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Warkauden Kassiopeia ry
Härkämäentie 88

79480 Kangaslampi

Sähköposti:
veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net

Yhdistyksen kotisivut:
http://www.kassiopeia.net

Härkämäen observatorio:
http://www.taurushill.net

Päätoimittaja ja taittaja: Harri Haukka

Vakioavustajat: Markku Nissinen, Veli-Pekka Hen-
tunen, Jari Juutilainen, Hannu  Aartolahti, Harri 
Vilokki, Tommi Kumlin, Jorma Honkanen, Markku 
Raappana ja Tuomo Salmi.

Lehti ilmestyy yhdestä kolmeen kertaa vuodessa. 
Lehteä on myös mahdollista hankkia joko tilaamalla 
Warkauden Kassiopeialta tai ostamalla Härkämäen 
observatoriolta. Lehdestä voidaan tehdä myös pelk-
kä nettiversio, jota ei paineta paperille kuin joitakin 
kappaleita.

Irtonumeron hinta: 2 €

Lehden painosmäärä: n. 200 kpl

12. vuosikerta (vuodesta 2002 alkaen)

Paino: Mainostoimisto Luode, Varkaus 

Lehden yhteystiedot:

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

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

Härkämäen taivaskamera osoittautui vuoden 2014 
aikana todella kullan arvoiseksi hankinnaksi observa-
toriolle. Etukäteen kukaan ei voinut edes unelmoida 
sen tekemistä havainnoista. Juutilaisen Jarin artikkeli 
tämän lehden sivuilla 14-15 kattaakin erinomaises-
ti kameran vuoden 2014 havaintosaldon. Kannen 
kuvassa on pinottuna 570 yksittäistä ruutua jolloin 
yhteen kuvaan saadaan yhteensä 9,5 tuntia Härkä-
mäen tähtitaivasta. Havainnon aikana Pohjantähti 
onkin kerennyt pyörähtämään lähes puoliympyrän 
taivaannavan ympärillä.

Tiedustelut ja varaukset:
Veli-Pekka Hentunen
puh. 040 701 1625
veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net
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Vuosi 2014 oli tähtiharrastuksen kannalta vähän 
vaikea. Säät eivät oikein tahtoneet millään suosia 
havainnointia Härkämäellä ja sen vuoksi tieteellinen 
tutkimus jäi vähän ”torsoksi”. Positiivisena seikkana 
täytyy kuitenkin mainita Härkämäen taivaskamera, 
jolla saatiin kohtuullisesti maksimoitua ne harvat 
selkeä yöt joita vuoden aikana oli. Pääasiallinen syy 
tähän oli se, että taivaskameran kuvaus saatiin auto-
matisoitua kohtuullisen hyvin ja täten myös osittai-
sesti selkeät yöt saatiin kuvattua. Juutilaisen Jarin ar-
tikkeli (sivuilla 14-15) kertookin miten tärkeä taivas-
kamera oli vuoden 2014 havaintojen taltioinnissa. 

Kassiopeian jäsenmäärän kasvu on taittunut. Toi-
saalta Kassiopeian nettisivuilla käynnit ovat kasva-
neet tasaisesti viime vuodet. Herääkin siis kysymys, 
että onko noin 100 jäsentä oikeasti Varkauden alu-
eella ns. saturaatioraja jäsenmäärälle? Itse en usko 
näin. Kassiopeian on vaan keksittävä uusia keinoja, 
joilla saadaan uusia jäseniä houkeltua yhdistykseen 
ja tietysti ennen kaikkea, kuinka saadaan pidettyä 
nykyiset jäsenet myös jatkossa jäseninä. Härkämäen 
alue on objektiivisesti sanottuna varmasti yksi Suo-
men parhaista, ellei jopa paras, paikka havainnoida 
tähtitaivasta. Infrastruktuurista siis ei luulisi asian 
olevan kiinni. 

Kassiopeiassa on pyritty panostamaan viimevuosina 
hieman enemmän myös kesäkuukausiin havainto-
kuukausina. Härkämäelle hankittu Lunt-aurinkokau-
koputki on loistava kaukoputki Auringon havaitsemi-
seen ja toivoisinkin, että sitä käytettäisiin tulevana 
kesänä aiempaa enemmän havainnointiin. Jos siis 
jäsenistössä on Auringosta ja sen havaitsemisesta 
kiinnostuneita, ottakaa yhteyttä hallitukseen ja ope-
telkaa Luntin käyttö. Ainakin allekirjoittaneen mie-
lestä kyseinen putki on yksi Härkämäen ”helmistä”. 

Kassiopeian tietotekniikkaryhmä panosti viime 

vuonna nettisivujemme kehittämiseen aika paljon. 
Nykyään Kassiopeialla on mm. oma Twitter-tili, Här-
kämäen observatorion Facebook-ryhmä, YouTube-
kanava sekä taivaskameran tuorein kuva näkyy 
nettisivuillamme. Sivujen kehittämistä jatketaan 
tulevaisuudessakin ja kaikki ideat, joita te hyvät 
jäsenet  lähetätte yhdistykselle, ovat tervetulleita. 
Varsinkin vain jäsenille tarkoitettuja palveluja olisi 
tarkoitus laajentaa tulevina vuosina. Suunnitelmissa 
on ainakin ollut sääaseman hankinta Härkämäelle, 
joka helpottaa mm. havaintosään tarkkailua ja en-
nustamista. Sääaseman tiedot olisi tarkoitus saada 
myös nettisivuille kaikkien saataville.

Jos katsomme hieman tulevaisuuteen, niin yhtenä 
asiana unelmissa siintää kakkostornin rakentami-
nen. Varsinkin, kun Härkämäelle saapuu uusi 16 
tuumainen Meade-kaukoputki, on yhdistyksellä 
useampi hyvälaatuinen kaukoputki vailla paikkaa. Jo 
nyt 12 tuumainen Meade ja Skywatcherin laadukas 
linssikaukoputki ovat varastossa odottamassa sijoi-
tuspaikkaa. Kohta myös 14 tuumainen Celestron 
on vailla käyttöä. Nämä laadukkaat kaukoputket 
pitäisi saada aktiiviseen käyttöön jäsenille ja muille 
tahoille, jotka haluavat havainnoida. Ensimmäiset 
suunnitelmat kakkostornista on tehty ja toivottavasti 
tulevaisuudessa nämä suunnitelmat toteutuvat. Tä-
män toteuttamiseen tietysti vaaditaan jälleen kerran 
ponnistuksia yhdistykseltä ja sen jäseniltä, mutta 
uskon, että motivaatiota löytyy, jos vain rahoitus 
saadaan varmistettua.

Omalta osaltani toivotan kaikille jäsenille ja lehden 
lukijoille hyvää havaintovuotta 2015. Toivottavasti 
säät suosivat ja älkää unohtako jo järjestyksessään 
viidettä Aurinkopäivää, jota vietetään Härkämäellä 
heinäkuussa. Kyseinen tapahtuma on muotoutunut 
yhdeksi Kassiopeian vuoden päätapahtumista ja jo 
nyt tiedämme, että päivän sisältö on loistava. 

Päätoimittajalta

Harri Haukka
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Vekara-Varkaus Härkämäki-retki
Vekara-Varkaus tapahtumassa järjestettiin kesän 
2014 uutuutena bussiretki Härkämäen tähtitornille. 
Retkellä oli mukana 54 osanottajaa eli linja-auto oli 
aivan täysi.

Kassiopeian uusi T-paita 
Warkauden Kassiopeia ry:n uusi T-paita tuli myyntiin 
kesäkuussa 2014. Paita on väriltään musta ja siinä 
on etupuolella painatuksena tähtitaivaan kiertymä 
Härkämäen observatoriolla ja selustassa teksti ”Tau-
rus Hill Observatory – we observe the universe”. 
Paitoja on vielä jäljellä. Varmista, että saat omasi!

Härkämäen IV Aurinkopäivä
Härkämäen observatorion neljättä Aurinkopäivää 
vietettiin todella helteisissä olosuhteissa. Siitä 
huolimatta paikalle saapui noin 50 vierailijaa. Tä-
mänvuotinen tapahtuma oli tavanomaista juhlalli-
sempi, sillä se oli samalla professori V.A. Heiskasen 
muistomerkin juhlatilaisuus. 

Meteoriititteja Härkämäellä
Yhdistyksemme jäsenen Jari Juutilaisen hieno me-
teoriittikokoelma selitysteksteineen oli esillä kerho-
talon salin vitriinissä Aurinkopäivänä.

Kassiopeian vuositapahtuma
Warkauden Kassiopeia ry:n 13. vuotisjuhla pidettiin 
Härkämäen observatoriolla sunnuntaina 26.10.

Härkämäelle uusi kaukoputki
Kassiopeia sai kaukoputken hankintaan Jenny ja Antti 
Wihurin rahastolta 10 000 euron apurahan. Tällä ra-
halla hankitaan uusi kaukoputken putkiosa. Hakemuk-
sessa mainittu kaukoputki on Meade 16″ ACF LX800.

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

www.kassiopeia.net
www.taurushill.net

Jäsenillat

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenillat pidetään 
noin kerran kuukaudessa. Kokoontumispaikkana 
on Härkämäen kerhotalo. Jäsenillat alkavat kello 
18.00. Ohjelmassa on mm. tähtitaivaan tarkkailua, 
toiminnan suunnittelua, esitelmiä ja havaintokau-
den tulosten esittelyä.

Tarkemmat tiedot jäsenilloista ja havaintoilloista  
Kassiopeian kalenterista.

Kevätkokous

Sunnuntaina 22.3.2015 klo 18.00 Härkämäen 
observatorion kerhotalo, Härkämäentie 88, 79480 
Kangaslampi.

Härkämäen observatorion V Aurinko-
päivä

26.7.2015 klo 14 - 18, Härkämäen observatorio. 
Tapahtuman teemana ovat aurinkoenergia ja Kan-
gaslammilla syntyneen Geodesian professori Veikko 
Heiskasen syntymän 120-vuotisjuhla. 

Tapahtumia muualla universumissa

Cygnus 2015 -kesätapahtuma

16.-19.7.2015. Tampereen Ursa ry järjestää vuoden 
2015 Cygnuksen Ylöjärvellä Torpan leirikeskuksessa 
heinäkuussa. Lisätietoja myöhemmin kevällä Ursan 
nettisivulla. 

European Planetary Science Congress 2015

27.8-2.9.2015. La Cité des Congrès, Nantes, Ranska 
(http://epsc2015.eu/)

International Astronautical Congress

12.-16.10.2015. Jerusalem, Israel
(http://www.iac2015.org/)

Lisätietoa: www.kassiopeia.net/calendar

Yhdistysuutisia Tapahtumakalenteri
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Yhdistyksemme toiminnassa vuosi 2014 oli pitkästä 
aikaa sellainen, ettei Härkämäellä ollut rakennus-
toimintaa. Toki observatorion piha-alueella riitti 
siistimistöitä edellisen syksyn hakkuiden jäljiltä. 
Myös kodan viereinen piha-alue kunnostettiin, 
koska paikalle oli siirretty syksyllä 2013 professori 
V.A. Heiskasen muistomerkki. Kevään 2014 aikana 
saatiin valmiiksi luontopolku opastauluineen. Sen 
varrella on nyt kymmenen opastaulua ja useita 
demonstraatiopisteitä ja tehtäviä. Luontopolku 
tulee olemaan yksi toiminnallinen kohde varsinkin 
koululaisryhmien vierailujen aikana.

Viime vuodelta jää mieleen kolme isohkoa yhdistyk-
semme tapahtumaa. Ensimmäinen oli kesäkuussa, 
kun bussilastillinen lapsia ja heidän vanhempiaan 
tutustui Härkämäkeen Vekara-Varkaus tapahtuman 
retkellä. Heinäkuussa vietimme jo neljättä kertaa 
Aurinkopäivää. Tuo tapahtuma oli varsin juhlallinen, 
koska samalla paljastettiin Heiskasen muistomerkki 
uudella paikallaan. Tapahtumaa oli saapunut seu-
raamaan noin 20 Heiskasen sukuseuran edustajaa. 
Syksyllä vietimme yhdistyksen 13. vuositapahtu-
maa. Myös se veti paikalla hyvin yleisöä erityisesti 
kiinnostavien yleisöesitelmien ansiosta.

Koska vuosi 2014 oli hyvin pilvinen, niin mitään 
suurta yleisönäytösryntäystä ei vuoden aikana ollut. 
Havaintoilloissa kävi väkeä hyvin vähän, vain muu-
tamia. Myös kuvaustoiminnassa emme pystyneet 
tekemään kovinkaan montaa sellaista havaintoa, 
jota olisi voinut hyödyntää tutkimusprojekteissa. 
Vuoden aikana lähetettiin muutamia eksoplaneet-
tahavaintoja tšekkiläiseen TRESCA-tietokantaan 
pääasiassa Venäjän tiedeakatemian Pulkovan ob-
servatorion käyttöä varten sekä HIP10679 - 10680 
kaksoistähden kirkkausmittauksia Italian astrofysii-
kan instituutille.

Vaikka yhdistyksen tulopuoli oli vuonna 2014 
hyvä, olivat myös säännölliset menot aikaisempia 
vuosia suurempia. Seuraavat kymmenen vuotta 
yhdistyksellä on rasitteena kerhotalon laina. Lainan 

hoitokulut ovat vuodessa noin 2 600 euroa. Lisäksi 
muut ylläpitokulut ovat tietenkin kerhotalon myötä 
kasvaneet. Kaikkiaan Härkämäen ylläpitoon menee 
vuosittain lainan lisäksi yli 6 000 euroa. Tämä tar-
koittaa sitä, että vain pieni osa vaadittavista tuloista 
voidaan hankkia jäsenmaksuilla. Siksi on ollut tär-
keää, että vierailevia ryhmiä on käynyt Härkämäellä 
varsin runsaasti. Jotta sama kävijämäärä saataisiin 
jatkossakin, on Härkämäen toimintaa tuotava mah-
dollisimman monipuolisesti esille eri tavoin. Tässä 
kohtaa jokainen jäsen voi tehdä oman osuutensa 
kertomalla toiminannastamme ja Härkämäen 
käyttömahdollisuuksista. Myös jäseneksi voi kukin 
yrittää houkutella uusia ihmisiä. Jäsenkehitys ei ole 
ollut muutenkaan viime vuosina paras mahdollinen 
(kaavio). Yhdistyksen parhaat vuodet olivat 2009 ja 
2010, kun maksaneiden jäsenten määrä oli noin 140. 
Tänä vuonna jäsenmäärä on niukasti yli 100, joten 
olemme tässä suhteessa taantuneet yhdistyksen 
alkuvuosien tasolle. Kaikkiaan yhdistyksessämme 
on ollut jäsenenä 13 toimintavuoden aikana 280 
eri ihmistä, joista siis reilusti yli puolet on syystä 
tai toisesta eronnut tai jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta.

Meneillään oleva vuosi tulee olemaan varmaan 
hyvin samankaltainen toimintamme kannalta kuin 
vuosi 2014. Teemme pieniä täydennyksiä luonto-
polkuun ja pidämme Härkämäen observatorion 
piha-aluetta kunnossa. Mahdollisesti muutamia 
huoltotöitä on tiedossa. Laavun terassin lankut 
uusitaan ja tornin seiniä pitänee maalata. Tapah-
tumista merkittävimmät tulevat olemaan jälleen 
Vekara-Varkaus tapahtuman Härkämäki-retki ja 
Aurinkopäivä. Tulevan Aurinkopäivän teemana on 
aurinkoenergian tuotanto. Saamme kuulla aiheesta 
kaksi esitelmää. Lisäksi heinäkuussa tulee kulu-
neeksi 120 vuotta V.A. Heiskasen syntymästä, joten 
tapahtumassa muistellaan myös kangaslampilaista 
suurta tiedemiestä.

Puheenjohtajan palsta

Veli-Pekka Hentunen
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Yhdistyksessä on mietitty erilaisia uusia toiminnan 
muotoja. Yhtenä uutuutena on ollut lastenkerho 
sekä havaintoiltojen yhteydessä toiminnan esittelyä 
niinä iltoina, kun tähtitaivasta ei huonon sään takia 
voida tarkkailla. Kassiopeia on myös aktiivisesti 
pyrkinyt saamaan rahoitusta koululaisvierailuja var-
ten. Viime syksynä saimme rahoituksen kolmeen 
koululaisvierailuun ja tänä keväänä varmuudella 
yhteen. Kuitenkin sponsorirahoituksen saaminen 
on ollut hyvin työlästä. Yrityksillä, kunnilla ja muilla 
yhteisöillä on tällaisiin kohteisiin annettavat rahat 
hyvin tarkan seurannan alla. Esimerkiksi Varkauden 
kouluista ei viime vuonna tullut yhtään vierailua 
koulujen omalla rahalla. Muutenkin erilaisten apu-
rahojen suhteen olemme varmaan jonkin aikaa 
sivussa, koska viime vuonna onnistuimme niiden 
suhteen lähes kaikessa. Saimme erilaisiin opetus-
välineisiin rahoitusta Kansan Sivistysrahastolta 400 
euroa ja Olvi-säätiöltä 3 000 euroa. Uusiin Windows 
7 tietokoneisiin saimme Oskar Öflundin säätiöltä 
1500 euroa ja vielä loppuvuodesta uuteen Meade-
kaukoputkeen 10 000 euroa Jenny ja Antti Wihurin 
rahastolta. Tätä kirjoitettaessa kaukoputki ei ole 
vielä saapunut Saksasta. Oma arvaukseni on, että 
kaukoputki tulee kevään aikana ja se on käytössä 
vasta syksykaudella.

Meneillään olevaa toimintavuotta ajatellen toivon 
huomattavasti parempia säitä kuin muutaman viime 
vuoden aikana on ollut. Laitteemme ovat hyvällä 
tasolla, mutta niiden käyttöaste on varsin alhai-

nen pilvisten säiden takia. Alkanut vuosi on ollut 
tähtitaivaan tarkkailun kannalta jo varsin mielen-
kiintoinen. Taivaalla näkyi tammikuun alkupuolella 
paljain silmin komeetta C2014/Q2 (Lovejoy) ja sitten 
tammikuun lopussa Maan ohitti kohtalaisen läheltä 
kookas asteroidi. Toki sitä ei tiettävästi päästy Suo-
messa näkemään. Komeetta Lovejoy on hyvin näky-
vissä vieläkin kiikareilla ja kaukoputkella. On myös 
odotettavissa, että revontulikausi jatkunee edelleen 
aktiivisena. Planeetoista on hyvin näkyvissä Jupiter 
koko kevään ajan. Osittainen auringonpimennys 
nähdään koko maassa perjantaina 20. maaliskuuta. 
Pimenevä osa on hyvin suuri, Varkaudessakin lähes 
80 %, mutta Lapissa peräti 94 %. Pimennys sattuu 
vielä aivan keskipäivälle, joten sen voi havaita hel-
posti valon määrän selvänä pienenemisenä. Suo-
dinlaseilla katsottuna ilmiö tulee olemaan erittäin 
hieno.

Toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää havainto-
vuotta 2015. Seuratkaa toimintaamme kotisivuilta. 
Lisäksi myös facebook on oiva paikka seurata Här-
kämäen toimintaa, siellä observatoriomme sivuilla 
on jäsenenä lähes jo 200 ihmistä.

Warkauden Kassiopeian jäsenmäärät 2005 - 2015. Kuva © Warkauden Kassiopeia.
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Deutsches Museum Münchenissä on maailman 
suurin tekniikan ja luonnontieteen museo, jossa 
vierailee vuosittain 1,5 miljoonaa kävijää. Museossa 
on 28 000 näyttelyesinettä 50 eri tieteen ja tekniikan 
alueelta. Esillä on paljon suuria laitteita kuten moot-
toreita, autoja, veneitä, ohjuksia ja lentokoneita. 
Kuvaava on, että jos jokaista laitetta vilkaisee vai-
kka vain sekunnin, niiden läpikäymiseen menee 
silti lähes 8 tuntia. Toisin kuin itse tein vierailuun 
kannattaisikin käyttää kaksi päivää. Ensimmäisenä 
päivänä voisi käydä museon päällisin puolin läpi 
ja toisena päivänä valitsisi vain kiinnostavat osas-
tot tarkempaan läpikäyntiin. Pääsylipun hinta on 
vain 8,5 euroa ja eläkeläisiltä 7 euroa, joten sen 
maksaminen kahtena päivänä ei ole iso kustannus. 

Museo on rakennuksenakin suuri. Näyttelytilaa on 

55 000 neliötä eli 5,5 hehtaaria. Museon tornin 
ulkoseinällä  on valtava ilmapuntari, joka on mitan-
nut ilmanpainetta vuodesta 1925. Sen yhteydessä 
oleva sääasema on uudistettu vuonna 2008 ja sen 
tiedot näkyvät suoraan netissä osoitteessa www.
deutsches-museum.de/en/exhibitions/museum-
island/museum-tower/weather.

Museon tornin sisäpuolella on suuri Foucaultin hei-
luri, jonka pituus on 60 m ja punnuksen paino 30 kg. 
Heilurilla voidaan osoittaa maapallon pyöriminen. 
Härkämäellä on myös Foucaultin heiluri, joka on 
noin kymmenen kertaa pienempi eli heilurin pituus 
on noin 6 metriä ja heilurin paino 3 kiloa.
 
Museossa on Euroopan laajin tähtitieteen kehitystä 
kuvaava osasto.  Näyttelyssä on runsaasti uusia 

ja vahoja havaintovälineitä, 
joita on täydennetty erilaisilla 
demonstraatioilla ja kokeilla. 
Näyttelyssä on myös vaikuttava 
koko seinän kokoinen esitys ma-
ailmankaikkeuden kehityksestä 
sen alkuhetkestä lähtien. 

Museossa on planetaario ja 
kaksi observatoriota. Planeta-
ario oli tosin vierailuni aikana 
uudistusten takia suljettuna ja 
se avataan vasta keväällä 2015. 
Toisessa tähtitornissa on  30 cm 
linssikaukoputki vuodelta 1924 
ja toisessa 40 cm peilikaukoputki 
vuodelta 1913. Kirkkaalla ilmalla 
tähtitorneissa järjestetään 60 
min kestäviä näytöksiä, jolloin 
voi nähdä Auringon, Kuun, pla-
neettoja tai kirkkaimpia tähtiä 
jopa päiväaikaan. 

Matkakertomus Münchenin Deutsches 
Museumista

Jorma Honkanen

Museotornin ilmapuntari. Kuva © Jorma Honkanen.
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Museossa on kopio Galileo Galilein 
(15.2.1564 - 8.1.1642) Firenzessä olev-
asta työpajasta, jossa hän teki tutkimuk-
siaan 1610-1623. Kaukoputken keksijäksi 
väitetään usein Galileo Galileita, vaikka niitä 
tehtiin jo ennen häntä. Galilei kuitenkin 
valmisti 30 kertaa suurentavan kaukoputken 
1609 ja löysi sillä mm. Jupiterin neljä suurta 
kuuta, Venuksen vaiheet, Kuun kraatterit, 
auringonpilkut ja totesi, että Linnunrata 
koostuu lukemattomista himmeistä täh-
distä. Kirkko julisti 1616 Kopernikuksen 
aurinkokeskeisen planeettajärjestelmän 
harhaoppiseksi ja kun Galileo Galilei asettui 
tukemaan sitä, myös hän joutui inkvisition 
eteen ja loppuiäkseen kotiarestiin. 

Vierailuni aikana museossa kierteli paljon 
koululaisryhmiä, vaikka oli vasta syyskuun 
alku. Koska näyttelyalue on valtavan suuri, 
laitteisiin sai kuitenkin tutustua omassa 
rauhassa. Opasteet olivat tietysti saksaksi, 
mutta tärkeimmistä kohteista selitykset ovat 
myös englanniksi. Suosittelen museossa 
käyntiä kaikille tekniikasta kiinnostuneille, 
mutta aikaa siihen täytyy varata.

Saksan ensimmäinen linssikaukoputki vuodelta 1737. Kuva © Jorma 
Honkanen.

Jäljitelmä Galileo Galilein 1600-luvun työpajasta. Kuva © Jorma Honkanen.
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Kassiopeialla on ollut nettisivut lähes yhdistyksen 
toiminnan ensimmäisistä viikoista lähtien. Alkuun 
kotisivut olivat lähinnä yhdistyksen toiminnasta ja 
yhteystiedoista kertovat, mutta vuosien saatossa 
sivut ovat kasvaneet. Nykyisin kotisivuilta pääsee 
seuraamaan livenä mm. Härkämäen observatorion 
taivaskameraa ja uutisia kirjoitellaan melko aktiivi-
sesti Härkämäen ja yhdistyksen jäsenten tekemistä 
havainnoista. 

Nyt onkin hyvä hetki hieman tarkastella kotisivujen 
kävijämääriä. Alkuun on kuitenkin hyvä selventää 
pari termiä. Uniikkikävijä, tarkoittaa tilastoissa 
yksilöllistä kävijää kuukauden aikana. Kävijä tun-
nistetaan mm. IP-osoitteesta, evästeistä, käytetystä 
selaimesta lisäosineen, näytön resoluutiosta jne. 
Eli jokainen uusi vierailija kuukauden aikana on ns. 
uniikkikävijä. Vierailuilla taas puolestaan tarkoite-
taan uniikkien kävijöiden uudelleen vierailuja koti-
sivuilla. Eli jos A ja B käyvät tammikuussa molemmat 
sivuilla neljästi, on meillä kaksi uniikkia kävijää ja 
kahdeksan vierailua. 

Nykyiset tilastot menevät ainoastaan vuoteen 2009, 

jolloin vaihdoimme nykyiselle palveluntarjoajalle. 
Sinä vuonna kotisivuja kävi ihmettelemässä 9 975 
uniikkia kävijää, jotka tekivät 18 546 vierailua. Seu-
raavana vuonna, eli 2010, koettiin kävijämäärissä 
melkoinen notkahdus ja uniikkeja oli ainoastaan 5 
721 kappaletta. Tästä kuitenkin alkoi positiivinen 
noususuhdanne ja 2011 kävijöitä olikin jo ennä-
tykselliset 13 893, jotka tekivät yli 22 000 vierailua. 
Vuosi 2012 oli hieman aktiivisempi ja kävijöitä kertyi 
14 079 kappaletta mutta vierailuita edellisvuotta 
vähemmän, ainoastaan 21 225 kertaa. 

Vuonna 2013 vaihdettiin nykyisin käytössä olevaan 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmään, joka 
helpotti huomattavasti sisällön tuottamista. Tämä 
selvästi kannatti ja kävijöitä saatiin huimat 22 806! 
Vierailuja tehtiin 53 630 kertaa. Viimevuonna pis-
tettiin vielä kuitenkin paremmaksi ja sivuille tiensä 
löysi 24 179 kävijää, jotka vierailivat 75 663 kertaa. 

Vierailut vs. kävijät suhteen kasvaminen kertoo, 
että selvästi olemme nyt onnistuneet tuottamaan 
kiinnostavaa sisältöä, kun lukijat palaavat uudelleen 
entistä ahkerammin. 

Kotisivujen kävijätilastot

Jari Juutilainen

2009 - 2014 vierailut vuositasolla. Kuva © Jari Juutilainen / Warkauden Kassiopeia.
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Härkämäen observatorion V Aurinkopäivä 
26.7.2015 klo 14 - 18

Tapahtuman teemana ovat aurinkoenergia ja Kangaslammilla syntyneen Geo-
desian professori Veikko Heiskasen syntymän 120-vuotisjuhla. 

Ohjelma

klo 14.00   Tilaisuuden avaus. 
    (Jorma Honkanen, Kassiopeia ry)
klo 14.15  Esitelmä aurinkolämmöstä ja Savosolarin aurinkokeräimistä
   (Miika Kilgast, Savosolar Oy)
klo 15.00   Kahvitarjoilu
   Tutustuminen Härkämäen kerhotalon aurinkolämpöjärjestelmään 
   Kirkkaalla säällä auringon tarkkailua aurinkokaukoputkella
klo 16.00   Esitelmä aurinkosähköstä ja Cencorpin aurinkopaneeleista 
   (Ano Halonen, Cencorp Corporation)
klo 16.45 -    Tutustuminen Härkämäen tietopolkuun 
 

Tapahtumaan on ilmainen pääsy

Härkämäen observatorio taas esillä EPSC:ssä

Harri Haukka

Kuten aikaisemmista Ad Astra -lehdistä olette voi-
neet lukea, on Härkämäen observatorio osallistunut 
EPSC (European Planetary Science Congress) -kon-
ferensiin vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2014 EPSC 
pidettiin Portugalissa, Estorilissa, syyskuun alussa ja 
Härkämäen havainnot olivat jälleen esillä.

Vuoden 2014 konferenssi teki kuitenkin poikkeuksen 
aiempiin, koska tällä kertaa Härkämäen observato-
riolla ei ollut omaa posteria (julistetta)  jota esitellä 
tai puhetta, vaan olimme osana Ursan Suomen 
havaintotorniverkon posteria. Syy tähän on se, että 
allekirjoittaneella ei ollut mahdollisuutta osallistua 
konferenssiin ja päätimme yhdistää voimamme Ur-
sassa vaikuttavan Veikko Mäkelän kanssa yhteisen 
posterin muodossa. 

Kaikesta päätelleen yhteinen posterimme oli yksi 
harvoja harrastajien postereita konferensissa, mikä 
oli sääli, sillä harrastajilla olisi paljon annettavaa 
Eurooppalaiselle tähtitieteen tutkimukselle. Ehkäpä 
syynä vähäiseen harrastajien osanottoon oli matka-
kustannukset Portugaliin. Aikaisempina vuosina kun 
EPSC on ollut mm. Lontoossa ja Nantesissa, joihin 
on hieman edullisempaa matkustaa Keski-Euroopan 
maista. 

Vuoden 2015 EPSC on toista kertaa Nantesissa to-
tuttuun tapaan syyskuussa ja toivottavasti tälläkin 
kertaa Härkämäen observatorio on esillä. Lopullises-
ti tämä selviää myöhemmin keväällä, kun esityksien 
tiivistelmät pitää lähtettää järjestäjille.  

Lisätietoa EPSC 2014:sta löytyy http://epsc2014.eu/
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KUTSU WARKAUDEN KASSIOPEIA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika:  Sunnuntai 22.3.2015 klo 18.00
Paikka:  Härkämäen observatorion kerhotalo, Härkämäentie 88, 
  79480 Kangaslampi
Tiedustelut: Veli-Pekka Hentunen, p. 040 701 1625,
  veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat - käsiteltävät asiat on tuotava hallitukselle viimeistään viikkoa  
ennen kokousta

8. Kokouksen päätös

Kokouksen alussa on kahvitarjoilu.
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Maaliskuun 20. päivä Suomessa on nähtävissä osit-
tainen auringonpimennys. Täydellisenä pimennys on 
nähtävissä Huippuvuorilla ja Färsaarilla. Suomessa 
pimennys näkyy syvimpänä käsivarressa (93,8 %) 
mutta käytännöllisyyden kannalta paras havain-
toalue on Pohjanmaan rannikkoseutu. Mitä kaa-
kompaan siirrytään, sitä pienempi osa Auringosta 
peittyy. Visuaalisesti havaittuna pimennys on koko 
Suomessa yhtä näyttävä, sillä muutaman prosentin 
eroa on käytännössä mahdotonta erottaa. 

Härkämäen Observatoriolla:
Osittainen pimennys alkaa: 11:05:29 
Pimennys syvimmillään: 12:12:28 (78,9 %)
Osittainen pimennys päättyy: 13:19:30

Varkauden keskustassa:
Osittainen pimennys alkaa: 11:04:58
Pimennys syvimmillään: 12:11:57 (79,3 %)
Osittainen pimennys päättyy: 13:19:04

Vaasan Raippaluodossa:
Osittainen pimennys alkaa: 10:59:37
Pimennys syvimmillään: 12:06:11 (85,9 %)
Osittainen pimennys päättyy: 13:13:27

Auringonpimennystä katsellessa on erittäin tärkeää 
muistaa käyttää katselukäyttöön tarkoitettua Astro-
solar -kalvoa tai lyhytaikaisessa katselussa vähintään 
DIN14 -tummuuden hitsauslasia.

Osittainen auringonpimennys 20.3.2015

Jari Juutilainen

Karkea arvio 80 % pimentyneestä Auringosta. Kuva © Jari 
Juutilainen.

20.3.2015 pimennyksen pimennysalue. Kuva © Fred Espenak, NASA’s GSFC, http://eclipse.gsfc.nasa.gov/

Älä katso tai kuvaa Aurinkoa millään optisella
laitteella ilman asianmukaista aurinkosuodinta!
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Härkämäen Observatoriolle hankittiin ja asennet-
tiin syksyllä 2013 Starlight Xpressin valmistama 
all sky -kamera, Oculus. Pilvisen syksyn vuoksi 
vauhtiin havainnoissa päästiin vasta 2014 puolella 
ja melkoinen vuosi se olikin. Yhdistyksen sivuille 
on yhteensä kirjoitettu vuoden 2014 aikana 263 
artikkelia taivaskameralla tehdyistä havainnoista. 
Youtube-kanavallemme puolestaan on ladattu 119 
taivaskameran videota.

Taivaskamera on koko taivaankantta kuvaava kame-
ra, joka on tässä tapauksessa varustettu 180 asteen 
kuvakentän kattavalla kalansilmälinssillä, jonka 
valovoima on f2. Sensorina toimii herkkä puolen 
tuuman kokoinen 1,45 megapikselin mustavalkoi-
nen Sony SuperHAD CCD-kenno. Sonyn valmistama 
SuperHAD on varsin yleinen mm. kalliimmissa val-
vontakameroissa, koska se on hyvin vähäkohinainen 

ja se sisältää erittäin nopean elektronisen sulkimen. 
Perinteistä mekaanista suljinta kamerassa ei ole 
lainkaan. 

Alkutalvesta tehtiin lähinnä havaintoja tulipallois-
ta (kirkas tähdenlento) ja kirkkaista satelliiteista. 
Eräästä tammikuun selkeästä yöstä tein myös ha-
vainnollistavan koostekuvan taivaankiertymästä. 
Kuvasta näkee, että myös taivaan napana pidetty 
Pohjantähti tekee pientä kiertoliikettä. 

Maaliskuussa sitten saatiin talteen useampana yönä 
Kuun haloja. Kuukauden puolivälissä kuvattiin myös 
Jupiterin kehä, joka vuoden mittaan osoittautuikin 
varsin yleiseksi väripilvi-ilmiöksi. Hyvin harvassa 
ovat olleet ne yöt, jolloin Jupiterin kehää ei olisi 
näkynyt.  

Heti huhtikuun ensimmäisenä 
yönä kamera nappasi lähes 
koko maassa nähdyn boli-
din (erittäin kirkas tulipallo). 
Halohuhtikuu oli nimensä 
veroinen myös öisin ja useina 
öinä Kuun ympärillä taltioitiin 
pieniä halonäytelmiä, sekä 
horisontissa nähtiin komeita 
keinovalopilareita. Huhtikuun 
lopussa kameran päälle ma-
joittautui hämähäkki, jonka 
saalistusta öisistä videoista oli 
hauska seurata. Sitkeä kaveri 
vaanimaan kärpäsiä - välillä 
jopa kaverinkin kanssa.  Ke-
sätauolle kamera jäi 28. päivä 
huhtikuuta. 

Heinäkuun lopussa kamera pa-
lasi linjoille lyhyimmällä mah-
dollisella valotusajalla, koska 
valaisevien yöpilvien sesonki 
oli parhaimmillaan. Kameraan 
tallentuikin todella näyttävät 
valaisevat yöpilvet. 

Taivaskameran vuosi 2014

Jari Juutilainen

Valaisevia yöpilviä taivaskamerassa. Kuva © Warkauden Kassiopeia.
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Elokuun alussa yön hyvin lyhyinä 
hämärän hetkinä kuviin alkoi tallen-
tumaan Perseidien tähdenlentopar-
veen kuuluvia tulipalloja. Perseideis-
tä tulikin iso kasa tulipallohavaintoja 
useammalta peräkkäiseltä yöltä. 
Elokuussa palasivat myös Kuun halot. 
Jopa horisonttirengas näkyi eräänä 
yönä. Parhaina öinä kuvissa oli yhtä 
aikaa sekä halonäytelmä että Persei-
dejä. 

Tässä kohtaa alkoi myös ikävä teknis-
ten ongelmien sarja. Taivaskameran 
USB-johto ja aktiivinen USB-vahvistin 
kärsivät kondensioveden aiheutta-
mia vaurioita, jonka vuoksi kamera 
oli jonkin aikaa poissa käytöstä vian 
etsinnän aikana. Vian löydyttyä ja 
kaapelin uusimisen jälkeen alkoikin 
sitten uudet ongelmat. Härkämäen 
nettiyhteyttä jakava ethernet-kytkin 
irtisanoutui. Seuraavaksi koittivat vielä ongelmat 
3G-yhteyden kanssa, jotka lopulta saatiin ratkaistua 
siirtämällä Taivaskameran kone jakamaan netti-
yhteys muille Härkämäen koneille. Nyt lupaavasti 
alkanut havaintokausi saatiin taas jatkumaan. 

Syyskuun alkupuolella kuvattiin kauden ensimmäi-
set revontulet, vieläpä useampana yönä peräkkäin. 
Lokakuussa alkoi pilvistyä mutta useampana yönä 
kuvattiin näyttävät revontulet. Kuviin tallentui myös 
poikkeuksellisen kirkas ja pitkä satelliittivälähdys. 
Kyseessä oli ennustamaton ALOS-satelliitin välähdys 
noin -10 magnitudin kirkkaudella. ALOS on hallitse-
mattomasti pyörivä satelliitti, jonka vuoksi se välillä 
tekee hyvin kirkkaita ennustamattomia välähdyksiä. 
Myös yksi kirkas Orionidi havaittiin. 

Marraskuu alkoikin poikkeuksellisen komealla Kuun 
halonäytelmällä. Parhaimmissa kuvissa oli tunnis-
tettavissa 22 asteen rengas, sivukuu, 22 asteen 
ylläsivuava kaari sekä zeniitinympäristön kaari. 
Marraskuu sitten muuten olikin masentavaa aikaa. 
Ainoastaan neljänä yönä oli edes hetkittäin selkeää. 

Joulukuu alkoi hieman paremmissa merkeissä ja 
havaintoja saatiin Kuun ja Jupiterin kehistä. Orioni-
dien tavoin Geminideistäkin saatiin kuvattua vain 
yksi tulipallo. Jouluaatonaattona kamerassa nähtiin 

himmeät revontulet ja puolikuuta kirkkaampi bo-
lidi. Joululahjaksi aattona sitten saatiinkin nauttia 
näyttävistä revontulista. Revontulet jatkuivat vielä 
jouluyönäkin. Joulun revontulet tulivat yllätykse-
nä, sillä kaikkien ennusteiden mukaan Auringossa 
tapahtuneen X1.8 -luokan CME-purkauksen olisi 
pitänyt mennä Maan ohi. Vuoden loppuun vielä 
kuvattiin haloista Kuun ja Jupiterin pilarit sekä kasa 
revontulia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Auringon ak-
tiivinen vaihe näkyi vuodessa selvästi, kun lähes 
jokaisena selkeänä yönä kameraan tallentui jon-
kinlaista revontulihehkua, varsinkin loppuvuodesta. 
Tulipallohavaintoja ja haloja kertyi iso kasa. Myös 
paljon mielenkiintoisia ennustamattomia satelliit-
tivälähdyksiä taltioitiin. 

Kuluva vuosi alkoi myös huimalla taivaskameralla 
tehdyllä havainnolla, sillä talven kirkkain komeetta, 
C/2014 Q2 (Lovejoy) erottui selvästi taivaskameran 
kuvissa! Taivaskameraa voi seurata livenä yhdistyk-
sen nettisivuilla, osoitteessa http://www.kassiopeia.
net/taivaskamera/, jonne kuva päivittyy aina kolmen 
minuutin välein. Selkeistä tai edes osittain selkeistä 
öistä pyritään tekemään videot Youtube-kanavalle: 
http://www.youtube.com/WKassiopeia/ .

Useita Kuun haloja taivaskamerassa. Kuva © Warkauden Kassiopeia.
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Kirjoitin viime keväänä luonnontieteiden kandi-
daatin tutkintoon kuuluvan tutkielman siitä, miten 
uusimpien havaintojen myötä käsityksemme eksop-
laneetoista on muuttunut. Keskityin erityisesti Corot 
ja Kepler -satelliittien tuloksiin. Näistä jälkimmäinen 
satelliitti jatkaa edelleenkin toimintaansa, tosin 
vuosi sitten ilmenneiden teknisten ongelmien takia 
alkuperäistä rajoitetummin.

Varmastikin suurin muutos, minkä Corot ja Kepler 
ovat saaneet aikaan, on löydettyjen eksoplaneet-
tojen lukumäärässä. Ennen tämän parivaljakon 
havaintoja aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja 
tunnettiin korkeintaan muutama sata. Tällä het-
kellä niitä tunnetaan jo melkein pari tuhatta. Tosin 
vuonna 2007 toimintansa aloittanut ranskalainen 
Corot-satelliitti on löytänyt uusia varmistettuja ek-
soplaneettoja vain parisenkymmentä, mutta sen 
tärkein merkitys onkin ollut ensimmäisenä aivan 
uudentyyppisten kohteiden löytäminen. Osaa sen 
havainnoista toki vielä käsitellään. 

Tietokoneongelmista johtuen Corot joutui lopetta-
maan havaintojen tekemisen vuonna 2013. Nasan 
maaliskuussa 2009 laukaisema Kepler satelliitti kui-
tenkin jatkaa edelleen menestyksekästä toimintaan-
sa. Uusia eksoplaneettoja se on löytänyt yli tuhat 
kappaletta (alkuvuodesta 2014 julkaistiin yhdellä 
kertaa yli 700 planeettalöytöä). Tämän ansiosta koko 
tutkimusala on muuttunut yksittäisten planeettojen 
tarkastelusta planeettakuntien tilastolliseksi analyy-
siksi . Kepler on löytänyt myös ensimmäisenä aidosti 
maapallon kokoluokkaa olevia tai jopa pienempiäkin 
planeettoja. 

Sekä Corot että Kepler ovat käyttäneet havainnois-
saan ”ylikulkumenetelmää”, eli mitanneet tähden 
hieman himmentynyttä kirkkautta, kun eksopla-
neetta kulkee meistä nähden tähden editse. Tällaisia 
havaintojahan on myös Härkämäellä tehty. Toisaalta 
fotometrisiä mittauksia on mahdollista tehdä jo 
niinkin tarkasti, että myös planeetan itsensä heijas-
tama valo voidaan havaita (saadaan toisin sanoen 
planeetan vaihekäyrä). Tämän perusteella voidaan-

kin tehdä päätelmiä esimerkiksi 
planeetan ilmakehästä, sen 
pilvisyydestä ja lämpötilasta. 

Yleisesti ottaen ilmakehäha-
vaintoihin tarvitaan kuitenkin 
havaintoja useilla eri aallonpi-
tuuksilla, jotta planeetan oma 
terminen säteily ja planeetasta 
heijastunut säteily voidaan 
erottaa toisistaan. Lisäksi vain 
spektrin avulla saadaan tietoa 
ilmakehän paksuudesta ja ke-
miallisesta koostumuksesta. 
Spektri saadaan havaitsemalla 
planeettaa eri aallonpituuksilla 
ylikulun ajan. Tähden kirkkaus 
himmentyy eniten niillä aal-
lonpituuksilla, jotka absorboi-
tuvat planeetan ilmakehään.

Uusia tuulia eksoplaneettarintamalla

Tuomo Salmi

Eksoplaneettoja havaitaan mm Härkämen observatoriolla ylikulkumenetelmää hyö-
dyntäen. Kuva © CNES.
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Toisaalta on myös mahdollista havaita tähden ”se-
kundääri himmeneminen” silloin, kun planeetta 
on suoraan meistä katsoen tähden takana, eikä 
planeetta pääse heijastamalla lisäämään kohteen 
kirkkautta. Tällöinkin mitattu spektri antaa tietoa 
ilmakehän kemiasta.

Tähän mennessä ilmakehiä on pystytty havaitsemaan 
vähintäänkin jo yli 50 eksoplaneetalta, ja Corot ja 
Kepler -satelliitit ovat auttaneet tässä äärimmäisen 
tarkoilla havainnoillaan. Kemiallisen koostumuksen 
lisäksi uutta tietoa saatu esimerkiksi planeetan eri 
puoliskojen lämpötilaa tasaavasta vaikutuksesta. 
Huomion arvoista on se, että suurin osa havaituista 
ilmakehistä kuuluu ”kuumille Jupitereille” eli hyvin 
isoille ja lähellä tähteään kiertäville planeetoille. 
Varmuutta ei ole muun muassa vielä siitä, että 
muistuttaako hieman maapalloa suurempien ”su-
permaapallojen” ilmakehät enemmän ”mini-Neptu-
nuksien” vai maankaltaisten planeettojen ilmakehiä.

Lähes kaikki ensimmäisistä eksoplaneettalöydöistä 
olivat kuumia Jupitereita, sillä niiden löytäminen 
on ollut kaikista helpointa. Keplerin ansiosta pla-
neettakunnista alkaa kuitenkin hiljalleen paljastua 
todenmukaisempi kuva. Uusimmissa havainnoissa 
suurin osa löydetyistä planeetoista on paljon Jupi-
teria pienempiä ja suurin prosentuaalinen kasvu-
vauhti on pienimpien Maan kokoluokkaa olevien 
kiviplaneettojen lukumäärässä. Todellisuudessa 
pieniä planeettoja lieneekin paljon enemmän kuin 

suuria. Edelleen tosin suurin osa havaituista pla-
neetoista kiertää hyvin lähellä tähteään. Tarvitaan 
kuitenkin vain lisää havaintoaikaa ja ylikulkuja, jotta 
pidemmillä kiertoradoilla olevat planeettahavainnot 
saadaan varmistettua.

Yksi Keplerin päätehtävistä oli löytää maankaltaisia 
planeettoja auringonkaltaisten tähtien elämänvyö-
hykkeiltä, eli etäisyysväliltä, jolla planeetan vesi voisi 
pysyä nestemäisenä. Useita tällaisia planeettoja se 
on myös onnistunut havaitsemaan. Eräässä tut-
kimuksessa tilastollisella analyysillä (ja ottamalla 
huomioon Keplerin pienten ja kaukaisten planeetto-
jen epätäydellinen havaintokyky) saatiin tulokseksi, 
että noin 22%:lla auringonkaltaisista tähdistä olisi 
maankaltainen planeetta kiertolaisenaan tähden 
elämänvyöhykkeellä. Tämän perusteella lähin täl-
lainen planeetta voisi olla siis keskimäärin vain 12 
valovuoden päässä. 

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen tästä aiheesta 
oli varsin mielenkiintoista. Lähinnä kirjallisuuslähtei-
siin ja tutkimusartikkeleihin nojaavan kirjoituksen 
suurimpana haasteena oli koota ajan tasalla oleva 
kokonaiskuva koko aiheesta. Nopeasti muuttuvan 
tutkimusalan vuoksi uutta tietoa on valtavasti, 
mutta ajankohtaisia yhteenvetoja ole kovin paljon. 
Seuraavaksi Turun yliopistossa edessäni on pro 
gradu -tutkielman tekeminen, mutta aiheena ei 
välttämättä ole silloin enää eksoplaneetat.

Eksoplaneetta KOI127b valokäyrämittaus Härkämäen observatoriolla 22.-23.8.2014. Kuva © Warkauden Kassiopeia.
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Härkämäen tietopolun toimintapisteet ja sen opas-
tetaulut valmistuivat alkukesällä. Tietopolulla on 8 
rastia (Maan geologia, sää, Maan magnetismi, pai-
novoima, aurinkokunta, planeetat, Aurinko ja aika) 
ja sen pituus on noin kilometri. Tämän lisäksi on 
vielä planeettojen välimatkarasti, jossa 450 metrin 
päässä on viimeinen planeetta Neptunus. 

Taulukossa   on esitetty planeettojen etäisyydet Au-
ringosta ja keskimääräiset lämpötilat sekä tunnetut 
kuut. Etäisyydet on ilmoitettu astronomisina yksik-
köinä (AU), joka on Maan ja Auringon välimatka. 
Sisäplaneetat Merkurius, Venus, Maa ja Mars ovat 
likimain saman välimatkan eli 0,3-0,5 AU:n etäisyy-
dellä toisistaan. Ulkoplaneettojen etäisyydet ovat 
suuria ja niiden väliset etäisyydet karkeasti kaksin-
kertaistuvat edellisestä. Jopa Auringon valolta me-
nee 4 tuntia ennen kuin se saavuttaa Neptunuksen. 
Maahan Auringon valo tulee 8 minuutissa.

Planeettojen keskimääräiset lämpötilat laskevat 
kun etäisyys Auringosta kasvaa. Poikkeuksena 
tästä on Venuksen hyvin korkea lämpötila. Tämä 
johtuu Venuksessa riehuvasta hyvin voimakkaasta 
kasvihuoneilmiöstä. Venuksen hiilidioksidipitoinen 

kaasukehä imee auringon valoa, mutta estää lämpöä 
karkaamasta avaruuteen. 

Maa on aurinkokunnan ainoa planeetta, jossa vesi 
on nestemäisessä olomuodossa. Muilla planeetoilla 
se on joko höyrynä tai jäänä. Uloimmilla planeetoilla 
jopa happi ja typpi ovat nestemäisiä.

Ulkoplaneetat ovat keränneet hyvin suuren kuu-
perheen ja viime aikoina niitä on löydetty runsaasti 
lisää. Jupiterilta ja Saturnukselta löytyy yli 60 kuuksi 
luokiteltua kappaletta. Jotkut niistä ovat lähes yhtä 
suuria kuin maapallo. Plutolta, joka nykyisin on luo-
kiteltu kääpiöplaneetaksi, löytyy neljä kuuta.

Joskus on vaikea muistaa viimeisten planeettojen 
järjestystä. Siihen voi käyttää muistisääntöä: Vii-
meisten planeettojen Saturnus, Uranus ja Neptunus 
ensimmäiset kirjaimet muodostavat sanan SUN eli 
aurinko.

Maan rakenteesta kertova rastilla on paljastettu 
peruskalliota ja siihen on koottu näytteitä eri kivila-
jeista. Rastilla selviää maapallon alkuainekoostumus 

Härkämäen tietopolku, osa 2

Jorma Honkanen
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Planeettojen etäisyydet, keskimääräiset lämpötilat ja tunnetut kuut.
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sekä Suomen yleisimmät kivilajit, jotka ovat 
graniitti ja erilaiset gneissit.

Auringosta kertovalla rastilla on vedellä täytet-
ty prisma. Sen avulla voidaan demonstroida 
auringon valon hajoamista väreihin sekä valon 
heijastumista ja taittumista. Prismalla voidaan 
katsoa kulman taakse sekä kääntää kuva. Ohei-
sessa kuvassa prisman oikealla puolella näkyy 
käännetty kuva vasemmanpuoleisesta maise-
masta. Vastaavasti vasemmalla näkyy käännetty 
kuva oikeanpuoleisesta maisemasta. Esimerkiksi 
kiikarissa käytetään prismoja kääntämään linssin 
tekemä ylösalaisin oleva kuva jälleen oikein päin. 
Tähtikaukoputkissa kuvaa ei tarvitse kääntää, 
koska tähtiä voidaan tarkastella ylösalaisin.

Tietopolkua voi kiertää ja sen toimintapisteisiin 
voi tutustua omin päin. Tietopolkua käytetään 
kuitenkin useimmiten opastetuilla tutustumis-
käynneillä ja oppilaitosvierailuilla, jolloin kierros 
kestää puolesta tunnista tuntiin.

Geologiarasti ja kivinäytteitä. Kuva © Jorma Honkanen.

Prisma, jolla nähdään oikealle ja vasemmalle. Kuva © Jorma 
Honkanen.
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Kuplasumu (NGC 7635, The Bubble Nebula) eli 
Caldwell 11 on HII-alueen emissiosumu Kassio-
peian tähdistössä ja se sijaitsee lähellä Messier 52 
tähtijoukkoa. Sumun on löytänyt William Herschel 
vuonna 1787. Sumu on varsin 
laaja ja hyvin himmeä, sen 
kirkkaus on vain 10 magnitu-
dia. Sen näkemiseksi paljain 
silmin tarvitaan vähintään 
8 - 10 tuuman kaukoputki. 
Kupla sijaitsee noin 7 100 
valovuoden päässä Maasta 
ja sen läpimitta on noin kuusi 
valovuotta. 

Kuplan rakenne oli pitkään 
salaisuus, kunnes 1990-lu-
vun lopulla siitä saatiin erit-
täin tarkkoja kuvia Hubble-
avaruusteleskoopilla. Kupla 
on suuressa molekylaarisen 
vedyn (H2) kaasupilvessä. Se 
on syntynyt massiivisen, noin 
40 kertaa Aurinkoa raskaam-
man tähden aiheuttaman 
tähtituulen vaikutuksesta. 
Kupla hehkuu keskustähden 
aiheuttaman säteilyn takia, 
joka virittää ja ionisoi kaasun 
molekyylejä. Kuplan pinta 
on rajana hyvin voimakkaan 
tähtituulen hiukkasten muo-
dostaman rintaman ja sitä 
ympäröivän rauhallisemman 
kaasusumun välissä. Suuri 
tähti synnyttää jopa 2 000 
km/s nopeudella kiitävien 
hiukkasten vuon. Kuplan pin-
nalla tähtituulen rintama hi-
dastuu, kun se osuu ympäröi-
vän kaasusumun tiheämpään 
materiaaliin. Kuplan pinta ei 
ole kuitenkaan yhtenäinen, 
koska se törmää eri suunnissa 

tiheydeltään erilaisiin kaasukerroksiin. Tämän vuoksi 
kuplan pinta on myös väreilevän näköinen. Lisäksi 
kupla laajenee ympäröivän kaasun tiheyserojen 
vuoksi eri suuntiin eri nopeudella. 

Kuvauskohteena Kuplasumu

Veli-Pekka Hentunen

Kuplasumu 8 helmikuuta 2015 fotometrisellä infrapunasuotimella kuvattuna. Kuva © 
Veli-Pekka Hentunen / Warkauden Kassiopeia.
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Pitkän ajan kuluessa tästä on 
seurannut, että kuplan aihe-
uttama tähti ei ole läheskään 
kuplan keskellä. Hubblen ku-
vista on löydetty myös lukuisia 
muita yksityiskohtia kuplan 
sisäisestä rakenteesta. 

Kuvasin kohdetta Härkämäellä 
kahtena eri iltana 8. ja 10. hel-
mikuuta (kuvat). Ensimmäise-
nä iltana käytin fotometrista 
infrapunasuodinta ja toisena 
iltana H-alfa kapeakaistasuo-
dinta. SBIG ST-8XME kamera 
kerää valoa infrapunasuoti-
men kanssa 700 - 1 000 nano-
metrin alueelta. H-alfa kapea-
kaistasuodin päästää valoa 
taas vain 5 nm alueelta 656 
nm kohdalla. Koska moleky-
laarisen vedyn emissiosumu 
lähettää valoa eniten juuri täl-
lä alueella, saadaan sumusta 
eniten yksityiskohtia esille täl-
lä H-alfa suotimella. Muiden 
kohteiden lähettämä valo on 
taas tällä aallonpituusalueella 
suhteellisesti vähäisempää. 
Leveäkaistasuotimilla valoa 
tulee kaikista kohteista pal-
jon ja itse sumu jää lähes 
näkymättömäksi. Kokonais-
valotus molemmissa kuvissa 
oli sama, 8 x 15 minuuttia eli 
kaksi tuntia. Myös olosuhteet 
olivat molempina iltoina lähes 
samanlaiset. Mikäli kohteesta 
haluttaisiin näyttävä värikuva, 
täytyisi sitä kuvata vielä Oxygen 
III (OIII) ja Sulphur II (SII) kapea-
kaistasuotimilla vähintään yhtä 
pitkät ajat. Näistä kuvista yh-
distämällä päästäisiin sitten jo 
melko upeaan lopputulokseen.

Kuplasumu 10 helmikuuta 2015 H-alfa suotimella kuvattuna. Kuva © Veli-Pekka Hen-
tunen / Warkauden Kassiopeia.

Faktatietoa Kuplasumusta (NGC 7635)

Rektaskensio  23t 20m 48.3s
Dellinaatio  +61° 12’ 06’’
Koko (halkaisija) 3 - 6 valovuotta
Keskustähti  SAO 20575 (BD+602522), massa  
    noin 10 - 40 kertaa Aurinko
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Keskellä Tarton alavaa kaupunkia kohoaa vaikuttava, 
vehreä Toomemägi, joka oli aikoinaan muinaisen 
Suur-Emajoen korkeaa rantatörmää. Tämä suuri 
puistoalue ei ole pelkästään luonnon muovaama, 
vaan ihminen on vaikuttanut suuresti mäen ul-
komuotoon rakentamalla alueelle linnoituksia ja 
tuhoamalla niitä, uusien vallanpitäjien rakentaessa 
taas uusia, omiin tarkoituksiinsa sopivia bastioneja 
ja vallihautoja. Vallikraavi (vallihauta)-katu jatko-
osineen kiertää Toomemäen takaosaa ja erottaa 
Emajoen puoleisen mäen Toometagune-alueesta, 
mm. Kassi(=kissa)toome-puistosta. Kaupungin sy-
dän, Raatihuoneen tori, sijaitsee aivan Toomemäen 
juurella, ja torilta pääsee vaeltamaan tälle Tuomio-
vuoreksikin kutsutulle kukkulalle Lossi-katua pitkin. 
Lossi-katu etenee kohti Toomemäen huippua sy-
vänteessä, jonka ylittää mäen päälle noustessa 
kaksi komeaa kävelysiltaa, Enkelinsilta ja Pirunsilta. 
Nämä hauskat nimet ovat syntyneet sattumalta, 
osittain kielellisten väärinkäsitysten vuoksi. Enke-
linsillan alkuperäinen nimi oli Astronomia-silta, sillä 

sitä pitkin pääsi kävelemään tähtitornin suuntaan.  
Toomemäelle perustettiin 1800-luvun alussa eng-
lantilainen puisto, viroksi inglise park, jonka nimi 
muistuttaa suuresti myös viron sanaa enkeli (in-
gel). Taaempana mäellä olevan Pirunsillan nimelle 
löytyy myös pari erilaista selitystä. Tämä varhaisen 
betonirakentamisen monumentti valmistui Venäjän 
Romanov-keisarisuvun dynastian 300-vuotisjuhlaa 
varten, ja sillan nimi voisi johtua epäsuositun val-
lanpitäjän hienovaraisesta pilkkaamisesta. Toinen 
selitys löytyy sillan rakentamisen ideoineesta  pro-
fessori Manteuffelista (Teufel=saksaksi paholainen 
eli piru, Manteuffel =miespiru!) 

Toomemäellä käveleminen on ollut aina suosittua 
ajanviettä tarttolaisten keskuudessa, sillä kauniin 
näköalan ohella puiston valtavaksi kasvaneet vaah-
terat, lehmukset ja jalavat antavat kesähelteilläkin 
suojaa paahtavalta auringolta. Alueen vaikuttavin 
nähtävyys on 1200-1400-luvuilta peräisin oleva Tuo-
miokirkon punatiilinen raunio, jonka tornit ja hol-

vikaaret kohoavat yhä 
huikaiseviin korkeuksiin. 
Tähtitorni suunniteltiin 
alun perin rakennetta-
vaksi Tuomiokirkon säi-
lyneeseen osaan, mutta 
ajatuksesta luovuttiin 
sittemmin. Kirkon sisä-
tiloissa sijaitsee nyky-
ään Tarton yliopiston 
historian museo. Aivan 
Tuomiokirkon raunioi-
den kupeessa on vanhan  
limonadikioskin paikalle 
rakennettu samannäköi-
nen Rotund-ravintola, 
jossa voi virkistäytyä 
Toomemäellä vaeltelun 
lomassa.  Jo 1900-luvun 
alussa paikalla soitteli 
kesäisin puhallinorkes-
teri viihdyttäen limona-
dikioskin asiakkaita.  

Uidates Toomemäel - Vaeltelua Tuomiovuorella

Markku Raappana

Pirunsilta. Kuva © Markku Raappana.
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Toomemäelle on pystytetty useita patsaita ja muisto-
merkkejä yliopiston opettajille. Virolaiset rakastavat 
patsaita, kunhan ne on sijoitettu oikealle paikalle! 
Huomattavimpien patsaiden joukossa Toomemäellä 
on mm. tähtitieteilijä Struven muistomerkki tähtitor-
nin pihamaalla.  Toomemäeltä löytyy myös lukuisia 
arkkitehtonisesti ja historiallisesti merkittäviä raken-
nuksia. Aivan Tähtitornin alapuoleisella alueella on 
Püssirohukelder-niminen ravintola, joka on päässyt 
mm. Guinnessin ennätysten kirjaan maailman kor-
keimpana olutravintolana! Tämä entinen Ruutikella-
ri valmistui jo 1770-luvulla ”kierrätysmateriaaleista”, 
sillä sen rakentamiseen käytettiin mm. kirkkojen 
purkutiiliä ja vallihaudan muureja. Vuosisatojen 
saatossa ruutikellarista tuli mm. vaunuvaja, varasto, 
panimon olutkellari sekä tähtitornin johtajan Grigori 
Levitskyn seismologisten kojeiden säilytyspaikka, 
kunnes vuonna 1981 avasi ovensa nykyisinkin 
toimiva suosittu, interiööriltään ainutlaatuinen 
ja herkullisia ruoka-annoksia tarjoava ravintola.

Toomemägi on ihastuttanut lukuisia suomalaisia 
Vironkävijöitä. Suomalais-virolainen kirjailija Aino 
Kallas, jonka kotikaupunki Tartto oli useiden vuosi-
en ajan, kertoo päiväkirjoissaan kävelyistään Tuo-
miovuorella. Virosta Suomeen muuttanut ja täällä 

Hella Wuolijokena tunnetuksi tullut tarttolainen 
koulutyttö Ella Murrik kertoo muistelmissaan käyn-
neistään venäläisen koulutoverinsa Olgan kotona 
Tarton tähtitornissa – Olgan isä oli yliopiston rehtori 
Levistky, tähtitieteilijä, joka aloitti Toomemäellä 
seismologiset tutkimuksensa ja toi tämän uuden 
tieteenhaaran Tarton yliopistoon.

Ehkä mielenkiintoisin tutustumiskohde Toome-
mäellä on Tarton yliopiston vanha tähtitorni, joka 
rakennettiin vuonna 1810. Tämä torni oli tutki-
muskäytössä vuoteen 1964, jolloin uusi tähtitorni 
valmistui Tarton ulkopuolelle Tõravereen. Vanha 
torni jäi tähtitieteen harrastajien käyttöön ja vuon-
na 2011 restauroituun torniin avattiin tähtitieteen 
museo. Museo muodostuu viidestä näyttelytilasta: 
itäinen sali, kellohuone, läntinen sali, torni ja kellari. 
Itäisessä salissa esitellään tutkimusvälineitä aina 
1800-luvun alkupuolelta saakka. Tosin salin vanhin 
esine on arabialainen tähtikarttapallo 1300-luvulta. 
Vitriineissä on paljon erinäköisiä, kauniita, kuparilta 
ja messingiltä kiiltäviä kojeita, joista jotkut muistut-
tavat epäilyttävästi teodoliitteja. Salin näyttävin esi-
ne on Fraunhoferin refraktori vuodelta 1824. Se on 
edelleen toimintakuntoinen restaurointien jälkeen. 
Putken hankki Tarton yliopistolle Wilhelm Struve. 

Itäinen sali. Kuva © Markku Raappana.
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Salin katossa olevan tutkimusaukon kautta seurattiin 
ohikulkulaitteella ”tähtien liikettä” meridiaanin ohi. 
Useiden näyttelypöytien vieressä on kosketusnäy-
töllä varustetut taulut, joissa on myös suomenkie-
liset tekstit. 

Kellohuoneessa on nimensä mukaisesti kello, ihan 
kaappikello, tarkemmin Loebnerin heilurikello. 
Kellon tuli ilmeisesti olla aina oikeassa, koska se 
näytti vuosina 1920-1940 Viron virallista aikaa. Ajan 
määrittely tapahtui siten, että Tarton tähtitornissa 
otettiin vastaan muista observatorioista lähetetyt 
aikasignaalit. Näiden pohjalta tarkennettiin tornin 
kelloa ja siten saatu oikea aika lähetettiin sitä tar-
vitseville. 

Läntisen salin näyttely esittelee tähtitieteen kehi-

tystä 1800-luvulta lähtien. Monet 
saavutukset ovat hyvin esillä, 
erityisesti menestyneiden viro-
laisten tutkimustulokset. Ernst 
Öpik tutki galaksien etäisyyksiä 
ja tähtien kehitystä sekä aurinko-
kunnan ikää. Hän määritteli An-
dromedan galaksin etäisyyden ja 
oivalsi, että se on oma galaksinsa 
eikä kuulunut Linnunrataan. Salin 
seinällä on iso tähtikartta johon 
voi valaista tähtikuviot. Lattialla 
on pienoismalli aurinkokunnas-
tamme. Sen voi käynnistää, jolloin 
taivaankappaleet liikkuvat oikeal-
la nopeudella toisiinsa verrattu-
na. Esillä on meteoriitteja sekä eri 
maiden saavutuksia avaruuden 
valloituksen saralta. 

Museon tornissa on Zeissin  kau-
koputki vuodelta 1912. Putki on 
nykyään tähtitieteen harrastajien 
käytössä. Tähtinäytöksiä pidetään 
pari kertaa kuussa syyskuusta 
toukokuulle. Portaita noustessa 
näkyy myös ovi, joka johtaa his-
torialliseen tähtitieteelliseen kir-
jastoon. Kirjastonhoitajaseuralai-
seni pyynnöstä saimme kurkistaa 
myös sinne. 

Tornin kellari on omistettu seis-
mologialle. Siellä aiemmin mai-

nittu Grigori Levitsky aloitti maanjäristysten mit-
taukset vuonna 1896. Nykyisinkin siellä seurataan 
maankuoren liikkeitä useiden seurantakanavien 
avulla. Kellarin nähtävyys on Tartossa rakennettu 
Golitsyn-Vilipin pystyseismografi 1920-luvulta. 

Tähtitornin pihamaalla on vuonna 1969 paljastettu, 
erittäin merkittävän tähtitieteilijän ja geodesian tut-
kijan Wilhelm Struven muistomerkki, jonka muoto 
symboloi meridiaania ja tiimalasia. Friedrich Georg 
Wilhelm Struve syntyi  Holsteinin herttuakunnassa 
silloisessa Tanskassa vuonna 1793 ja kuoli 1864 
Pietarissa.  Tartossa Struve toimi matematiikan ja 
tähtitieteen professorina sekä tähtitornin johtajana. 
Frauhoferin kaukoputkella, joka oli tuohon aikaan 
maailman suurin, hän teki merkittäviä havaintoja. 

Zeissin  kaukoputki vuodelta 1912. Kuva © Markku Raappana.
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Hän tutki kaksoistähtijärjestel-
miä, joista hän laati 3000 kak-
soistähteä sisältävän luettelon. 
Ensimmäisenä maailmassa hän 
laski Vega-tähden parallaksin 
sekä tähden etäisyyden maasta. 
Struve tutki myös maapallon 
muotoa, kokoa ja etäisyyksiä. Tä-
män tiimoilta hän johti kolmio-
mittaustutkimusta  1816-1855. 
Mittaustyö oli laaja, sillä se 
ulottui Jäämereltä läheltä Ham-
merfestia Ruotsi-Norjan kautta 
Suomen suurruhtinaskuntaan. 
Täältä se jatkui Viron ja Latvian 
kautta Mustanmeren rannalle 
lähelle Odessaa Ukrainassa. 
Tuolloin mittausketju kulki siis 
kahden valtion alueella: Ruotsi-
Norjan ja Venäjän. Ketju on 
2820 km pitkä. Mittauskolmioita 
oli 258 kappaletta ja kolmiomit-
tauspisteitä 265. Työ tuli tehtyä 
sen verran tarkasti, että Struven 
maanmittaus toimi osana Suo-
men maanmittausta 1960-lu-
vulle saakka. Sen perusteella 
tehtiin ensimmäinen Suomen 
yleiskartta. Samanlainen merki-
tys mittaustyöllä on ollut useille 
muille alueen nykyisille valtioil-
le. Struven kolmiomittausketju 
valittiin Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi vuonna 2005. 
Suojeluun valittiin Suomen 
83:sta mittauspisteestä kuusi. 
Pohjoisin on Stuorrahanoaivi 
Enontekiöllä, sitten seuraavat 
Aavasaksa, Alatornion kirkko, 
Oravivuori Korpilahdella, Tornikallio Porlammilla ja 
Mustaviiri Pyhtään saaristossa. 

Struvella oli kahdesta avioliitostaan 18 lasta, joista 
osa kuoli pieninä. Hänen jälkeläisiään oli tähtitie-
teilijöinä monessa polvessa, mm. Otto Wilhelm 
von Struve Pietarissa sekä tämän pojat Ludwig ja 
saksalaistunut Hermann. Ludwigin poika, Wilhelmin 
pojanpojanpoika Otto Struve toimi tähtitieteilijänä 
Yhdysvalloissa.  Jälkeläisistä moni vaikutti myös 
muilla tieteenaloilla sekä virkamiehinä ja mm. suur-

lähettiläänä. Perheen sukutaulu on esillä tähtitornin 
alakerroksessa.

Tartosta löytyy myös useita tieteenaloja helppo-
tajuisesti esittelevä uudehko (2011) tiedekeskus 
AHHAA lähellä Tarton linja-autoasemaa Emajoen  
ja Etanatornina tunnetun asuin- ja toimistoraken-
nuksen vieressä. Keskus on etenkin lapsiperheiden 
suosiossa. Illalla AHHAA-keskuksesta palatessamme 
meillä oli tilaisuus ihailla heinäkuista superkuuta ja 
sen kuvajaista Emajoessa Turusild-Torisillalta.

Wilhelm Struven muistomerkkiKuva © Markku Raappana.
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Kuten monet lehden lukijat ja Kassiopeian jäsenet 
tietävät, olen työskennellyt kohta kymmenen vuot-
ta Ilmatieteen laitoksella tutkijana, pääasiallisena 
kohteena Mars ja sen kaasukehän tutkimus. Viime 
vuosina tutkimusryhmäämme ovat työllistäneet 
NASAn Curiosity-mönkijän tekemän havainnot Mar-
sin kaasukehän paineesta sekä kosteudesta. Harva 
varmaan kuintenkaan tietää sen, että tätä työtä on 
ollut tekemässä kaksi Varkauden alueelta lähtöisin 
olevaa tutkijaa! Allekirjoittaneen lisäksi myös Var-
kauden alueelta kotoisin oleva Osku Kemppinen on 
uurastanut Curiosity-mönkijän kosteusmittauksien  
parissa viime vuodet. Voimmeko siis jo hieman 
ironisesti kysyä, että onko Marsissa myös pieni 
pala Kassiopeiaa? Jätän tässä vaiheessa vastauksen 
tähän kysymykseen vielä hautumaan teille hyvät 
lukijat, mutta se on ainakin varmaa, että Marsin 
tutkimus Suomessa on suhteellisen ”varkautelai-
nen” nykyään.

Jos ette ole vielä vakuuttuneet, että pieni pala Kas-
siopeiaa olisi Marsissa, niin ehkäpä seuraava saa 
teidät toisiin aatoksiin. Tällä hetkellä ryhmämme 
on osallisena kolmessa marshankkeessa! Näistä 
ensimmäinnen on vuonna 2016 Marsiin matkaava 
DREAMS joka on osa Euroopan avaruusjärjestön 
(ESA) seuraavaa marshanketta, Exomars 2016:sta. 
DREAMS on osa  ESA:n kokeellista laskeutujaa jonka 
on nimellisesti tarkoitus toimia vain noin kolme vuo-
rokautta Marsin pinnalla. Siitäkin huolimatta toiveet 
ovat korkealla, että saamme jälleen lisää havaintoja 
Marsista ja ennen kaikkea uudesta havaintopaikasta. 
DREAMSin mittalaitteet lähtivät alkuvuodesta 2015 
Italiaan integroitavaksi ja odottamanaan laukaisua.

Seuraavan kerran laitteemme lähtevät Marsiin jo 
heti seuraavassa laukaisuikkunassa vuonna 2018, 
kun Exomars-hankkeen seuraava vaihe laukaistaan. 
Olemme tällä hetkellä suunnittelemassa päivitettyjä 
Exomars 2016 versioita mittalaitteistamme tähän 
laukaisuun.

Kolmas hanke joka on tällä hetkellä valmisteilla Ilma-
tieteen laitoksella on NASAn seuraava marsmönkijä 

joka pohjautuu edellä mainittuun Curiosity-mönki-
jään. Tällä kertaa hanke kantaa meillä nimeä MEDA, 
joka on parannettu versio tällä hetkellä Marsissa 
toimivasta Curiosity:n sääasemasta. Tämä työ on 
jo hyvin pitkällä ja piakkoin alamme rakentamaan 
lentomalleja MEDAn mittalaitteista.

Seuraavan kerran kun katsotte Marsia paljain sil-
min tai kaukoputkella, muistakaa, että kyseisen 
planeetan pinnalla on laitteita, joita ovat olleet 
suunnittelemassa, ja joiden tuottamaa tietoa ovat 
jalostaneet ”kassiopeialaiset” tutkijat. Kuka tietää 
vaikka tulevaisuudessa avaruutta on ammattimai-
sesti tutkimassa useampikin kassiopeialähtöinen 
ammattitutkija. Ainakin tällä hetkellä tulevaisuus 
näyttää hyvältä tässä suhteessa...

Pala Kassiopeiaa Marsissa?

Harri Haukka

Mars Härkämäellä Markku Nissisen ja Veli-Pekka Hentusen 
kuvaamana 6.10.2005 klo 2:57. 12” LX200GPS + Philips 
ToUCam Pro II web-kamera ja UV/IR Cut suodatin. CM 
74. Pohjoinen ylhäällä, itä vasemmalla. Video on käsitelty 
Registax-ohjelmalla. Keskellä Marsia näkyy Solis Lacus. Ete-
läinen napalakki näkyy kirkkaana pisteenä. Kuva © Kuvaajat 
ja Warkauden Kassiopeia.
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Rapusumu, M1. Kuvattu Härkämäellä 12. - 13.2.2015. Valotus 4 x 20 min. H-alfa suodin. Kuva © Warkauden Kassiopeia.

Hevosenpääsumu, IC434. Kuvattu Härkämäellä 12. - 13.2.2015. Valotus 4 x 20 min. H-alfa suodin. Kuva © Warkauden Kassiopeia.




