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Kurssin sisältö

• Kaukoputkien esittelyä

– mikä on kaukoputki ja mitä sillä näkee?

– kasaamme mm. eri tyyppisiä putkia havaintokuntoon ja 

tutustumme niihin sekä tähtikiikareihin

• Kaukoputkien teoriaa käytännön esimerkein

• Lisävarusteet ja laitteet

– Okulaarit, Barlow –linssi, etsinkaukoputki, kulmapris-

ma, suotimet, jalustat, seurantalaitteisto,…

• Kaukoputken huolto

– Milloin ja miten kaukoputkea huolletaan.



Kurssin sisältö

• Havaitsijan perusterminologiaa

– pilvet, skintillaatio, läpinäkyvyys, rajamagnitudi ja 
seeing

• Kuinka kaukoputkella havaitaan

– eri kaukoputkien laitto lopulliseen havaintokuntoon ja 
niiden oikein suuntaus

– tähtihyppely ja aloittelijan ”helpot kohteet”

• Havaintokohteet

– Aurinko, Kuu, planeetat, pikkuplaneetat, kaksoistähdet, 
muuttuvat tähdet, komeetat, syvä taivas

• Havaitsemista

– havaitsemme eri tyyppisillä kaukoputkilla samoja 
kohteita ja vertailemme ”näkymiä”



Mikä on kaukoputki?

• Lyhyesti sanottuna: kaukoputki on optinen laite 
joka suurentaa katsottavaa kohdetta. Kohteen 
valoa kerää objektiivi (linssi tai peili). Okulaari 
suurentaa kohteen ihmissilmälle katsottavaksi.

• Kaukoputkia on viittä eri tyyppiä (harrastustoi-
minnassa)

– Linssi

– Newton (peili)

– Dobson (peili)

– Schmidt-Cassegrain

– Ritchey-Chretien

– Maksutov
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Kaukoputket (1)

Linssikaukoputki
- Vanhin kaukoputkityyppi

- Ikävä ominaisuus: värivirhe
- linssi taittaa valoa kuin prisma

- voidaan vähentää rakentamalla ns. akro-
maatti (kahdesta linssistä) tai apokromaatti 
(kolmesta linssistä)

- Yleensä pitkäpolttovälisiä (f/10…f/15)

- Käytetään yleensä Kuun, planeettojen 
ja kaksoistähtien tarkkailuun
- hyvä kontrasti ja suuri suurennos

- Isot linssiputket kalliita

- Rakenne: putki, linssi ja tarkennuslaite



Kaukoputket (2)
Peilikaukoputki
- Peili heijastaa eri aallonpituudet samal-
la tavalla jolloin ei värivirhettä 

- Objektiivina pallomainen peili

- Haittana kuvan muodostuminen peilin 
eteen
- heijastettava sivulle tai pääpeilin keskellä 
olevasta reiästä taakse

- valon säteet heijastuvat peilistä yhteen 
polttopisteeseen jossa on ns. apupeili joka 
heijastaa kuvan okulaarille

- Newton-, Dobson ja Cassegrain –
kaukoputket

- Rakenne: Putki, peli, apupeili ja tar-
kennuslaite



Kaukoputket (3)
Schmidt-Gassegrain
- Ns. katadioptrinen kaukoputki
- valoa heijastavia ja taittavia linssejä sekä 
peilejä

- sopivat sekä planeettojen, että syvän tai-
vaan kohteiden havaitsemiseen

- harrastajien käytössä yleisimmät S-G ja 
Maksutov

- Valo saapuu korjauslinssin läpi pääpei-
lille josta se heijastuu apupeilin kautta 
pääpeilissä olevan reiän läpi 
okulaarille

- Korjauslasin toinen pinta on taso ja toi-
nen keskiosaltaan kupera ja reunat ko-
verat 



Kaukoputket (4)
- Korjauslinssi poistaa taitto- yms vir-

heitä

- palloaberraatio

- ei värivirhettä mutta valohäviöitä

- valohäviöitä voidaan poistaa kalvoilla

- Rakenne on suljettu kuten linssikauko-

putkenkin

- iso apupeili heikentää erotuskykyä ja kont-

rastia

- pää- ja apupeili suojassa pölyltä

- puhdistus vaikeaa



Kaukoputket (5)

Maksutov

- Ns. katadioptrinen kaukoputki

- Palloaberraatio poistetaan paksulla ja 

voimakkaasti kaarevalla korjauslinssil-

lä, Mensikuksella

- erillistä apupeiliä ei tarvita, koska se 

voidaan aluminoida korjauslinssin keskelle

- Muuten periaatteeltaan samanlainen 

kuin Schmidt-Gassegrain

- Vähemmän suosittu katadioptrinen

kaukoputki

- Käytettään enimmäkseen mm. 

kameran peiliteleobjektiiveissa



Kaukoputkien teoriaa (1)

Peruskaavoja jotka helpottava asioiden ymmärtämistä

Suurennus x = 
objektiivin polttoväli

okulaarin polttoväli

Aukkosuhde f = 
objektiivin polttoväli

objektiivin halkaisija



Mitä kaukoputkella näkee? (1)
Havaintotaulukko:

0     1 2 3     4     5     6 7     8     9     10     11     12     13     14 15     16

Paljain silmin
Kiikarit

D=11cm
D=15cm

D=25cm

MAGNITUDIA

Erotuskyky:

- kaukoputken erotuskyky on suoraan riippuvainen linssin tai 

peilin koosta

- ilmoitetaan kaarisekunteina

Erotuskyky e = 
115”

D
- kuinka lähekkäin olevat kohteet 

voidaan havaita erillisinä



Mitä kaukoputkella näkee? (2)
Mitkä vaikuttavat havainnointiin?

– havaintokeli. Pilvisellä tai utuisella ei näe juurikaan 

mitään.

• ilmankosteus varsinkin syksyllä

– havaittavan kohteen korkeus. Matalalla olevat kohteet 

ovat vaikeasti havaittavia.

– pimeä näkö

– havaitsijan kokemus

– seeing, ekstinktio, skintillaatio, refraktio, läpinäkyvyys, 

rajamagnitudi ja musta yötaivas (käsitellään erikseen 

myöhemmin) 



Joitakin esimerkkejä kohteista (1)

Andromedan galaksi (M31)

Topi Heinänen 

Newton 350/1600

107x

Juha Ojanperä

Newton 805/110

32x

Toni Veikkolainen

Kiikarit 15x80

15x



Joitakin esimerkkejä kohteista (2)



Joitakin esimerkkejä kohteista (3)

Herkuleen pallomainen (M13)

Jaakko Saloranta

Linssi 80/400

64x

Riku Henriksson

Newton 270/1350

300x

Iiro Sairanen

Newton 805/110

96x



Joitakin esimerkkejä kohteista (4)



Joitakin esimerkkejä kohteista (5)

Lyyran rengassumu (M57)

Iiro Sairanen

Newton 406/1830

244x

Olli Kervinen

Newton 200/1000

100x

Marko Myllyniemi

Linssi 120/600

70x



Joitakin esimerkkejä kohteista (6)



Lisävarusteet (1)
Okulaari
- on metalliputkeen pakattu lins-
sipaketti, jolla kaukoputken 
objektiivin muodostama kuva 
suurennetaan katselukelpoisek-
si

- okulaari asetetetaan tarkennus-
laitteeseen

- tarkennuslaitteella siirretään 
okulaaria edestakaisin jotta 
saadaan terävä kuva katsojalle 

- jokaiselle okulaarille on teh-
tävä erikseen tarkennus



Lisävarusteet (2)
- okulaareja on montaa eri tyyp-

piä:

- Kelner koostuu kolmesta 

linssistä. Yleensä kiikareissa ja 

”hitaissa” kaukoputkissa. Ei 

auringon projisointiin.

- Erfle on viidestä tai kuudesta 

linssistä. Ei sovi hyvin planeet-

toihin ja Aurinkoon. Laaja näkö-

kenttä. Syvään taivaaseen.

- ortoskooppinen on neljän linssi 

okulaari. Ei kuvausvirheitä tai 

”haamukuvia”. Paras okulaari 

planeettoihin. Ei Aurinkoon.



Lisävarusteet (3)
- Huyghens on kahden linssin oku-

laari. Halpojen kaukoputkien o-

kulaari. Pallopoikkeamaa, ko-

maa sekä pitkittäistä värivirhettä. 

Käy hyvin Auringon projisoin-

tiin. Halvin okulaari. Mikroskoo-

peissa. Vanha okulaarityyppi.

- Plössl on yleisin ja käytetyin ny-

kyokulaari. Koostuu viidestä tai 

kuudesta linssistä. Laaja näkö-

kenttä. Hyvä kontrasti ja terä-

vyys. Newton putkille sopiva. 

Kallis, mutta hintansa väärtti. 

Sopii kaikkeen muuhun paitsi 

Aurinkoon.



Lisävarusteet (4)
- Nagler on erittäin kallis ja harvi-

nainen olulaari. Laajakulma-oku-

laari. Syvän taivaan havaitsijan 

toiveokulaari. Ei käy Auringon 

havainnointiin. Näkökenttä jopa 

84 astetta.

- Ramsden yleinen okulaari hal-

vemmissa kaukoputkissa. Koos-

tuu neljästä linssistä. Käy hyvin 

Auringon projisointiin. Hitaisiin 

kaukoputkiin
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Lisävarusteet (5)

Barlow -linssi

- tehtävänä pidentää kaukoput-

ken polttoväli (2x tai 3x)

- suurennos kasvaa Barlowilla 

(2x tai 3x)

- Koostuu kahdesta tai kolmesta 

linssistä

- Asetetaan tarkennuslaitteeseen 

ja Barlowiin laitetaan haluttu 

okulaari

- vältetään lyhytpolttovälisten 

okulaarien käyttöä



Lisävarusteet (6)
- suurennoksen kertautumisella 

haittapuolena myös polttovä-

lin kertautuminen. Himmeät 

kohteet vaikeampia havaita

- Kannattaa miettiä millaisen 

Barlow –linssin hankkii. Huk-

kaa jonkin verran valoa, eli jos 

okulaarilla saa saman suuren-

nosken, niin silloin kannattaa 

käyttää okulaaria



Lisävarusteet (7)

Etsinkaukoputki
- pieni linssikaukoputki joka on 

kiinnitettynä lähes jokaiseen 

kaukoputkeen. 

- laatu yleensä jättää toivomisen 

varaa

- idea: kaukoputken näkökenttä 

on aina pieni joka vaikeuttaa 

kohteen etsimistä. Etsimen laa-

jalla näkökentällä (pieni suu-

rennos) helpompi löytää manu-

aalisesti kohteet.



Lisävarusteet (8)
- etsin suunnattava samaan 

suuntaan kuin kaukoputki, 

muuten etsimestä ei ole hyötyä

- suuntaaminen kannattaa tehdä 

päivänvalossa vaikkapa puuhun

- säädetään siten, että etsimen ris-

tikko osoittaa samaan kohtaan 

kuin okulaarin keskikohta

- säädetään etsimen ruuvien avulla

- suuntaus tarkistettava aika ajoin

- pienet suurennokset (5x…8x)

- uutuutena ns. punapistetähtäin

- halpa ja hyväksi todettu

- toimii hyvin pimeässä



Lisävarusteet (9)

Kulmaprisma
- lisälaite joka helpottaa hanka-

lasti katsottavia kohteita.

- Meadessa zeniitissä sekä hori-

sontin lähellä olevat kohteet

- sama koskee myös linssikauko-

putkiin 

- Koostuu lähinnä peilistä ja ra-

kenteesta

- kulmaprisma laitetaan tarken-

nuslaitteeseen ja okulaari kul-

maprismaan



Lisävarusteet (10)
- ei tarvita Newton –kaukoput-

kissa.

- katsomiskulma on sellainen, että 

kulmaprismaa ei tarvita.

- tarkennusvara ei riitä Newton –

kaukoputkessa



Lisävarusteet (11)

Suotimet eli filtterit
- tehtävänä päästää halutut aal-

lonpituudet okulaarille

- käytetään myös himmentä-

mään kohteen valoa

- mm. Kuu ja Aurinko

- asetettaan kiertämällä okulaa-

rin päässä oleviin kierteisiin

- suodin pysyy puhtaana ja se ei 

höyristy

- vahingoittumisriski pienempi



Lisävarusteet (12)
- planeettasuotimet ovat yleensä 

värisuotimia

- punainen ja oranssi Mars –ha-

vainnointiin

- keltainen, sininen ja vihreä Jupi-

teriin ja Saturnukseen

- Venusta kannattaa havaita kaikil-

la

- kuusuodin eli kuulasi himmen-

tää kuun valoa

- varsinkin isoilla putkilla kuunva-

lo voi olla ilman suodinta erit-

täinkin voimakas 



Lisävarusteet (13)
- Syvä taivas –suotimia on erit-

täin montaa tyyppiä

- valosaastesuotimella vähenne-

tään katu- yms. valojen vaikutus-

ta. Käyttökelposia kaupungeissa 

tai niiden lähistöllä

- sumu- ja nebulasuotimet päästä-

vät lävitse niitä aallonpituuksia 

joilla sumut näkyvät parhaiten. 

Himmentävät jonkin verran koh-

detta, mutta taustataivas on tum-

mempi kuin ilman suodinta jol-

loin itse kohde näkyykin parem-

min

- OIII ja H-beta -suotimet



Lisävarusteet (14)
- Aurinkosuotimet. KOSKAAN 

EI SAA KATSOA AURIN-

KOON ILMAN ASIANMU-

KAISTA SUODINTA.

- jos et ole varma, että suodin on 

Auringon havaitsemiseen sopi-

va, älä havaitse sillä

- okulaariin asennettavia suoti-

mia ei saa käyttää

- ainoa oikea suodin on kauko-

putken eteen asetettava täyden-

aukonsuodin



Lisävarusteet (15)

- H-alpha –aurinkosuodin

- näkee lähinnä auringon 

protuberanssit ja pinnan 

”rakeisuuden”

- kallis suodin ja halvin 

putki noin 650e



Lisävarusteet (16)
- jos ei ole sopivaa suodinta 

käytössä, niin silloin voi proji-

soida Auringon kuvan proji-

sointilevylle.

- vanhin tapa havaita Aurinkoa



Lisävarusteet (17)

Seurantalaitteisto
- seurantaa tarvitaan, koska 

Maapallo pyörii ja tähdet täten 

kiertyvät taivalla idästä länteen

- seuranta eliminoi tämän pyöri-

misliikkeen pitämällä kohteen 

kokoajan okulaarin keskellä

- erittäin tärkeä valokuvauksen 

kannalta sillä ilman seurantaa 

ei voisi kuvata himmeitä koh-

teita



Lisävarusteet (18)

Jalustat
- atsimutaalisessa pystyakseli 

osoittaa suoraan kohti taivaan-

lakea eli zeniittiä

- yleisiä maakaukoputkissa ja 

pienissä tähtikaukoputkissa 

- ei sovellu oikein hyvin tähtitai-

vaan tarkkailuun

- kaukoputkea liikuteltava molem-

pien akselien suhteen



Lisävarusteet (19)
- ekvatoriaalinen jalusta eroaa 

atsimutaalisesta vain siinä suh-

teessa, että siinä toinen akseli 

on suunnattu taivaannapaa 

kohti

- tarvitsee vain kääntää tämän tai-

vaannapaa kohti sojottavan akse-

lin ympäri

- käytetään peili- ja linssikauko-

putkissa. Myös katadioptrisissa

voidaan käyttää ekvatoriaalista 

jalustaa

- Yleensä haarukkajalustalla



Lisävarusteet (20)
- Dobson jalusta on tuore jalus-

tamalli

- sen keksi yhdysvaltalainen 

munkki John Dobson 70 -luvulla

- halpa ja helppo käyttää

- voi rakentaa ”kotikonsteinkin”

- erittäin yleinen isoilla peiliput-

killa

- syvän taivaan havaitsijoiden 

suosikki

- erittäin vaikea seurata kohdetta 

kun käytetään suurta suurren-

nosta



Kaukoputken huolto (1)
- optiset osat on aina käytön jälkeen suojattava pölyltä

- huppu kaukoputken päähän, okulaarit ja suotimet laatik-

koon

- peiliä tai linssiä pitää aika ajoin puhdistaa

- ei kuitenkaan liian usein sillä puhdistus voi vahingoittaa ja kuluttaa 

optiikkaa huonontaen sen laatua

- pöly ja irtoroskat poistetaan parhaiten siveltimellä tai paineilmalla

- kiinteämmät roskat linssipaperilla

- rasvan ja muu sitkeän lian voi poistaa denaturoidulla spriillä. 

Missään nimessä ei saa käyttää vahvoja ”ei-optiikkaan-tarkoitettu-

ja” liuottimia sillä ne saattavat liuottaa pois kalvoja yms. pinnoittei-

ta

- puhdistuspuikoilla puhdistetaan vaikeissa paikoissa oleva lika

- jos ei muuten onnistu, voidaan peili/linssi irroittaa puhdistusta 

varten

- varoittava optiikan vahingoittumista



Perusterminologiaa (1)

Seeing
- ilmakehän rauhallisuus kaukoputken läpi katsottuna

- seeingin vaihtelu näkyy okulaarin kuvassa selvänä 

aaltoiluna

- näkyy erityisesti havaittaessa Kuuta, planeettoja ja Au-

rinkoa

- ei haittaa juurikaan syvän taivaan kohteiden havaitsemis-

ta

- paras seeing on zeniitissä ja huonoin horisontissa

- huono seeing voi johtua lämpimästä kaukoputkesta



Perusterminologiaa (2)

1. Erittäin hyvä seeing

2. Hyvä seeing

3. Normaali seeing

4. Huono seeing

5. Erittäin huono seeing

Auringon reunassa ei esiinny väreilyä. 

Pinnan rakeisuus näkyy selvästi

Pientä väreilyä Auringon pinnalla

Auringon pinta suht rauhallinen. Reuna 

väreilee jonkin verran

Pienet pilkut katoavat näkyvistä. Reuna 

väreilee voimakkaasti

Pilkkujen havaitseminen vaikeaa 

epäterävyyden vuoksi

Päivällä

Tähdet eivät tuiki. Kaukoputkessa 

kohde tarkka. Kuun pinta ei väreile

Kohde väreilee ajoittain kaukoputken 

näkökentässä

Pienten yksityiskohtien erottaminen 

alkaa vaikeutua. Pientä tasaista 

väreilyä

Tähdet tuikkivat taivaalla. Kohde 

hyppii kaukoputken näkökentässä

Tuikkiminen voimakasta. Havaitse-

minen kaukoputkella vaikeaa

Yöllä



Perusterminologiaa (3)

Läpinäkyvyys
- läpinäkyvyys sitä parempi mitä puhtaampi ilma on

- päivällä parhaimmillaan taivas voimakkaan syvän 
sininen ja yöllä taivas on tumma ja himmeitä tähtiä 
näkyy paljon

- parhaimmillaan syksyllä ja keväällä sekä heti sateen 
jälkeen, kun ilma on puhdistunut

- talvella pakkasutu heikentää läpinäkyvyyttä

- suorassa yhteydessä siihen kuin himmeitä tähtiä 
näkyy

- Syvän taivaan havaitsijan kirous



Perusterminologiaa (4)

1. Erittäin hyvä läpinäkyvyys

2. Hyvä läpinäkyvyys

3. Normaali läpinäkyvyys

4. Huono läpinäkyvyys

5. Erittäin huono läpinäkyvyys

Taivas kirkas ja syvän sininen

Suurin osa taivaasta kirkasta. Hori-

sontin lähellä taivaan väri haalenee

Taivas normaalin vaalean sininen

Taivas sameahko, kauttaaltaan hienon 

udun peitosta

Taivas udun peitossa. Aurinko näkyy 

epäterävänä

Päivällä

Tähdet erittäin kirkkaita horisonttiin 

asti

Korkealla olevat tähdet kirkkaita, 

horisontissa jonkin verran sameutta

Taustataivas vaalentunut. Himmeät 

kohteet eivät näy enää horisontissa

Taivas kauttaaltaan samea. Kohteita 

näkyy kuitenkin zeniittiä alempana

Tähdet hyvin sameita ja näkyvät vain 

lähellä zeniittiä

Yöllä



Perusterminologiaa (5)

Rajamagnitudi
- ilmaistaan miten himmeitä tähtiä taivaalla näkyy

- voidaan arvioida myös läpinäkyvyyttä

- kertoo himmeimmän paljain silmin näkyvän tähden 

kirkkauden eli magnitudin

- voidaan määrittää mm. laskemalla tähtien lukumää-

rä tietyllä alueella

- mm. otavan kauhan tienoilla on eräs hyvä kohta määri-

tykselle



Perusterminologiaa (6)

Ekstinktio
- tähden valon himmeneminen ilmakehässä

- valo imeytyy ja siroaa ilmakehässä

- voimakkainta lähellä horisonttia ja heikointa zenii-

tissä

- Kuun näyttää punaiselta horisontin tuntumassa

- punaiset säteet läpäisevät parhaiten ilmakehän



Perusterminologiaa (7)

Skintillaatio
- tähden valon tuikkimista

- aiheutuu ilmakehän virtauksista ja tiheydeltään eril-

laisista ilmakerroksista

- tähden valo poikkeutuu ”matkalla” ilmakehän 

lävitse

- voimakkainta horisontissa

- kertoo rauhattomasta ilmakehästä

- joudutaan käyttämään pienempiä suurennoksia



Perusterminologiaa (8)

Refraktio
- eli valon taittuminen ilmakehässä

- kohottaa näennäesesti tähden sijaintia

- mm. Kuu ja Aurinko voivat vielä näkyä kokonaan vaikka 

olisivatkin jo osittain laskeneet

- riippuu ilman tiheydestä

- … joka riippuu paineesta ja lämpötilasta

- suuri paine, matala lämpötila             suuri refraktio

- ei vaikuta juurikaan havainnointiin



Havaintokohteet (1)
Aurinko



Havaintokohteet (2)

- Aurinkoa ei saa havaita ilman 
asianmukaista suodinta

- helppo löytää ja ainoa tähti mistä 
voimme tehdä kunnon havaintoja

- voidaan havaita valoisassa ja ke-
sällä. Hyvä päivähavainto kohde

- voidaan havaita pienillä putkilla

- havaintokohteita:
- auringonpilkut ja niiden kehitys

- planeettojen ylikulut (harvinaisia)

- auringonpimennykset

- pinnan ”rakeisuus” ja protuberanssit 
(H-Alpha suotimella tai kaukoput-
kella)



Havaintokohteet (3)



Havaintokohteet (4)
Kuu



Havaintokohteet (4)

- Kuun vaiheen havaitseminen 

paljain silmin

- maatamon havainnointi

- päiväkuu

- Kaukoputkella mielenkiintoisin 

kohta on ns. terminaattori joka on 

valon ja varjon raja

- havaintokohteita:

- meret ja ylängöt

- kraaterit

- kuunpimennykset

- tähdenpeitot eli okkultaatiot

- täysikuu tylsä havaittava

- helppo kuvauskohde



Havaintokohteet (5)
Merkurius



Havaintokohteet (6)

- vaikea havaittava, koska niin lä-

hellä Aurinkoa

- pitää olla varovainen jos havaitsee 

kaukoputkella

- ei näy juurikaan muuta kuin vaihe

- kuva yleensä väreilevä koska koh-

de on alhaalla

- päivähavainnot myös mahdollisia

- parhaat havainnot voi tehdä joko 

ennen Auringon nousua tai heti 

laskun jälkeen



Havaintokohteet (7)



Havaintokohteet (8)
Venus



Havaintokohteet (9)
- Venus kirkkaimpia havaintokoh-

teita Auringon ja Kuun ohella

- lähellä Aurinkoa, mutta paremmin 

havaittavissa kuin Merkurius

- vain vaihehavaintoja visuaalisesti

- valokuvaamalla myös pilviä

- paras havaita ennen Auringon 

nousua tai heti laskun jälkeen



Havaintokohteet (10)
Mars



Havaintokohteet (11)
- Mars on erittäin monipuolinen ja 

mielenkiintoinen kohde havaita

- etäisyys Maasta vaihtelee ja sen 

myötä myös planeetan näkyvyys

- havaittavia kohteita:

- jääpeitteen muuttuminen

- tummat ja vaaleat alueet

- pölymyrskyt

- vaihehavainnot

- haastava ja mukava kuvauskohde

- suosittu piirroskohde



Havaintokohteet (12)
Jupiter



Havaintokohteet (13)

- Suuri planeetta ja lähes aina hyvin 

näkyvissä

- ehdottomasti kuvatuin planeetta 

harrastajien piirissä

- paljon havaittavaa

- pilvivyöhykkeet jotka muuttuvat 

havaintosession aikana

- kuut ja niiden okkultaatiot

- piirroshavainnot yleisiä

- voidaan havaita pienilläkin putkil-

la



Havaintokohteet (14)
Saturnus



Havaintokohteet (15)

- tunnetuin planeetta

- renkaat näkyvät jo hyvinkin pie-

nellä havaintovälineellä

- havaittavia kohteita:

- itse planeetta ja sen ”pilvet”

- renkaat ja niiden rakenne

- kuut

- yksi kuvatuimmista kohteista

- todennäköisesti toinen kohde 

Kuun jälkeen mitä aloitteleva ha-

vaitsija havaitsee



Havaintokohteet (16)
Uranus, Neptunus ja Pluto



Havaintokohteet (17)

- Uranus ja Neptunus lähinnä vain 

suurilla kaukoputkilla

- näkyvät vihertävänä ja sinertävänä 

kiekkoina

- Uranuksen voi havaita paljain silmin 

tähtimäisenä

- Pluto pelkästään suurilla kauko-

putkilla ja silloinkin tähtimäinen

- ei mitään piirteitä mitä havaita, 

värin lisäksi.

- vähän havaittuja ja varsinkin Plu-

to on ns. kuriositeettihavainto



Havaintokohteet (18)
Asteroidit



Havaintokohteet (19)

- tähtimäisiä kohteita joiden paikka 

taivaalla muuttuu koko ajan

- joitakin voi havaita jopa paljain 

silmin hyvissä olosuhteissa

- jonkin verran valokuvaushavain-

toja



Havaintokohteet (20)
Kaksoistähdet



Havaintokohteet (19)

- taivaan tähdistä yli puolet on kak-

soistähtiä

- yleensä aloittelevan harrastaja 

kohteita, koska niitä on helppo 

löytää

- voidaan testata kaukoputken ero-

tuskykyä



Havaintokohteet (21)
Muuttuvat tähdet



Havaintokohteet (22)

- kirkkaus vaihtelee ajan kuluessa

- voi olla minimissään jopa tunnin 

luokkaa

- jopa usean magnitudin luokkaa

- paljain silmin voi havaita joitakin 

muuttujia

- kiikareilla satoja ja kaukoputkella 

useita tuhansia

- muuttujan kirkkautta verrataan 

lähellä oleviin ”vakiotähtiin”

- erittäin tärkeitä tutkimuskohteita 

harrastajille ja tutkimukselle on 

kysyntää!



Havaintokohteet (21)
Komeetat eli pyrstötähdet



Havaintokohteet (22)

- voivat tulle mistä suunnasta tahansa

- lyhyt- ja pitkäjaksoisia komeettoja

- vuosittain löydetään toistakymmentä 
komeetta
- SOHOn kuvista lisäksi paljon enemmän

- suurin osa harrastajien löytämiä!

- enimmäkseen himmeitä
- paljain silmin näkyvä kerran 2…3 
vuodessa

- todella kirkkaita vain kerran 20 vuodessa

- mielenkiintoisia havaita koska 
muuttuvat ajan kuluessa

- ammattilaisten tutkimuksen kohteena 
juuri nyt
- Deep Impact –luotain Tempel 1 -
komeettaan



Havaintokohteet (23)
Syvä taivas



Havaintokohteet (24)

- havainnoin syy ja merkitys

- paljon havaintokohteita ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin

- galaksit: hienoja kohteita joista kymmeniä on jo pienellä putkella 

havaittavissa. Jokainen on lähes erilainen. Paljon havaittavaa.

- tähtijoukot: mielenkiintoisia kohteita joista jokunen näkyy jo 

paljain silmin. Kaukoputkella erittäin mukavia havaita

- pallomaisia ja avoimia

- kaasusumut: kauniimpia tähtitaivaankohteita joissa jokaisessa on 

paljon havaittavaa rakennetta yms.

- pimeät sumut, heijastussumut, emissiosumut, planetaariset sumut ja 

supernovajäännökset

- linnunrata: upea paljain silmin havaittava ”kohde”

- parhaimmillaan syksyllä, kun ei ole vielä lunta maassa



Havaintokohteet (25)



Kuinka löydän kohteet? (1)

Kaukoputki havaintokuntoon!



Kuinka löydän kohteet? (2)

Tähtihyppely
- etsitään kohde siirtämällä kaukoputken näkökenttää 

tähdestä toiseen kunnes ollaan lähellä haluttua koh-

detta



Kuinka löydän kohteet? (3)

kirkkain kvasaari, 3C272



Kuinka löydän kohteet? (4)

Helpot aloittelijan kohteet
- Messier 13, pallomainen tähtijoukko Herkuleessa

- Messier 31, Andromedan galaksi Andromedaassa

- Messier 42, Orionin suuri kaasusumu Orionissa

- Messier 45, Seulaset, avoin tähtijoukko 

- Kuu

- Aurinko

- Planeetat

- Jupiter, Saturnus, Mars ja Venus

- satelliitit


