
AD ASTRA
NRO 1/2012

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti

T a p a h t u m a k a l e n t e r i Neil Armstrongin viimeinen askel    P ä ä k i r j o i t u s

Härkämäelle uutta havaintolaitteistoa

Venuksen ylikulkua havaittiin sekä
Pohjois-Norjassa, että Varkaudessa



2

Harri Vilokki sai kuvattua upeat revontulet 7.3.2012. Poikkeuksellisesti yllä oleva kuva on sama kuin kannessa, mutta tilanpuut-
teen vuoksi kanteen ei saa laitettua koko kuvaa, joten tässä koko komeus kokonaisuudessaan. Alla oleva kuva on samalta yöltä 
ja samasta paikasta kuvattu. Kuvat © Harri Vilokki.
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hankkia joko tilaamalla Warkauden Kassiopeialta tai 
ostamalla Härkämäen observatoriolta. Lehdestä voi-
daan tehdä myös pelkkä nettiversio, jota ei paineta 
paperille kuin joitakin kappaleita.

Irtonumeron hinta: 2 €

Lehden painosmäärä: n. 200 kpl

9. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Paino: Mainostoimisto Luode, Varkaus 

Yhteystiedot:

Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@kassiopeia.net

Veli-Pekka Hentunen (mainosmyynti)
veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net

Harri Vilokki sai napattua upea revontulet 7.3.2012. 
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tulee magneettinen myrsky. Nyt tulevat muutamat 
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keväällä, kuten Harrin tässä lehdessä olevat kuvat 
osoittavat.

Tiedustelut ja varaukset:
Hannu Aartolahti
puh. 0400 142 727
hannu.aartolahti@pp.inet.fi

4
5
5
6

8

11

14
19

21
22
24
28

29
30

Härkämäen observatorio esillä
Madridissa
Yhdistysuutisia
Tapahtumakalenteri
Pääkirjoitus
Ihmiskunnan suuri sankari Neil
Armstrong on poissa
Härkämäen observatoriolle uusia
laitteita
Venuksen ylikulkua havaitsemassa 
Pohjois-Norjassa
Kassiopeian puuhamiehiä ja -naisia, osa 1
Tähtitiedettä oppimassa teorian ja 
käytännön kautta
Curiosity laskeutui Marsiin
Härkämäen kerhotalon aurinkolämmitys
Kerhotalon rakentaminen edistyy
Havaintoraportti: Kepler-kandidaatti
KOI-202b
Kassiopeian nettisivut uudistuvat

................................................
...........................................

...................................
...............................................

....................................

.....................................................

.........................................
.....

........................................
...........................

.......
..................

.....................................................
.................

SisällysluetteloYhteystiedot

Lehden toimitus

Etukannen tarina

Härkämäen observatorion
vierailunäytökset



4

Joka vuotinen Europen Planetary Science Congress 
(EPSC) pidettiin vuonna 2012 Madridissa, Espan-
jassa, 23.-28.9. ja jälleen kerran mukana oli myös 
Härkämäen observatorio omalla tieteellisellä pos-
terillaan jonka aiheena oli tällä kertaa ylikulkuha-
vainnot erityisesti Venuksen ylikulut vuosina 2004 
ja 2012. 

Harvinaista kyllä, Härkämäen posteri oli ainoa ai-
hetta käsitellyt posteriesitys. Ainakin allekirjoittanut 
oli ennakkoon odottanut jopa kymmentä posteria 
aiheesta, mutta ehkäpä harrastajat olivat tällä kertaa 
jääneet kotiin. Kyllähän se on tosin ymmärrettävää, 
koska pelkän konferenssin takia Madridiin on aika-
moinen matka ja kustannuksetkin ovat korkeammat 
kuin Keski-Euroopan kaupunkeihin. Varsinkin kun 
tällä kertaa tarjolla ei ollut mitään suurempia apura-
hoja tms. jotka olisi kohdistettu juuri harrastajiin.

Täytyy kuitenkin olla ylpeä siitä, että tämä oli jo 
neljäs kerta perätysten kun Härkämäki esitteli omaa 
toimintaansa ko. konferensissa. Posterimme sai kyllä 
ihan mukavasti huomiota osakseen ja se kannustaa-
kin tulevina vuosina jatkamaan tätä perinnettä, jos 
vain se on mahdollista. 

Ensi vuonna, syyskuussa 2013, EPSC pidetään Lon-
toossa UCL:ssa ja saa nähdä saammeko Härkämäen 
havaintotiimin kanssa jälleen aikaiseksi jonkin tie-
teellisen posterin tai jopa puheen. Ainakin ”perin-
teet” jo niin velvoittavat.

Posteriin voi tutustua myös netissä menemällä 
Härkämäen englanninkielisille sivuille osoitteeseen 
http://english.taurushill.net/venus-transit-2012/
taurus-hill-observatory-introduced-in-epsc-madrid-
spain.html.

Härkämäen observatorio esillä Madridissa
Harri Haukka

Härkämäen observatorion ”Transit Observations in Taurus Hill Observatory” -posteri (vas.) muiden harrastajapostereiden 
joukossa. Kuva © Harri Haukka.
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GRB 111228A jälkihehku havaittiin

GRAS017 kaukoputkella tehtiin havainto gammapur-
kauksesta GRB 111228A. Kohteen kirkkaus oli  18.7R 
magnitudia noin 9,0 tuntia Swift-satelliitin tekemän 
havainnon jälkeen. Havainnosta julkaistiin sirkulaari 
GCN 12754. Havainnon tekijät: Markku Nissinen, 
Veli-Pekka Hentunen ja Tuomo Salmi.

Kassiopeia mukana OIS-messuilla

Warkauden Kassiopeia ry osallistui 24.3. toisen 
kerran OIS-messuille omalla näyttelyosastollaan. 
Tällä kertaa osastolla oli nähtävissä myös Savonian 
ja Kassiopeian yhteistyöhanke. Savonian opiskelijat 
toteuttavat harjoitustyönään Härkämäen kerhota-
lon aurinkokeräinjärjestelmän.

Venuksen ylikulku näkyi myös Varkaudessa

Venuksen ylikulkua saattoi havaita Varkaudessa 
pilviverhon takaa. Komminselän rannassa ylikulkua 
havainnoi kourallinen kassiopeialaisia Auringon 
noustessa horisontista.

Aurinkopäivänä Härkämäellä tungosta

Sää suosi aurinkopäivää ja sen myötä Härkämäellä 
nähtiin välillä jopa tungosta. Parhaimmillaan mäellä 
oli jopa noin 60 henkilöä ja parkkipaikoista alkoi 
olemaan pulaa. Koska sää oli suurimmaksi osak-
si aurinkoinen, pääsivät tapahtuman osallistujat 
ihailemaan Aurinkoa mm. Härkämäen Lunt LS60 
-kaukoputkella. 

Kassiopeialla on hieno esittely roll-up

Warkauden Kassiopeialle on hankittu hieno esittely 
roll-up. Roll-upin kuvan on suunnitellut Jari Juutilai-
nen. Siitä löytyy yhdistyksemme oleellisin tieto Jarin 
ammattitaidolla tiivistämässä muodossa.

Lisää uutisia löytyy Warkauden Kassiopeian ja Här-
kämäen observatorion sivuilta.

www.kassiopeia.net
www.taurushill.net

Jäsenillat

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenillat pidetään 
talvikautena noin kerran kuukaudessa. Kokoontu-
mispaikkana on talvella 2012 - 2013 Härkämäen 
observatorion kota. Jäsenillat ovat seuraavina keski-
viikkoina 23.1., 20.2. ja 20.3. Jäsenillat alkavat kello 
18:00. Ohjelmassa on mm. tähtitaivaan tarkkailua, 
toiminnan suunnittelua, esitelmiä ja havaintokau-
den tulosten esittelyä.

Havaintoillat yleisölle sunnuntaisin 
talvi-kaudella 2012 - 2013

- 12.1. - 16.3. lauantaisin klo 18 - 21
- 23.3. - 13.4. lauantaisin klo 20 - 22

Kevätkokous

Kevätkokous 2012 pidetään Härkämäen obser-
vatoriolla keskiviikkona 10.4.2011 kello 18:00 
alkaen. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Lisätietoa: kalenteri.kassiopeia.net

Tapahtumia muualla universumissa

Cygnus 2013 -kesätapahtuma

Cygnus järjestetään vuonna 2013 Vihdin Ojakkalassa, 
Enä-Sepän leiri- ja kurssikeskuksessa 25.-28.8. 
Lisätietoa kevään aikana Tähtitieteellinen yhdistys 
Ursan nettisivuilla.

European Planetary Science Congress 2013

EPSC 2013 -konferenssi on vuonna 2013 Lontoossa, 
Englannissa, UCL:ssä 8.-13.9. Lisätietoa konferensista 
löytyy osoitteesta http://www.epsc2013.eu/.

Yhdistysuutisia Tapahtumakalenteri
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Vuosi 2012 muistetaan varmaan yhtenä kaikkien 
aikojen sateisimmista. Talvi ja kevät olivat pilvisiä, 
kesä ja syksy sateisia. Vieläpä uusi talvikaan ei ole 
tahtonut vielä kunnolla alkaa. Tähtitieteen har-
rastuksen kannalta juuri huonompaa sääonnea ei 
voisi kuvitella. Onni onnettomuudessa oli se, että 
juuri viime talven ajan Härkämäen observatorion 
kaukoputken jalustassa oli vika, joka esti kuvaustoi-
minnan kokonaan. Näin ollen vain muutama hyvä yö 
jäi hyödyntämättä. Yleisönäytöksiä sekä vierailujen 
yhteydessä tähtinäytöksiä ei ole pystytty myöskään 
pitämään kuin muutaman kerran. Toivottavasti tämä 
olisi ainutkertaista ja tähtiharrastuksen mahdolli-
suudet säiden puolesta paranisivat taas normaalille 
tasolle.

Kuitenkin vuonna 2012 tähtiharrastuksen saralla 
tapahtui merkittäviä asioita. Kesäkuussa oli käytän-
nössä viimeinen tilaisuus nykysukupolville havaita 
Venuksen ylikulku Auringon editse. Silloin sää oli 
onneksi vähintäänkin kohtuullinen. Merkittävää oli 
se, että muutama jäsenemme, Harri Haukan ja Jari 
Juutilaisen johdolla, matkusti aina Norjan Lappiin 
asti tekemään havaintoja tästä pääasiassa kesäyön 
ja -aamun auringon aikaan näkyneestä ilmiöstä. 
Tulokset tuolta matkalta olivat upeat, hienoja kuvia 
aurinkokaukoputken läpi saatiin satoja. Myös Var-
kaudessa oli mahdollisuus havaita ilmiötä hetken ai-
kaa aivan ylikulun lopussa. Mikä parasta, vanha pää-
kaukoputkemme saatiin pitkästä aikaa ”jaloilleen” 
Esa Heikkisen korjaustöiden ansiosta. Monta hyvää 
kuvaa onnistuttiin ilmiöstä nappaamaan täälläkin. 
Yksi merkittävä tapahtumakin mahtui joukkoon. 
Kesällä heinäkuussa vietimme toista kertaa Aurin-
kopäivää Härkämäellä. Saimme esitelmän pitäjiksi 
suurlähettiläs Laura Reinilän, tutkija Juha Kallungin 
ja oman jäsenemme Harri Haukan. Tapahtuma veti 
porukkaa noin 60 henkilöä. Tämä tapahtuma saanee 
jatkoa tulevinakin vuosina.

Vierailijoita kävi säästä huolimatta Härkämäellä 
lähes entiseen malliin. Vierailujen järjestämiseen 
on kylläkin edelleen vaikuttanut se, että kerhotalon 
työmaa on sitonut päätalkoovoimiamme todella 
tiukasti. Kerhotalo on nyt vihdoinkin edennyt lähes 
lopputarkastusta vaille valmiiksi. Alun perin oli tar-

koitus, että talo saadaan käyttöön tämän vuoden 
loppuun mennessä, mutta aivan niin hyvin ei päässyt 
käymään. Syitä on muutamia:

1) rahoitus tulee aina takautuvasti, yleensä odotam-
me maksatusta noin puoli vuotta, mikä tarkoittaa 
sitä, että rahat pääsevät välillä loppumaan,

2) sää oli hyvin sateinen, mikä hidasti ilman muuta 
talon ulkopuolisia töitä,

3) lisäksi talkooväkeä on ollut paikalla pääasiassa 
vain kaksi tai kolme. Osa pihatöistä jää väkisin ensi 
kesään, sen verran pitkällä talven tulo jo nyt on. 
Ehkä ensi kesän Aurinkopäivässä voimme virallisesti 
julistaa talon valmistuneen kokonaisuudessaan.

Kerhotalon ylläpito ja lainan hoito tulevat sitomaan 
yhdistyksen talouden pitkäksi aikaa, noin kymme-
neksi vuodeksi. Näin ollen erilaisen perustoiminnan 
lisäksi Härkämäellä tullaan jatkossa järjestämään 
vähintään yhtä tiiviisti vierailuja ja taloa tullaan 
myös jonkin verran vuokraamaan. Toki pääasiallinen 
toimintamme tulee olemaan entistäkin vahvemmin 
tähtitieteen harrastus, näinhän se on määritelty 
myös yhdistyksen säännöissä ja kerhotalo on raken-
nettu juuri tätä harrastustamme edistämään.

Kaiken toiminnan ylläpitäminen ja toteuttaminen 
vaativat nykyistä laajemman harrastajajoukon. 
Jäseniä yhdistyksessämme on ihan hyvin, vaikka 
pientä alamäkeä on jatkunut muutaman vuoden 
ajan. jäsenmäärämme oli parhaimmillaan reilut 
160, nyt se on tarkalleen 120. Tänä syksynä jäse-
nistämme on koottu keskeisiä henkilöitä vetämään 
erilaisia toimintoja ja he taas kokoavat ympärilleen 
lisää ihmisiä talkoiden toteuttamista varten. Noin 
30 ihmisen porukalla kaikkiin tehtäviin saadaan jo 
ihan hyvin väkeä niin, etteivät vastuuvuorot lankea 
samoille viikosta toiseen.

Aikaisemmin syksyllä ilmoitin jääväni pois yh-
distyksen puheenjohtajan tehtävistä mm. siksi, 
että talohanke saadaan päätökseen. Nyt kuiten-
kin talohanke vaatii vielä jonkin verran lisäai-
kaa, joten varsinkin loppuselvitysten tekeminen 

Pääkirjoitus
Veli-Pekka Hentunen



7

rahoittajillemme tulee vaatimaan vielä lukuisia pa-
peritöitä. Tämän vuoksi katsottiin parhaaksi, että 
hanke viedään hallinnollisesti läpi samalla porukalla. 
On kuitenkin tärkeää, että vastuun kantoon alkaisi 
pikku hiljaa löytyä uusia henkilöitä, varsinkin nuoria 
pitäisi saada toimintaamme enemmän mukaan. 
Koen, että jonkin verran olen jo ajatusteni ammetta 
tyhjentänyt, ja siksi uusien ideoiden syntyminen ja 
kehitystyö yhdistyksemme eteen junnaa paikallaan. 
Ehkä tämä osin selittää sen, että uusia jäseniä emme 
saa mukaan ja jäsenmäärämme on laskusuunnas-
sa.

Muutama uusi hanke on kuitenkin tälläkin hetkellä 
työn alla. Härkämäen maastoon ollaan vähitellen 
rakentamassa tietopolkua. Polku tulee alkuperäistä 
hieman lyhyemmäksi rahoituksen vähyyden vuoksi. 
Polun varteen tehdään tietotauluja sekä toiminnal-
lisia tehtäväpisteitä. Polun on tarkoitus toimia yh-
tenä tapahtumapaikkana mm. koululaisvierailujen 
yhteydessä. Toinen hanke, joka on ollut suunnitel-
missa jo pitkään, on myös koko ajan alitajunnassa 
muistuttamassa itsestään. Yhdistyksen ihan hyvä-
kuntoinen iso Meade-kaukoputki sekä kerhotalo-
hankkeen myötä saatu tukeva seurantajalusta ja 
linssiputki tarvitsevat ilman muuta oman pysyvän 
tilan havaintojen tekoa varten. Hanke on kantanut 
jo vuosia kakkostornin nimeä. Tämä rakennus olisi 
hyvä tehdä melko lähelle nykyistä tornia niin, että 
sen laitteet voisivat olla ohjattavissa parakin tieto-
koneista käsin. Tähän kakkostorniin kulku pyritään 
tekemään helpommaksi liikuntarajoitteisillekin. 
Koska meillä on nyt käytössä kaksi CCD-kameraa ja 
useita digijärjestelmäkameroita, voidaan useiden 
havaintovälineiden avulla hyödyntää selkeät yöt 
toisen tornin myötä tehokkaammin. Toisen tor-
nirakennuksen toteuttaminen voi siis olla edessä 
muutaman vuoden sisällä. Rahaa ei sitä varten 
tarvita kovin paljon ja työ voidaan tehdä vähitellen 
talkooväen jaksamisen puitteissa.

Havaintotoiminnan edistämistä varten kerhotalon 
läheisyyteen jyrkänteen näköalapaikalle on jo tehty 
betonilaatoilla päällystetty katselupaikka, johon on 
helppo pystyttää kevyitä omia tai yhdistyksen omis-
tamia siirrettäviä kaukoputkia, kuten Dobson- tai 
aurinkokaukoputki. Tämän katselupaikan vieressä 
on autosähkötolppa, mikä mahdollistaa myös seu-
rantajalustan käytön. 

Tämä lehti on varsin poikkeuksellinen. Se on vuoden 
ainut jäsenlehtemme ja ilmestyy vasta aivan vuoden 
lopussa. Mahdollisesti jatkossakin teemme vain 
yhden jäsenlehden vuosittain. Syynä on yksikertai-
sesti yhdistyksen talous, ja myös se, että kirjoittajia 
ei lehteen kovin montaa kerrallaan saada. Mutta 
mikäli lehtemme saa paremmin mainostuloja, ja 
esimerkiksi havaintoaineistoa alkaa taas kertyä 
runsaammin, voimme jälleen julkaista tätä lehteä 
parikin kertaa vuodessa. 

Yhdistyksemme on nyt 11-vuotias. Härkämäellä 
toiminta taas alkoi kymmenen vuotta sitten. Noi-
hin vuosiin mahtuu hyvin paljon toimintaa ja moni 
jäsenemme on viettänyt ison osan vapaa-ajastaan 
Härkämäellä talkoita tehden. Ehkä kerhotalon tuo-
mat puitteet antavat pian myös mahdollisuuden 
viettää leppoisampia hetkiä Härkämäellä takkatulen 
äärellä ja saunoen. 

Toivotan oikein hyvää tulevaa vuotta 2013 kaikille 
jäsenillemme!

Härkämäen havaintokalustoa ”vieraili” Pohjois-Norjassa 
kesäkuussa 2012. Kuva © Harri Haukka.
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Muisteloita

Muistan hyvin 1960-luvun lopun, kun seurasin pik-
kupoikana ensimmäisiä Kuu-lentoja televisiosta. 
Tuohon aikaan TV-kanavia oli vain yksi ja lähetykset 
olivat tietysti mustavalkoisia. Kaikin puolin elämä 
Suomessa oli tuolloin vielä hyvin yksinkertaista, 
elimmehän käytännössä vielä toisen maailman-
sodan jälkeistä hyvin vaikeaa tiukan talouden ja 
puutteen ajanjaksoa. Silti mikään ei voinut latistaa 
suurta jännitystä, kun ihminen teki kaikkien aikojen 
suurinta löytöretkeään, vieläpä kokonaan toiselle 
taivaankappaleelle. Vasta saman vuosikymme-
nen alussa ihminen oli päässyt irrottautumaan 

ensimmäisen kerran Maan kamaralta läheiselle 
kiertoradalle. Nyt jättimäinen Saturnus-raketti oli 
viemässä peräti kolme ihmistä kerralla sekä ison 
joukon tarvittavaa laitteistoa Kuuhun asti. Raketin 
oli pystyttävä kiihdyttämään ihmiset noin 40 000 
km tuntinopeuteen. Itse lentoihin liittyi myös monia 
vaikeita osa-alueita useine telakoitumisineen sekä 
ennen kaikkea ihmisen laskeutuminen Kuuhun ja 
nousu pois Kuun pinnalta.

Reilun neljänkymmenen vuoden jälkeen tuon ajan 
saavutukset vain nousevat entisestään suuruudes-
saan omaan luokkaansa. Mikään muu saavutus ei 
vedä vertoja ihmisen ensi askelille Kuun pinnalla. 

Nykyosaamisen valossa tuon ajan 
tekniikka oli vielä kovin kehit-
tymätöntä. Moni avaruuslento-
jen asia hoidettiin mekaanisesti 
luottaen ihmisen omaan kykyyn 
hallita rakettien ohjausta. Jopa 
laskeutumispaikoista luotainlen-
noilla saadut kuvat olivat varsin 
epätarkkoja, eikä astronauttien 
onnistumista pidetty kovinkaan 
todennäköisenä. Tuolloin otettiin 
valtavan suuria riskejä pelkän 
suurvaltapolitiikan aiheuttaman 
kilpailun vuoksi. Mutta riskin otto 
kannatti. Vaikkei noiden lentojen 
tieteellinen saavutus suoraan ol-
lutkaan kovin suuri, oli sillä valtava 
merkitys muun kehityksen ja koko 
maailmanpolitiikan suunnalle. 
Läntinen yhteiskunta otti suuren 
etumatkan. Noista lennoista voi-
daan katsoa alkaneen myös suuri 
murros, joka johti yhteiskunnan 
tietoteknisen tason huikeaan ja 
nopeaan nousuun. Kehitys oli 
peruuttamaton, kaikkea ihmisen 
toimia alkoi hallita tietokoneiden 
vääjäämätön mukanaolo vai-

Ihmiskunnan suuri sankari Neil Armstrong on 
poissa

Veli-Pekka Hentunen

Neil Armstrong kuuluisassa kuvassa Kuunpinnalla. Kuva © NASA
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kuttaen niin teollisuudesta aina arkiaskareisiin 
saakka.

Kolme yhdysvaltalaista miestä, Neil Armstrong, 
Edvin Aldrin ja Michael Collins, ovat tuon kaikkien 
aikojen suurimman sankarilennon legendat. Heistä 
tietenkin kaikkein suurimpana on jäänyt mieleen 
ensimmäisenä Kuussa kävellyt ihminen Neil Arm-
strong. Nyt tämä sankari on saanut oman elämänsä 
mittaisen seikkailunsa päätökseen. Hän kuoli tämän 
vuoden elokuussa 82-vuotiaana.

Armstrongin tie astronautiksi

Neil Armstrong syntyi 5.8.1930 Wapakonetassa 
Ohiossa Stephen Armstrongin ja Viola Engelin per-
heeseen. Hänellä on skotlantilaiset ja saksalaiset 
sukujuuret. Isä Stephen työskenteli Ohion hallin-
nossa ja perhe muutti jatkuvasti isän työn perässä. 
Perheessä oli myös sisko June ja veli Dean. Neil oli 
nuorena innokas partiolainen.

Korean sodassa Neil Armstrong palveli laivaston hä-
vittäjälentäjänä. Sen jälkeen hän valmistui Purduen 
yliopistosta vuonna 1955. Armstrong lensi NASAn 
X-15-koelentokonetta North American -yhtiön koe-

lentäjänä. Vuonna 1962 hänet valittiin astronautiksi. 
Maaliskuussa 1966 hän osallistui Gemini 8 -lentoon, 
joka suoritti ensimmäisen onnistuneen telakoinnin 
avaruudessa. Amstrongin ura oli vähällä loppua 
ennen kuulentoja. Toukokuussa 1968 Armstrong 
pelastautui heittoistuimella kuulaskeutujan testi-
aluksen tuhoutuessa lähellä Houstonia Teksasissa. 
Joulukuussa 1968 hän toimi Apollo 8 -lennon vara-
miehistön komentajana. 23. joulukuuta 1968 Apollo 
8:n kiertäessä Kuuta hänelle tarjottiin ensimmäisen 
Kuuhun laskeutuvan lennon, Apollo 11:n komenta-
juutta. Maaliskuussa 1969 pidetyssä kokouksessa 
päätettiin, että Armstrong astuisi ensimmäisenä 
ihmisenä Kuuhun.

Kuukävely

20. heinäkuuta 1969 kuumoduuli Eagle (”Kotka”) 
irrottautui emäalus Columbiasta ja laskeutui kello 
22.17.40 Suomen aikaa Rauhallisuuden mereen. 
Laskeutuminen piti suorittaa manuaalisesti, koska 
alkuperäinen laskeutumisalustaksi kaavailtu paik-
ka osoittautui kivikkoisemmaksi kuin kuvat olivat 
antaneet odottaa. Armstrongin ensimmäiset sanat 
Kuusta olivat: ”Houston, Tranquillity Base here. The 
Eagle has landed.”

Apollo 11:sta miehistö virallisessa ”perhepotretissa”. Kuva © NASA
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21. heinäkuuta 1969 kello 4.56 Suomen aikaa eli 
vasta kuusi ja puoli tuntia laskeutumisen jälkeen 
Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä Kuun pin-
nalle. Samalla hän otti kuuluisan suuren askeleensa 
sanoen, “tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri 
harppaus ihmiskunnalle”. Hieman myöhemmin Ed-
vin ”Buzz” Aldrin liittyi hänen seuraansa. He viettivät 
kaksi ja puoli tuntia Kuun pinnalla ottaen näytteitä 
ja valokuvia.

Paljon myöhemmin Armstrong kertoi tiedotusväli-
neille, että hän alun perin uskoi Kuuhun laskeutumi-
sen toteutuvan vain 50 %:n varmuudella ja olleensa 
erittäin yllättynyt ja riemuissaan laskeutumisen 
tapahduttua.

Kuukävelyn jälkeen

Armstrongin Kuuhun vienyt Apollo 11 -lento jäi 
hänen viimeisekseen. Vuonna 1971 hän ryhtyi 
opettamaan avaruus- ja konetekniikkaa Cincinnatin 
yliopistossa. Armstrong kuului myös lukuisten yri-
tysten johtokuntaan. Neil Armstrong ei kuitenkaan 
koskaan viihtynyt julkisuudessa. Tähtiastronauttia 
ärsytti se, että ihmiset halusivat kuulla vain hänen 
kuumatkastaan.

Armstrong jätti Kuussa käydessään omat jalanjäl-
kensä paitsi historiaan, mutta myös pysyvästi Kuun 

pintaan. Hän kuitenkin toivoi, että joku pyyhkisi ne 
sieltä joskus pois. Kun Yhdysvalloissa järjestettiin 
kuukävelyn 25-vuotisjuhlat, Armstrong ei ollut pai-
kalla.

Armstrong vetäytyi lähes täysin julkisuudesta Ohi-
ossa sijaitsevalle maitotilalleen. Harvinaisessa kuu-
lennon 40-vuotisjuhlassa Smithsonian-instituutin 
Kansallisessa ilmailu- ja avaruusmuseossa 19. heinä-
kuuta 2009 Buzz Aldrin ja Armstrong puhuivat Mars-
lentojen puolesta ja Kuun käyttämisestä astinlauta-
na avaruuslennoille. Armstrong käsitteli puheessaan 
mm. avaruuskilvan positiivista merkitystä. 

Yksityiselämä

Armstrong meni naimisiin Janet Elizabeth Shearonin 
kanssa vuonna 1956. He saivat kaksi poikaa, Ericin ja 
Markin, sekä tyttären, Karenin, joka kuoli kaksivuoti-
aana. Janet erosi Armstrongista 38 avioliittovuoden 
jälkeen vuonna 1994. Armstrong tapasi toisen vai-
monsa, Carol Held Knightin, vuonna 1992. He me-
nivät naimisiin 12. kesäkuuta 1994. Armstrong kuoli 
82-vuotiaana sydänleikkauksen komplikaatioihin 25. 
elokuuta 2012 Columbuksessa, Ohiossa.

Kuussa Eaglen laskeutumispaikan läheisyydessä 
oleva kraatteri on nimetty Armstrongin mukaan, ja 
hänellä on tähti Hollywoodin Walk of Fame -jalka-

käytävällä.

Vuonna 2005 ilmestyi Ja-
mes R. Hansenin kirjoittama 
ja Armstrongin hyväksy-
mä virallinen elämäkerta 
First Man: The Life of Neil 
A. Armstrong. Armstrong-
in elämää käsittelee myös 
Leon Wagenerin kirjoittama 
Armstrong-elämäkerta One 
Giant Leap. Neil Armstrong’s 
Stellar American Journey 
(2004). 

Apollo 11 astronautit Michael Collins (vas.) ja Buzz Aldrin (oik.) keskustelemassa 
Armstrongin muistotilaisuudessa 31.8.2012. Kuva © NASA
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Kerhotalohankkeen rahoitus 
on mahdollistanut muutaman 
uuden ja samalla pitkää toivo-
tun havaintolaitteen hankinnan 
tämän syksyn aikana. Näiden 
laitteiden avulla voidaan jatkos-
sa tehdä aikaisempaa monipuo-
lisempaa havaintotoimintaa. 
Kaukoputkissamme voidaan 
jatkossa käyttää samanaikaisesti 
kahta CCD-kameraa sekä yhtä 
järjestelmäkameraa. Tässä esi-
tellään lyhyesti uusien laitteiden 
teknisiä ominaisuuksia ja niiden 
käyttömahdollisuuksia.

NEQ6 PRO SynScan jalusta

NEQ6 Pro SynScan on yksi mark-
kinoiden järeimmistä ja kehitty-
neimmistä perusjalustoista, joka 
soveltuu erityisesti linssiputkien 
seurantakäyttöön. Jalustan koh-
dennus tehdään kalibroimalla se 
1 - 3 tunnetun tähden avulla. Täl-
löin laitteen paikkatarkkuus on 
alle 1 kaariminuutti. Laitteessa 
on autoguiderin kytkentä tark-
kaa pitkän seurannan vaativaa 
kuvaamista varten. Jalustaan 
voi tehdä myös PEC-korjauksen, 
jolloin autoguider-toimintoa ei välttämättä tarvita. 
Seurantamoottorien liiketarkkuus on 0,144 kaari-
sekuntia. Jalustan käyntimoottorit toimivat lähes 
äänettömästi. Nopein suuntausnopeus on 3,5 as-
tetta/sekunti.

RS-232 portti mahdollistaa kaukoputken ohjauk-
sen myös tietokoneen tähtikarttaohjelmien avulla. 
Jalustalla voi seurata kahdella akselilla tai vain RA-
akselin suhteen. Kahden akselin seuranta mahdol-
listaa mm. Kuun, komeettojen ja pikkuplaneettojen 

kuvaamisen jatkuvalla seurannalla. Käsiohjaimessa 
on kaksirivinen näyttö ja sillä voidaan hakea laitteen 
omasta tietokannasta noin 42 000 kohdetta, mm. 
kaikki M-, NGC- ja IC-katalogien kohteet.

Laite toimii 12 VDC virtalähteellä ja vaatii 2 A vir-
ran. Jalustan paino on vastapainojen kanssa 34 kg. 
Kaukoputki kiinnitetään jalustaan Dovetail-kiinnity-
levyllä ja kiinnityspannoilla. Kolmijalan korkeus on 
säädettävissä 85…147 cm välillä. Itse jalusta on 41 
cm korkea.

Härkämäen observatoriolle uusia 
havaintolaitteita

Veli-Pekka Hentunen

NEQ6 PRO SynScan -jalusta tulee vahvistamaan Härkämäen observatorion laiteva-
likoimaa. Kuva © Sky-Watcher.
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Sky-Watcher ESPRIT-120ED linssikaukoputki

Sky-Watcher ESPRIT 120 ED on 3-elementtinen 
apokromaattinen linssikaukoputki. Kaukoputki on 
suunniteltu ennen kaikkea vaativaa tähtivalokuva-
usta ajatellen, mutta se tarjoaa myös hienon mah-
dollisuuden visuaalihavaintojen tekoa varten. 

Kaukoputken polttoväli on 840 mm ja mukana tulee 
yksi 28mm 2” okulaari. Tällöin suurennus on 30-
kertainen. Okulaarit asennetaan kolmituumaiseen 
kaksinopeuksiseen fokuseriin. Fokuseri on erittäin 
tukeva ja tarkka. Se kantaa helposti kameran tai 
lisälaitteen, jonka paino voi olla 5 kg ja fokusointi-
laitteen ollessa lukittuna jopa 10 kg. Kuvan laatu on 
erittäin tarkka koko kentän alueella ja tähdet ovat 
mahdollisimman pistemäisiä. Myös värivirhettä ei 
ole havaittavissa lainkaan kirkkaimmissakaan koh-
teissa. Linssit ovat High-Transmission päällystettyjä. 

Itse putki on alumiinia. Putken kokonaispaino on 12 
kg. Putkeen voi kiinnittää 1,25 ja 2-tuumaiset oku-
laarit. Mukana on 2” kääntöpeili, 9 x 50 mm oikein-
päin näyttävä etsinputki sekä Dovetail-tyyppinen 
kiinnityslevy jalustaa varten.

SBIG STT-8300M CCD-kamera

STT-8300 kamerassa on 16-bittinen Kodakin KAF-
8300 kenno, jossa on 8,3 megapikseliä. Kennon koko 
on 18,0 mm x 13,4 mm. Kamera on antibloomaava 
aina 1000-kertaisesti, joten himmeidenkin koh-
teiden pitkien valotusaikojen värikuvaus onnistuu 
hyvin, vaikka kohdealueella olisi kirkkaita tähtiä. 
Kenno on kuitenkin lineaarinen käytännössä koko 
valonkeräysalueella 0 - 64 000 ADU. Kirkkausmitta-
uksissa antibloomaustoiminnosta ei ole siksi haittaa 
kuin aivan lähellä valotusmaksimia. Kamerassa on 
erittäin nopea kuvan latausaika, vain 1 sekunti, mikä 
pudottaa kohteesta saatavan informaation kuollee-
najan aikasarjakuvauksissa lähes olemattomaksi. Ka-
merassa on erittäin tehokas jäähdytin, joka jäähdyt-
tää kennon 50 astetta ulkolämpötilaa kylmemmäksi. 
Kameran käyttöjännite on 12 VDC ja virran tarve 
maksimissaan 3,5 A. Kameran koko on varsin pieni 
124 mm x 124 mm x 74 mm ja paino vain 1,2 kg.

Tässä SBIG:n uudessa kameramallissa on kokonaan 
uudenlainen suodinpyörätyyppi. Se toimii erillisenä 
muusta kamerasta. Kaukoputken seurantaa ohjaavan

Sky-Watcher ESPRIT-120ED -kaukoputki yhdessä uuden 
jalustan kanssa on hyvä lisä ison Celestronin rinnalle. Kuva 
© Sky-Watcher.
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autoguiderin CCD-kenno sijaitsee suodinpyörän 
etuosassa, ja siksi se saa aina täyden valomäärän. 
Tämä mahdollistaa himmeidenkin tähtien käytön 
ohjaustähtinä kaikilla värisuotimilla kuvattaessa. 
Kameran suodinpyörässä on herkkä keskitysme-
kanismi, mikä takaa sen, että suotimet ovat aina 
samassa asennossa, vaikka suodinpyörä pyörähtää 
useita kertoja kuvauksen aikana. Näin kohteen kuva 
pysyy tarkkana eri suotimilla otetuilla valotuksilla, 
eikä kuvaa tarvitse tarkentaa välillä. Suodinpyörän 
eteen voidaan liittää Nikon ja Canon järjestelmä-
kameroiden laajakulmaobjektiiveja lisäsovittimen 
avulla. Tällöin CCD-kamerallamme voidaan ottaa pit-
kiä valotuksia laajoista tähtitaivaan kohteista uuden 
seurantajalustamme kanssa. Suodinpyörään voidaan 
laittaa kahdeksan eri 36 mm suodinta. Kamerassa 
oli valmiina LRGB-suotimet väikuvausta varten. Ka-
meraan tilattiin vielä erikseen Hα 7 nm, OIII 8,5 nm 
ja SII 8 nm -kapeakaistasuotimet, joilla himmeiden 
sumumaisten kohteiden yksityiskohtia saadaan 
paremmin esiin pitkillä valotuksilla. Yksi paikka 
on siis tyhjänä ns. Clear-suotimena ja sitä voidaan 
käyttää vaikkapa kohteen kirkkausmittausta varten.

SBIG ST-8300M:stä tulee Härkämäen observatorion uusi 
pääkamera. Kuva © Veli-Pekka Hentunen.

HÄRKÄMÄEN PLANETAARION 
   

  
 K a i k i l l e  k o u l u a s t e i l l e:
61,50 /esitys (sis. ALV) + matkakulut
 S e u r a k u n t i e n  l a p s i  j a  

n u o r i s o t y ö l l e:
61,50 /esitys (sis. ALV) + matkakulut

 Y r i t y k s i l l e   j a   t a p a h t u m i i n
Kysy tarjousta!

Kysy tarjousta: puh. 040 701 1625
sähköposti: velipekka.hentunen@taurusplanetarium.net

HÄRKÄMÄEN PLANETAARION


s u o s i t t u j a  m y r s k y j o u s i t e t t u j a 
t ä h t i t a i v a s s a t e e n v a r j o j a,

T  p a i t o j a,  m u k e j a, 
k o r i s t e  e s i n e i t ä, 

k o o t t a v i a  
a u r i n k o k u n t a m a l l e j a, 

p a l a p e l e j ä,  t i i m a l a s e j a, 
a u r i n k o k e l l o j a
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Kesäkuun alussa pieni joukko kassiopeialaisia ja yk-
sittäinen Keski-Uudenmaan Altairin edustaja suunta-
si vuokrafarmarilla kohti pohjoista ja mahdollisuutta 
nähdä Venuksen ylikulku kokonaisuudessaan. Mat-
kalle mahtuikin paljon muutakin mielenkiintoista 
nähtävää, kuin itse reissun varsinainen syy. 

31. toukokuuta 

Noukimme auton vuokraamosta (pari kuukautta 
vanha Skoda Octavian farkkuversio) Tampereella ja 
suuntasimme etapin ensimmäiseen yöpymiseen ja 
matkaseurueen kokoontumispisteeseen, eli Varkau-
teen. Pelkästään kahden ensimmäisen matkalaisen 
tavaroiden sijoitus autoon näytti uhkaavasti siltä, 
että eihän tänne mahdu mitään kyytiin. Illan aikana 
kuitenkin pelasimme puolisen tuntia tetristä mat-
katavaroilla ja Skoda osoittautui melkoiseksi tilaih-
meeksi. Tilaakin jäi - ainakin yhdelle pikkukassille. 

1. kesäkuuta

Matkaan starttasimme varhain aamusta suuntana 
Iisalmi, jossa pidimme ensimmäisen tauon. Seuraa-
vaksi kurvasimme Kaajanin kautta Ranualle. Mieleen 
juolahti, että täällähän on muuten eläintarha, joten 
auto parkkiin ja hemppaamaan kierros aitaukselta 
toiselle kurvaillen. Tässä välissä sitten täyttyikin 
ensimmäiset muistikortit kamerasta, kun yhdestä 
aitauksista bongasimme suloistakin suloisempi 
jääkarhunpentu. Matka jatkui Rovaniemelle, jossa 
pysähdyimme napapiirillä sijaitsevassa Santa Claus 
Villagessa. Joululauja. Kesäkuussa. Jep, joululauluja 
kesäkuussa. Kun siitä hirvittävästä paikasta pää-
simme pois suuntasimme kohti Sodankylää, jossa 
kävimme vierailemassa paikallisessa Ilmatieteen 
laitoksen toimipisteessä ja saimmekin varsin mu-
kavan kiertokäynnin kaikennäköisiin mittahärvelei-
hin. Sodiksessa majoituimme pikkuiseen mökkiin 
keskustan läheisellä leirintäalueella. 

Venuksen ylikulkua havaitsemassa Pohjois-
Norjassa

Jari Juutilainen

Ranuan eläinpuistossa sijaitsee Suomen koko jääkarhukanta, kolme jääkarhua joista kaksi tässä kuvassa. Kuva © 
Jari Juutilainen.
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2. kesäkuuta

Sodiksesta matkasimme Kaunispään huipulle ihas-
telemaan maisemia ja edelleen kahvittelemaan 
Karhunpesälle, jossa kaiken järjen vastaisesti reip-
pailimme portaat ylös toteamaan, että jepjep, kiva 
kolo kalliossa. Seuraava pysähdys sitten kutkuttelikin 
makunystyröitä, kun kävimme hotelli Inarin ravin-
tolassa päivällisellä - varsin makoisia pororuokia. 
Masut pyöreinä päädyimme tepastelemaan Kevon 
luonnonpuistoon, jossa kyllä kovasti kylteissä varoi-
teltiin reitin mäkisyydestä. Vuorisuudesta niissä olisi 
pitänyt varoittaa. Hiestä märkänä oleva seurueem-
me päätyikin seuraavaksi jo Norjan puolelle. 

Päivän toinen yllätysetappi oli Lasarettmoen, eli 
toisen maailmansodan aikainen natsien suurin 
kenttäsairaala - tai se mitä siitä oli jäljellä, sillä natsit 
perääntyessään ensin polttivat paikan ja sitten vielä 
varmuuden vuoksi räjäyttivät sen. Paikasta löytyi 
kaikkea vanhoista hetekoista aina kylpyammeen 
puolikkaisiin ja vanhoihin kuorma-auton romuihin. 
Puhkiammuttuja tynnyreitä unohtamatta. Myöhem-
män googlettelun perusteella tynnyrit olivat sisältä-
neet natsien käyttämää automaalia, joten ilmeisesti 
mitään ei viholliselle ollut jätetty - edes automaalia. 

Illalla majoituimme Stabbursdaleniin, jossa yllätyk-
seksemme saimme kolme kertaa isomman mökin 
pienemmän mökin hinnalla käyttöömme, koska 
pikkumökkejä ei oltu ehditty vielä siivota. Leirintä-
aluekin oli vasta kesäsesongin toista päivää auki, 
joten ei sinänsä ihme. 

3. kesäkuuta

Tämä olikin ensimmäinen päivä reissussa, kun ei 
ollut kiire seuraavaan etappiin. Ajelimmekin vain 
sinne tänne katselemaan erilaisia nähtävyyksiä. Päi-
vän ensimmäisenä kohteena oli aivan huikaisevan 
upea Silfar-kanjoni, jossa virtaava vesi näytti lähinnä 
mintunvihreältä. Täällä sitten vähän tulikin kiipeiltyä 
ja leikittyä nuorallatanssijaa kapeilla kallionkielek-
keillä kiipeillessä, mutta ei se kovin huonosti voinut 
mennä, sillä seurueen pääluku pysyi samana. 

Silfarin henkeäsalpaavista maisemista päästyämme 
geokätköilijämme bongasivat seuraavan pysäh-
dyspaikan ja tässä vaiheessa spekuloimme, että 
alkaako retkemme muuttumaan tähtitieteellisestä 

sotahistorialliseksiretkeksi. Kohteena siis oli natsi-
en bunkkerilinnoitus. Eipä ollutkaan mikään turha 
pysähdys, sillä bunkkereja kiertäessämme näimme 
villin saukkopariskunnan, joka oli parhaillaan vain 
metrien päässä meistä. Tämä, jos mikä, oli upeaa 
seurattavaa. Saukkoja välillä vähän ujostutti, mutta 
pikainen pyrähdys mereen saalistamaan kalaa ja 
taas alkoikin kummasti kiinnostaa rannalla töllöt-
telijät. 

4. kesäkuuta

Oli aika jättää Stabbursdalen taakse ja siirtyä matkan 
pohjoisimpaan tukikohtaan odottamaan huomenna 
tapahtuvaa ylikulkua. Tämä siis oli Kirkeporten ja 
maailman pohjoisin leirintäalue. Matkan varrella 
kuitenkin pistäydyimme vielä kävelyretkellä katsas-
tamassa norjalaismytologian mukaan kivettyneitä 
trolleja. Ei mitään internet-trolleja vaan valtavan 
kokoisia kivipaaluja, joista oikein kovasti mielikuvi-
tuksensa valloilleen päästämällä saattoi hahmottaa 
jonkinlaisia peikkomaisia piirteitä. 

Silfarin-kanjoni on yksi Pohjois-Norjan nähtävyyksistä. Kuva 
© Harri Haukka.
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Illan käytimme sitten lähinnä lepäämiseen, kame-
roiden akkujen lataamiseen yms. huoltotoimintaan, 
sillä olihan seuraavana päivänä matkan h-hetki. 
Joskin sääennusteet näyttivät kaikkea muuta kuin 
lupaavilta. Suorastaan masentavilta.

5. kesäkuuta

Heti aamusta pinkaisimme liikenteeseen ja suun-
tasimme Nordkappiin tekemään tiedusteluretken, 
josko alkuperäinen suunnitelmamme tehdä ylikulku-
havainnot maailman äärilaidalta olisi mahdollinen. 
Paikan päällä oli kuitenkin melko selvää, että ajatus 
on hylättävä. Nordkappissa tuuli oli myrskylukemis-
sa ja autoa ei saanut mitenkään järkevästi lähelle 
havaitsijoiden huoltoautoksi. Olipahan hollanti-
lais- ja saksalaisturisteillakin ihmeteltävää kun yksi 
hullu suomalainen poseeraa jäätävässä myrskyssä 
t-paidassa. 

Nordkappista palasimme majapaikkaan ja kahvilan 

wlan olikin kuumeisessa käytössä, kun aloimme 
selaamaan satelliittien pilvikuvia ja etsimään goog-
lemapsista uusia potentiaalisia havaintopaikkoja. 
Varmaa kuitenkin oli, että etelään olisi lähdettävä, 
jos jotain mielii nähdä. 

Illan edetessä ja vimmatusti satelliittikuvia tuijotta-
essamme alkoi tunnelma kohoamaan kattoon, kun 
huomasimme ennustetun pilvilautan viivästyvän 
useita tunteja - meillä voisi sittenkin olla mahdol-
lisuus havaita edes alkuosa ylikulusta! Ei muuta 
kuin takakontille tarkastamaan kaukoputken yms. 
toiminta vielä kertaalleen ja sitten valmistautumaan 
matkaan. Naapurimökin sveitsiläiset kyllä katselivat 
ikkunasta kummastuneina touhujamme. 

Hetken huilaamisen jälkeen lähdimme matkaan 
ja lopulta päädyimme 120 kilometriä etelämpänä 
sijaitsevaan Russenesiin, josta löysimme kaksi var-
teenotettavaa havaintopaikkaa. Näistä sitten pää-
dyimme tyhjillään rannassa olevan omakotitalon 
vierustalle, jossa oli iso puinen laituri ja näin ollen 

Ryhmä päätyi havaitsemaan ja kuvaamaan ylikulkua Russenessiin eräälle laiturille. Kuva © Mira Hyvönen.
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esteetön näköala itään ja etelään. Havaintovermeet 
pystyyn ja suuntailemaan putkea kohti aurinkoa, 
kohta se alkaa! Koska emme olleet aiemmin tes-
tanneet putken käyttämistä akustolla (varsinkaan 
näin viileissä olosuhteissa), jätimme putken sähkön 
kytkennän aivan viimetippaan ja kiirehän siinä sitten 
meinasi tulla. Kaikki kuitenkin meni niin sanotusti 
putkeen ja olimme havaintovalmiina muutamia 
minuutteja ennen ensimmäistä kontaktia. 

Tässä vaiheessa aurinko oli niin matalalla horisontis-
sa ja vieläpä pilkistämässä vuoren yläpuolella, että 
ilmakehä vääristi auringon varsin soikeaksi. Joskus 
toisen kontaktin jälkeen paikalle pöllähti joku ky-
läläinen tarkastamaan millä asialla liikuskelemme 
ja oli varsin innostunut, kun esittelimme livekuvaa 
suoraan auringosta tietokoneen ruudulta. Siinä 
keskustelimme tovi englannin, ruotsin ja norjan 
sekoituksella aina Härkämäestä Suomen jalkapallo-
joukkueen menestykseen (tai sen puutteeseen). 

Kaikkiaan havaintoaikaa ylikulusta meille kertyi 5 
tuntia 40 minuuttia, eli viimeinen tunti peittyi pilvien 
taakse. Vaikka olinkin varustautunut useammalla 
kerrastolla, väliasuista jenkkiarmeijan käyttämään 
kolmannen sukupolven Extreme Cold Weather Clo-
athing Systemsiin verhoutuneena niin kylmä siinä 
tietokoneen ääressä istuskellessa pääsi iskemään ja 
viimeiset pari tuntia meni kirjaimellisesti vapistessa. 
Ei järin mukava kokemus se. 

6. kesäkuuta

Muutamia tunteja unta palloon Kirkeportenissa, 
hieman edellisen yön kuvien läpikäymistä ja se siitä 
suunnitellusta lepopäivästä. Lähdimme nimittäin 
katsomaan paikallista nähtävyyttä, Kirkeportenia, 
kun majapaikan mainoksissa luvattiin 20 minuutin 
kävelymatkaa helppokulkuisessa maastossa. Ja vielä 
mitä! Kiipesimme 121 metriä tunturia ylöspäin ja 
aikaa paloi 1,5h reippaalla patikoimisella. Komean 
näköinen valtava reikä siellä kalliossa sitten tosiaan 
olikin ja samalla tuli nähtyä Nordkapp hieman eri 
kulmasta. Edellisenä päivänähän siellä oltiin käyty 
tutkailemassa mahdollista havaintopaikkaa. Mutta 
onneksi ei tämän enempää kuntoilua tähän päivään, 
niin ehti hieman edes palautumaan edellisen yön 
ylikulusta. 

7.  kesäkuuta

Kirkeporten jää taakse ja kävimme pyörähtämässä 
matkan varrella niemenkärjen ainoassa ”isom-
massa” kaupungissa, Honningsvågissa, jossa ensin 
onnistuimme bongaamaan taas yhden villisaukon. 
Vekkuliotus tämäkin. Seuraavana sitten menimme-
kin internetissä kovasti suositeltuun ravintolaan 
syömään ja siellä lautaselle pötkähti valas. Oli sen 
verran erikoisen makuista lihaa, että ei välttämättä 
tarvitse toista kertaa syödä. Masujen täytyttyä siir-
rymme ulkoilemaan satamaan, johon saapui surul-
lisen kuuluisan kumoon köllähtäneen italialaisen 
risteilijän sisaralus, Costa Pacifica. Hieno ilmestys 
melkoisen pienessä vuonossa. Heti perään vuonoon 
sulloutui vielä noilla merialueille legendaarinen Hur-
tigruten, joten laivahavainnoinnissa meillä ainakin 
oli onnea matkassa. 

Reissussa seuraavana etappina olikin sitten jo Alta, 
joka toimi viimeisenä majapaikkanamme Norjassa. 
Oman jännityselementtinsä ajomatkaan toi vuoris-
tossa vaakasuorassa satanut räntä ja lämpötilakin 
tippui muutamaan otteeseen nollaan. Ensikerran 
täytyy muistaa pyytää kesäkuussa autovuokraamol-
ta kitkat alle kesänakkien sijasta. 

8. kesäkuuta

Aamu Altassa alkoi tutustumalla paikalliseen mu-
seoon, jossa on esiinkaivettuna kalliomaalauksia 
jopa 6400 vuoden takaa. Kyllä siinä on muinaisih-
miset jaksaneet naputella kallioon kuvia turskista, 
poroista, hirvistä, veneistä, linnuista ja ties mistä 
muusta vastaan tulleesta. Muinaisturskien kuvia 
ihmetellessämme vastaan tuli yhdelle seurueemme 
jäsenille entuudestaan tuttu kaveri -  kissa. Samai-
nen kissa oli päivystänyt polun varrella kolme vuotta 
aikaisemminkin. 

Alta ( tai Alattio suomeksi) on siitä mielenkiintoinen 
paikka, että siellä asuu paljon norjansuomalaisia. 
Kaupungilla liikkuessa kuulimme enemmän var-
sin erikoisella murteella väännettyä suomea kuin 
norjaa. Samaten lähes kaikkialta palvelutkin sai 
suomeksi. Varsin erikoinen kokemus. 
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9. kesäkuuta

Matka starttasi heti aamusta kohti Suomea. Altas-
sa paistoi komeasti aurinko mutta heti vuoristoon 
päästyämme lunta alkoi taas tulla vaakatasossa 
ja lämpömittari tippuu nollaan. Taas testailimme 
vuokra-auton luistonestoa ja ties mitä muuta kaikki 
fysiikanlait kumoavia tekniikkahärpäkkeitä. Suomen 
päästyämme keli muuttuukin sitten jo astetta kesäi-
semmäksi, eli vettä tuli kaatamalla. Pyörähdimme 
Levitunturin huipulla vilkaisemassa maisemat ja 
päädyimme samaiselle leirintäalueelle Sodankylään, 
jossa puolitoista viikkoa aikaisemminkin majailim-
me.

10. kesäkuuta

Varhain aamulla lähdimme Sodiksesta polkemaan 
kohti Varkautta, joka oli seurueemme viimeinen 
etappi tällä reissulla. Pitkän ajopäivän päätteek-

si porukkamme hajaantui taas omille teilleen ja 
vuokra-autokin päätyi seuraavana aamuna takai-
sin vuokraamoon melkein neljä tuhatta kilometriä 
enemmän mittarissaan.  

Pidemmät höpinät reissusta ja linkit kuvagallerioihin 
löytyvät osoitteesta http://www.pimennysmatkaa-
ja.fi, joka toimi tämän ja tulevien reissujen blogina. 
Ehkäpä seuraavaksi sitten Merkuriuksen ylikulku? 

Kuvia Venuksen ylikulusta löytyy Warkauden Kas-
siopeian galleriasta ja tämän lehden takasivuilta. 
Myös Ursan Taivaanvahtipalvelussa on havainto-
kuvia ylikulusta.
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Puheenjohtaja Veli-Pekka Hentunen

Olen 49-vuotias fysiikan, kemian ja matematiikan 
opettaja ja toimin Kuoppakankaan yläkoulussa. Olen 
syntyperäinen varkautelainen. Olen harrastanut 
tähtitiedettä lapsuudesta saakka. Liityin Ursaan 
14-vuotiaana vuonna 1978. Ostin ensimmäisen 
kaukoputken RET-45:n samana vuonna.

Olin mukana perustamassa Warkauden Kassiopeia 
ry:tä syksyllä 2001 ja olen toiminut yhdistyksen 
sihteerinä vuosina 2002 - 2008 sekä puheenjoh-
tajana vuodesta 2010. Tähtiharrastuksessa minua 
kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti eksoplaneettojen 
ylikulkujen kuvaaminen.

Minulla on toiminimiyritys Härkämäen planetaario 
ja kierrän vapaa-aikanani mm. kouluissa ja lasten 
tapahtumissa pitämässä planetaarioesityksiä.

Varapuheenjohtaja Jorma Honkanen

Olen 63-vuotias osa-aikaeläkkeellä oleva fysiikan 
yliopettaja Savonia-ammattikokeakoulussa. Olen 
syntynyt Heinolassa, opiskellut Jyväskylän yliopis-
tossa ja toiminut siellä myös ydinfysiikan tutkijana 
kymmenen vuotta. Ennen Varkauteen tuloani olin  
pari vuotta vierailevana tutkijana Kalifornian yliopis-
tossa. Varkaudessa olen ollut vuoden 1988 alusta.

Olen aina ollut kiinnostunut tieteen popularisoin-
nista. Jo Jyväskylässä olin järjestämässä koululais-
vierailuja ja erilaisia messu- ja yleisötapahtumia. 
Varkaudessa olen jatkanut tätä toimintaa ja pitänyt 
hajamielisen professorin pajaa koululaisvierailujen 
ja messujen yhteydessä. Tällä hetkellä minua kiin-
nostaa aurinkolämpöjärjestelmän ja tietopolun 
rakentaminen Härkämäelle.

Kassiopeian puuhamiehiä ja -naisia, osa 1

Koonnut: Harri Haukka.

Veli-Pekka Hentunen.

Jorma Honkanen.
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Markku Raappana

Ensimmäinen muistikuvani taivaan ilmiöistä on 
ajalta jolloin olin 4- tai 5-vuotias. Olimme tulossa 
sisarusteni kanssa kotiin isotätini luota pimeänä 
syysiltana, kun yhtäkkiä taivaalle syttyivät revon-
tulet. Ne loimusivat yli taivaan. Taisi pikkupoikaa 
pelottaa niin vaikuttava näky.

Olen Markku Raappana, 57-vuotias rakennusmies, 
syntyisin Kiimingistä. Varkauteen muutin vaimoni 
kanssa vuonna 1991. Sen jälkeen työt ovat liikutel-
leet minua pitkin Suomea ja vasta viime vuosina 
olen alkanut asettua Varkauteen.

Kouluvuosina luonnon- ja taivaanilmiöille alkoi 
löytyä selityksiä. Luontoharrastukseni alkoi lintujen 
tarkkailusta ja vedin muutaman vuoden luontoker-
hoakin nuoremmille pojille. 

1980-luvulla sain selvitellä kosmologiaan liittyviä 
kysymyksiä. Sieltä lähti uteliaisuuteni kaikkeutta 
kohtaan. Luen tähtitieteellistä kirjallisuutta laidasta 
laitaan, mutta ominta ovat juuri maailmankaikke-
uden arvoitusta tutkivat ja selittävät kosmologian 
kirjat. Arvoituksen ratkeamista saanemme vielä 
odottaa tovin aikaa!

Harri Haukka

On varmaan hyvä myös esitellä kuka tämän lehden 
päätoimittajana on vuodesta 2003 lähtien toimi-
nut. Olen Harri Haukka, Joroisista lähtöisin oleva 
insinööri, joka työskentelee tällä hetkellä Ilmatie-
teen laitoksella avaruushankkeissa ja ennen kaikkea 
marshankkeissa. Olen ollut suunnittelemassa mm. 
Curiosity-mönkijän paine- ja koskeusmittalaitteita, 
mutta suurin osa ajastani menee projektinhallinta-
töissä. 

Olen toiminut päätoimittajan lisäksi lyhyen aikaa 
myös Kassiopieian havaintoryhmän vetäjänä, 
mutta paikallinen aktiivisuus ja toimintaan mu-
kaanottaminen väheni luonnollisesti, kun muutin 
Etelä-Suomeen opiskelujen ja töiden perässä. Yritän 
kuitenkin käydä Härkämäellä aina kun siihen tulee 
mahdollisuus ja toivon, että voin jatkossakin ”pro-
mota” Härkämäkeä ja siellä tehtävää havaintotyötä 
paitsi Suomessa, niin myös ulkomailla.

Markku Raappana.

Harri Haukka.
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Syksyllä 2012 Kuoppakankaan koululla on pidetty 
tähtitieteen valinnaisainekurssi. Kurssille on osal-
listunut 13 oppilasta 8. luokilta. Kurssin pääpaino 
on ollut tähtitaivaan tuntemuksessa. Oppilaat ovat 
saaneet käsityksen nykyajan maailmankuvasta, 
avaruuden rakenteesta ja mittasuhteista sekä erilais-
ten taivaankappaleiden luonteesta. Tähtikarttojen 
avulla on opeteltu tähtitaivaan kohteiden nimistöä 
ja sijaintia taivaalla. Lisäksi on luotu katsaus ava-
ruustutkimuksen kehitykseen ja tärkeimpien tämän 
hetken tutkimusmenetelmiin. 

Käytännön harjoituksissa on opeteltu pienen tähti-
kaukoputken toimintaperiaate sekä käyttö havain-
toja tehden. Kurssin aikana oppilaat ovat tehneet 
tietojulisteita koulun käytäville erilaisten tähtien 
ominaisuuksista sekä pitäneet esitelmän itse valitse-
mastaan tähtitieteen aiheesta. Oppilaat ovat myös 
askarrelleet itselleen planisfäärin, pienen kaukoput-
ken sekä auringonpimennyksen katselulasit.

Selkeä sää vei Härkämäelle

Kurssin yhteydessä on tutustuttu paikallisen harras-
tusyhdistyksen Warkauden Kassiopeia ry:n toimin-
taan sekä sen omistamaan Härkämäen observato-
rioon. Marraskuun 13. päivän iltana sattui sopivasti 
hyvin selkeä sää ja vierailu Härkämäen observato-
rioon voitiin toteuttaa.  Pääsimme oppilaiden ja 
heidän vanhempiensa kanssa katselemaan mm. 
Andromedan galaksia, Jupiteria ja Uranusta sekä 
tähtijoukkoja ja Lyyran rengassumua. Aikaisemmin 
oppituntien aikana näitä tähtitaivaan kohteita oli 
päästy katselemaan Härkämäen planetaarion esi-
tyksissä. Planetaariossa oli tutustuttu myös eri pla-
neettojen ominaisuuksiin animaatioiden avulla sekä 
katsottu lyhytelokuvia avaruuslennoista sekä tähti-
tieteen kehityksestä. Oppilaat kokeilivat yhdistyk-
sen tähtitornin kaukoputken ohjausta ja kohteiden 
hakua TheSky-ohjelman avulla. Tietokoneohjelman 
käyttö ei tuottanut nuorille ongelmia, vaan he otti-
vat ohjelman omakseen muutamassa minuutissa.
Härkämäellä käynnin yhteydessä tutustuttiin myös 

yhdistyksen tiloihin sekä totuttuun tapaan paistet-
tiin makkaraa nuotiolla. Oppilaille kävi selväksi myös 
havaintotoiminnan muutama haastavampikin puoli. 
Liikkuminen tornin alueella pitää tehdä pääosin pi-
meässä tai sähkölampun valossa. Myös kylmyys ko-
ettelee havaintojen tekijää herkästi, vaikkei pakkasta 
juuri olisikaan. Paikallaan olo ja pieni viima alkaa 
tuntua illan mittaan totuttua kylmemmältä, vaikka 
vaatetus olisikin tavanomaista parempi. Myös pitkä 
havaintoilta alkaa pikku hiljaa tuoda väsymyksen ja 
saada unen silmiin.

Kaiken kaikkiaan Härkämäen retki oli oppilaille kui-
tenkin mieluinen, kuten oppilaat Maari ja Wilma asi-
an totesivat: ”Tähtitornimatka oli kiva, koska emme 
ole koskaan käyneet tähtitornilla. Ja kun asumme niin 
kaupungissa, jolloin emme pysty esimerkiksi tähtiä 
kovin hyvin katsomaan. Ensi kertaa innolla odottaen.”

Avaruusteemapäivänä asiantuntijoita

Kuoppakankaan koululla pidetään Avaruus-teema-
päivät joulun alla viimeisellä kouluviikolla. Oppilaat 
ovat mukana näyttelyn pystytyksessä. Teemapäivi-
en aikana oppilaille on tarjolla FT Johanna Torpan 
esitelmä aurinkokunnan pienkappaleista sekä 
Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden Harri Haukan ja 
Osku Kemppisen esitelmä Mars Curiosity -mönkijän 
taipaleesta. Teemapäivien aikana kaikki koulun 7. 
luokkien oppilaat pääsevät käymään koulun saliin 
pystytetyssä planetaariossa.

Tähtitiedettä oppimassa teorian ja käytännön 
kautta

Veli-Pekka Hentunen
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Tiistaiaamuna 31.7.2012 heräsin aamuyöllä ja 
tein viime hetken valmistelut kahdeksalta läh-
tevää lentoa varten. Olin lähdössä työmatkalle 
paikkaan, jota voisi hyvällä syyllä kutsua ava-
ruus- ja tekniikkanörttien pyhiinvaelluskohteeksi, 
siis NASAn Jet Propulsion Laboratoryyn. JPL:n 
kampus on Kaliforniassa, hieman Los Angelesin 
pohjoispuolella olevassa vuoristolaaksossa si-
jaitsevassa pikkukaupungissa nimeltä Pasadena. 
 
Seurueemme koostui yhteensä kolmesta Ilma-
tieteen laitoksen tutkijasta. 16 tunnin lennon 
jälkeen pääsimme ajamaan Los Angelesin iltapäi-
väruuhkassa Kalifornian auringon alla motellille, 
jossa majoittuisimme seuraavat kaksi viikkoa. 
Matkan syy oli paikallista aikaa 5.8. ja Suomen 

aikaa 6.8. tapahtuva Mars-mönkijä Mars Scien-
ce Laboratoryn laskeutuminen. Mars Science 
Laboratory, kutsumanimeltään Curiosity, on siis 
JPL:n rakentama. Mission johtaminen sekä mön-
kijän ohjaaminen oli niinikään keskitetty JPL:ään. 
 
Ilmatieteen laitoksen läsnäolon syynä oli mönki-
jän kyydissä olevat paine- ja kosteusanturit, jot-
ka Ilmatieteen laitos oli rakentanut, kalibroinut 
ja toimittanut. Olimme osa Espanjalaisjohtoista 
REMS-instrumenttipakettia, jonka tarkoitus oli 
mitata mönkijän ympäristöä eri tavoin. Paine- ja 
kosteusmittareiden lisäksi kyseiseen instrumentti-
pakettiin sisältyi muun muassa eri lämpötila-antu-
reita, tuulianturi sekä ultraviolettisäteilyn mittari. 
 

Curiosity laskeutui Marsiin

Osku Kemppinen

Ilmatieteen laitoksen miehitys JPL:ssä reilu 1.5 tuntia ennen laskeutumista (Osku vasemmalla). Kuva © Osku Kemppinen.
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Laskeutumista edeltävät päivät vietimme erittäin 
pitkän ja jäykän kulkulupaprosessin viimeisissä 
vaiheissa. Lomakkeita ei enää juuri täytelty, mut-
ta saimme tarkan listan asioista mitä kulkuluvalle 
ei saa tehdä. Annoimme myös sormenjälkemme, 
joita ei ilmeisesti ole mitenkään mahdollista saada 
rajaviranomaisilta, joille ne oli annettu vain muuta-
maa päivää aiemmin. Ehdimme käydä myös vähän 
turisteroimassa lähialueiden nähtävyyksissä.

Lasketumisaika oli siis paikallista aikaa 5.8. illalla. 
Ennen h-hetkeä oli tiedetiimin kokous, johon osal-
listuimme. Samalla kun seurasimme aikalaskurin 
matkaa kohti nollaa, kuuntelimme muutaman pie-
nen puheen ja nautimme pöydän antimista, kuten 
jättimäisistä suklaakekseistä. Asentelimme myös 
webbikamerayhteyden Ilmatieteen laitokselle, jos-
sa oli oma kisastudio seuraamassa laskeutumista. 
Samalla päivittelimme viime hetken kuulumisia 
mikroblogipalvelu Twitteriin, jotta myös laajempi 
yleisö saisi mahdollisuuden seurata tunnelmia ai-
tiopaikalta.

Laskeutuminen sujui mainiosti ja tunnelma oli pää-
kallonpaikalla katossa. Planeettamissioissa on aina 
suuri riski sille, että monen vuoden ja dollarimiljar-
din panostus katoaa sekunneissa, jos laite hajoaa, ja 
tämänkaltaisessa jättimissiossa panoksina on useita 
työpaikkoja ja uratulevaisuuksia, niin hyvässä kuin 
pahassakin. 

Heti laskun jälkeen mönkijä kävi läpi kaikki laitteen-
sa ja tarkasti, että ne toimivat. Aivan kaikki laitteet 
eivät valitettavasti selvineet ehjinä, muun muassa 
osa tuulianturista oli kärsinyt vahinkoja. Kun tämä 
oli saatu pois alta, mittaaminen keskeytettiin muuta-
maksi päiväksi mönkijän laajaa ohjelmistopäivitystä 
varten. Presidentti Obamakin soitti eräänä aamuna 
paikan päälle. Tilanne oli aavistuksen huvittava, kos-
ka edellisenä päivänä saimme kuulla että “a super 
VIP” aikoo soittaa, mutta nimeä ei silti voinut sanoa, 
vaikka asia tuotiin esille niin ettei väärinymmärryk-
sen vaaraa ollut. Mekin odotimme kieli poskessa 
hieman presidentti Niinistöltä puhelua, mutta sitä 
ei valitettavasti koskaan tullut.

Obama-episodiin liittyen asioiden kertominen julki-
suuteen on ollut muutenkin hyvin tiukasti kontrolloi-
tua. Jouduimme allekirjoittamaan kesällä paperin, 
jossa lupaamme olla kertomatta mitään ennen 

NASAn virallista lehdistötiedotetta. Tämä on vähän 
harmi, sillä esimerkiksi kotimaiset kosteushavainnot 
voisivat hyvinkin kiinnostaa mediaa ja tiedottamalla 
tuloksista itse Ilmatieteen laitos saisi positiivista 
huomiota, mutta asialle ei enää voi mitään. Kontrolli 
otettiin hyvin vakavasti: eräs nuori tutkija hyllytettiin 
muutamaksi päiväksi hieman laskun jälkeen, kos-
ka hän oli blogannut tiimin sisäisistä asioista liian 
avoimesti. Toinen esimerkki on tämä marraskuun 
lopussa suomalaisessakin mediassa pyörinyt väärin-
ymmärrys termistä “historical data”. Jokainen tiimin 
muutamasta sadasta henkilöstä oli tietoinen siitä, 
mitä oli löytynyt, mutta silti faktat pysyivät piilossa 
viralliseen tiedotteeseen asti. Ulospäin viestimiseen 
kyllä yleisesti kannustettiin, kunhan aihe ei ollut 
kielletyllä listalla.

Matkamme oli valitettavasti ajoitettu niin, että 
lähdimme takaisin Suomeen juuri, kun varsinaiset 
tiedemittaukset alkoivat. Itse olin Atlantin yllä kun 
ensimmäiset datat tulivat Maahan, mutta olimme 
porrastaneet paluuajankohdat siten, että perillä 
Suomessa oli mies- ja naistyövoimaa riittävästi 
siihen, että mahdollisiin ongelmiin oltaisiin voitu 
reagoida heti.

Vaikka laskeutumisesta onkin jo yli neljä kuukautta, 
omasta päivittäisestä työajastani menee Curiosityn 
parissa edelleen suurin osa. Mittauksia tulee päivit-
täin tuntikaupalla, ja vaikka prosessointi onkin au-
tomaattista niin uusien datatuotteiden luomisessa 
ja erinäisten teknisten ratkaisujen hiomisessa riittää 
työsarkaa jatkossakin. Vaikka Suomen MSL-tiimin 
koko onkin pienempi kuin JPL:n pääportin päivävuo-
ron suuruus, hoidamme oman tonttimme hyvin ja 
huolellisesti, jotta suomalaiselle avaruusosaamiselle 
olisi kysyntää jatkossakin.

Osku Kemppinen on varkautelaislähtöinen tutkija ja 
insinööri joka työskenteelee tutkijana Ilmatieteen 
laitoksella. Osku on tutkinut ja käsitellyt mm. Viking-
laskeutujien dataa ja viimeisimpänä Curiosity-mön-
kijän paine- ja kosteusmittalaitteiden dataa. 



24

Härkämäen kerhotalon lämmitysjärjestelmäksi valit-
tiin vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitysputkisto 
(noin 600 m) on asennettu betonilattian sisään. 
Kiertovesi on aluksi tarkoitus kuumentaa sähköllä 
ja aurinkolämmöllä. Myöhemmin lämmitysmuotoja 
on mahdollisuus monipuolistaa, ja järjestelmään 
voidaan lisätä vaikka tuulimylly tai maalämpö. Ker-
hotaloon saadaan lämpöä myös varaavasta takasta. 
Lisäksi käyttöön tulee ilmalämpöpumppu.

Aurinkolämmitysjärjestelmän on rakentanut 
Savonia-ammattikorkeakoulu opiskelijaprojektina. 
Järjestelmässä on 4 kpl mikkeliläisen Savosolar Oy:n 

valmistamia aurinkokeräimiä, joiden yhteispinta-ala 
on 8 m2 ja nimellisteho 4 kW. Keräimet on asetettu 
katolle 45 asteen kulmaan. 

Savosolarin valmistamien tasokeräimien keräin-
putkistot on sijoitettu eristettyyn koteloon. Putket 
on pinnoitettu patentoidulla MEMO-pinnoitteella, 
joka imee lämpöenergian (>96 %) muttei luovu-
ta sitä ulospäin. Putkissa kiertää lämmönsiirto-
neste, 50 % vesi-glykoli -seos, joka lämpenee. 
Lämmennyt neste johdetaan omassa kierrossa 
1000 litran energiavaraajassa Akvaterm Geo ole-
vaan aurinkokierukkaan, jolloin neste luovuttaa

Härkämäen kerhotalon aurinkolämmitys

Jorma Honkanen

 Aurinkokeräimet ja asentajat kerhotalon katolla. Kuva © Jorma Honkanen.
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lämpöenergiaa varaajaan. Varaaja on yhdistetty ke-
räimiin 12 m pitkillä ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuilla haitariputkilla, joiden halkaisija on 16 
mm. Putket on päällystetty lasikuitueristeellä, joka 
kestää korkeita lämpötiloja. Keräinpiirin nestetila-
vuus on noin 15 litraa.

Varaajassa olevaa lämmitettyä vettä käytetään suo-
raan kerhotalon lattialämmitykseen. Käyttöveden 
lämmitys tapahtuu erillisessä kierrossa. Varaajan 

alaosassa olevassa 
lämmityskierukas-
sa käyttövesi ensin 
esilämmitetään ja 
kuumennetaan lo-
pulliseen käyttö-
lämpötilaan, > 60 
oC, varaajan ylä-
osassa olevassa kie-
rukassa. Varaajassa 
ei ole siten käyttö-
vedelle omaa nes-
tetilavuutta, vaan 
vesi kuumenee sa-
malla kun se virtaa 
varaajassa olevien 
lämmityskierukoi-
den läpi.

Aurinkolämmitys-
järjestelmän pump-
puyksikkö sisältää 
kaikki aurinkopiirin 
tarvitsemat laitteet 
kuten kiertovesi-
pumpun, sulku- ja 
takaiskuventtiilit, 
varoventtiilin sekä 
paine- ja lämpö-
mittarit. Pumppu-
yksikkö on eristet-
ty lämpöhävikin 
minimoimiseksi. 
Pumppuyksikössä 
on vapaakierron 
esto sekä meno- 
että paluuputkessa. 
Näin estetään va-
paakierto keräinten 
ja varaajan välillä 

sekä meno- ja paluuputken sisäinen vapaakierto. 
Pumppuyksikössä on myös ilmanpoisto, mikä hel-
pottaa keräinpiirin täyttöä lämmönsiirtonesteellä. 
Varsinaiset ilmapoistokellot ovat kuitenkin piirin kor-
keammalla kohdalla katolla keräinten yläpuolella.

Neliskulmainen laite yläosassa on DeltaSolM oh-
jausyksikkö, joka vastaa aurinkolämpöjärjestel-
män aivoja. Säätimeen on kytketty 12 kpl Pt-1000 
lämpötila-antureita (3 kpl aurinkokeräimistä, 4 kpl 

Akvaterm GEO 1000 energiavaraaja. Kuva © Veli-Pekka Hentunen.
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varaajasta, lattialämmityksen meno- ja paluulämpö-
tilat sekä ulko-, sisä- ja lattialämpötilat). Säätimeen 
on kytketty myös auringonsäteilymittari, jolla mita-
taan auringonsäteilyn voimakkuus (W/m2). Lisäksi 
säätimeen on kytketty virtausmittarit aurinkoläm-
pöjärjestelmän, kuuman käyttöveden ja lattialäm-
mityksen nestevirtauksille. Näiden avulla saadaan 
selville aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotto 

ja kuuman veden 
ja lattialämmityk-
sen energianku-
lutus. Säätimellä 
voidaan ohjata au-
rinkolämmityksen 
ohella myös muita 
toimintoja kuten 
lattialämmitystä.

Säädin vertaa ke-
räimen ja varaa-
jan lämpötilaa ja 
käynnistää pum-
pun, kun glykoli-
seoksen lämpötila 
keräimessä on 6 
oC varaajan sisään-
menolämpötilaa 
korkeampi. Säädin 
muuttaa pumpun 
kierrosnopeutta 
lämpötilaeron mu-
kaisesti. Tällöin jär-
jestelmä kykenee 
reagoimaan mm. 
auringonpaistee-
seen. Kun aurinko 
piiloutuu pilvien 
taakse, pumppu 
vähentää virtaus-
ta.

Turvaryhmä (va-
roventtiili, paine-
mittari ja paisunta-
astia) on sijoitettu 
paluupiiriin, jossa 
lämpötila on ma-
talampi.

Pyöreä laite oh-
jausyksikön va-

semmalla puolella on Resol DL2 dataloggeri, jossa 
on SD-muistikortti. Loggeri tallentaa mittausarvot 
muistikortille tiheimmillään yhden minuutin ja har-
vimmillaan tunnin välein. Loggerin voidaan kytkeä 
suoraan laajakaistamodeemiin ja katsoa sen kerää-
mät tiedot omien nettisivujen kautta. 

Aurinkolämmityspiirin oheislaitteet: Pumppuyksikkö, turvaryhmä, säädin ja dataloggeri. Kuva 
© Veli-Pekka Hentunen.
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Oheisessa kuvaajassa on arvioitu energian tarvetta 
ja aurinkokeräimien tuottoa kuukausittain. Kesällä 
veden kulutus on oletettu kaksinkertaiseksi talvikuu-
kausiin verrattuna. Vesi tulee omasta porakaivosta, 
joten sen lämpötila on ympäri vuoden +6 - +8 oC. 
Keräimet tuottavat maalis-syyskuun välisenä aika-
na hyvin kuuman veden lämmitykseen tarvittavan 
energian ja osa jää vielä käytettäväksi lattialämmi-
tykseen.

Kesällä keräimien on arvioitu tuottavan noin 400 
kWh kuukaudessa. Keskikesällä lämmön tarve on 
vähäinen ja keräimien tuotosta jää ylijäämää. Tämä 
voidaan kuitenkin helposti johtaa kosteiden tilojen 
lattialämmitykseen ja saada ne kuivumaan nope-
ammin.

Vuodessa keräimien on arvioitu tuottavan 2500 
– 3000 kWh, joka on noin neljännes lämmöntar-
peesta. Lisäenergia tuotetaan sähkövastuksella, 
varaavalla takalla ja ilmalämpöpumpulla. Jos takassa 
poltetaan noin 3 pino-m3 puuta, saadaan saman 
verran lämpöenergiaa kuin aurinkokeräimistä.

Aurinkokeräimien tuotosta ja energian kulutuksesta 
saadaan tarkempia tuloksia ensi vuonna, kun kerho-
talon käyttö alkaa vakiintua. Jatkuvasti päivittyvät 
mittaustulokset energian tuotosta ja kulutuksesta 
on tarkoitus saada näkymään Kassiopeian kotisivuil-
la vuoden 2013 alkupuolella.

Aurinkokeräimien kuukausittainen energiantuotto sekä käyttöveden ja lämmityksen arvioitu energiantarve.
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Kerhotalon rakentaminen on jatkunut kuluvan 
vuoden aikana sisätöillä. Talvella taloa lämmitettiin 
hellan, takan ja sähköpatterien avulla. Peruslämmön 
ylläpitoon riitti kaksi sähköpatteria.  Kovimmilla 
pakkasilla käytettiin 600 watin patteria, muulloin 
oli käytössä 400 watin lämmitin. Lämpötila pysyi 
kymmenen asteen yläpuolella vaikka välikatossa 
oli eristettä vain 10 cm. Talvi ei jättänyt taloon mi-
tään merkkejä. Rakenteet kestivät sään muutokset 
hyvin.

Kaapistoja ja koneita ostettiin käytettynä tammi-
kuussa. Niiden siirtäminen Puurtilasta Härkämäelle 
oli liukkaan kelin vuoksi hankalaa. Peräkärrit piti 
vetää mäelle neliveto autolla. 

Ovet saatiin lukkoon helmikuun alussa ja kosteiden 
tilojen vesieristystä alettiin levitellä maaliskuussa. 
Huhtikuun alussa laitettiin kaakelit teknisentilan 
lattiaan. Näin piti tehdä, jotta lämminvesivaraaja 
saatiin paikoilleen laattojen päälle. Tuhannen litran 
varaajan siirtämisen paikoilleen suorittivat AMK:n 
pojat opettajiensa johdolla. Aurinkokennojen teli-
neet vietiin katolle toukokuussa ja kennot elokuus-
sa. Silloin niitä ei vielä laitettu toimimaan.

Toukokuun puolivälissä puhallettiin puhallusvilla 
välikatolle. Työnä se oli helppoa, mutta pölyistä. 
Puhalluskone saatiin lainaksi Carlsonilta. Homma 
hoitui parissa päivässä. Yläkerran lattiaan laitettiin 
raakapontista kulkulattia. Siellä on säilytystilaa kol-
me metriä leveältä talon päästä päähän.

Levytettyjä seiniä maalattiin aina sopivalla hetkellä, 
samoin kaakelointia. Panelointi aloitettiin touko-
kuun lopulla. Ensin naulattiin hirsipaneelit seiniin 
ja sitten jatkettiin katon paneloinnilla. Katto oli 
työläs tehtävä. Sähkölaitteille piti tehdä reikiä suuri 
määrä. Muuta vaikeutta paneleiden laittamisessa ei 
ollut. Talon runko on sen verran hyvin mitattu, että 
paneelien ponteille ei tarvinnut vedättää missään 
kodassa. Listoittaminen oli jo työläämpää, mutta 
sekin on tehty. Perinteitä noudattaen osa listoituk-
sesta olisi pitänyt jättää odottamaan ensimmäistä 

remonttia. Tikkaat katolle päätettiin asentaa talon 
päätyyn vintille menevien portaiden rakenteita hy-
väksi käyttäen.

Lattialaminaatin asentaminen sujui nopeasti syys-
kuussa. Oman pulmansa aiheutti kuistin ja tuuli-
kaapin ryppyinen laatoitus. Saumausaine meinasi 
tarttua muuallekin kuin sauman kohdalle.

Keittiöön hankittiin muutama uusi kaappi käytet-
tyjen lisäksi. Kylmälaitteet, astianpesukone, mikro 
ja sähköliesi ovat myös uusia. Liesi on induktio 
tyyppinen.

Marraskuun alkupuolella Ari sai ensimmäiset ledit 
loistamaan tuvan katossa. Valaistus on kuten kirkas 
tähtitaivas.

Talon ympärille leviteltiin soraa useita kuormia. Sa-
malla korjattiin tietä. Kodan ja talon väliin laitettiin 
muutama uusi pihavalo ja lipputanko.

Talon ympäristö ei ole ollut kovin sekava missään 
rakentamisen vaiheessa ja nyt viimeinenkin raken-
nusjäte kasa on poistettu.

Kustannusarvio näyttää pitävän. Kalustaminen 
ratkaisee lopullisen summan. Suurin alitus on tullut 
runko- ja ulkopuolisissa rakenteissa. Alitus ei johdu 
materiaalissa tinkimisestä, vaan oikean tavaramää-
rän ostamisesta oikeaan aikaan. Myös hyvillä suhteil-
la kauppaan on ollut merkitystä. Ylityksiä on tullut 
eniten ilmanvaihto-, vesi- ja lämmitysjärjestelmissä. 
Lämmitysjärjestelmää muutettiin jälkikäteen. Myös 
maanainekseen ja kaivamiseen menee oletettua 
enemmän. 

Kolmas maksatushakemus lähti Mansikalle huhti-
kuun puolessa välissä ja maksaminen tapahtui loka-
kuun puolella. EU:n ja valtion osuus oli 17011 euroa, 
kuntarahaa oli 4253 euroa, talkootyötä 9532 euroa 
ja omaa rahaa 4644 euroa. Yhteensä 35441 euroa.

Kerhotalon rakentaminen edistyy

Hannu Aartolahti
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Talkoissa on käynyt 51 henkilöä, joiden nimet löy-
tyvät talkoolistoista. Talkootuntimääräksi arvioitiin 
4800 ja se täyttyy marraskuussa. Lokakuun loppuun 
mennessä tunteja oli kertynyt yli 4700. Noista tun-
neista minun tekemiä on noin 1701. Reino on läh-
tenyt kyytiin Kangaslammilta hyvin usein ja hänellä 
on tuntikertymä 1342.  Härkämäellä olen käynyt 256 
kertaa pelkästään kerhotalon rakentamisen takia.  
Kilometrejä on tullut autoon vähintään 18000.  Pe-

räkärri on ollut auton perässä usein. Tavaramäärien 
laskemiseen, tarjousten pyytämiseen ja tavaroiden 
hankkimiseen kulunutta aikaa en ole laskenut. Sa-
toja tunteja siihen on joka tapauksessa mennyt. Tuo 
kaikki on tietysti pois jostakin muusta. Talo alkaa olla 
kuitenkin valmis ja olen osani tehnyt. Toivon, että 
talosta on hyötyä ja iloa Kassiopeia ry:n väelle. 

Vain yksi syyskuun yö pystyttiin tänä pilvisenä ja 
sateisena syksykautena hyödyntämään eksopla-
neettojen ylikulkuhavaintojen tekoon Härkämäellä. 
Kohteena oli Kepler-satelliitin löytämä kandidaatti 
KOI-202b. Planeetta on jo saanut varmistuksen tä-
män vuoden kesäkuussa, mutta 
itse artikkeli on vielä työn alla 
(Hébrard G, et al.). 

Kyseessä on himmein tähti, 
josta Härkämäellä on havaittu 
eksoplaneetan ylikulku. Tähden 
kirkkaus on vain 14,5 magnitudia. 
Tähti itse on auringonkaltainen 
G-luokan tähti GSC 3132-543, 
joka  sijaitsee Lyyran tähdistössä. 
Planeetan kiertoaika tähden ym-
päri on 1,72 vuorokautta, joten 
kyseessä on kuuma-Jupiter.

Kohdetta havaittiin Härkämäellä 
13. - 14.9.2012 välisenä yönä, jol-
loin yötaivas ei ollut vielä erityi-
sen pimeä koko mittauksen ajan. 
Kohteesta otettiin 120 kuvaa 
ilman suodinta kahden minuutin 
valotuksella neljän tunnin ajan. 
Tähden kirkkausvertailu tehtiin 
15 kentässä näkyvään tähteen, 
joiden visuaalinen kirkkaus oli 
samaa luokkaa kuin emotähdellä. 
Härkämäellä tehtyjen havaintojen 

perusteella planeetan läpimitta on 1,06-kertainen 
Jupiteriin verrattuna, ylikulun kesto on 116,5 min 
ja ylikulun aiheuttama emotähden himmeneminen 
on 12 mmag.

Havaintoraportti: Kepler-kandidaatti KOI-202b

Veli-Pekka Hentunen

KOI-202b:n valokäyrä jonka Härkämäen observatorion havaintoryhmä sai mitat-
tua. Kuva © Veli-Pekka Hentunen / Härkämäen observatorio.
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Warkauden Kasiopeian ja Härkämäen observatorion 
nettisivujen uudistus on ollut jäissä lähinnä tekijöi-
den kiireiden vuoksi jo vuosia. Aikoinaan kirjoittelin 
jopa Ad Astrassa tulevasta uudistuksesta, mutta 
vasta nyt siis yhdistyksen tietotekniikkaryhmä on 
saanut uudistuksen työnalle. Valmista pitäisi tulla 
tammikuussa 2013. 

Aikoinaan päätimme, että sivut toteutetaan ns. 
TYPO3:n avulla jolloin sivujen päivittäminen ja kehit-
täminen olisi huomattavasti helpompaa. Kuitenkin 
totesimme jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että jos pää-
tämme käyttää TYPO3:sta, niin se vaatii todella paljon 
työtä ennen kuin sivut voidaan julkaista kaikelle kan-
salle. Pitkällisen pohdinnan jälkeen päätimme tehdä 
sivut TYPO3:n sijasta WordPressillä joka on monille 
varmasti tuttu mm. blogien yms. nettisivualustana. 

Verkkohyökkäys sai vipinää aikaan

Joulukuun alussa 2012 Kassiopeian sivut joutuivat 
massiivisen nettihyökkäyksen kohteeksi. Niin sano-
tut hakkerit onnistuivat kahteen kertaan hakkeroi-
maan sivumme, niin että aloitussivuna oli hakkerei-
den oma ”roskasivu”. 

Hyökkäyksen syyksi paljastui tietoturva-aukko 
yhdistyksen käyttämässä uutisohjelmistossa. Tätä 
aukkoa hakkerit sitten pystyivät hyödyntämään ja 
lataamaan omat tiedostonsa palvelimelle jossa si-
vustomme sijaitsevat. Valitettavasti on todettava, 
että aika suurelta osin hyökkäyksen onnistuminen 
oli ”meidän” omaa syytämme, koska kyseistä uutis-
ohjelmistoa ei enää tueta tekijän toimesta ja siten 
siihen ei ole tullut aikoihin enää tietoturvapäivi-
tyksiä. Uusien sivujemme kohdalla tätä ei enää voi 
tapahtua, koska olemme uudistuksen yhteydessä 
hylänneet lopullisesti tämän auttamattomasti van-
hentuneen, mutta muuten yhdistystämme hyvin 
palvelleen, ohjelmiston. 

Päivittäminen siis aiempaa huomattavasti 
helpompaa

Kuten alussa totesin, on uusien sivujen kohdalla 
päivittäminen huomattavasti aiempaa helpompaa. 
Tämä siksi, koska pääkäyttäjä pääsee nyt käsiksi kaik-
kiin yhdistyksen sivuihin (kassiopeia.net, taurushill.
net ja blogit) saman käyttöliittymän kautta. Enää ei 
siis tarvitse ladata palvelimelle erikseen tiedostoja 
tai kirjautua sisään jokaiseen blogiin. Yhdistyksellä-
hän on jo aikamoinen blogikokoelma.

Myös uutisten kirjoittaminen on aiempaa selkeäm-
pää, osittain johtuen siitä, että käyttöliittymä on 
suomenkielinen. Ne ketkä ovat jo käyttäneet ai-
emmin WordPressiä, tuntevat varmasti heti olonsa 
”kotoisaksi”. Myös uusien sivujen ylläpitäjien on 
mielestäni helpompi omaksua uusi käyttöliittymä 
ja sen mukanaantuomat ominaisuudet.

Toivottavasti uusi nettisivujen käyttöliittymä innos-
taa mukaan uusia ylläpitäjiä nykyisten lisäksi.

Uutta sisältöä nettisivuille?

Nyt kun nettisivut ovat saamassa uuden alustan ja 
ulkoasun, niin olisi varmaan paikallaan miettiä mitä 
uutta sisältöä nettisivuille voisi laittaa. Tietotekniik-
karyhmän jäsenet ottavatkin mielellään ehdotuksia 
vastaan ja jos ne ovat toteuttamiskelpoisia, niin niitä 
sitten toteutetaan ajan ja resurssien salliessa.

Puheissa on ollut ns. All-sky -kameran asentaminen 
Härkämäelle jonka tuorein kuva näkyisi nettisivuil-
lamme. Lisäksi ainakin allekirjoittaneen mieleen 
tulee mm. Härkämäen reaaliaikasen säätiedon esit-
täminen nettisivuilla. 

Toivottavasti kuitenkin uudet nettisivut miellyttävät 
jäsenistöä ja ennen kaikkea palvelevat aikaisempia 
sivuja paremmin. Sehän on koko uudistuksen pe-
rimmäinen syy ja tarkoitus.

Kassiopeian nettisivut uudistuvat

Harri Haukka
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Venuksen ylikulkua päästiin havaitsemaan myös Varkaudessa pilvien raosta. Kuvat © Esa Heikkinen.



Venuksen ylikulun saattoi havaita kokonaisuudessaan mm. Pohjoisessa-Lapissa. Härkämäen havaintotiimi matkusti Russenessiin kuvaamaan 
ylikulun vaiheita h-alpha -kaukoputkella. Kuva © Jari Juutilainen, Harri Haukka, Mira Hyvönen ja Marja Wallin.


