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Korkeuden kanssa ei ole ongelmia, ellei satu olemaan NBA-tason koripalloilija.

O lipa käytössä kiikari, kaukoputki 
tai kamera, etenkin yötaivaan al-
la jokainen niistä kaipaa alleen 
tukevat jalat. Olisi kätevää, jos tu-
lisi toimeen yhdellä ainoalla jalus-

talla useamman sijasta. Uusi Fotomaten ja-
lusta alkaa monikäyttöisyydessään lähennel-
lä ideaalia. 

Jo ensi vilkaisu antaa mielikuvan laadusta. 
Tuplaputkiset alumiinijalat tuovat mieleen 
omat Yle-ajat 1990-luvulla. Vaikutelma ei ole 
ollenkaan virheellinen, sillä jalusta sopii 
erinomaisesti myös videokuvaukseen. 

kÄYTTöTaPa 1:  
kIIkaRI

Jalustan korkeuden kanssa ei pidemmällä-
kään harrastajalla ole ongelmia, ellei satu 
olemaan NBA-tason koripalloilija. Maksimi-
korkeus on peräti 197 senttimetriä eli puo-
 lisen metriä enemmän kuin useimmissa 
kamera jalustoissa. 

Sovitteen kanssa kiikarin saa hieman yli 
kahden metrin korkeuteen. Havaitsija voi 
seistä suorana, vaikka katselisi lähelle tai-
vaanlakea. 

Jos jalustan venyttää äärimmilleen, se ei 
kuitenkaan ole läheskään yhtä tukeva kuin 
jättämällä jalkojen kolmannet elementit ai-
nakin osittain avaamatta. Useimmille kor-
keutta on silloinkin riittämiin.  

Kiikari – tai kamera tai kaukoputki – kiin-
nitetään jalustaan viistoreunaisella kiskolla 
eli lohenpyrstöllä, mutta valitettavasti se ei 
ole standardikokoa. Olisikin liian helppoa, 
jos vaikkapa omalla kiinnityskiskolla varus-
tetun kaukoputken saisi suoraan jalustan 
nokkaan.

Jalustalla on kantavuutta peräti kahdek-
san kiloa, joten nelikiloinen 20 × 90-jätti-
 kiikari ei aiheuttanut minkäänlaisia ylimää-
räisiä tutinoita. 

Kylmällä kelillä jalustan videopäässä on 
sama ongelma kuin muissakin vastaavissa 
välineissä: alhainen lämpötila jäykistää vai-
mennuksen. Tässä tapauksessa siihen riitti 
lähelle nollaa laskenut elohopea. Kysymys-
merkiksi jäi, miten parinkymmenen asteen 
pakkanen olisi liikkuvuuteen vaikuttanut. 

Jalustan yläosa kääntyy kiristettävän pal-
lonivelen varassa. Kääntövara ei kuitenkaan 
ole kovin suuri. Jalustasta ei siis saa ”semi-
ekvatoriaalista” siten, että taivaan kierto-
 liikettä voisi seurata kääntämällä videopää-
tä pelkästään pystyakselinsa suhteen.

Tähän liittyykin jalustan ehkä pahin puu-
te. Kun videopää jäykistelee kylmässä, pallo-
nivel on kiristettävä tosi tiukalle tai se kään-
tyy videopään sijasta. Riesa ei periaatteessa 

ole iso, mutta jos sekä jalustan että sen 
yläosan on asettanut tarkasti vaateriin, 

säätö menee uusiksi.

MaRkUS HoTakaINEN on 
tähtitieteeseen erikoistunut 

tiedetoimittaja ja tietokirjailija. 

Fotomate VT-680-222-jalusta  
ja videopää

Jokapaikanhöylä
Neljä yhden hinnalla on yleensä liian hyvä tarjous 
ollakseen totta. Fotomaten uusi jalusta kuitenkin lupaa 
kannatella havaintolaitetta kamerasta kaukoputkeen. 

Fotomaten kantavuus riittää hyvin pienelle 
ja vähän isommallekin kaukoputkelle. 
Kuvassa jalustaan on kiinnitetty Bresserin 
70-millinen linssikaukoputki.

Jalustan videopää on omiaan  
videokuvausta varten, vaikka kylmällä 
kelillä nestevaimennus hieman hyytyykin. 
Käyttöä helpottaa palautusjousi, joka 
pyrkii kääntämään videopään aina 
vaaka-asentoon, vaikka kiristysruuvi jäisi 
tiukkaamatta.
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Korkeuden kanssa ei ole ongelmia, ellei satu olemaan NBA-tason koripalloilija.

kÄYTTöTaPa 2:  
kaUkoPUTkI

Fotomaten kantavuus ja tukevuus ovat sitä 
luokkaa, että kaukoputkistakin esimerkiksi 
Sky-Watcherin pienemmät Skymaxit pysyvät 
kiltisti jalustalla. Painonsa puolesta siihen 
käy jopa 15-senttinen putki. 

Vaikka 15-senttisellä Skymax-150:llä ei ole 
pituutta kuin nelisenkymmentä senttiä, al-
kaa vääntömomenttia olla jo sen verran pal-
jon, ettei tähtien katselu ole enää mukavaa. 
Näkymä tutisee herkästi.

Pahamaineisissa markettikaukoputkissa 
on puolestaan optiikassakin yleensä toivo-
misen varaa, mutta niiden ylivoimaisesti 
heikoin lenkki on rimpula jalusta. 

Kunnollinen jalusta ei tee huonosta ha-
vaintovälineestä hyvää, mutta Fotomaten 
tukevaan kolmijalkaan kiinnitetty kehnom-
pikin kaukoputki avaa maailmankaikkeu-
den toisella tavalla kuin tuulessa huojuva ja 
jokaisesta kosketuksesta varttitunnin vapi-
seva hökötys.

kÄYTTöTaPa 3:  
DIgIJÄRkkÄRI

Kamerakäytössä jalustan ongelmana on, et-
tä videopää kääntyy vain vaaka- ja pysty-
suunnassa. Kameraa ei saa kallistettua sivu-
suunnassa eikä käännettyä pystykuvaus-
asentoon. Hätä ei kuitenkaan ole tämän 
näköinen.

Jos varusteista sattuu löytymään ylimää-
räinen kiikarisovite tai juuri sillä hetkellä se 
ei ole kiinni kiikarissa, kameran voi asettaa 
sen avulla kiinnityskiskoon ”kyljelleen”. 

Mikäli kameran haluaa saada vaaka- ja 
pystykuvan välille mielivaltaiseen asentoon, 
sovitteen voi kiinnittää jalustaan siten, että 
kamera on videopäähän nähden sivuttain. 
Silloin kuvauskulma on valittavissa vapaas-
ti.

Toinen, ahkeralle kuvaajalle kätevämpi 
vaihtoehto on kiinnittää kiskoon kuulanivel. 
Silloin kameraa saa käänneltyä vaivatta mi-
hin asentoon tahansa. 

Jos jalustaa käyttää sekä katseluun että 
kuvaamiseen, kannattaakin hankkia toinen 
kiinnityskisko, jotta välttyy jatkuvalta ruu-
vailulta. 

kÄYTTöTaPa 4:  
vIDEokaMERa

Tukeva jalusta ja videopää on yhdistelmä, jo-
ka on kuin tehty videokuvaukseen – niin 
kuin alkujaan onkin. Reilusti säädettävän Ku
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Jalustassa riittää korkeutta 
pidemmällekin holjopille. 
Kiikarin saa tarvittaessa yli 
kahden metrin korkeuteen.

Fotomate  
VT-680-222
■  Ursassa 328 € 
■  Jäsenhinta 295 €
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korkeutensa ansiosta jalustan kanssa on 
helppo kuvata sekä etsimeen katsoen että 
näyttöruudun avulla. 

Yläkulmasta kuvaaminen onnistuu erin-
omaisen hyvin, mutta maan tasalle jalustal-
la ei valitettavasti pääse. Jos harrastaa luon-
non ja erityisesti pikkuötököiden kuvausta, 
se on aikamoinen puute. Kokoonpantunakin 
jalustalla on korkeutta 93,5 senttiä, joten ka-
mera jää melko ylös. 

Sujuvaa panorointia ja tilttejä ajatellen vi-
deopään kääntösanka saisi olla hieman pi-
dempi. Silloin tuntuma olisi parempi ja pie-

Jalustassa on kaksi vesivaakaa, eikä se ole yhtään liikaa.

ne on helppo saada tiukalle. Alkuunsa 
 ruuvien sijoittelu hieman hämää, sillä ne ovat 
kiinni jalkojen keskimmäisissä elementeis - 
sä. 

Kun keskimmäistä elementtiä venyttää, 
ruuvi liikkuu putkien mukana. Alinta ele-
menttiä avattaessa ruuvi ei liikukaan muka-
na, sillä se on kiinni keskimmäisessä putkis-
tossa.

Tarkemmin ajateltuna ja kokeiltuna rat-
kaisu on toimiva. Tällä tavoin kiristysruuvit 
ovat aina yhtä kaukana toisistaan, mikä hel-
pottaa niiden hapuilua pimeässä. 

net liikkeet helpompia hallita. Nyt erityises-
ti kameran hitaasta kääntämisestä tulee 
helposti nykivää.

Hyvä puoli on, että sangan voi sijoittaa 
joko oikealle tai vasemmalle. Videopään 
kummallakin puolella on samanlainen uri-
tettu hahlo, johon sangan kiinnityskappa-
leen saa kiristysruuvilla.    

SÄÄDöT koHDIllEEN

Jalkojen kiristysruuvit ovat kiitettävän kook-
kaat. Koverasivuisen kolmion muotoisina   

Koko videopää kääntyy 
pallonivelen varassa.  
Videopää kääntyy vain 
kahdessa suunnassa, 
mikä rajoittaa 
valokuvaamista. Silti 
pystykuvauskin onnistuu, 
kun vähän kikkailee.  
Pitkä kiinnityskisko 
pysyy lujasti paikoillaan 
eikä päästä kameraa 
liikkumaan.

Kaksi libelliä lisää jalustan säätömahdollisuuksia.

Kuljetusta varten jalat saa napsautettua yhteen klipsin avulla.

Jalkojen kiristysruuvit ovat  
kookkaat, ja niistä saa tukevan 
otteen. Ruuvien sijoittelu helpottaa 
jalustan käyttöä yön pimeydessä.
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Pikatestissä:
Marrattin ”Four Draw Telescope”
TEkSTI MaRkUS HoTakaINEN

■ Harvoin pääsee testaamaan yli  
150 vuotta vanhaa havaintolaitetta. 
Jos kaukoputkessa on sekä mahon-
kia että messinkiä, se ei voi olla ihan 
huono. 

Testissä olleen ”merirosvokauko-
putken” on tehnyt John Symonds 
Marratt. Tarkka valmistusvuosi ei ole 
tiedossa, mutta putkeen on kaiverret-
tu osoite 63 King William Street, Lon-
don Bridge, missä yrityksen toimitilat 
olivat vuosina 1845–59.

Kaukoputkien lisäksi Marratt val-
misti muitakin instrumentteja, esi-
merkiksi kiikareita ja ilmapuntareita. 
Marratt and Ellis toimii edelleen op-
tikkoliikkeenä.

Kaukoputken polttoväli on ulkoi-
sesti mitattuna noin 95 senttiä ja ob-
jektiivin halkaisija viisi senttiä, joten 
valovoimaksi tulee vaatimaton f / 19. 
Ja sen kyllä huomaa, kun kurkkaa 
okulaariin. Koko taivaanpallon vii-
denneksi kirkkain tähti Vega on vain 
suhteellisen vaatimaton valopiste. 

Yhdentoista vuorokauden ikäinen 
Kuu sen sijaan on kaikessa loistossaan 
kaukoputken läpi katsottuna kirkkau-
deltaan juuri passeli.

Tummien merien ja vaaleiden ylän-
köalueiden kontrastiero on sopiva. 
Kautta Kuun näkyy hyvin yksityis-
 kohtia. Kauempana yön ja päivän raja-
 linjasta varjoja ei erotu, mutta kirk-

kausvaihtelut ja esimerkiksi kraatte-
reiden säteet sitäkin paremmin.  

Kuuta katsellessa tulee selvästi 
näkyviin kaukoputken voimakas kro-
maattinen aberraatio eli värivirhe. Il-
man tarkempia testejä näyttäisi siltä, 
että putken Akilleen kantapää on ni-
menomaan okulaari. Kun Kuuta katse-
lee siten, että se on lähellä okulaarin 
tarjoaman näkökentän laitamia, reu-
noilla näkyy hyvin voimakas punerrus.

Kaukoputken näkökenttä on juuri 
sen suuruinen, että Plejadit mahtuu 
siihen kokonaisuudessaan. Tässäkin 
tulee jälleen esiin kehno valovoima. 
Avoimen joukon tähdet näkyvät kyl-
lä nätteinä valopisteinä, mutta ikään 
kuin suotimen lävitse. Erityistä lois-
tetta ei joukossa ilmene.

Suurennusta kaukoputkessa ei ker-
rota, mutta se on sitä luokkaa, ettei 
Joutsenen kuulu kaksoistähti Albireo 
aivan erotu kahtena. Tosin asiaan 
saattaa vaikuttaa myös sen vaatima-
ton korkeus luoteisesta horisontista.

Kaukoputken mukana on pöytä-
 jalusta, mutta se on tarkoitettu 
enemmän kirjastokäyttöön kuin täh-
tien katseluun. Tosin hyllyssä tämä 
havaintolaite on aikoinaan mennyt 
aika lailla haaskoon, koska kyllä sillä 
kelpaa puutteistaan huolimatta tai-
vasta katsella. ●

 

Jalustassa on kaksi vesivaakaa, eikä se ole yhtään liikaa.

Jalustassa on peräti kaksi pyöreää vesivaa-
kaa eli libelliä, eikä se ole yhtään liikaa. Toi-
sella libellillä saa asetettua jalustan täsmäl-
leen pystyasentoon. Jos jalkojen pituuden 
säätämisen kokee hankalaksi, videopään 
libellillä saa vaatrattua pelkän jalustan ylä-
osan, kunhan alusta ei ole kovin kalteva.

NIPPElIT löYTÄvÄT PaIkkaNSa

Jalustan tukevuutta lisää se, että jalat ovat 
kiinni toisissaan ylimmän elementin ala-
päästä. Kolmen tukitangon liitoskohta ei 
kuitenkaan vaikuta kovin lujatekoiselta, jo-
ten siihen ei parane kohdistaa suurta rasitus-
ta.

Kiinnityskiskossa on kaksi ruuvia, perus-
kokoinen kameraa tai kiikarisovitetta varten 
sekä isompi esimerkiksi kookasta kuula-
 niveltä tai kinopäätä varten. Tarpeeton ruu-
vi kannattaa ottaa pois, jottei se ole tiellä. Se 
on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Ruuvit liukuvat kapeassa raossa, jonka 
toisessa päässä on kumitulppa. Kun sen ir-
rottaa, saa ruuvit pois hahlostaan. Siinä ei 
ole vielä mitään ongelmaa, mutta tiukan 
kumi tulpan tunkeminen paikalleen on rai-
vostuttavan hankalaa. 

Kiinnityskiskon kiristysruuvin paikalle ei 
tietenkään ole kovin paljon vaihtoehtoja. 
Kun se on sijoitettu keskelle videopään ylä-
reunaa, sen kääntäminen on tietyissä tilan-
teissa hankalaa. 

Kiikarisovitteen ja pienen kaukoputken 
kanssa ei tule ongelmia, mutta järjestelmä-
kameran ja erityisesti isokokoisen video-
 kameran alaosa voi tulla pahasti tielle. Kun 
kiskossa oleva kiinnitysruuvi on liikutelta-
vissa, kannattaa miettiä, mihin kohtaan ka-
meran sijoittaa.

Jalusta painaa viisi kiloa, mutta kanniske-
lua helpottaa hintaan sisältyvä tukeva kanto-
laukku. Jos siitä oikein hakemalla hakee 
huomautettavaa, vetoketjulla voisi olla 
enemmän mittaa, jotta laukun saisi auki pi-
demmältä matkalta. Nyt jalustan asettami-
nen laukkuun tuntuu vähän tunkemiselta.

Selkeä plussa on, että laukussa on sekä 
kantokahva että säädettävä olkahihna. Si-
vussa on myös vetoketjullinen pikkutasku 
vaikkapa ylimääräiselle kiinnityskiskolle tai 
pienelle taskulampulle.

Kantolaukusta huolimatta liki metrin mit-
taista jalustaa ei voi luonnehtia matkakäyt-
töön sopivaksi – ei ainakaan siinä tapauk-
sessa, että on liikkeellä lentäen. Silloin jalus-
tan joutuisi laittamaan ruumaan meneviin 
matkatavaroihin, mihin laukun tarjoama 
suoja ei riitä. ●
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Vuoden 1850 tienoilla 
valmistetulla 

kaukoputkella on huolella 
viimeistelty 

säilytyslaatikko.


