
Ilkka Sillanpää

Finnish Meteorological Institute, Finland

The research leading to these results funded in part by the European Union Seventh 
Framework Programme (FP7) under grant agreement No 606716 SPACESTORM

School presentation, Hiekkaharjun koulu, Helsinki, Finland

Avaruus on 
tiedettä ja rakettilentoja 



Avaruus on 
tiedettä ja 

rakettilentoja 

avaruustutkija
Ilkka Sillanpää

Hiekkaharjun koulu 
26.1.2016



Avaruus alkaa ihan läheltä



Kansainvälinen avaruusasema ISS



Astronautit ja avaruuslennot

12 ihmistä on käynyt Kuussa 

ja  50 robottia on lähetetty Kuun pinnalle

Kuinka monta ihmistä on käynyt avaruudessa:

n. 550  ( 50 naista )



Avaruuden vaaroja?
• huimaus

• koti-ikävä

• raketti ei toimi

• rakettionnettomuus

• avaruuskivet (meteorit)

• avaruushiukkaset ja säteily

• avaruussairaudet

(siihen tottuu)

ei vaarallista

vaarallista 

vaarallista (15 kuollut)

vaarallista

vaarallista

sellaisia ei ole

( mutta avaruusasemalla 
asuminen vaikuttaa terveyteen )



Revontulet

Maan magneettikenttä ohjaa 

avaruushiukkasia



Hiukkaset voivat vahingoittaa 
satelliitteja

The Spacestorm project is 
funded by the European Union 
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(FP7/2007-2013) under grant 
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The PROGRESS project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 637302.



Aurinkokunta



Saturnus





Jäiset suuret kuut Neptunuksen

Triton

Saturnuksen kuu 

Titan

Jupiterin  kuut

Ganymedes     Kallisto

Io

Europa



Titan-kuu on kylmä
-180 astetta 

Ainoa kuu jolla on kaasukehä

siellä on järviä

jokia ja laaksoja

dyynejä



tietokonemalli Titan-kuusta



Pluto
Kharon

Nix ja 
Hydra

Pluto

New Horizons & Roman Tkachenko @NewHorizonsIMG

Pluto

https://twitter.com/NewHorizonsIMG


Muillakin tähdillä on planeettoja

Jo 2000 kaukaista planeettaa on löytynyt; 

ne kiertävät muita tähtiä. 

Melkein kaikilla tähdillä on planeettoja.



Uusien ja vanhojen tähtien keskellä



Galaksit

Meidän galaksimme on 
Linnunrata. 

Se on kierregalaksi ja siinä on 

noin 300 000 000 000 tähteä.



Ammattina avaruus

Avaruustöitä:

• astronautti

• tähtitieteilijä

• raketti-insinööri tai 
keksijä

• planeettamönkijän ajaja

Satelliitteja käyttäviä

ammatteja:

• meteorologi

• metsäntutkija

• kartantekijä

• arkeologi

Käytätkö sinäkin

avaruustekniikkaa?

• kännykkäkartta

• satelliittitv

• aurinkopaneeli

• palovarotin

• tarranauha



Ammattina tiede

Tutkijan ammatti

tiede on yhdessä löytämistä

opiskelu: lukiossa ja korkeakoulussa

- siellä opitaan se mitä nyt tiedetään 

- sen jälkeen ryhdytään tutkimaan 
itse lisää



Ammattina tiede

Tutkijan työ

- tutkimusta voi tehdä

• yksin tai ryhmässä

• yliopistolla, tutkimuslaitoksessa tai 
yrityksessä

• laboratoriossa, luonnossa, tietokoneella 
tai pelkästään kynällä ja paperilla



Ammattina tiede

Tutkijan työ

Tuloksista kerrotaan:

kirjoitetaan raportteja tai vaikka kirja

pidetään esityksiä tiedekokouksissa

suurista löydöistä kerrotaan toimittajille

tieteestä voi kertoa vaikka kouluissa





Komeettoja



Saturnus

Video mutteripyörteestä


