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MurtoIsten kylän 
aVaruustutkIMuskeskus 
(oBserVatorIo)

opetuskäyttö
tähtitieteen koulutus ja tutkimus. kaukoputki, radioteleskoop-
pi, CCD-kamera, mahdollisuus kauko-ohjattuun tähtien tark-
kailuun. omistaa jyväskylän sirius ry.

kuvaus
hankasalmen observatorio on ollut toiminnassa vuodes-
ta 2006 lähtien. hankasalmen avaruustutkimuskeskus tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuudet tähtiharrastukselle ja tähtitaivaan 
tutkimukselle. suurella tähtikaukoputkella on mahdollista näh-
dä omin silmin kuun ja planeettojen lisäksi myös himmeitä 
tähtisumuja ja galakseja. etäkäytön myötä käyttäjiä tullee koko 
maasta ja ulkomailtakin. observatiorio on mukana kansallisissa 
ja kansainvälisissä havaintokampanjoissa.

kaksikerroksisessa tähtitornirakennuksessa on sisätiloja 36 m2 
alakerrassa ja 9 m2 katolla kuvun alla. observatoriossa on  CCD-
kamera, jolla pystytään ottamaan kuvia hyvinkin himmeis-
tä kohteista. esimerkiksi muuttuvia tähtiä voidaan mitata au-
tomaattisesti, kun tietokone ohjaa kaukoputkea ja kameraa ja 
mittaa kohteen kirkkauden kuvista.

suunnattavalla lautasantennilla varustettu radioteleskooppi 
mittaa avaruudesta tulevaa radiosäteilyä. sillä voidaan havaita 
muun muassa auringon purkauksia ja kartoittaa linnunradan 
vetypilviä. optista kaukoputkea ja radioteleskooppia voidaan 
käyttää Internetin kautta. Myös laitteiden käynnistys, sammu-
tus sekä tähtitornin kuvun liikuttelu tehdään etäyhteyksin.

havaintoja voidaan tehdä myös lähettämällä pyyntöjä tietoko-
neelle, joka tekee havainnot ja lähettää tulokset. tietokonetta 
voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja kansainvälisen yhteis-
työn laajentamisessa. 

koulurakennuksesta on kunnostettu yksi luokkahuone ohjaus-
keskukseksi. koulun keittiö ja sosiaalitilat on saatettu käyttö-
kuntoon. havaintotoiminnan myötä koulurakennus on säilynyt 
aktiivisessa käytössä. paikka on mahdollinen luokkaretki- tai 
leirikoulukohde.
 
saavutettavuus ja varusteet
observatorio sijaitsee Murtoisten kylässä vanhassa koulussa 
tien nro 446 läheisyydessä. etäisyys aseman kylästä 10 km, kir-
konkylästä 22 km ja jyväskylästä 50 km. sijaintipaikka on edul-
linen, koska läheisyydessä ei ole valonlähteitä.

lähteet
http://www.ursa.fi/yhd/sirius/ >hankasalmi
http://yle.fi/uutiset/hankasalmella_havainnoidaan_avaruu-
den_ihmeita/2859026
http://www.jenergialehti.fi/index2.php?id=18&articleId=149&
type=8
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http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Niemisjarvi/linnut.htm
http://www.ursa.fi/yhd/sirius/sivut/sivu.php?id=2&sub=55
http://yle.fi/uutiset/hankasalmella_havainnoidaan_avaruuden_ihmeita/2859026
http://yle.fi/uutiset/hankasalmella_havainnoidaan_avaruuden_ihmeita/2859026
http://www.jenergialehti.fi/index2.php?id=18&articleId=149&type=8
http://www.jenergialehti.fi/index2.php?id=18&articleId=149&type=8

