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1 Yhteenveto hankkeesta 
Tähtitieteen  harrastusyhdistys  Turun  Ursa  ry  omistaa  Paimion  Kevolassa
sijaitsevan tähtitornin. Ympäröivien kiinteistöjen omistusjärjestelyiden myötä
kulku tähtitornille oli vaikeutunut, eikä se soveltunut yleisöryhmille ja huonosti
harrastajille  itsellekin.  Hankkeen  tärkeimmät  kohteet  olivat  portaiden
rakentaminen  parkkipaikalta  tähtitornille,  Yrjö  Väisälän  valokuvauskau-
koputken tähtitornin kuvun huolto ja nykyisten laitteiden ja rakennusten huolto.
Vanhan nk. zeniittitornin katto muutettiin pyöriväksi kuvuksi ja sinne hankittiin
moderni  kaukoputki  oheislaitteineen.  Pihapilarin  ympärille  rakennettu
havaintosuoja mahdollistaa harrastajien omien kaukoputkien käytön.

Varsinais-Suomessa yleisölle suunnattuja tähtinäytöksiä pitävät Turun Ursa ry
Turussa  Iso-Heikkilän  tähtitornilla  ja  Salon  seudun  Ursalo  ry  Halikon
vesitornin päällä. Molemmat paikat ovat kaupunkien keskustoissa valosaasteen
ympäröiminä.  Kevolan  tähtitorni  on  Varsinais-Suomen  ainoa  harrastus-
yhdistysten  käytössä  oleva  tähtitorni,  joka  on  taajamien  valosaasteen
ulkopuolella.  Uudistusten  jälkeen  Kevolan  tähtitornilla  pystytään  pitämään
näytöksiä  ryhmille  ja  vuosittain  muutamia  suurelle  yleisölle  tarkoitettuja
näytöksiä.  Turun  yliopiston  Tuorlan  observatorion  yleisöplanetaario  ja
harrastusyhdistysten  tähtinäytökset  täydentävät  toisiaan:  planetaariossa
katsotaan  simuloitua  tähtitaivasta  sisällä  ja  tähtinäytöksissä  yleisö  pääsee
katsomaan  omin  silmin  kaukoputkella.  Harrastajat  tekevät  myös
havaintoyhteistyötä ammattilaisten kanssa.

Hanke toteutettiin Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n yhteistyönä,
kustannuksista vastasi Turun Ursa ry. Varsin-Hyvä ry tuki hanketta alueellisena
Leader-ryhmänä.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 81 990 euroa, josta julkisen tuen osuus oli 75 %.
Hankkeen  sisällä  rakentamisen  osuus  kasvatettiin  22 700  euroon  ja
laiteinvestointi  pienennettiin  59 290  euroon.  Hankkeen  toteutukselle
myönnettiin  pidennystä  31.12.2014  asti.  Kaukoputki  ja  jalusta  hankittiin
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Paimion kaupungin myöntämällä väliaikaisella rahoituksella. Laitteisto saapui
8.12.2014 ja asennettiin paikoilleen 14.12.2014.

2 Raportti
2.1 Toteutus 2010

Ajalla 17.5. – 6.10.2010 tehtiin yhteensä 1 767 talkootyötuntia, joiden aikana
toteutettiin seuraavat osuudet:

– Maastoportaat parkkipaikalta  observatoriolle.  Portaita  on  kahdet:
rinteessä  sijaitsevat  42 askelmaa pitkät  ja 1,5 metriä  leveät  portaat  ja
lämpimän  rakennuksen  vieressä  pienemmät  5:n  askelman  portaat.
Rakennusmateriaalina on käytetty painekyllästettyä puuta (50×100 mm,
50×200 mm) sekä ruostumattomattomia ruuveja ja kiinnikkeitä.

– Tähtitornin kuvun korjauksessa on uusittu luukkujen tukipuut ja korvattu
luukkujen  lahonneet  osat.  Luukkujen  lahoviat  pystyttiin  havaitsemaan
vasta,  kun luukut  oli  otettu  alas.  Korjaus  ei  ollut  kallis,  mutta  se  vei
paljon aikaa. Lopuksi maalattiin luukut ja osa kuvusta, loput maalattin
kesällä 2011.

– Pihapilarin  ympärille  rakennettiin  liukukattoinen  2,7×2,7  metrin
suuruinen  havaintosuoja.  Havaintosuojan  runko  on  rakennettu
painekyllästetystä  puusta.  Sen  seinät  ja  katon  runko  on  päällystetty
vanerilla, joka myös tuo rakenteeseen jäykkyyttä. Katteena on galvanoitu
pelti.  Katto avataan työntämällä  se ruostumattomia teräskiskoja  pitkin
sivuun. Pilarin päälle on asennettu Turun Ursan Celestron-kaukoputki.
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Lukittavan suojan ansiosta raskasta kaukoputkea ei enää tarvitse kantaa
ja asentaa pihalle jokaisena havaintokertana uudelleen.

– Kuivakäymälä valmistui  lokakuun  lopulla.  Totesimme  uuden
kuivakäymälän  rakentamisen  helpommaksi  kuin  vanhan  korjaamisen.
Tarvikkeet oli ostettu kesän 2010 aikana.

2.2 Toteutus 2011
Ajalla 7.10.2010 – 6.10.2011 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n 17
jäsentä tekivät yhteensä 790 talkootyötuntia, joiden aikana rakennettiin:

– Vuonna 2010 aloitettu kuvun maalaus saatettiin loppuun.

– Lämpimän mökin sisäpinnat maalattiin uudelleen ja lattiaan laitettiin uusi
muovimatto.  Lämpimän  mökin  tilat  saatiin  parempaan  käyttöön,  kun
sisältä  purettiin  lastulevystä  tehty  filmienkäsittelykomero,  jonka
vanhoista seinälevyistä tehtiin säilytyskaappi/apupöytä. Ikkunan puitteet
puhdistettiin, kitattiin ja maalattiin uudelleen.

– Vuodesohvan istuinosa verhoiltiin uudelleen.

– Vanhan  sähköjärjestelmän uusiminen aloitettiin  kaapeliojien kaivuulla.
Matkan  varrella  oli  pari  kallion  harjannetta,  joihin  tehtiin  urat
timanttilaikalla ja poralla. Kaapeliojaan asennettiin maadoituskupari sekä
suojaputkien sisälle sähkö- ja datakaapelit.
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– Zeniittitornin huolto  aloitettiin  uusimalla  alakerran  lattia  ja  ulko-oven
kynnys.

– Väisälän  kaukoputken seurantakoneisto  huollettiin  ja  säädettiin
uudelleen,  nyt  satojen  kilojen  painoinen  kaukoputki  liikkuu
sormivoimin.  Uudet  moottoriohjaimet  ostettiin  laitehankinnan  osana.
Uudet  ohjaimet  tukevat  guider-kameraa  ja  käsiohjainta.  Kaukoputken
huurreputki maalattiin uudelleen. Peilin alumiinipinnan todettiin olevan
hyvässä kunnossa.

– Lokakuussa ostettiin itsenäinen  ohjauskamera ja  sen  kaukoputki, jotka
asennettiin  Celestronin  päälle  liukukattoiseen  havaintosuojaan.  Ilman
aktiivista seurausta  tähtien kuvat  venyvät  seurannan virheistä  johtuen.
Ohjauskamera  ottaa  kuvia  jatkuvasti  noin  sekunnin  valotuksella  ja
kameran ohjelmisto vertaa uusinta kuvaa sarjan ensimmäiseen kuvaan,
ohjaten kaukoputken seurantakoneistoa suuntaustähden paikan virheen
mukaan.  Tällä aktiivisella korjauksella  tähtien kuvat  pysyvät  pyöreinä
pisteinä.

2.3 Toteutus 2012
Ajalla 7.10.2011 – 6.10.2012 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n 18
jäsentä tekivät yhteensä 696 talkootyötuntia, joiden aikana rakennettiin:

– Vuoden 2012 aikana tähtitornilla tehtiin täydellinen sähköremontti, nyt
kaikki  pistorasiat  ovat  maadoitettuja  ja  vikavirtasuojilla  suojattuja.
Talkooväki kiinnitti johdot, rasiat ja valaisimet, sähköurakoitsija Janne
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Harmaja teki luvanvaraiset työt ja suoritti tarkastukset, sähköurakoitsija
on päivännyt tarkastuspöytäkirjansa 10.9.2012.

  

– Zeniittitornin yläkertaan  rakennettiin  uusi  lattia  reilusti  betonipilarin
yläpuolelle.  Remontti  on  toteutettu  niin,  ettei  mikään  rakenne  kosketa
uuden kaukoputken alustana olevaa betonipilaria.

– Zeniittitornin  yläkertaan  tulevan  kaukoputken  ja  jalustan  hankinta
viivästyi  tavoitellusta  aikataulusta.  Jotta  toista  laitehankinnan
maksuosuutta ei kuluteta pieneen hankintaan, kohdennettiin vuonna 2012
ostetut ohjauskamera ja sen kaukoputki yhdistyksen muuhun kalustoon.

2.4 Toteutus 2013
Ajalla 7.10.2012 – 6.10.2013 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n 32
jäsentä toteuttivat yhteensä 804 talkootyötuntia, joiden aikana tehtiin:

– Maastoportaat käsiteltiin kyllästysaineella.

– Väisälän tähtitornin lattian kantavat rakenteet uusittiin. Vettä oli  tullut
kallion  halkeamista  lattian  alle.  Kaikki  maa-aines  ja  rakennusjäte
poistettiin  lattian  alta,  uudet  painekyllästetyt  rakenteet  rakennettiin
ulkoseiniin tuettuina. Tornin ympäriltä kaikki kolot tukittiin betonilla ja
muotoiltiin poispäin viettäviksi.

– Väisälän kaukoputki puhdistettiin ja maalattiin.
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2.5 Toteutus 2014
Ajalla 7.10.2013 – 6.10.2014 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n  24
jäsentä tekivät yhteensä 1 405 talkootyötuntia, joiden aikana toteutettiin:

– Yrjö  Väisälän  1931  valmistuneen  suuren  valokuvauskaukoputken
ohjausjärjestelmän tilaus:
Kartoitimme tukiehtojen mukaisesti mahdolliset toimittajat. Kaupallisten
jalustojen valmistajat eivät myy ohjausjärjestelmiään muiden jalustoihin.
Suuriin  kaukoputkiin  rakennetaan  omat  ohjausjärjestelmät,  kun  taas
jälkiasenteiset  ohjausjärjestelmät  on  suunniteltu  pienemmille
kaukoputkille.  AWR  Technology  on  toimittanut  ohjausjärjestelmiä
useisiin  vastaavankokoisiin  vanhoihin  kaukoputkiin  eripuolille
maailmaa, heidän järjestelmästään on kokemusta myös Tähtitieteellinen
yhdistys  Ursa  ry:n  tähtitornilta  Artjärveltä.  AWR  Technologyn
järjestelmäkin  vaati  räätälöintiä,  onneksi  heillä  oli  kokemusta
tehokkaiden kaupallisten moottoriohjainten käytöstä muissa tuotteissaan.
Ohjausjärjestelmän keskusyksikkö ja käsiohjain oli  AWR Technologyn
omaa  tuotantoa.  Varmistuaksemme  järjestelmän  yhteentoimivuudesta,
tilasimme  myös  moottoriohjaimet  ja  moottorit  AWR  Technologyltä,
vaikka  niille  löytyi  vähän  edullisemmat  edustajat  Suomesta.  Suomen
maahantuojilla  pystymme  varmistamaan  varaosien  saannin
myöhemminkin. Laitteisto räätälöitiin toimimaan -25 asteen pakkasessa.
Jotta  käsiohjaimen  näyttö  toimisi  pakkasessa,  on  siihen  lisätty
lämmityselementti.
Väisälän  kaukoputken  uusi  ohjausjärjestelmä  tilattiin  kokonaisuutena
AWR  Technologylta  Iso-Britanniasta  12.12.2013.  Tuolloin  maksettiin
puolet kauppahinnasta ja toinen puoli maksettiin 14.3.2014, kun laitteisto
oli saapunut meille.
AWR  Technology  ei  löytänyt  Iso-Britanniasta  toimittajaa  ylemmän
moottorin pakkasenkestävälle moninapaiselle syöttökaapelille. Suomessa
näille  ns.  robottikaapeleille  on useita  toimittajia.  Polyuretaanieristeiset
robottikaapelit  on tarkoitettu jatkuvaan liikkuvaan käyttöön -30 asteen
pakkasessa,  kun  normaalien  kaapeleiden  eristeet  murtuvat  pakkasessa
taivutettaessa.
Laitteiston vaatimat mekaniikan sovitteet valmistimme itse.

– Zeniittitornin päälle tuleva kuvun runko valmistettiin kevätlukukaudella
2014  Turun  Ammatti-instituutin  metallilinjalla  oppilastyönä.  Kuvun
valmistukseen  osallistui  27  oppilasta  ja  8  henkilökuntaan  kuuluvaa,
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kiitokset kaikille,  erityisesti  opettajille Kari Lehtilä ja Asko Suominen
sekä oppilas Basembe Aginangandolle. Turun Ursan puolelta oli mukana
Mika  Aarnio.  Kupu  pellitettiin  talkoilla  kesällä  2014  ja  nostettiin
paikoilleen lohkoina 27.10.2014.

– Väisälän  tähtitornin lattian  alle  oli  kertynyt  yhä  vettä.  Kesällä  2014
valoimme  täyttöbetonin.  Loppusyksyllä  havaitsimme  betonin  päälle
tulleen vielä vähän vettä, joten valoimme vielä lisäkerroksen.

– Kaukoputken  ja  jalustan  hankinta viivästyi  väliaikaisen  rahoituksen
saantivaikeuksien  takia.  Paimion  kaupunginvaltuusto  hyväksyi
26.9.2013  kaupungin  toimimisen  tilapäisenä  rahoittajana  ja  Paimion
myöntämä  laina  mahdollisti  kaukoputken  hankinnan.  Ensimmäisessä
vaiheessa kilpailutimme kaikkia löytämiämme kaukoputkia ja jalustoja.
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Teknisessä ratkaisussa päädyimme PlaneWaven CDK 17 -kaukoputkeen
ja 10Micronin valmistamaan GM3000HPS -jalustaan. Toisessa vaiheessa
verrattiin eri kauppiaiden tarjouksia em. laitteista. Kaikkien hinnat olivat
sentilleen samat kuin valmistajien Euroopan edustajana toimivan Baader
Planetariumin  hinta,  lisäksi  ainoastaan  Baader  Planetariumilla  oli
kokemusta  em.  laitteiden  räätälöimisestä  kylmiin  olosuhteisiin  mm.
Alaskaan  ja  Antarktikselle  sekä  Norjaan  ja  Venäjälle. Hankkeessa
suunnitellun tähtikuvauskameran rahoitus kului paremman kaukoputken
ja  jalustan  hankintaan,  ELY-keskuksen  Jarmo  Lamminen  hyväksyi
muutoksen 2.9.2014 (liite). Kaukoputki sekä jalusta tilattiin 11.9.2014.

2.6 Toteutus 2014 loppuun
Ajalla 7.10.2014 – 31.12.2014 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun Ursalo ry:n 20
jäsentä tekivät yhteensä 900 talkootyötuntia, joiden aikana toteutettiin:

– Zeniittitornin päälle tehty kupu nostettiin paikoilleen lohkoina 27.10.2014
ja helman kotelointi valmistui marraskuun lopussa. Kuvun viimeistely ja
sisäpinnan  eristäminen  vaativat  lämpimät  säät,  joten  ne  jäävät  kesälle
2015. Niiden kulut jäävät Turun Ursalle.

  

– Kaukoputken  ja  jalustan  hankinta maksettiin  24.11.2014  verohallinnon
ohjeen mukaisesti Baader Planetariumille Saksaan niin, että laitteisto jäi
myyjän varastoon. Samanaikaisesti kilpailutimme tukiehtojen mukaisesti
noutokuljetuksen  kuljetusyhtiöiltä  sekä  kuljetusvakuutuksen
vakuutusyhtiöiltä. Saatuamme tiedon maksun saapumisesta myyjän tilille
27.11.2014 kello 10, tilasimme samana päivänä kello 15 kuljetuksen sekä

Postiosoite Puhelin Sähköposti
Turun Ursa ry +358-2-245 2195 (Iso-Heikkilän tähtitorni) ursa@utu.fi
Iso-Heikkilän tähtitorni +358-44-3733373 (Marko Grönroos) Verkkosivu
20200 TURKU http://www.turunursa.fi



Turun Ursa r.y.
Iso-Heikkilän tähtitorni
20200 Turku

Loppuraportti 9 (16)

Kevolan observatorion perusparannus
1.4.2015

kuljetusvakuutuksen. Laitteisto  saapui  Paimioon  8.12.2014 ja  nostettiin
ulkokautta taljalla paikoilleen 14.12.2015. Otimme asennustöiden ajaksi
kojevakuutuksen.  Vuodenvaihteesta  alkaen  laitteisto  on  ollut  osa
normaalia palo-, varkaus-, luonnonilmiövakuutustamme. Helmikuun 2015
loppuun mennessä oli vain 4 tähtikirkasta yötä, joiden aikana kaukoputki
ja jalusta säädettiin.

– Hankkeen  rakennusluvan  mukainen  lopputarkastus  hyväksyttiin
15.1.2015,  sähköurakoitsija  on  päivännyt  tarkastuspöytäkirjansa
10.9.2012.  Hankkeen suunnittelusta  vastasi  projektipäällikkömme Mika
Aarnio ja vastaavana mestarina oli rkm Ahti Kontto.

– Hankkeen  vihkiäiset  pidettiin  28.2.2015.  Läsnä  oli  28  henkilöä,  mm.
Turun yliopiston  tähtitieteen  professori  Esko Valtaoja  sekä  Fysiikan  ja
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tähtitieteen  laitoksen  johtaja  professori  Petriina  Paturi.  Professori  Esko
Valtaoja  on  tehnyt  LuK-tutkielmaansa  liittyvät  havainnot  Kevolan
tähtitornilla vuonna 1973.

– Hanke  toteutui  suunnitellun  aikataulun  mukaisesti.  Vaikka  arviomme
tarvittavista  talkootyötunneista  ylittyikin,  jäsenistön  aktiivisuus  pelasti
tilanteen. Hankkeen aikana talkootyöhön osallistui 64 Turun Ursa ry:n ja
Salon seudun Ursalo ry:n jäsentä. He tekivät yhteensä 6 414 tuntia, joista
5 055 tuntia rakentamiseen ja 1 359 laiteinvestointiin.

2.7 Tiedottaminen
Kevolan hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotettiin seuraavilla tavoilla:

– Yhdistyksen  Ceres-jäsenlehden erikoisnumerossa 47,  sekä sen jälkeen
ilmestyneissä Cereksissä.

– Yhdistyksen nettisivuilla http://www.turunursa.fi/projekteja.html

– Hankkeen blogisivulla http://kevolanhanke.blogspot.fi/

– Informaatiotaululla Kevolassa maastoportaiden alapäässä. Kesällä 2011
saimme  Varsin-Hyvä  ry:ltä  EU:n  hankekilven,  joka  kiinnitettiin
informaatiotauluun. 

– Kevolan  observatoriota  esiteltiin  Kevolan  kylän  väelle  heidän
syyskauden  avaustilaisuudessaan  4.9.2010,  jossa  saimme  laajaa
mielenkiintoa. He ovat vierailleet sen jälkeen useasti tornilla.

– Paimion  Lukion  oppilasryhmät  ovat  käyneet  katsomassa  tähtiä
22.1.2011, 9.1.2012, 13.1.2014 ja 20.1.2015. 

– Turussa  järjestettyjen  valtakunnallisten  tähtipäivien  yleisö  vieraili
tornilla 20.3.2011.

– Helsingin Ursan aikuisten kerho vieraili 14.5.2011.

– Vuonna  2011  hanketta  esiteltiin  myös  tähtiharrastajien
kesäkokoontumisessa ja Ursan kerhoseminaarissa. 
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– Hanketta on esitelty myös Iso-Heikkilän tähtitornilla Turussa käyvälle
yleisölle osana yhdistyksen toimintaa.

– Hankkeesta on kerrottu toimittajille heidän tehdessään tähtitiede-aiheisia
artikkeleita,  25.10.2011  Ylen  Radio-Vegan  toimittaja  kävi  Kevolassa
tutustumassa hankkeeseemme.

– 16.3.2012  Turun  Sanomien  TS-TV:n  toimittaja  ja  kuvaaja  vierailivat
Kevolassa.

– Kevättalvella 2012 Salon seudun Ursalo järjesti yhteensä kuusi yleisölle
suunnattua  tähtinäytöstä  Kevolassa.  Halikon  vesitorni  oli  vaurioitunut
tapaninpäivän  myrskyssä  2011  ja  sen  katolla  oleva  tähtitorni  oli
käyttökiellossa.

– Kesällä  2012  Salon  seudun  Ursalo  ja  Turun  Ursa  isännöivät
valtakunnallista  tähtiharrastajien  kesäkokoontumista  Salon  Naarilassa.
Osanottajilla  oli  mahdollisuus  käydä  tutustumassa  Kevolaan  sekä
tapahtuman alkaessa että sen päättyessä. Lisäksi hanketta esiteltiin itse
kokoontumisessa.  Kokoontumiseen  osallistui  yhteensä  123  harrastajaa
ympäri Suomea.

– Syksyllä 2012 teimme toiminnastamme esittelykansion. Kansio on ollut
yleisön  selattavana  mm.  Turun  Kirjamessuilla  Ursan  osastolla  sekä
Avaruusrekan vieraillessa Turun Kauppatorilla lokakuussa 2012.

– Pohjoismaiden  suurimmassa  tähtitiedelehdessä,  Tähdet  ja  Avaruus
-lehden  numerossa  1/2013,  oli  seitsemän  suomalaisen
tähtiharrastusyhdistyksen  hankkeiden  esittely,  yhtenä  EU-tuellisista
hankkeista esiteltiin Kevola.

– 8.  -  10.3.2013  Meri  Kutsuu  -messuilla  Mika  Aarnio  piti  jokaisena
päivänä esitelmän Tähtiharrastusta veneilijän välineillä. 

– 24.5.2013  Yleisradion  Turun  Radio  teki  jutun  otsikolla  ”Tähtitaivas
kirkastuu  talkoilla  Paimion  Kevolassa”.  Juttu  on  luettavissa  Yle:n
nettisivuilla.

– 24.8.2013  oli  Turun  Sanomien  Extra-liitteessä  neljän  sivun  juttu
tähtiharrastuksesta  Kevolan  tähtitornilla  otsikolla  ”Tähtiharrastajien
syyskausi  alkoi  tähdenlennoilla”.  Artikkelissa  kerrottiin  myös  EU-
hakkeestamme.  Lyhennelmä  on  luettavissa  myös  Turun  Sanomien
nettisivuilla.

– 31.8.2013  pidimme  osana  valtakunnallista  Tähtiharrastuspäivää
avoimien  ovien  päivän  ja  illan  Kevolan  tähtitornilla,  jonka  aikana
tähtitornilla kävi yli 50 henkilöä.

– Turun  Kirjamessuilla  Tähtitieteellinen  yhdistys  Ursan  osastolla  3.  -
5.10.2013.
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– Turun yliopiston Tieteen päivillä Tuorlan observatoriolla 19.10.2013.

– Kevätlukukaudella 2014 tähtitornin kuvun rakentaminen sai julkisuutta
Turun Ammatti-instituutissa.

– Euroopan Avaruusjärjestön Rosetta-rekan vierailulla Turun Kauppatorilla
18.5.2014,  esittelyrekka  kiersi  pohjoismaissa  ja  sen  blogia  seurattiin
eripuolilla Eurooppaa.

– 28.7.2014  oli  Salon  Seudun  Sanomissa  kahden  sivun  juttu
tähtiharrastuksesta  Kevolan  tähtitornilla  otsikolla  ”Paimion  Kevolan
tähtitorninmäkeä  remontoidaan  yli  80  000  eurolla”.  Artikkelissa
kerrottiin  myös  EU-hakkeestamme.  Lyhennelmä  on  luettavissa  myös
Salon Seudun Sanomien nettisivuilla.

– Elokuussa  2014  oli  Kulmakunta-lehdessä  ennakkojuttu  Kevolan
tähtitornin avoimien ovien päivästä.

– 30.8.2014  pidimme  valtakunnallisena  Tähtiharrastuspäivänä  avoimien
ovien päivän ja illan Kevolan tähtitornilla, jonka aikana tähtitornilla kävi
yli 80 henkilöä.

– Turun  Kirjamessuilla  Tähtitieteellinen  yhdistys  Ursan  osastolla  3.  -
5.10.2014.

– Hankkeen vihkiäisissä 28.2.2015 ensiesitettiin kuvakavalkaadi hankkeen
viidestä vuodesta.

– Kunnallislehti kertoi hankkeesta ja sen vihkiäisistä 10.3.2015.

– 20.3.2015  oli  useita  toimittajia  seuraamassa  osittaista  auringon-
pimennystä  Iso-Heikkilän  tähtitornilla  Turussa  ja  heille  kerrottiin
hankkeen valmistumisesta sekä sovittiin joitakin tutustumisiakin.

– Projektimme vetäjä Mika Aarnio esitteli hankettamme Valtakunnallisilla
Tähtipäivillä  Mikkelissä  21.-22.3.2015  ja  hänet  palkitiin  Stella  Arcti
-palkinnolla ansiokkaasta harrastustoiminnasta. Palkitsemisen perusteena
Tähtitieteellinen  yhdistys  Ursa  ry:n  Jaostotoimikunta  piti  Aarnion
pitkäjänteistä  työtä  Turun  Ursa  ry:n  toiminnassa  ja  panosta  sen
kehittämisessä nykyaikaisena tähtiharrastusyhdistyksenä sekä toimintaa
Ursan  Kerho-  ja  yhdistystoimintajaostossa.  Erityisen  huomioitavana
Jaostotoimikunta  piti  avointa  ja  kannustavaa  asennetta  erilaisten
hankkeiden, kuten rahoitushakemusten ja tähtitorniprojektien vertaistuen
antamisessa.  Palkitsemisista  Ursa  julkaisi  lehdistötiedoitteen  ja
palkituista  julkaistaan  artikkeli  Tähdet  ja  Avaruus  -lehdessä,  joka  on
pohjoismaiden suurin tähtitiedelehti.

– 24.3.2015 Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki kävi tutustumassa
uuden kaukoputkemme ominaisuuksiin.
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– 26.3.2015  Mika  Aarnio  esitteli  hanketta  Turun  Rakennusmestari-
yhdistyksen Senioreille.

– Tähtitornilla  sijaitsevalla  geokätköllä  on  vierailtu  ainakin  407  kertaa
(yksittäinen nettikuittaus voi sisältää useampia henkilöitä).

– Tiedottamisemme  tavoitti  hankkeen  aikana  kymmeniä  tuhansia
henkilöitä.

2.8 Kustannukset
Hankkeen rakennusosuuteen käytettiin 18 957,43 euroa, johon olemme saaneet
hanketukea  13 542,79  euroa.  Loppumaksatukseen  jäi  tukiehtojen  mukaisesti
20 % eli  3 405 euroa.  Laitepuolen ensimmäiset hankinnat tehtiin lokakuussa
2011. Ne kohdennettiin uudelleen vuoden 2012 kirjanpidossa ja 1 585,99 euron
laitteet  jäävät  Turun  Ursan  omiksi  kuluiksi.  Laitepuolelle  kohdentuneet
sähkötarvikkeet kohdennettiin rakentamiseen. Myös tosite 141/2014 (Metaplan,
ruuveja 166,80 €) kohdennettiin rakentamiseen.

Hankittu  kaukoputki  ja  jalusta  olivat  kalliimpia  kuin  mitä  oli  alunperin
suunniteltu,  joten  rahat  eivät  riittäneet  alkuperäisen  suunnitelman  CCD-
kameraan,  kuitenkin  hyvä  kaukoputki  ja  jalusta  ovat  paljon  tärkeämpiä.
Yhdistyksen  vanha  CCD-kamerakin  kykenee  pienialaisten  kohteiden
havainnointiin.  Varsinais-Suomen  Ely-keskuksen  Jarmo Lamminen  hyväksyi
muutoksen 2.9.2014 (liite).

  Budjetoitu   Toteutunut
Rakentaminen Laitteet Yhteensä Rakentaminen Laitteet Yhteensä

22 700,00 59 290,00 81 990,00
Tuki 75% 17 025,00 44 467,50 61 492,50 16 947,78 44 467,50 61 415,28
Omaa rahaa 1 425,00 8 432,50 9 857,50 2 009,65 10 377,11 5 457,11
Turun Ursan jäsenet lahjoittivat 1 929,65
Kulttuurirahaston apuraha 5 000,00
Rahaa yhteensä 18 450,00 52 900,00 71 350,00 18 957,43 54 844,61 73 802,04
Talkootyön osuus 425

 tuntia
639

 tuntia
1 064
tuntia

5 055 
tuntia

1 359
tuntia

6 414
tuntia

Hankkeen aikana talkootyöhön osallistui 64 Turun Ursa ry:n ja Salon seudun
Ursalo  ry:n  jäsentä.  He  tekivät  yhteensä  6 414  tuntia,  joista  5 055  tuntia
rakentamiseen  ja  1 359  laiteinvestointiin,  joten  olemme  toteuttaneet
rahoitukseen suunnitellut talkootunnit.

2.9 Rahoitustilanne
Toukokuussa  2011  Turun  Ursa  ry  sai  Kulttuurirahaston  Varsinais-Suomen
Rahastolta 5 000 euroa hankkeen omarahoitusosuuteen, mikä summa oli puolet
hankkeeseen budjetoidusta omarahoituksesta. Kaukoputken ja jalustan hankinta
viivästyi väliaikaisen rahoituksen saantivaikeuksien takia, saimme vain yhdeltä
pankilta  tarjouksen  40 000  euron  lainasta,  tuosta  lainasta  olisi  tullut  4 000
euron  kulut,  jotka  olisivat  tukiehtojen  mukaisesti  jääneet  yhdistyksen
maksettaviksi.  Paimion  kaupunginvaltuusto  hyväksyi  26.9.2013  kaupungin
toimimisen  tilapäisen  rahoituksen  myöntäjänä  Varsin  Hyvä  ry:n  kautta
toteutettaville hankkeille.  Saimme Paimion kaupungilta 48 000 euron lainan,
joka  maksetaan  tukien  maksatuksen  myötä  takaisin.  Laitepupuolen  tuki
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maksetaan kahdessa erässä, 1. erä (ajalta 7.10.2013 – 6.10.2014) 5049,32 euroa
maksettiin  15.1.  (Varsin-Hyvä)  sekä  26.1.2015  (EU/valtio)  ja  lyhensimme
Paimion kaupungilta saamaamme lainaa 10.2.2015.

Loppumaksatukseen  on  jäänyt  yhteensä  42823,17  euroa.  Saatuamme
loppumaksatuksen maksamme Paimion kaupungilta saamamme lainan pois.

2.10 Yhteistyökumppanit
Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat:
– Varsinais-Suomen ELY-keskus
– Varsin-Hyvä ry
– Salon seudun Ursalo ry
– Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Rahasto
– Paimion kaupunki
– Turun Ammatti-instituutti
– Turun Ursa ry:n jäsenistö on tukenut yhdistys lahjoituksilla

          

  

  

  

Kiitokset kaikille yhteistyötahoille.

2.11 Tulokset ja vaikutukset
Hanke on parantanut Kevolan observatorion käyttöarvoa oleellisesti ja lisännyt
sen  käyttöä.  Jo  ensimmäisenä  vuonna  valmistunut  havaintosuojan  helpotti
laitteiden  käyttöönottoa  huomattavasti  ja  siten  alensi  kynnystä  lähteä
havaitsemaan.  Kuten  yksi  harrastajamme  asian  ilmasi:  ”Aikaisemmin
aloitukseen  ja  lopetukseen  meni  kumpaankin  tunti,  nyt  siitäkin  ajasta
puolitoista tuntia saa havaita.”

Korkean  tornin  muutos  kuvulliseksi  ja  uusi  kaukoputki  tarjoavat  vielä
paremmat mahdollisuudet havainnoille. Havainnointiin käytetään okulaareja ja
yhdistyksen CCD-kameraa, sekä harrastajien omia järjestelmäkameroita.

Kevolan  kylän  asukkaat  ovat  vierailleet  useasti  tähtitornilla  katsomassa
kaukoputkella.
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Hanke on lisännyt yhteistyötä Turun Ursan ja Salon seudun Ursalon välillä ja
aktivoinut molempien yhdistysten jäsenistöä.

2.12 Raportointi
Hankkeesta on raportotu tukiehtojen mukaisesti.  Tämä raportti  on hankkeen
loppuraportti  ja  koskee  31.12.2014  toteutunutta  tilannetta  sekä
lopputarkastuksia.  Turun  Ursa  ry:n  hallituksen  jäsenet  ovat  seuranneet
hankkeen etenemistä osallistumalla aktiivisesti talkoisiin.

3 Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeessa saatiin kaikki muut osat toteutettua, paitsi ccd-kameran hankinta,
siihen ajatellut rahat tulivat hankkeen muissa osissa paremmin hyödynnettyä.

Yhdistyksen on kerättävä tarvittava omarahoitusosuus ennen mahdollista uutta
jatkohanketta.  Mikäli  laitteet  ja  koneet  osiossa  olisi  myöskin  käytettävissä
nykyistä  useampia  maksueriä,  olisimme  saaneet  ensimmäisen  laitehan-
kintamme  sisällytettyä  hankkeeseen.  Emme  uskoneet  laitepuolella  kaikkien
talkootuntien toteutuvan, joten käytimme ”tarpeettomasti” omaa rahaa. Jos em.
rahat olisivat säästyneet, olisimme saaneet niillä hyvän ccd-kameran tai uuden
projektin omarahoitusosuuden.

Kiitokset kaikille tukijoille ja talkoisiin osallistuneille.

Turussa 1.4.2015

Marko Grönroos
Turun Ursa ry:n puheenjohtaja
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Budjetoitu Toteutunut
Rakentaminen Laitteet Yhteensä Rakentaminen Laitteet Yhteensä

22 700,00 59 290,00 81 990,00
Tuki 75% 17 025,00 44 467,50 61 492,50 16 947,78 44 467,50 61 415,28
Omaa rahaa 1 425,00 8 432,50 9 857,50 2 009,65 10 377,11 5 457,11
Turun Ursan jäsenet lahjoittivat 1 929,65
Kulttuurirahaston apuraha 5 000,00
Rahaa yhteensä 18 450,00 52 900,00 71 350,00 18 957,43 54 844,61 73 802,04
Talkootyön osuus 425 tuntia 639 tuntia 1 064 tuntia 5 055 tuntia 1 359 tuntia 6 414 tuntia

Talkoisiin ovat osallistuneet:

Matti Aarnio
Mika Aarnio
Simo Aarnio
Eeva-Kaisa Ahlamo
Juhana Ahlamo
Aki Airomaa
Simo Antola
Esa Eronen
Cesar Gonzalez
Marko Grönroos
Sauli Haaksiluoto
Timo Haili
Pascal Halluli
Janne Harmaja
Harri Haukka
Risto Heikkilä

Mikko Heino
Jani Hiltunen
Ari Huttunen
Eila Huttunen
Tapani Huttunen
Leila Juusti
Timo Juusti
Pauli Järvinen
Ahti Kontto
Kari Kutila
Tuula Kutila
Jani Laasanen
Stefan Lamoreux
Simone Lega
Kari Lehtilä
Valtteri Luukka

Tomi Malmström
Pekka Mikkola
Mikko Mäkitalo
Kari Nilsson
Arto Oksanen
Teemu Paavilainen
Antti Parkkari
Janne Peltonen
Jari Pitkämäki
Ilmari Poskiparta
Rami Rekola
Jere Saarinen
Lars-Erik Saarinen
Esko Salin
Harri Salminen
An Samat

Jari Pekka Savojoki
Pirkka Suokari
Pekka Suominen
Aki Taavitsainen
Anne Tuominen
Olli Tuominen
Terhi Törrö
Marja Wallin
Rainer Vastamäki
Toni Veikkolainen
Kaj Wiik
Kaj Wikstedt
Jani Vilen
Antti-Pekka Virjonen
Terhi Virjonen
Antero Yli-Koski

Turun Ursa ry:n Kevolan observatorion kuvun rakentamiseen Turun Ammatti-instituutissa ovat osallistuneet
seuraavat oppilaat:
Basembe Aginangando
Hossein Ahsan
Sharmarke Hassan
Joni Henriksson
Steven Hiltunen
Petri Jääskeläinen
Janne Jokinen

Marco Jonsson
Patrik Karlsson
Ville Kuosmanen
Tommi Lehmusvuori
Ville-Veikko Lintunen
Lassi Mäkinen
Jesse Marttila

Jake Rauvola
Tero Saarinen
Jyri Salonen
Antti Niemelä
Mikko Nyberg
Joonas Nykänen
Jonne Ranta

Jami Siirtola
Ahmadi Sirwan
Sami Tsernov
Maxmed Ubaid
Niko Vahalahti
Ville Venemies

sekä henkilökuntaan kuuluvat:
Kari Lehtilä
Reijo Halli

Mikko Hauninen
Jussi Kopra

Olli Naamanka
Ossi Nurmi

Ilkka Pinomäki
Asko Suominen

Yhteistyökumppanit:
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