystenpito-
paikkana. Kota valmistui syksyllä 2004
ja näin ollen observatoriohanke saatiin
päätökseen.

Härkämäen observatoriossa on harrasja-
observatorioksi hyvä laitteisto. Pääkauko-
putkena observatoriossa on vuonna
2002 Wihurin rahaston avulla hankittu
12” Meade LX200GPS -kaukoputki. Yh-
distyksellä on myös liikuteltava 5” Meade
LXD55 -linssikaukoputki, jota käytetään
mm. yleisönäytännöissä. Valokuvausha-
vaintoihin observatoiolla on käytetty mm.
web- ja Meade LPI -kameroita, joilla
Warkauden Kassiopeian jäsenet ovat
ansiokkaasti kuvanneet Jupiteria ja Satur-
nusta.

Härkämäen observatorio on osallistunut
myös moniin eri havaintoprojekteihin
Ursan projekteistä mm. Jupiter- ja Mars

-hyökkäykset ovat olleet observatorion
ohjelmassa. Suurin havaintoprojekti on
kuitenkin ESOn järjestämä “Venuksen
ylikulku” -projekti. Tämän projektin tiimoil-
ta eräät Warkauden Kassiopeian jäsenet
kävivät ulkomailla konferensseissa. En-
simmäinen oli Tsekissä keväällä 2004 ja
toinen syksyllä 2004 Pariisissa.

Tulevaisuudessa Härkämäen observato-
riolla on tarkoitus aloittaa todenteolla
tutkimustyö. Tutkimustyön mahdollistaa
observatoriolle keväällä 2005 hankittu
ammattilaistason CCD -kamera. Myös
radioastronomia tulee olemaan merkittä-
vässä roolissa observatorion tulevaisuu-
dessa. Observatorion tuntumaan on
myös suunniteltu 5-7m radioteleskoop-
pia. Radioastromiakeskuksen on tar-
koitus valmistua seuraavan kymmenen
vuoden kuluessa. Tähtipäivien ohessa,
sunnuntaina, järjestetään excursio ob-
servatoriolle jolloin tähtipäivien vieraat
voivat henkilökohtaisesti tutustua paik-
kaan.

Teksti ja kuva: Harri Haukka

Härkämäen observatorio talvella



TÄHTIPÄIVIEN

KOTISIVUT

http://www.ursa.fi/yhd/kassiopeia/tp2005

http://tagtag.com/wkassiopeia/

TÄHTIPÄIVIEN

JÄRJESTÄJÄT

TÄHTIPÄIVISTÄ

RAPORTOI

YHDISTYSASIAT

Havaintoillat keväällä ja syksyllä joka lau-
antai kello 18.00 alkaen Härkämäellä
säävarauksella.

Syksyn jäsenillat pidetään Varkauden lu-
kiolla, Osmajoentie 30, luokassa 255
kello 18.00 alkaen.

Syyskokouksen päivämäärä:
• Torstaina 8.12.

Jäseniltojen päivämäärät:
• Tiistai 6.9.
• Tiistai 11.10.
• Tiistai 15.11.

Lisää Kassiopeian tapahtumista voit lu-
kea Hyvät Uutiset -lehdestä ja Warkau-
den Lehdestä sekä yhdistyksen kotisi-
vuilla olevasta tapahtumakalenterista.

URSAN TAPAHTUMIA

Tähtipäivät 2005
8.-10.4.2005 Varkaus, Varkauden lukio

Cygnus 2005
21.-27.7.2005  Lapua, Kauhajärvi, Esan-
tuvan leirikeskus

Ursan aikuisten kerho
Keväällä ja syksyllä 2005 noin joka toinen
tiistai. Lisätietoa Ursan sivuilta.

Jaostotapaamiset
Ursan jaostot järjestävät tapaamisia syk-
syllä 2005 ja keväällä 2006. Tarkemmat
ajankohdat ja paikat Ursan sivuilta loppu-
kesästä.




