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Kierregalaksi M 51 ja sen seuralainen epKierregalaksi M 51 ja sen seuralainen epäässäääännnnööllinen galaksi NGC 5195. llinen galaksi NGC 5195. 
EtEtääisyys on 34 miljoonaa valovuotta. M 51 lisyys on 34 miljoonaa valovuotta. M 51 lööytyy taivaalta Otavan viimeisen tytyy taivaalta Otavan viimeisen täähden hden 

AlkaidinAlkaidin alapuolelta. Kuva: Henri Taino ja Markku Nissinen, julkaistu Uralapuolelta. Kuva: Henri Taino ja Markku Nissinen, julkaistu Ursa sa MinorMinor 1/2008 1/2008 

lehdesslehdessää..



Seulasten tSeulasten täähtijoukkohtijoukko Markun kuvaamana 5./6.3.2008 Markun kuvaamana 5./6.3.2008 KuvansissaKuvansissa. . 

Canon EOS 350D kamera ja 70Canon EOS 350D kamera ja 70--300mm Canonin objektiivilla k300mm Canonin objektiivilla kääyttyttääen en 

SkyWatcherSkyWatcher EQ5 EQ5 SynScanSynScan seurantajalustaaseurantajalustaa



Komeetta 46P/Wirtanen,Komeetta 46P/Wirtanen, kuvattu 13x60 s kuvattu 13x60 s 

valotuksella ilman suodinta 2./3.3.2008 yvalotuksella ilman suodinta 2./3.3.2008 yööllllää klo klo 

19:22 19:22 -- 19:42 Suomen aikaa. Kuvakent19:42 Suomen aikaa. Kuvakentään koko on n koko on 

10x8 kaariminuuttia. Kuvassa komeetan vieress10x8 kaariminuuttia. Kuvassa komeetan vieressää

vasemmalla nvasemmalla nääkyy himmekyy himmeään tn täähden GSC 1788hden GSC 1788--

178 vana.178 vana.

Komeetat

Komeetta 8P/Komeetta 8P/TuttleTuttle oli alkuvuodesta oli alkuvuodesta 

hyvin nhyvin nääkyvisskyvissää eteleteläässssää alkuillasta. alkuillasta. 

Komeetta kuvattiin HKomeetta kuvattiin Häärkrkäämmääellellää 4.1.2008 4.1.2008 

illalla. Kuvaamisessa killalla. Kuvaamisessa kääytettiin 15x20s ytettiin 15x20s 

valotusta ilman suodinta. Kuvakentvalotusta ilman suodinta. Kuvakentään koko n koko 

12x8 kaariminuuttia. S12x8 kaariminuuttia. Sääää oli hyvin selkeoli hyvin selkeää, , 

seeingseeing 2, taustataivaan tummuus 2 ja 2, taustataivaan tummuus 2 ja 

llääpinpinääkyvyys 2. Pakkasta oli kyvyys 2. Pakkasta oli --12 C.12 C.



Markku kuvasi Markku kuvasi Holmesin komeettaaHolmesin komeettaa
KuvansistaKuvansista kkääsin 5./6.3.2008 ysin 5./6.3.2008 yöönnää Canon EOS Canon EOS 

350D kameralla ja 70350D kameralla ja 70--300mm Canonin 300mm Canonin 

objektiivilla kobjektiivilla kääyttyttääen en SkyWatcherSkyWatcher EQ5 EQ5 SynScanSynScan

seurantajalustaa.seurantajalustaa.



Komeetta 29P/Komeetta 29P/SchwassmannSchwassmann--WachmannWachmann 11
on kirkastunut viime aikoina normaalista on kirkastunut viime aikoina normaalista 

"lepotilastaan" noin 100"lepotilastaan" noin 100--kertaisesti. Sen kirkkaus kertaisesti. Sen kirkkaus 

on nyt noin 11,0 on nyt noin 11,0 magnitudiamagnitudia. Kohdetta kuvattiin . Kohdetta kuvattiin 

HHäärkrkäämmääellellää 29.9.2008 aamuy29.9.2008 aamuyööllllää..

Komeetta C/2006 OF2 (Komeetta C/2006 OF2 (BroughtonBroughton)) oli oli 

yyöötaivaalla hyvin korkealla ja oli siksi hyvtaivaalla hyvin korkealla ja oli siksi hyvää

kuvauskohde. Vaikka itse komeetan kirkkaus kuvauskohde. Vaikka itse komeetan kirkkaus 

ei ole kovin suuri 11 ... 12 ei ole kovin suuri 11 ... 12 magnitudiamagnitudia, niin , niin 

sillsillää on mukavan kokoinen pyrston mukavan kokoinen pyrstöö, joka , joka 

ulottuu ulottuu CCD:nCCD:n kuvakentkuvakentään poikki. n poikki. 

HHäärkrkäämmääellellää kohdetta kuvattiin 7./8.10.2008kohdetta kuvattiin 7./8.10.2008. 



Komeetta C/2008 C1 (Komeetta C/2008 C1 (ChenChen--GaoGao),),
kuvattu 2./3.3.2008 2x300s ja 7x200s kuvattu 2./3.3.2008 2x300s ja 7x200s 

valotuksella ilman suodinta. Kuvausaika oli valotuksella ilman suodinta. Kuvausaika oli 

00:05 00:05 -- 00:40 Suomen aikaa. Kuvakent00:40 Suomen aikaa. Kuvakentään n 

koko on 10x7 kaariminuuttia. Kuvassa koko on 10x7 kaariminuuttia. Kuvassa 

kirkkaana komeetan alapuolella nkirkkaana komeetan alapuolella nääkyy kyy 

ttäähden GSC 3690hden GSC 3690--902 vana.902 vana.

Komeetta C/2007 W1 (Komeetta C/2007 W1 (BoattiniBoattini),), kuvattu kuvattu 

2./3.3.2008 kohdetta 3x200s valotuksella ilman 2./3.3.2008 kohdetta 3x200s valotuksella ilman 

suodinta. Kuvausaika oli 00:53 suodinta. Kuvausaika oli 00:53 -- 01:05 Suomen 01:05 Suomen 

aikaa. Kuvakentaikaa. Kuvakentään koko on 11x8 n koko on 11x8 

kaariminuuttia. Kuvassa oikealla ylhkaariminuuttia. Kuvassa oikealla ylhäääällllää

nnääkyvkyvää kirkkain tkirkkain täähti on GSC 5534hti on GSC 5534--229.229.



Vuoden 2008 viimeinen komeettahavainto, komeetta 144P/Vuoden 2008 viimeinen komeettahavainto, komeetta 144P/KushidaKushida..
SeSe on non nääkyvisskyvissää HHäärrään tn täähtikuviossa heti illan pimentyesshtikuviossa heti illan pimentyessää. Kohteen kirkkaus on . Kohteen kirkkaus on 

noin 11,0 noin 11,0 magnitudiamagnitudia, joten sen havaitsemiseen tarvitaan kaukoputki., joten sen havaitsemiseen tarvitaan kaukoputki.



SUPERNOVALSUPERNOVALÖÖYDYDÖÖTT



Suomen toinen supernovalSuomen toinen supernovalööytytöö SN 2008bo SN 2008bo tehtiin Htehtiin Häärkrkäämmääellellää noin vuosi ensimmnoin vuosi ensimmääisen isen 

llööydydöön jn jäälkeen 31.3./1.4.2008. Supernova on melko harvinaista tyyppilkeen 31.3./1.4.2008. Supernova on melko harvinaista tyyppiää Ib (Ib (IIbIIb?). Sit?). Sitää on havaittu on havaittu 

tutkijaryhmien toimesta mm. tutkijaryhmien toimesta mm. SwiftSwift--satelliitillasatelliitilla. Kolmas supernova l. Kolmas supernova lööydettiin 24./25.8.2008, se sai ydettiin 24./25.8.2008, se sai 

tunnuksen SN 2008fbtunnuksen SN 2008fb



SN2008bo,SN2008bo, kuva NOT kuva NOT NotCamNotCam/Anu Somero/Anu Somero



Supernova SN 2008ij galaksissa NGC6643.Supernova SN 2008ij galaksissa NGC6643. LLööydetty 19.12.2008. ydetty 19.12.2008. 

LLööytytääjjää japanilainen japanilainen KoichiKoichi ItagakiItagaki. Tyyppi II, kirkkaus l. Tyyppi II, kirkkaus lööytytööhetkellhetkellää

15.9 15.9 magmag. Kuvattu H. Kuvattu Häärkrkäämmääellellää 27.12.2008, kirkkaus 15.5R.27.12.2008, kirkkaus 15.5R.



Supernova SN 2008fbSupernova SN 2008fb oli kolmas Holi kolmas Häärkrkäämmääellellää llööydetty supernova. Se sijaitsi galaksissa ydetty supernova. Se sijaitsi galaksissa 

UGC2813. Kohteen etUGC2813. Kohteen etääisyys on 61 miljoonaa valovuotta.isyys on 61 miljoonaa valovuotta.



SN 2008fb kuvattunaSN 2008fb kuvattuna La La PlamallaPlamalla NOTNOT--teleskoopillateleskoopilla. . 
NOT:nNOT:n ALFOSCALFOSC--spektrografikamerallaspektrografikameralla mmääääritettiin supernovan spektri. Sen perusteella ritettiin supernovan spektri. Sen perusteella 

SN 2008fb on vanha  II tyypin supernova. Kuva: NOT, SN 2008fb on vanha  II tyypin supernova. Kuva: NOT, AlfoscAlfosc/Johan /Johan FynboFynbo..



SN 2008gx, galaksissa NGC3144. SN 2008gx, galaksissa NGC3144. 
EtEtääisyys 290 isyys 290 milj.vvmilj.vv. Tyyppi II (. Tyyppi II (IIbIIb?)?)



Gammapurkauksia, Gammapurkauksia, GRBsGRBs
HHäärkrkäämmääen toinen gammapurkauksen jen toinen gammapurkauksen jäälkihehku onnistuttiin kuvaamaan 19.3.2008. Kyseinen lkihehku onnistuttiin kuvaamaan 19.3.2008. Kyseinen 

jjäälkihehku oli kirkkaimmillaan paljain silmin nlkihehku oli kirkkaimmillaan paljain silmin näähthtäävissvissää, vaikka et, vaikka etääisyyttisyyttää kohteeseen oli 7,5 kohteeseen oli 7,5 

miljardia valovuotta. Se oli kaikkein kirkkain tunnettu jmiljardia valovuotta. Se oli kaikkein kirkkain tunnettu jäälkihehku kautta aikojen. Kolmas lkihehku kautta aikojen. Kolmas 

gammapurkaus havaittiin 30.4.2008.gammapurkaus havaittiin 30.4.2008.



EksoplaneetanEksoplaneetan ylikulku.ylikulku. TTäähti nhti nääyttyttääää himmenevhimmenevään planeetan kulkiessa sen ja n planeetan kulkiessa sen ja 

havaitsijan vhavaitsijan väälistlistää. . EksoplaneettojaEksoplaneettoja tunnetaan jo yli 300. Ylikulkijoita tiedettunnetaan jo yli 300. Ylikulkijoita tiedetääään n 

varmuudella olevan noin 50. varmuudella olevan noin 50. EksoplaneettahavainnotEksoplaneettahavainnot lläähetethetetääään amatn amatöööörien rien 

arizonalaisen Bruce Garyn arizonalaisen Bruce Garyn eksoplaneettaeksoplaneetta--arkistoonarkistoon AXA:anAXA:an ja sieltja sieltää edelleen edelleen CaltechinCaltechin

kkääyttyttöööön. Hn. Häärkrkäämmääellellää on havaittu onnistuneesti 17 eri on havaittu onnistuneesti 17 eri eksoplaneetaneksoplaneetan ylikulku. Tylikulku. Täännää

vuonna havaittiin 9 eri vuonna havaittiin 9 eri eksoplaneetaneksoplaneetan ylikulku.ylikulku.





Asteroidien valokAsteroidien valokääyryräätt
Asteroidien valokAsteroidien valokääyryräämittauksia tehtiin Helsingin yliopistolle. Heijastuneen valon mittauksia tehtiin Helsingin yliopistolle. Heijastuneen valon 

mmäääärrää riippuu asteroidin pinnan laadusta ja muodosta. Asteroidikuvistriippuu asteroidin pinnan laadusta ja muodosta. Asteroidikuvista voidaan a voidaan 

mitata mymitata myöös niiden paikka alle kaarisekunnin tarkkuudella. Hs niiden paikka alle kaarisekunnin tarkkuudella. Häärkrkäämmääellellää havaittiin havaittiin 

vuonna 2008 kolmen asteroidin valokvuonna 2008 kolmen asteroidin valokääyryrää. Asteroidiprojekti on p. Asteroidiprojekti on päääättynyt.ttynyt.



LLäähiohittajahiohittaja--asteroidien seurantaasteroidien seuranta
Kuvassa tammikuussa Maan noin 500 000 km etKuvassa tammikuussa Maan noin 500 000 km etääisyydeltisyydeltää ohittanut 2007 TU24 asteroidi. ohittanut 2007 TU24 asteroidi. 

Kohteen lKohteen lääpimitta on 250 m.pimitta on 250 m.



Asteroidi (tai Asteroidi (tai meteoroidimeteoroidi) 2008 TC3 kuvattiin H) 2008 TC3 kuvattiin Häärkrkäämmääellellää
LLäähes pilvisesthes pilvisestää ssääääststää huolimatta Markku Nissinen onnistui kuvaamaan asteroidin (tai huolimatta Markku Nissinen onnistui kuvaamaan asteroidin (tai 

meteoroidin)meteoroidin) 2008 TC3 H2008 TC3 Häärkrkäämmääellellää 6./7.10.2008 y6./7.10.2008 yöönnää. Asteroidi 2008 TC3 t. Asteroidi 2008 TC3 töörmrmääsi si 

maahan aamuymaahan aamuyööststää ehkehkää Sudanin kohdalla. Se saattoi olla niin pieni (vain alle 5 m), eSudanin kohdalla. Se saattoi olla niin pieni (vain alle 5 m), ettttää se se 

hajosi kokonaan ilmakehhajosi kokonaan ilmakehäässssää. Se oli l. Se oli lööydetty 6.10. illalla isoilla kaukoputkilla ja se tuli koko ydetty 6.10. illalla isoilla kaukoputkilla ja se tuli koko 

ajan kirkkaammaksi lajan kirkkaammaksi läähestyesshestyessääään Maata. Kuva on otettu 120 s valotuksilla. Kohteen on n Maata. Kuva on otettu 120 s valotuksilla. Kohteen on 

varmentanut oikeaksi Arto Oksanen.varmentanut oikeaksi Arto Oksanen.



BlasaariBlasaari OJ287OJ287:n kirkkausmittauksia Turun yliopiston :n kirkkausmittauksia Turun yliopiston TuorlanTuorlan observatoriolle. observatoriolle. 
Kohde on kaksoismustaKohde on kaksoismusta--aukko, jonka komponentit ovat 18 miljardin  ja 110 miljoonan aukko, jonka komponentit ovat 18 miljardin  ja 110 miljoonan 

Auringon massan luokkaa. Kohteen kirkkauden vaihtelussa on havaiAuringon massan luokkaa. Kohteen kirkkauden vaihtelussa on havaittu n. 12 vuoden ttu n. 12 vuoden 

jakso. Hjakso. Häärkrkäämmääellellää on havaittu kohdetta vuonna 2008 17 kertaa. Mauri Valtosen on havaittu kohdetta vuonna 2008 17 kertaa. Mauri Valtosen 

tytyööryhmryhmään tuloksista oli merkittn tuloksista oli merkittäävvää julkaisu julkaisu NatureNature--tiedelehteentiedelehteen huhtikuussa.huhtikuussa.


