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«Odotamme sinua!» 
Hyvät kansalaiskeskustelun osallistujat, kun ESAn 22 jäsenvaltiota 
valitsivat minut järjestön pääjohtajaksi, toin esille toiveeni edistää 
jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme jäsenten kanssa ja tuoda 
avaruusasiat entistä laajemman yleisön tietoon.
Toiveeni toteutuvat käytännössä tässä kansalaiskeskustelussa, joka 
antaa kaikenlaisille ihmisille ympäri Euroopan mahdollisuuden saada 

äänensä kuuluviin. Kyseessä ei ole mikään 
tavallinen kysely. Tempauksen tarkoituksena 
on herättää aitoa keskustelua ja antaa meille 
tietoa teitä askarruttavista kysymyksistä 
ja huolenaiheista, ja enemmänkin: saada 
kuulla, millaisia avaruuteen liittyviä 
odotuksia, toiveita ja jopa haaveita 
osallistujilla on.
Yli 2 000 ihmistä kokoontuu 10. 
syyskuuta yhteen ESAn 22 jäsenvaltiossa 
osallistuakseen keskusteluun.
Päivä on historiallinen. Lupaamme 

kuunnella tarkasti, mitä sanottavaa teillä on avaruudesta 
päivittäisessä arjessanne ja inspiraation lähteenä. Kaikkien 
tapahtuman järjestelyihin osallistuneiden tavoin myös minä odotan 
innolla keskusteluja ja niiden tuloksia.
Kiitos tähän kansalaiskeskusteluun osallistumisesta ja siitä, että olet 
omalta osaltasi ollut mukana näyttämässä suuntaa Euroopan tuleville 
avaruushankkeille.

Jan Wörner
ESAn pääjohtaja 
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François Clervoy 
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« Citizen’s Space » on Missions Publiquesin ja ESAn yhteistyönä tuotettu julkaisu, joka on laadittu avaruudesta käytävää Euroopan kansalaiskeskustelua varten. 
Julkaisupäällikkö: Yves Mathieu, Missions Publiques. Kumppanuus ja ESAn työryhmän koordinointi: Nathalie Meusy. Päätoimittaja: Brigitte Bailleul. Lehden avustajat: 

Erwan Dagorne, Nathalie Tinjod, Ariane Bouilly, Marion Mirailles.    Suunnittelu ja toimituksen koordinointi: Androids & Sheep. Graafinen suunnittelija ja taiteellinen johtaja: 
Denis Esnault. Kansi: Reflections (valokuvaaja Tim Peake, ESA-astronautti) – ESA/NASA

Mikä oikeastaan on avaruutta?

Avaruus alkaa noin 100 kilometrin 
korkeudessa merenpinnan yläpuolelta. 
Sen yläpuolella ovat planeetat ja 
muut taivaan-kappaleet, kuten myös 
satelliitit: avaruuteen on laukaistu noin 
6 600 satelliittia, joista ensimmäinen 
oli Sputnik 1 vuonna 1957. Niistä 
noin 3 600 on edelleen kiertoradalla 
ja 1 100 toiminnassa. Satelliitteja 
ja luotaimia käytetään moniin eri 
tarkoituksiin. Niiden avulla voidaan 
tutkia aurinkokunnan ulkopuolisia 

Tule mukaan 
keskusteluun: 
kutsu sivulla 
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päässä Maasta! Sinisen planeettamme 
ympärillä leijuu myös avaruusromua:yli 
10 senttimetrin kokoisten kappaleiden 
liikkeitä seurataan tarkasti, ja niitä 
on yhteensä noin 17 000. Arvioiden 
mukaan planeettaamme kiertää lisäksi 
suunnilleen 700 000 yli senttimetrin 
kokoista kappaletta. Juri Gagarinista 
ja vuodesta 1961 lähtien avaruudessa 
on käynyt yli 550 ihmistä. Valitettavasti 
18 heistä on menehtynyt tehtäväänsä 
suorittaessaan.

kohteita (Hubble), aurinkokunnan 
komeettoja (Rosetta) tai Maata 
(Meteosat), tarjota viestintä- (Alphasat) 
tai paikannuspalveluita (Galileo) ja 
tehdä painovoimatutkimusta (LISA 
Pathfinder). Tällä hetkellä kauimpana 
Maasta sijaitsevia ja edelleen käytössä 
olevia keinotekoisia (eli ihmisen 
rakentamia) esineitä avaruudessa ovat 
kaksi Voyager-luotainta. Voyager 1, 
joka tutkii aurinkokunnan ulkopuolista 
avaruutta, on yli 20 miljardin kilometrin 

Rosetta et sa sonde Philéa

ES
A 

Sputnik 1 -satelliitista kaikki alkoi: 4 900 laukaisua,
550 astronauttia (60 naista ja 490 miestä) ja
1 100 edelleen toiminnassa olevaa satelliittia.
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«Avaruuden 
tutkiminen on vielä 
lapsenkengissään»

MIKSI AVARUUSLENTOIHIN KÄYTETÄÄN NIIN 
PALJON RAHAA? RAHALLE OLISI VARMASTI 
TARVETTA MAAN KAMARALLAKIN.
Jean-François Clervoy : Toisin kuin yleensä 
luullaan, rahasummat ovat todella pieniä 
verrattuna muihin yhteiskuntaa suoremmin 
hyödyttäviin aloihin tehtäviin sijoituksiin. 
Euroopan vuotuinen avaruusbudjetti on 
keskimäärin 12 euroa kansalaista kohden. 
Esimerkiksi Ranskassa julkinen koulututus on 
lähes 1 000 euroa vuodessa henkeä kohden. 
Tämän lisäksi avaruustoiminta tuottaa suoraa ja 
epäsuoraa tuloa, joka on huomattavasti suurempaa 
kuin investoidut summat. Kustannukset 
voidaan siis nähdä pikemminkin sijoituksina.

Onko avaruusmatkailu mahdollista myös 
tavallisille ihmisille vai ainoastaan kalliiksi 
käyvä harhakuvitelma? Onko alalla tilaa 
yksityisille toimijoille? Miten voimme 
varmistaa, ettemme turmele avaruutta? 
Tutkimusmatkailija Raphaël Domjan ja 
astronautti Jean-François Clervoy kertoivat 
meille omista näkemyksistään.

tapahtumaan lähitulevaisuudessa! Mikäli 
haluamme elää sen jälkeenkin, meidän on 
lähdettävä.

OLEMME TÄRVELLEET MAAPALLON. 
EMMEKÖ OLE TEKEMÄSSÄ NIIN MYÖS 
ULKOAVARUUDELLE?
Jean-François Clervoy : Avaruusalan toimijat eivät 
enää tuota avaruusromua tultuaan tietoisiksi sen 
vaaroista. Tällä hetkellä haasteena on avaruuteen 
kertyneen romun hallinta. 

TULEVATKO IHMISET KÄYTTÄYTYMÄÄN 
AVARUUDESSA SAMALLA TAVALLA KUIN MAAN 
PÄÄLLÄ? VAARANTAVATKO HE YHTEISEN 
PERINTÖMME KOETTAMALLA KAUPALLISTAA 
KAIKEN NÄKÖPIIRIINSÄ ULOTTUVAN?
Jean-François Clervoy : Ei tarvitse mennä kovin 
kauas tulevaisuuteen, kun koittaa aika, jolloin käy 
tuottoisammaksi ja ekologisemmaksi hyödyntää 
tiettyjä maapallon ulkopuolisia luonnonvaroja 
kuin Maasta louhittuja niin maapallolla kuin 
avaruudessa. Meidän on kuitenkin kehitettävä 
siihen tarvittavat teknologiat ja laadittava säännöt 
asiasta. Toivotaan, että äskettäin voimaan 
tullut avaruuslaki auttaa juurruttamaan hyviä 
käytäntöjä, joiden kaltaisia noudatetaan jo 
nykyisessäkin avaruustoiminnassa.

Raphaël Domjan : Ihmiset haluaisivat, että 
planeettamme luonnonvarat olisivat kaikkien 
yhteistä omaisuutta. Elämme kuitenkin 
kapitalistisessa maailmassa. Tutkimuksen 
rahoittaminen ja avaruustoiminta vaativat 
rahaa. Se on toisaalta sääli, mutta taloudelliset 
hyötynäkymät voivat myös edistää innovaatioiden 
syntyä.
 
EIKÖ AVARUUSTUTKIMUS OLE VIELÄKIN 
TAVALLAAN VARATTU PELKÄSTÄÄN 
ASIANTUNTIJOILLE? IHMISKUNNALLE 
OLISI SEN SIJAAN EDUKSI, ETTÄ KAIKKI 
KERTYNYT TIETO OLISI AVOIMESTI KAIKKIEN 
ULOTTUVILLA.
Jean-François Clervoy : Vaikka avaruuslaitteiden 
suunnittelu ja käyttöönotto on asiantuntijatyötä, 
niitä kayttävät systeemit ovat jo suurelta osin 
kaikkien käytettävissä. Satelliittipaikannus, 
sääennusteet, television satelliittikanavat, 
satelliittien ottamat kuvat maapallosta 
(Géoportail, Google Earth) ja tietoliikenne ovat 
vapaasti kaikkien käytettävissä. Lähes kaikki 
nämä hyödyntävät avaruusjärjestelmiä.

Raphaël Domjan : Kukaan ei pidä enää 
mahdottomana sitä, että joku purjehtii 
aluksellaan Atlantin ylitse. Avaruus voi jonakin 
päivänä olla samalla tavalla ulottuvillamme. 
Yli 100 kilometrin korkeudessa lentämiseen ei 
tälläkään hetkellä tarvita minkäänlaista lupaa. 
Avaruuteen pääsyn esteet ovatkin teknisiä ja 
taloudellisia. Ehkä tarvitsemme sinnekin silti 
jonkinlaisia perussääntöjä.

YHÄ USEAMMAT YKSITYISEN SEKTORIN 
YRITYKSET OVAT ALKANEET KESKITTYÄ 
AVARUUSTOIMINTAAN. TARVITSEMMEKO 
EDELLEEN KANSAINVÄLISIÄ JÄRJESTÖJÄ?
Jean-François Clervoy : Lähes kaikkien yksityisen 
sektorin avaruustoimintaa harjoittavien yritysten 
synnyn taustalla on avaruusjärjestöjen tuottama 
tieto, teknologiat ja niiden avaruusohjelmat. 
Avaruusjärjestöt ovat aina aluksi ottaneet 
harteilleen voimakkaiden rakettimoottorien 

Raphaël Domjan : Pyrkimyksestä valloittaa 
avaruus on paljon hyötyä. Se kannustaa meitä 
kehittämään osaamistamme, tietämystämme ja 
teknologioitamme ja siten myös ”puhtaampia” 
järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää 
maapallolla. Avaruuden tutkiminen auttaa 
meitä myös näkemään sivilisaatiomme oikeassa 
mittakaavassa. Elämme rajallisessa maailmassa, 
ja avaruuden valloitus lisää tietoisuutta 
kohtaamistamme ekologisista ongelmista.

ONKO AVARUUDEN VALLOITUKSELLA EDELLEEN 
TULEVAISUUTTA? EIKÖ KAIKKI OLE JO 
LÖYDETTY?
Jean-François Clervoy : Avaruuslentäminen on 
vasta alkutekijöissään ja ollut olemassa hädin 
tuskin 60 vuotta. Potentiaalia on valtavasti. 
Tällä hetkellä Maata kiertää vain 1 100 toimivaa 
satelliittia. Noin kymmenessä vuodessa niiden 
määrä nousee useaan tuhanteen, kun ihmisten 
tarpeet lisääntyvät. Planeettojen väliset luotaimet 
antavat meille runsaasti tietoa alkuperästämme 
ja maailmankaikkeuden evoluutiosta. Näiden 
vastausten etsiminen on yksi kaikkien aikojen 
ylevimmistä pyrkimyksistä ja se edellyttää 
kansainvälistä yhteistyötä. Se myös edistää 
rauhanomaisia suhteita maiden välillä ja toimii 
vahvana kannustimena, kun nuoria halutaan 
innostaa ja motivoida tieteen pariin. 

Raphaël Domjan : Meiltä on kestänyt vuosisatoja 
oman planeettamme perinpohjaisessa 
tutkimisessa. Haaveillaan nyt hetki tulevasta. 
Jos haluamme sivilisaatiomme säilyvän, meidän 
on pakko muuttaa muualle. Aurinkomme alkaa 
näyttää heikkenemisen merkkejä ennemmin 
tai myöhemmin... Niin ei kuitenkaan tule Rosetta oman itsensä kuvaamana! Tämä selfie on otettu 6,4 miljardin kilometrin päässä Maasta.

«Avaruuden tutkiminen auttaa meitä 
näkemään sivilisaatiomme oikeassa 
mittakaavassa.» J.-F. Clervoy
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Tutustu 
SolarStratos-
hankkeeseen: 
http://www.
solarstratos.com

Jean-François Clervoy on ESAn astronauttiryhmän jäsen ”Ekotutkimusmatkailija” Raphaël Domjan johtaa SolarStratos-hanketta

Lue lisää
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3. Euroopan unioni. 
Euroopan komissio ja 
ESA koordinoivat yhdessä 
avaruuspolitiikkaa, jonka neljä 
painopistealuetta ovat Galileo 
(satelliittipaikannusjärjestelmä), 
Copernicus 
(maanseurantajärjestelmä), 
avaruustutkimus sekä 
avaruusteollisuuden tutkimus ja 
innovaatiot.

6 Haastattelu 

käyttöön ja avaruuden ääriolosuhteisiin liittyvät 
riskit. Uusien avaruusohjelmien suhteen järjestöt 
säilyttävät asemansa pioneereina ja uranuurtajina. 
Yksityinen sektori astuu mukaan kuvaan, kun 
riskit ovat hallinnassa. Esimerkiksi Arianespace 
syntyi Ariane-ohjelmasta, jonka Ranskan 
avaruusjärjestö perusti muiden Euroopan 
kansallisten avaruusjärjestöjen kanssa.

Raphaël Domjan : Avaruusjärjestöillä on tärkeä 
tehtävä. Geostationaarisella tai matalalla 
Maan kiertoradalla tapahtuvat lennot tulevat 
lähitulevaisuudessa olemaan yksityisen sektorin 
yritysten heiniä. Järjestöillä tulee vastakin 
olemaan keskeinen rooli planeettamme ja 
aurinkokuntamme ulkopuolisen avaruuden 
tutkimisessa. Omassa hankkeessamme ESAn 
tuki alkuvaiheen toteutettavuustutkimuksissa 
ja akkujen avaruuskäytön tutkimuksissa oli 
ratkaisevaa.

OLET MAAPALLON PINNALLA SEIKKAILLUT 
TUTKIMUSMATKAILIJA. ONKO 
AVARUUSHANKKEISSA MIELESTÄSI JÄRKEÄ? 
MITÄ ODOTAT NIIDEN TUOVAN TULLESSAAN?
Raphaël Domjan : Tietysti niissä on järkeä. 
Ne ovat kuin unelmia ja tavoitteita, jotka 
eivät perustu puhtaasti käytännöllisen hyödyn 
tavoitteluun. Tiedonjanomme, uteliaisuutemme 
ja lisääntyvä osaamisemme ovat auttaneet meitä 
tulemaan siksi mitä olemme ja ymmärtämään, 
että elämme rajallisessa maailmassa ja että 
meidän on pidettävä siitä huolta.

MIKÄ ON OLLUT SUURIN 
ILONAIHEESI TÄHÄNASTISESSA 
AVARUUSTOIMINNASSAMME?
ENTÄ PAHIN PETTYMYKSESI?
Raphaël Domjan : Olen erittäin iloinen siitä, että 
sain viettää illan Buzz Aldrinin, Edgar Mitchellin 
ja Charlie Duken kanssa. Kun on paiskannut 
Kuussa kävelleen miehen kättä, näkee asiat 
uudessa valossa. Nämä ihmiset ovat avaruuden 
magalhãeseja ja kolumbuksia. Mistä sitten 
olen pettynyt? Aiemmin pystyimme lentämään 
Kuuhun ja meillä oli avaruussukkuloita. Nyt 
olemme jääneet jälkeen miehitettyjen lentojen 
osalta. On kuitenkin olemassa toivoa siitä, että 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien haasteiden 
tapaan myös avaruuden valloitus kannustaa eri 
maista tulevia ihmisiä tekemään yhteistyötä.
 
Jean-François Clervoy : Suurin ilonaiheeni on 
se, että avaruusaika on auttanut ihmiskuntaa 
hahmottamaan oman tilanteensa. Elämme 
”rajallisella ja ainutlaatuisella avaruusaluksella”, 
ja tulemme todennäköisesti tekemään niin 
vielä useiden sukupolvien ajan. Meillä 
on parhaat mahdollisuudet selviytyä 
maapallolla myös ympäristön muuttuessa, 
kun teemme kansainvälistä yhteistyötä ja 
elämme sopusoinnussa luonnon kanssa. 
Pahin pettymykseni on se, että avaruuteen 
pääseminen on edelleen niin vaikeaa. Siksi 
vain harvoilla ihmisillä on ollut mahdollisuus 
kokea se mullistava ja pysäyttävä hetki, jolloin 
kotiplaneettansa näkee ulkoavaruudesta käsin.

MITKÄ OVAT SUURIMMAT EPÄILYKSESI?
Jean-François Clervoy : Avaruus on koulutuksen 
ja tiedotuksen kannalta haastava aihe. Sitä ei 
voi määritellä, nähdä tai kuulla. Avaruuteen 
liittyvistä haasteista on vaikea kertoa 
helppotajuisesti suurelle yleisölle. Tulevaisuuden 
informaatioteknologiat (3D, 360°), jotka liittyvät 
Solar Impulsen kaltaisiin kiehtoviin ja käsin 
kosketeltaviin hankkeisiin, auttavat meitä kaikkia 
hahmottamaan, miltä kestävä tulevaisuus voisi 
näyttää. Tällaiset teknologiat perustuvat osittain 
avaruusjärjestelmien tarjoamiin palveluihin.

Raphaël Domjan : Minulla ei ole epäilyksiä. 
Kaikki tapahtuu aikanaan. Niin kauan kuin 
sivilisaatiomme säilyy, voimme toimia ja 
löytää keinoja mennäksemme pidemmälle, 
rikkoaksemme rajoja ja tehdäksemme uusia 
löytöjä. Se on yksi meitä leimaavista piirteistä. 
Juuri siitä ihmisenä olemisessa on kysymys. 

Avaruuden ‘tekijät’ 
Avaruustoiminta on monen tahon yhteispeliä. Tämä 
korkealle tähyävä ala työllistää suuren joukon toimijoita 
kaikista maista, myös yksityiseltä sektorilta. Tässä ovat  
avaruuden toimijat kymmenessä kategoriassa!

2. Yhdistyneet kansakunnat. YK:lla 
on oma ulkoavaruutta koskevien 
asioiden toimeenpanosta vastaava 
organisaationsa (UNOOSA). Se 
vaalii kansainvälistä yhteistyötä 
ja avaruuden rauhanomaista 
käyttöä sekä pitää rekisteriä 
avaruuteen vuodesta 1957 lähtien 
lähetetyistä esineistä. YK:lla on 
myös avaruusromuun keskittyvä 
komitea ja UN-SPIDER, eli 
katastrofinhallinnan ja hätäavun 
avaruuspohjaisen tiedotuksen 
toimintaohjelma.

5. Kansainväliset organisaatiot. 
Euroopan eteläinen observatorio 
(ESO) on merkittävä tähtitieteellinen 
toimija Euroopassa. Siihen kuuluu 
16 jäsentä ja sillä on kolme 
observatoriota Chilessä. Kansainvälinen 
satelliittitietoliikennejärjestö (ITSO) 
tarjoaa julkisia tietoliikennepalveluja, ja 
Euroopan sääsatelliittijärjestö (Eumetsat) 
puolestaan satelliittitietoja ja -kuvia 
meteorologiaan ja ilmastontutkimukseen.

4. Maanpuolustus. Etenkin 
Kiinan, Ranskan, Venäjän 
ja Yhdysvaltain armeijat 
käyttävät tiedustelusatelliitteja. 
Yhdysvaltojen armeijalla 
on lisäksi käytössään 
avaruuslentokoneen 
prototyyppi X-37B. Sen 
tehtävä on edelleen salainen. 
Kiina testasi satelliittien 
vastaista ohjusta vuonna 2007.
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Kuuasema 3D-tulostettuina

1. Avaruusjärjestöt. Lähes 70 maalla on oma kansallinen 
avaruusjärjestönsä. Niistä merkittävimpiä ovat Yhdysvallat (NASA), Kanada 
(CSA), Kiina (CNSA), Ranska (CNES), Saksa (DLR), Intia (ISRO), Italia (ASI), 
Japani (Jaxa) ja Venäjä (Roscosmos). Euroopan avaruusjärjestön (ESA) 
perustamiseen vuonna 1975 osallistui 11 maata (Alankomaat, Belgia, 
Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja 
Tanska). Se on ainoa hallitusten välinen avaruusjärjestö ja siihen kuuluu 
tällä hetkellä 22 jäsenvaltiota.

Polttopisteessä 7 

Jean-François 
Clervoy (57) on ESAn 
astronauttijoukkojen 
jäsen, insinööri, Noves-
pace-yrityksen toimi-
tusjohtaja ja kirjailija. 
Hän on osallistunut 
kahdelle lennolle Atlan-
tis-avaruussukkulalla ja 
yhdelle lennolle Disco-
very-avaruussukkulalla. 
Clervoy on viettänyt 
yhteensä 675 tuntia 
avaruudessa.

Raphaël Domjan 
(44) on ekotutkimus-
matkailija, kirjailija 
ja luennoitsija. Hän 
johti ensimmäistä 
maailmanympäri-
matkaa aurinkoe-
nergiaa käyttävällä 
veneellä (PlanetSolar). 
Nyt hän valmistelee 
SolarStratos-han-
ketta kansainvälisen 
työryhmän johdossa. 
Tavoitteena on nousta 
lähes avaruuteen 
aurinkoenergian 
voimin. Ensimmäiset 
testit aluksella alkavat 
vuonna 2017.
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9. Museot ja tiedekeskukset. 
Nämä toimijat kertovat 
avaruustutkimuksesta ja 
-lennoista kansantajuisesti 
suurelle yleisölle. Niiden 
tärkeänä tehtävänä on 
jakaa tietoa avaruudesta ja 
avaruusalan sovellutuksista 
sekä inspiroida tulevia 
tutkijasukupolvia.

6. Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset. Niissä 
tehdään perustutkimusta ja 
kehitetään avaruuslennoilla 
käytettäviä työkaluja ja 
laitteistoja. Monet yliopistot ja 
oppilaitokset ympäri maailmaa 
tarjoavat avaruusalaan liittyvää 
koulutusta.

10. Yhdistykset. Avaruuteen 
liittyviä yhdistyksiä on olemassa 
jo lukematon määrä. Esimerkkejä 
niistä ovat paikalliset tähtitieteelliset 
yhdistykset (kuten Ursa Suomessa) ja 
kansainvälinen Universe Awareness 
(UNAWE) -hanke, joka tutustuttaa 
lapsia tieteeseen avaruuden avulla.

7. Viranomaiset. Luxemburgin 
hallitus esitti vuoden 2016 
alkupuolella kutsun yrityksille, 
jotka työskentelevät asteroidien ja 
Maan lähelle tulevien kappaleiden 
(NEO) kaupallisen hyödyntämisen 
parissa. NEREUS-alueverkosto tähtää 
avaruusteknologioiden mahdollisuuksien 
valjastamiseen kansalaisia ja 
jäsenalueita hyödyttävään käyttöön. 
Yhteistyö kilpailukykyisten keskittymien 
luomiseksi on aloitettu myös muualla. 
*Katso sanasto sivulla 18.

Näkymätön avaruus on 
kaikkialla arjessamme
Elämämme on muuttunut avaruustutkimuksesta 
peräisin olevien löytöjen ja sovellutusten ansiosta.

 Henkilöliikenne 
Satelliittipaikannus on kehittynyt 
valtavasti viime vuosien aikana. Siitä 
hyötyvät niin autoilijat, vaeltajat kuin 
matkailijatkin. Sen avulla voidaan 
esimerkiksi ilmoittaa seuraavan bussin 
saapumisaika, tehdä ajomatkoista 
edullisempia ja parantaa lentoliikenteen 
turvallisuutta.

 Logistiikka 
Avaruusjärjestelmät auttavat 
optimoimaan jakelukierroksia maalla 
ja valvomaan kuljetuksia merellä.

 Maatalous
Paikannusjärjestelmiä käytetään 
yhä enemmän maatalouskoneissa. 
Ne auttavat tekemään työt tarkasti 

ja korjaamaan enemmän satoa, 
samalla kun kulutus (polttoaine, vesi, 
luonnonvarat, kemikaalit) pienenee.

 Palvelut
Satelliittien hyödyntäminen on 
parantanut internet-, televisio- 
ja sääennustepalveluita. Se 
on mahdollistanut myös 
terveydenhuoltoon ja etäopiskeluun 
liittyvän toiminnan kehittämisen. 

 Työpaikat 
Arvioiden mukaan avaruusala on 
luonut Euroopassa 38 000 työpaikkaa 
teollisuuden, kansallisten järjestöjen, 
EU:n ja ESAn tekemän yhteistyön 
ansiosta. Satelliittitietojen käsittely 
maanpäällisiä sovelluksia varten poikii 
koko ajan lisää työpaikkoja. D
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8 Polttopisteessä Édition 2016 Citizens’ Space

Ei pidä unohtaa myöskään kansalaisia! Kun 
entistä useammat kiinnostuvat avaruusalasta, sen 
tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa demokraattisesti.

8. Teollisuuden toimijat. Avaruus kiinnostaa myös teollisuutta ja kaupallista 
sektoria, sillä se tarjoaa monia mahdollisuuksia aina kantorakettien ja 
satelliittien rakentamisesta asteroidien mineraalien sekä satelliittitietojen 
kaupalliseen hyödyntämiseen. Ala kehittyy jatkuvasti ja sillä on vahvat 
kasvunäkymät, mikä houkuttelee uusia yksityisen sektorin toimijoita.
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Ripaus 
avaruustekniikkaa
Avaruusjärjestöt ja -teollisuus 
keskittyvät päivästä toiseen ohjelmiensa 
kehittämiseen. Samaan aikaan ne 
luovuttavat teknologioitaan tavallisten 
yritysten käyttöön.

 M itä yhteistä on tur-
vatyynyllä, aurinko-
paneelilla ja kehon-

rakennuslaitteella? Ne kaikki 
ovat voineet hyötyä avaruus-
tutkimuksessa tapahtuneista 
edistysaskeleista.
Teknologioiden kehittäminen 
on yksi avaruusalan toimijoi-
den päätavoitteista. Otetaan 
esimerkiksi ESA. Sen viralli-
selle vastuualueelle ei kuulu 
omien palveluiden kaupallis-
taminen, mutta tutkimuksen, 
kehityksen ja toteutetta-

vuustestien valmistuttua se 
voi siirtää vastuun hankkeista 
ulkoisille tahoille. Kyseeseen 
voivat tulla joko hallitusten 
väliset tai yksityisen sekto-
rin toimijat, jotka alkavat 
vastata palveluiden tuotan-
nosta ja käytöstä. Esimerk-
kejä tästä ovat meteorolo-
giaan käytettävä Eumetsat, 
laukaisupalveluja tarjoava 
Arianespace sekä Eutelsat ja 
Inmarsat, joita hyödynnetään 
tietoliikenteessä.
Suuryritykset kuten Air-

bus Defence and Space ja 
Thales Alenia Space luovat 
lisää työpaikkoja asiantunti-
joille. Alalle on kuitenkin il-
mestynyt myös monia pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä. Nii-
den syntyä tukevat ESAn eri 
puolilla Eurooppaa sijaitsevat 
12 yrityshautomoa.

144 yritystä
800 työpaikkaa
Hautomo tukee star-
tup-yrityksiä, joiden liike-
toimintamallit perustuvat 
avaruusalan sivutuotteina 
syntyneiden teknologioiden 
ja järjestelmien hyödyntä-
miseen alan ulkopuolella. 
Viimeisten 10 vuoden aikana 
hautomossa on syntynyt 144 
yritystä, jotka ovat luoneet 
800 työpaikkaa (2014). Es-
imerkiksi EATOPSyritys 
toimittaa työkaluja ja jär-
jestelmiä öljy- ja kaasuasen-
nusten valvontaan. Toinen 
startup-yritys nimeltään 
GIAURA pyrkii keräämään 
hiilidioksidin ilmakehästä so-
veltaen avaruusaluksista tut-
tua kaasunkierrätystekniik-
kaa.
Ohjelma hyödyntää Euroo-
pan ”teknologiavälittäjien” 
verkostoa, jossa on toi-
mijoita 14 jäsenvaltiossa. 
Merkittävimpiä teknolo-
giavälittäjistä ovat ruotsa-
lainen Umbilical Design, 
ranskalainen Tech2Market 
ja espanjalainen Tecnalia.
Teknologioita kaupalliste-
taan markkinoille laidasta 
laitaan: hiilijarruiksi au-
toteollisuuteen, välineiksi 
vammaisurheiluun ja tekni-
siksi vaatteiksi tai sydämen 
toimintaa mittaaviksi 
laitteiksi. 

Kuka hyötyy?
NASA on maailman suurin 
kansallinen avaruusjärjestö 
ja Yhdysvaltain puolustus-
ministeriö suurin 
satelliittien käyttäjä. 
Yhdysvaltojen avaruusteol-
lisuus hyötyy tästä, sillä yli 
90 % sen vuosimyynnistä 
koostuu valtion tilauksista.
Euroopan teollisuus sitä 
vastoin saa yli 40 % 
myynnistään kaupallisten 
kumppanien kanssa 
tehdyistä sopimuksista. 
Euroopan yhteisiä 
avaruusohjelmia 
toteutetaan ”yksinomaan 
rauhanomaisiin 
tarkoituksiin”. 
Ranska, Italia, Saksa ja 
Iso-Britannia tosin pitävät 
avaruusjärjestelmiä 
osana puolustuksellista 
infrastruktuuriaan: esim. 
Ranskan kahdesta 
Pléiades-kuvaussatelliitista 
on sekä yhteiskunnallista 
että sotilaallista hyötyä. 

Ihminen vai robotti: Kumpi 
lähtee matkaan ensimmäisenä?
Käytetäänkö tulevaisuuden avaruusmatkailussa ihmisiä vai 
koneita? Kysymys on herättänyt keskustelua scifi-kirjallisuuden 
alkuajoista lähtien, ja sen selvittämiseen on tartuttava nyt 
toden teolla.

 I hminen on onnistunut 
lähettämään alle 60 vuodessa 
noin 150 luotainta ja robottia 

ympäri aurinkokuntaa. Kauimpana 
maapallosta sijaitseva ja edelleen 
käytössä oleva esine avaruudessa on 
NASAn vuonna 1977 laukaisema 
Voyager 1 -luotain, joka sijaitsee 20 
miljardin kilometrin päässä. Marsiin 
on laskeutunut menestyksekkäästi 
neljä avaruusmönkijää. Kaksi niistä, 
Opportunity ja Curiosity, ovat edelleen 
toiminnassa. Avaruusmatkailusta 
on päässyt nauttimaan yhteensä 
550 miestä ja naista 41 maasta. 
Varotoimista huolimatta 18 heistä 
ei valitettavasti koskaan päässyt 
palaamaan kotiin. Apollo 1 -aluksen 
astronautit menehtyivät tulipalossa, 
Challenger-avaruussukkula tuhoutui  
miehistöineen laukaisussa vuonna 
1986 ja Columbia palatessaan Maahan 
vuonna 2003.

Inhimillinen tekijä: 
haavoittuvuus ja vahvuus
Joskus ihmiset ovat kuitenkin 
korvaamattomia. Yhdysvaltalaisen 
astronautin Harrison H. Schmittin 
kokemus oli arvokasta Apollo 17:n 
kuulennolla, kun tunnistettavana ja 
kerättävänä oli 110 kiloa geologisia 
näytteitä. Vaikka me ihmiset olemme 
joustavia, tehokkaita, mukautuvia ja 
itseohjautuvia, tuomme avaruuteen yhden 
merkittävän haavoittuvuuden: fyysisen 
haavoittuvuuden. Avaruus on ihmiselle 
vihamielinen paikka. Äärimmäiset paineet 
ja lämpötilat, säteily ja painovoiman ja 
hapen puute tekevät siitä meille haitallisen 
ympäristön. Jotta voisimme elää ja 
työskennellä avaruudessa, tarvitsemme 

avaruusaluksia, elämää ylläpitäviä 
järjestelmiä ja säännöllisiä ruoka-, 
vesi-, polttoaine- ja varaosatoimituksia. 
Robottiluotaimien kustannukset ovat 
paljon pienempiä tähän välttämättömään 
logistiikkaan verrattuna, joka kuitenkin 
tekee mahdolliseksi tarvittaessa 
hyödyntää ihmisen kykyä toimia luovasti 
ongelmatilanteissa.
Faktat viittaavatkin siihen, että molempia 
tarvitaan. ESAn astronautti Thomas 
Pesquet toteaa: ”Robottiluotaimet ovat 
tärkeitä siinä vaiheessa, kun ihmisten 
lähettämistä jollekin planeetalle 
harkitaan. Tutkimuksen kannalta 
miehitetyn lennon tulokset ovat paljon 
arvokkaampia, koska ihmiset pystyvät 
tekemään nopeasti päätöksiä.”  

Kuuleeko Houston? 
Täällä Havaiji!
”Analogisten” missioiden 
tehtävä on simuloida maan 
päällä todellisia avaruuden 
olosuhteita. Syrjäisillä 
alueilla suoritettavissa 
simulaatioissa yhteydet 
ulkomaailmaan katkais-
taan ja elinolosuhteet 
rakennetaan avaruusaluk-
sen tai Marsissa sijaitsevan 
tutkimusaseman mukai-
siksi. Vuosina 2010–2011 
Mars500-kokeilussa 
simuloitiin matkaa Marsiin. 
Se kesti 520 päivää, joista 
30 vietettiin planeetan 
pinnalla. NASA rahoittaa 
HI-SEAS-kokeilua, jossa 
Havaijille sijaitsevan 
tulivuoren rinteille luodaan 
Marsin olosuhteita 
jäljittelevä tutkimusasema. 

Ja Etelänavalla...
ESA tekee yhteistyötä 
Etelänavalla sijaitsevan 
ranskalais-italialaisen 
Concordia-tutkimusaseman 
kanssa. Se sijaitsee 3200 
metrin korkeudessa. 
Ulkoilman keskilämpötila 
on -50 °C, eikä Aurinko 
näyttäydy ollenkaan 
4 kuukautta kestävän 
talven aikana. Olosuhteet 
ovat ihanteelliset tutkia 
sitä, miten eristyneisyys 
vaikuttaa monikulttuuriseen 
työryhmään (psyyken, 
terveyden ja unen 
kannalta). 

ES
A

ES
A

Tim Peake (yllä) ohjaa Bridget-mönkijää (alla).

Cornwellin yliopiston 
verkkosivuilla on Ian A. 
Crawfordin kiehtova artikkeli, 
jossa puretaan myyttiä 
robottien tehokkuudesta 
avaruustutkimuksessa. 
Tutkijan mukaan ihmiset ovat 
aina ylivertaisia robotteihin 
nähden (katso ladattava PDF):
http://bit.ly/1UARWz0 

Lue lisää



Citizens’ Space 2016 Kutsu 13 12 Kutsu

Tule mukaan keskus-
telemaan avaruudesta! 
Sinä voit olla yksi 2 000 ihmisestä, jotka osallistuvat 
Euroopan kansalaiskeskusteluun avaruudesta 10. 
syyskuuta. Kutsu on avoin ja kaikki voivat osallistua. 
Jos kiinnostuit, katso toimintaohjeet alta.

D
R

Ph
ili

p 
S

ch
nu

rr
 - 

G
àb

or
 H

us
zt

i -
 F

ed
er

ic
o 

Tr
ib

bi
ol

i

22 maata ja 23 keskustelua
 1. Kreikka – Ateena (Corallia & si-Cluster) 
www.corallia.org ja www.si-Cluster.gr
2. Romania – Bukarest (The Romanian 
Space Agency ROSA) 
www.rosa.ro
3. Viro – Tõravere (Enterprise Estonia - EAS) 
www.eas.ee
4. Viro – Tallinna (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. Suomi – Helsinki (Kupla Productions) 
www.kupla.com
6. Norja – Oslo (Norwegian Space Centre) 
www.romsenter.no
7. Ruotsi – Göteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company) 
www.pernillawarberg.se
8. Tanska – Odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Puola – Rzeszów (Technology Transfer 
Centre Cracow University of Technology) 
www.transfer.edu.pl
10. Unkari – Budapest (ORION Space 
Generation Foundation)
www.spacegeneration.hu
11. Itävalta – Wien (ICCR FOUNDATION) 
www.iccr-foundation.org
12. Tšekki – Praha (Technology Centre CAS) 
www.tc.cz
13. Italia – Rooma (ISINNOVA - Institute of 
Studies for the Integration of Systems) 
www.isinnova.org
14. Sveitsi – Luzern (Swiss Space Center - 
SSC) www.space.ethz.ch
15. Saksa – Darmstadt (nexus Institute for 
Cooperation Management and Interdisciplinary 
Research)www.nexusinstitut.de
16. Luxemburg – Luxemburg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Ranska – Pariisi (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
18. Belgia – Bryssel (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Alankomaat – Noordwijk (LEI 
Wageningen UR) 
www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Iso-Britannia – Edinburgh (Keep 
Scotland Beautiful)
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irlanti – Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Espanja – Madrid  (Knowledge Innovation 
Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugali – Lissabon (Ciência Viva) 
www.cienciaviva.pt

 T ulossa on historiallinen päivä. 
Kansalaiskeskustelu järjestetään samaan 
aikaan kaikissa Euroopan avaruusjärjestön 

ESAn 22 jäsenvaltiossa. Jokaiseen kokopäiväiseen 
keskustelutilaisuuteen osallistuu noin 100 
ihmistä. Osallistujilta ei vaadita erityistä 
asiantuntemusta – jokaisen kansalaisen näkemys 
on arvokas.
Keskustelun helpottamiseksi osallistujat 
jaetaan pienryhmiin, jotta kenenkään ei tarvitse 
puhua satapäisen yleisön edessä. Tavoitteena 
ei ole saada muita vakuuttuneeksi omasta 
mielipiteestä tai päästä yhteisymmärrykseen. 
Keskusteluista saatavat kootut kansalaisten 
näkemykset kuvastavat esitettyjen mielipiteiden 
moninaisuutta.
Tämä lehti sisältää tiedot, joita tarvitset 
ennen keskusteluun osallistumista. Päivän 
aikana näytetään myös videoita keskustelujen 
käynnistämiseksi. Osallistujille esitettävät 
kysymykset ovat ESAn asiantuntijoista 
koostuneen monitieteisen toimikunnan laatimia.
Puheenvuoron antaminen monien maiden 
kansalaisille on uusi lähestymistapa. 
Kansalaisfoorumimallin kehitti vuonna 
2009 Tanskan teknologianeuvosto (Fonden 
Teknologirådet). Ranskalainen Missions 
Publiques -toimisto järjesti yhdessä sen kanssa 
Pariisissa joulukuussa 2015 järjestettyä COP21-
ilmastokokousta edeltäneen kansalaiskeskustelun. 
Siihen osallistui yhteensä 10 000 ihmistä 76 
maasta ja viideltä mantereelta, ja kansalaisten 
kootut näkemykset esitettiin kokouksessa 196 
maan edustajille.

«Minulle avaruus merkitsee kehitystä ja 
uusia näköaloja.»
Jan (Tšekki) 

«Minua avaruus vähän huolestuttaa. Siksi 
haluan tietää siitä lisää.»
Julie (Norja)

«Avaruus tarkoittaa rajattomia 
mahdollisuuksia.»
Lilána (Unkari)  

«Toivon, että avaruusohjelmat 
auttavat tekemään 
elämästä maapallolla 
ympäristöystävällisempää.»
Doris (Itävalta)

«Avaruuteen kannattaisi lähettää taiteilijoita: 
he näkisivät asiat uusin silmin.»
Luis (Portugali)

«Olen huolissani siitä, että avaruusohjelmia 
voidaan kehittää sotilaallisiin tarkoituksiin.»
Thor Oona (Sveitsi)

«Avaruus: kehitystä, tulevaisuutta ja muiden 
auttamista.» 
Sabine (Tanska)

«Enhän minä tiedä avaruudesta mitään!»
Chiara (Italia)

«Olen huolissani siitä, että jotkut voivat ottaa 
avaruuden hallintaansa kysymättä meidän 
mielipidettämme.»
Dimitri (Kreikka)

«Voiko avaruutta käyttää hyväksi? Miksei, jos 
se ei ole laitonta. Tämä on vapaa maailma.»
Martin (Ruotsi)

«Jos käytämme avaruutta hyväksi samalla 
tavalla ryöstäen kuin maapalloa, tuhoamme 
lopulta koko maailmankaikkeuden.” 
Helena (Espanja)

«Pitäisikö meidän hyödyntää avaruuden 
rikkauksia? Minulle se sopii.»
Andrezj (Puola)
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Avaruus tutkimuksen 
palveluksessa

Laaja-alaista 
tutkimusta
Kansainvälisellä avaruus-
asemalla (ISS) tehdään 
tutkimusta monella alalla: 
lääketieteessä ja biolo-
giassa (osteoporoosi, 
näkökyky, Alzheimerin 
tauti), yhteiskuntatieteessä 
(astronauttien henkilökoh-
taisten päiväkirjojen 
tutkimus), fysiikassa 
(nesteiden ja kaasumaisen 
palamisen tutkimus), 
geotieteessä (tuulien 
nopeus meren pinnassa) ja 
ympäristötieteessä (kuvat 
purkauksista, epätavalliset 
meteorologiset ilmiöt, 
luonnonkatastrofit) puhu-
mattakaan kosmisen 
säteilyn, robotiikan 
ja maataloustieteen 
tutkimuksista.

Eurooppalainen 
Columbus-laboratorio
Kolumbus-laboratorio 
(pituus 7 m, halkaisija 4,5 
m) on moduuli, jota ohja-
taan ja seurataan ESAn 
valvontakeskuksesta. Se 
sijaitsee Saksan ilmailu- ja 
avaruuskeskuksessa (DLR) 
Oberpfaffenhofenissa. 
Ensimmäisen viiden 
toimintavuoden aikana 
laboratoriossa on suoritettu 
yli 110 koetta yli 500 
eurooppalaisen tieteilijän 
pyynnöstä. Kolumbuksen 
pääasiallisena tarkoituk-
sena on tieteellisten 
keksintöjen tekeminen 
ja sellaisten sovellusten 
kehittäminen, joista on 
hyötyä maan päällä.

400 km yläpuolellamme Maata kiertävä 
Kansainvälinen avaruusasema (ISS) on 
pysyvästi miehitetty tutkimuslaboratorio. 

 A varuusaseman, 
jonka pituus on 
109 metriä ja leveys 

73 metriä, voi nähdä 
Maasta paljain silmin. 
Siellä asuu jatkuvasti 
kuusi astronauttia. 
Asema on viidentoista 

maan(1) yhteistyön tulos 
sekä pysyvä tieteellinen 
tutkimuslaboratorio. 
Puolet miehistöstä vaihtuu 
kolmen kuukauden välein. 
Miehistönvaihtolennot 
taittuvat venäläisellä Sojuz-
avaruusaluksella. ESA on 

lähettänyt asemalle yhden 
tai kaksi astronauttia 
kerrallaan joka vuosi sen 
jälkeen, kun eurooppalainen 
Columbus-laboratorio 
liitettiin ISS:lle vuoden 
2008 alkupuolella.

Yhteisiä löytöjä
Suurimman osan ajasta 
astronautit tekevät heidän 
vastuulleen annettuja 
tieteellisiä kokeita, joihin he 
ovat saaneet koulutuksen 
ennen lähtöään. Asemalla 
on siihen kaikenlaista 
välineistöä.
Tutkimus liittyy joko 
pitkiin avaruuslentoihin 
(ihmisen fysiologiaan, 
elämään avaruusaluksella 
sekä alusten huoltoon ja 
korjaukseen) tai elämään 
maan päällä. Asemalla 
tehdyt löydöt hyödyttävät 
koko maailmaa erilaisten 
teknologiaohjelmien kautta. 
Lääketieteellisissä kokeissa 
astronautit toimivat usein 
itse sekä tutkimuksen 
tekijöinä että koehenkilöinä. 
Kokeet alkavat jo ennen 
lentoa ja jatkuvat maan 
kamaralle paluun jälkeen. 
Niissä mitataan esimerkiksi 
luuntiheyttä ja tarkkaillaan 
muutoksia sydämessä ja 
verenkiertoelimistössä. 

(1) Kansainvälisen avaruusaseman 
käytöstä solmitun sopimuksen 
allekirjoittivat vuonna 1988 
Yhdysvallat, Venäjä, Kanada, Japani 
ja kymmenen ESAn jäsenvaltiota 
(Alankomaat, Belgia, Espanja, 
Italia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Sveitsi ja Tanska). 

Samantha Cristoforetti (ESA) juoksumatolla 400 kilometrin korkeudessa.

Mitä avaruusromu on?
Avaruudessa on satoja romunkappaleita, jotka voivat 
uhata Kansainvälisen avaruusaseman turvallisuutta. Niitä, 
joiden lentorata ulottuu turva-alueelle, seurataan erittäin 
tarkasti. Kappaleiden lähestyessä voidaan tarvittaessa 
tehdä väistöliike. Mikäli se ei ole mahdollista, astronautit 
evakuoituvat Sojuz-aluksella.

Erikoissanastoa
”Nokkakartio” on kantoraketin "nokka", jonka sisällä 
satelliitti tai avaruusalus on. ”Käytöstä poistettu” 
tarkoittaa satelliittia, joka ei ole enää käyttökelpoinen. 
”Matala Maan kiertorata” on se osa Maan kiertoradasta, 
joka sijaitsee alle 2000 kilometrin korkeudessa. 
”Geostationaarinen kiertorata” noin 36 000 kilometriä 
päiväntasaajan yläpuolella on erittäin haluttu korkeus 
(tietoliikenteeseen ja meteorologisille satelliiteille).

Avaruusromu: 
puhdistusoperaatio avaruudessa
Avaruusalan toimijat tietävät hankkeidensa myös 
saastuttavan avaruutta. Vuonna 2012 Euroopassa 
laadittiin kolmiosainen aloite avaruuden siivoamiseksi 
ja avaruusromun lisääntymisen estämiseksi.

 G ravity-elokuvassa on 
raju kohtaus, jossa 
kaksi satelliittia törmää 

yhteen tuhoisin seurauksin. 
Törmäyksessä syntynyt ava-
ruusromu osuu avaruussuk-
kulaan ja Kansainväliseen 
avaruusasemaan, ja kaksi 
Hubble-teleskooppia korjaa-
massa ollutta astronauttia jää 
avaruuden vangeiksi. Tilanne 
voisi olla myös tosi, sillä kan-

sainvälisiä säädöksiä, jotka 
velvoittaisivat maat poista-
maan tai tuhoamaan syn-
nyttämänsä avaruusromun, 
ei tällä hetkellä ole. Maata 
kiertää arvioiden mukaan yli 
29 000 kappaletta, jotka ovat 
yli 10 senttimetrin kokoisia. 
Niiden joukossa on täysin 
toimivia satelliitteja mutta 
myös kantorakettien osia, lau-
kaisuadaptereita ja muuta ro-

mua. Jokainen kappaleista voi 
olla vaarallinen, joten romu 
on kartoitettava ja tilanteen 
korjaamiseksi on kehitettävä 
teknologioita.

Satelliitin pyydystys
Monilla avaruusjärjestöillä on 
omia avaruuden siivoamiseen 
liittyviä aloitteitaan. Euroo-
passa se on ”Clean Space” ja 
sisältää kolme toimenpidettä. 
Niistä ensimmäisen, Clean-
satin, tavoitteena on romun 
vähentäminen laukaisusta 

lähtien. Koska kantoraket-
tien ensimmäiset vaiheet ja 
nokkakartiot putoavat ta-
kaisin maahan, ne pyritään 
mahdollisuuksien mukaan 
ohjaamaan asuttamattomille 
alueille tai merelle. Laukaisun 
jälkeen satelliitit jäävät geos-
tationaariselle tai matalalle 
Maan kiertoradalle (katso 
sanasto). Vanhat, käytöstä 
poistetut geostationaariset 
satelliitit tulisi siirtää hau-
tausmaana toimivalle kier-
toradalle, jotta uusille tulok-
kaille on tilaa.
Toinen on e.deorbit, joka 
tähtää kiertoradalle synty-
vän avaruusromun määrän 
hallintaan ”poistamalla” 
suurimmat kappaleet en-
nen kuin törmäyksiä pääsee 
tapahtumaan. Onnistuessaan 
e.deorbit yrittää ”pyydystää” 
käytöstä poistetun ESA-sa-
telliitin vuonna 2023. Tapah-
tuma olisi ensimmäinen 
laatuaan maailmassa. Ava-
ruusalan toimijat yritetään 
saada mukaan myös eco-
Design-ohjelmaan jo ennen 
lentoja. Siinä kannustetaan 
ympäristöä ja luonnonvaro-
ja säästävien materiaalien ja 
prosessien käyttöön.  

Taiteilijan näkemys satellitista, joka tarttuu robottikäsivarrellaan avaruusromuun.ES
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Luca Parmitano (ESA) ja Karen Nyberg (NASA) Kansainvälisellä avaruusasemalla..

Voit tutustua eurooppalaisen 
Kolumbus-laboratorion 
toimintaan ja siellä 
tehtäviin tutkimuksiin ESAn 
verkkosivuilla: 
http://bit.ly/29qgE6w

YK:n ohjeet avaruusromun 
vähentämiseen (PDF): 
http://bit.ly/1UAcE60 
ESAn Clean Space -ohjelma 
(PDF): http://bit.ly/1P5LsY2 

Lue lisää

Lue lisää
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Ihmiskunnan palveluksessa

Vuonna 2000 laadittiin kansainvälinen peruskirja avaruudesta ja suurkatastrofeista. Sen tavoitteena on paikallistaa 
katastrofitilanteissa vaarassa olevat ihmiset ja auttaa valitsemaan tehokkain tapa kuljettaa heille apua. Peruskirjan 
allekirjoittaneet viisitoista avaruusjärjestöä ovat luvanneet tarjota avaruudesta saatavia havaintoja maksutta maille, 
jotka ovat kohdanneet luonnon tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja.

Kasvihuone-
kaasupäästöjen 
mittaus, ilmas-
tossa tapahtuvien 
muutosten ennus-
taminen ja niihin 
sopeutuminen 
– ilmastonmuutos 
on yksi ihmiskun-
nan suurimmista 
haasteista. 
Kansainvälisesti 
tunnustetuista 
viidestäkymme-
nestä ilmasto-
muuttujasta 26 on 
havaittavissa vain 
avaruudesta.

Telelääketiede, maanpäällisen televiestinnän kehittäminen, sairauksien hävittäminen – avaruusteknolo-
gian hyödyntäminen on ollut erityisen tehokasta terveydenhuollon alalla ennen kaikkea kehitysmaissa. 
Kun satelliittikuvien avulla havaitaan muusta asutuksesta eristyksissä olevat asuinalueet, pystytään 
toteuttamaan tehokkaita rokotusohjelmia tai ennustamaan hyönteisten levittämien epidemioiden 
etenemistä.

Euroopan Coper-
nicus-ohjelmaan 
kuuluvat Senti-
nel-satelliitit tark-
kailevat jatkuvasti 
maapallon meriä. 
Ne mittaavat me-
rien lämpötilaa, 
suolapitoisuutta, 
virtoja, merijäätä, 
veden korkeutta, 
pintatuulia ja jopa 
vesikemiaa ja -bio-
logiaa (planktonin 
määrää) sekä 
klorofyllipitoisuuk-
sia. Myös joitakin 
merieläimiä seu-
rataan satelliittien 
avulla esimerkiksi 
Argos-lähettimin.

Euroopan maanseurantaohjelma Copernicus tarjoaa tietoa ja kuvia monen-
laisille migraatioasioiden parissa työskenteleville organisaatioille. Tietojen 
avulla voidaan arvioida esimerkiksi pakolaisleirien kokoa ja kehitystä sekä 
valvoja maiden rajoja ja laitonta meriliikennettä.

Ilmastonmuutos

Terveys

Metsät

Meret

Muuttoliike

Metsäkatoa on hankalaa havaita maan pinnalta. Sen etenemistä valvotaankin satelliittikuvin erityisesti kansainvälisen 
REDD+-aloitteen puitteissa. Tavoitteena on vähentää metsäkatoon ja metsien tuhoutumiseen liittyviä kasvihuonekaa-
supäästöjä. Tiedoilla voidaan arvioida metsäkadon ehkäisemiseen osallistuvien maiden toimenpiteiden vaikutuksia

Valtioiden on tehtävä vaikeita päätöksiä monissa tärkeissä asioissa. Avaruustietojen 
hyödyntäminen voi olla avuksi päätöksenteossa. 
Avaruustoiminnan poikimat sovellutukset ja palvelut voivat parantaa elinolosuhteita 
monella tapaa erityisesti kehitysmaissa, mikä tukee myös YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista.

Katastrofit



Citizens’ Space 2016  Katsaus 19 18 Katsaus

Pikainen tapaaminen 
asteroidin kanssa
Avaruusalan asiantuntijoille asteroidin ja Maan 
yhteentörmäys ei ole leikin asia. Mahdollista 
kohtaamista ei tyydytä odottamaan vain peukaloita 
pyöritellen.

 "D inosaurukset kuolivat 
sukupuuttoon, 
koska niillä ei ollut 

avaruusohjelmaa.” Näin vitsaili 
scifi-kirjailija Arthur C. Clarke, 

joka tuli tunnetuksi romaanistaan 
”2001 avaruusseikkailu”. Mutta 
voiko avaruustekniikka pelastaa 
meidät Maan asukkaat tuhoisalta 
kohtaamiselta meteoriitin kanssa?

Avaruustutkijat eivät ole jääneet 
asian suhteen toimettomiksi. Vuoteen 
2016 mennessä on tunnistettu 14 
412 Maan lähelle tulevaa kappaletta, 
joista satakunta on komeettoja ja 
loput asteroideja. Kaikista kappaleista 
1 696 on tunnistettu ”mahdollisesti 
vaarallisiksi”, koska lentorata tuo ne 
alle 7,5 miljoonan kilometrin päähän 
Maasta ja niiden halkaisija ylittää 150 
metriä. Mahdollisesti vaarallisiksi 
luokitelluista asteroideista 157 on 
halkaisijaltaan yli kilometrin mittaisia.

Miten asteroidit saadaan ohjattua 
toisaalle?
Yritykset ja avaruusjärjestöt ympäri 
maailmaa tutkivat tapoja suojella 
Maata asteroideilta. EU:n rahoittama 
NEOShield-2-hanke tuo yhteen 
yksitoista eurooppalaista yritystä ja 
tutkimuslaitosta. Siinä kehitetään 
teknologioita ja tutkitaan Maan 
lähelle tulevia kappaleita. 
ESAlla on käynnissä kolme 
hanketta. Ensimmäinen niistä on 
järjestelmä, joka skannaa taivaan 
joka yö, tunnistaa rekisteröimättömät 
kappaleet ja antaa tarvittaessa 
hälytyksen. Toisessa hankkeessa 
tutkitaan keinoja lieventää pienten 
kappaleiden aiheuttamia uhkia 
ja kolmannessa sitä, miten isot 
kappaleet voidaan ohjata toisaalle. 
Avaruusaluksen lähettäminen 
asteroidin lentorataa muuttamaan on 
yksi vaihtoehto. Sitä tutkitaan ESAn 
ja NASAn yhteisessä hankkeessa, 
joka kantaa nimeä AIDA. 

Millainen sää siellä ylhäällä on?
Aurinko, aurinkotuuli ja kosminen säteily vaikuttavat Maan 
ilmakehän eri kerroksiin ja maapallon lähelä olevaan 
avaruuteen. Ilmiö tunnetaan avaruussäänä ja se voi 
häiritä merkittävästi satelliittipaikannus- ja sääpalveluita, 
tietoliikennettä ja TV-lähetyksiä..

Sanastoa
Maan lähelle tuleva kappale (NEO) voi olla aurinkokuntaan 
kuuluva asteroidi tai komeetta, jonka kiertorata Auringon 
ympäri tuo sen lähelle Maata. AIDA-ohjelmassa tavoitteena 
on arvioida asteroidien vaikutuksia ja päättää, pitäisikö ne 
ohjata toisaalle.

Neljännesmiljoonan
dollarin kyyti

Onko avaruusturisti 
astronautti? Tarvitseeko hän 
täyden vakuutusturvan? 
Voiko Kuusta ostaa tontin? 
Asiantuntijan (täysin vakavasti 
antamat) vastaukset voit lukea 
täältä:
http://bit.ly/28SE9UQ

Avaruuslennot ovat olleet pitkään 
valtiollisten avaruusjärjestöjen ominta 
toimialaa. Niiden lisäksi mukaan on tulossa 
uusia kaupallisia toimijoita, jotka ovat 
pian lähettämässä avaruuteen myös aivan 
tavallisia ihmisiä – tai ainakin melkein.

 "V ain 555 ihmistä 
on käynyt 
avaruudessa. 

Virgin Galactic tekee 
siitä mahdollista meille 
muillekin.” Hienolta 
kuulostaa, mutta onko 
se kaiken arvoista? 
Visionääri Richard 
Bransonin perustama 
yritys tarjoaa 2–3 
tuntia avaruudessa 
– vähintään 100 
kilometrin korkeudessa 
– avaruusaluksella, joka 
on suunniteltu kuudelle 
matkustajalle ja kahdelle 
lentäjälle. Matka maksaa 
kohtuulliset 250 000 
dollaria. Virgin Galactic 
ei kuitenkaan ole ainoa 
toimija alalla. Esimerkiksi 
Airbus Defence and 
Space -yrityksen 
avaruuslentokonehanke 
saattaa tarjota 
ensimmäisiä kaupallisia 
avaruuslentoja vuoden 
2024 tietämillä.

Dennis Tito, pioneeri
Arkisiin turistilentoihin 
menee vielä aikaa, sillä 
ratkaistavana on monia 
teknisiä haasteita. Ajatus 
avaruusturismista ei 
kuitenkaan ole enää 
hullu. Huhtikuussa 
2001 Dennis Titosta tuli 
ensimmäinen ”tavallinen 
Maan asukas” avaruudessa, 
kun hän matkusti Sojuzin 
kyydissä kansainväliselle 
avaruusasemalle. 
Runsaasti median 
huomiota saavat 
avaruusturismihankkeet 
kertovat uudesta ja 
laajemmasta ilmiöstä, 
nimittäin avaruusmatkailun 
avautumisesta yksityisen 
sektorin yrityksille. Viime 
aikoihin asti se kuului 
valtioille niiden kansallisten 
avaruusjärjestöjen ja 

Virgin Galactic -yrityksen SpaceShipTwo-avaruuslentokoneen koelento.

Dennis Tito (vasemmalla) oli ensimmäinen avaruusturisti. Hän matkusti vuonna 2001 
Kansainväliselle avaruusasemalle Sojuzin kyydissä kosmonauttien Talgat Musabajevin 
(keskellä) ja Juri Baturinin (oikealla) kanssa.

Euroopan avaruusjärjestön 
kautta. Nykyään erityisesti 
Yhdysvalloissa yrittäjät 
investoivat kuitenkin 
miljoonia dollareita 
sellaisten teknologioiden 
kehittämiseen, jotka tekisivät 
avaruushaaveista totta, 
ja käynnistävät pienen 
mittakaavan hankkeita. 
Esimerkkejä niistä ovat 
CubeSat-satelliitit ja 
avaruuden reunamille 
lähetettävät kaasupallot.

"Avaruus 4.0"
NASA on aina kehittänyt 
itse omat avaruusaluksensa. 
Vuonna 2010 se käänsi 
kelkkansa ja pyysi 
tarjouksia astronautteja 
ISS:lle kuljettavan 
aluksen kehittämisestä ja 
toimittamisesta.  NASA 
valitsi kolme tarjousta  
jatkokehittelyyn, ja ne 
saavat tällä hetkellä tukea 
NASAlta. Euroopassa 
ESAn pääjohtaja Jan 
Woerner uskoo, että 
aikakausi ”Avaruus 4.0” on 
nyt alkanut. Avaruudesta 
on tullut keskeinen 
osa arkielämäämme 
ja se voidaan nähdä 
inspiraation lähteenä. 
Tämä tuo mukanaan 
myös uusia haasteita, jotka 
liittyvät yhteiskunnallisiin 
suhteisiin, avaruuden 
kaupallistamiseen, 
teollisuuden muuttuvaan 
rooliin ja yhteistyön 
lisääntymiseen. Uusi luku 
historiankirjoituksessa on 
aluillaan. 
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Havainnekuva Maan lähelle tulevasta kappaleesta (NEO). .

NEOShield-2-ohjelma: 
www.neoshield.net 
NEO-tilastot: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/ 
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Parivaljakko Rosetta & Philaen 
satumaiset seikkailut
Tärkeät ja kunnianhimoiset avaruuslennot kiinnostavat usein 
suurta yleisöä paljonkin. Monet ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, 
mitä ne oikeasti pitävät sisällään. Esimerkiksi Rosetta-luotaimen 
laukaisu ja sen upeat saavutukset vaativat monilta tutkijoiden ja 
insinöörien ryhmiltä noin 23 vuoden uurastuksen.

 Rosetta-luotaimen valmistelu kesti suurin piirtein 11 vuotta ja se 
käynnistettiin vuonna 1993. Aluksi luotaimen kohteena oli komeetta 
46P/Wirtanen. Koska laukaisua jouduttiin lykkäämään vuodella, 
kohteeksi valikoitui kuitenkin komeetta nimeltään 67P/Churyumov-
Gerasimenko.

 Rosetta lähti matkaan Ariane 5 -raketin laukaisemana Euroopan 
avaruuskeskuksesta Kourousta Ranskan Guayanasta varhain aamulla 
2. maaliskuuta 2004. Se painoi 2,9 tonnia mukaan lukien 1,7 tonnia 
polttoainetta ja oli varustettu aurinkopaneeleilla, joiden kärkiväli oli 
32 metriä.  Mukana oli Philae-laskeutuja ja 11 mittalaitetta.

 Matkalla komeetalle 67P Rosetta teki kolme 
ohilentoa Maan ympäri ja yhden Marsin ympäri 
sekä lähestyi Steins- ja Lutetia-asteroideja. 
Luotain lensi läheltä Aurinkoa viisi kertaa ja 
kulki yhteensä 6,4 miljardia kilometriä.

  Missiota oli toteuttamassa yhteensä 50 
aliurakoitsijaa ja 2 000 ihmistä 14 maasta. 
Operaation kokonaiskustannukset olivat 1,4 
miljardia euroa, joista Philae-laskeutujan osuus 
oli 200 miljoonaa euroa. Missiota johti ESA, 
joka teki yhteistyötä jäsenvaltioidensa ja NA-
SAn kanssa.

 Rosetta vietti kaksi kuukautta kartoittaen 
perusteellisesti komeetan pintaa ja tehden tär-
keitä painovoima-, massa- ja muotomittauksia. 
Se tutki myös komeetan pölyistä kaasukehää 
(komaa) ja analysoi sen plasmaympäristöä ja 
vuorovaikutusta Auringon ulomman kaasukehän 
aurinkotuulen kanssa.

Katso videoita Rosettan 
ja Philaen satumaisista 
seikkailuista: 
http://bit.ly/1tADJw8

 Rosetta seurasi komeettaa syyskuuhun 2016 asti, 
jolloin sen oli aika laskeutua. Tämä tehtävän viimeinen 
vaihe merkitsi myös jäähyväisiä Rosettalle yli kahden-
toista uskollisen palvelusvuoden jälkeen.

 Komeetta 67P:n ytimestä saadut tiedot herättävät 
toiveita: ne voivat auttaa ratkaisemaan aurinkokun-
tamme alkuperää koskevan mysteerin ja ymmärtämään 
muita tähtiä ympäröivien planeettajärjestelmien muo-
dostumismekanismeja. Komeetat vastaavat koostumuk-
seltaan aurinkokuntaa osia sen alkuvaiheissa, yli 4 600 
miljoonaa vuotta sitten.

 Philae-laskeutuja on saanut nimensä Niilillä oleval-
ta saarelta. Saarelta löytyi obeliski, jonka kaiverrukset 
auttoivat Rosettan kiven tulkinnassa. Rosetta saavutti 
67P-komeetan 6. elokuuta 2014. Alkuvaiheen tutki-
musten ja laskeutumispaikan valinnan jälkeen Philae 
lähetettiin komeetan pinnalle 12. marraskuuta 2014.
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"Avaruusviranomaisten on 
omaksuttava eettinen asenne"
Miksi menemme avaruuteen? Mitä sinne mennään tekemään? 
Onko avaruuden tutkimukselle eettisiä rajoituksia? Asiantuntija 
Jacques Arnould vastaa.

ENNEN AVARUUDEN VALLOITTAMISTA 
IHMISKUNTA TUNSI SITÄ KOHTAAN SEKÄ 
VIEHÄTYSTÄ ETTÄ PELKOA. MIKSI?
Avaruus on herättänyt kaikissa kulttuureis-
sa sekä lumousta että pelkoa. Avaruutta 
kuvataan ensimmäisissä kuvaavissa taide-
teoksissa, mytologiassa, maailmankaik-
keuden syntyä selittävissä tarinoissa... 
Eurooppalaisessa perimätiedossa uskottiin 
1600-luvulle asti, että yllämme oli saa-
vuttamaton kosmos, joka nähtiin lähes 
täydellisenä ja puolijumalallisena ilmiönä. 
Sitten Kepler osoitti, että kosmos ja Maa 
olivat yhtä, ja että eräänä päivänä meidän 
olisi mahdollista tutustua avaruuteen.

EIKÖ MEIDÄN PITÄISI LOPETTAA AVARUU-
DEN SAASTUTTAMINEN?
Näemme taivaan täydellisenä ja pyhänä. 
Kun lähetämme matkaan satelliitteja, sitä 
ei tehdä avaruuden sotkemiseksi vaan 
ihmisten tiedonjanon sammuttamiseksi. 
Hubblen lähettäminen matkaan kuvaamaan 
maailmankaikkeutta on uskomaton seikkai-
lu. Maata kohti suunnatut satelliitit auttavat 
meitä elämään yhdessä. Pyhä ei tarkoita 
koskematonta. Se tarkoittaa sitä, että emme 
saa tehdä mitä tahansa, miten tahansa. 

PITÄISIKÖ AVARUUS ASUTTAA?
Tämä kysymys on askarruttanut ihmisiä 
avaruusajan alusta lähtien. Toiset ovat 
ehdottomasti vastaan. Toisille avaruuden 
tutkiminen on elämän etsimistä. Todellinen 
kysymys ei kuitenkaan ole se, onko meillä 
oikeus asuttaa avaruus, vaan pitäisikö 
meidän antaa itsellemme oikeus siihen.

ENTÄ AVARUUDEN MINERAALIVAROJEN 
HYÖDYNTÄMINEN?
Yhdysvaltojen ja Luxemburgin hankkeet 
antavat tilaisuuden tarkistaa avaruus-
lainsäädäntöä, joka on perinteisesti jättänyt 
valtioille paljon liikkumavaraa. Nyt yk-
sityissektorin yritykset tarjoavat tehokkaita 
ja entistä edullisempia palveluita. Ajatukse-
na on liberaalin asenteen mukaisesti se, että 
avaruus voidaan laittaa tuottamaan. Mitä 
tapahtuu avaruuden pioneerien ajattelu-
tavalle, jonka mukaisesti avaruuden pitäisi 
olla koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta? 
Tämä keskustelu on vasta alkamassa.

SANOISITKO, ETTÄ AVARUUSLAINSÄÄDÄNTÖ 
TARJOAA ERÄÄNLAISEN MAAILMANKANSA-
LAISUUDEN?
Tavallaan kyllä. Ihmiskunnan yhteisen pe-
rinnön konsepti koskee jo merten syvyyksiä 
ja Etelämannerta. Mutta jopa avaruudesta 
käsin voidaan havaita luonnolliset rajat, 
kuten vuoret ja meret. Meidän pitää ajatella 
sitä, mikä meitä yhdistää, mutta myös sitä, 
mikä tekee meistä ainutlaatuisia.

PITÄISIKÖ IHMISTEN MENNÄ AVARUUTEEN?
En ole löytänyt hyvää löytöretkifilosofiaa. 
Kysymys siitä, pitäisikö avaruutta tutkia, 
tulee aina olemaan ajankohtainen. Etiikan 
avulla aihetta voidaan käsitellä ja syventää, 
mikä helpottaa päätöksentekoa. Vastaus 
riippuu aikakaudesta ja käytössä olevista 
resursseista. Tällä hetkellä Euroopassa aja-

tellaan, että ihmisten pitäisi tutkia avaruut-
ta yhteistyön merkeissä, sillä avaruuslennot 
edellyttävät valtavia investointeja.

KANSALAISET HYÖTYVÄT SATELLIITTIEN 
AVULLA SAATAVISTA TIEDOISTA, MUTTA 
KUKA TIETOJA HALLINNOI? ONKO OLEMAS-
SA BIG BROTHER -RISKI?
Kyllä. Teknisen osaamisen pitäisi olla 
osa yleisempää keskustelua, johon kaikki 
yhteiskunnan toimijat osallistuvat. Mielestä-
ni yksityisyys ei niinkään ole avainkysymys. 
Vielä tärkeämmässä osassa on tiedonhalti-
joiden vastuu.

HALUAISIN VIELÄ KOROSTAA: KOSKAAN 
AIEMMIN TOTALITAARISILLA HALLIN-
TOJÄRJESTELMILLÄ EI OLE OLLUT KÄY-
TETTÄVISSÄÄN NÄIN VAARALLISEN TUNGET-
TELEVAA JA KEHITTYNYTTÄ TEKNOLOGIAA...

Jacques Arnould on Ranskan kan-
sallisen avaruuskeskuksen CNES:n 
eettinen asiantuntija ja "Demain 
l’espace" -teoksen kirjoittaja.

"Jopa avaruudesta käsin voidaan havaita 
luonnolliset rajat, kuten vuoret ja meret. Meidän 
pitää ajatella sitä, mikä meitä yhdistää, mutta 
myös sitä, mikä tekee meistä ainutlaatuisia." 
J.Arnould

Voit lukea lisää artikkelin 
aiheista Jacques Arnould’n 
kirjasta "Demain l’espace" 
(ranskankielinen, julkaisija 
Cherche-Midi). Lisätietoa: 
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

Kenelle avaruus 
kuuluu?
Lukuisat yrittäjät 
ovat innostuneet 
avaruushankkeista viime 
vuosien aikana. SpaceX-
yrityksen kantoraketit 
(Elon Musk), Virgin 
Galacticin turistilennot 
(Richard Branson) ja Blue 
Originin New Shepard 
-järjestelmä (Jeff Bezos) 
kuuluvat niihin satoihin 
projekteihin, joihin 
viitataan New Space 
-käsitteellä. Luxemburg 
pyrkii omasta puolestaan 
houkuttelemaan 
alueelleen yrityksiä, 
jotka ovat erikoistuneet 
asteroidien resurssien 
hyödyntämiseen.

"Overview effect"
Matkustimme avaruuteen 
ja mitä näimmekään? 
Oman planeettamme. 
Sillä hetkellä ymmär-
simme sen kauneuden ja 
haurauden. Juuri tämä on 
ns. Overview effect. 
Lucien de Samosaten 
teksteissä  (n. 120 jKr.) 
kerrotaan  avaruusmat-
kailusta ennen 17. 
vuosisataa.  Tarinan 
sankari lentää korppi-
kotkan siivin Kuuhun. 
Ensitöikseen hän kääntää
katseensa Maahan. Myös 
Gagarinin ensimmäiset 
sanat olivat ’Näen maan! 
Se on niin kaunis!’ 
Se tulee olemaan 
viitekehyksemme vielä 
pitkän aikaa.”

Olemassa on todellakin riski paljon mah-
tavammasta Big Brotherista kuin minkä 
Orwell kuvitteli. Tämä on perustavanlaa-
tuinen ongelma. Eikä kyse ole vain valtiois-
ta. Google tietää tällä hetkellä meistä vaikka 
mitä. Ja se on vasta alkua. Etiikka ei vastaa 
näihin kysymyksiin, mutta antaa meille 
mahdollisuuden esittää ja jakaa niitä.

EIKÖ OLE OLENNAISEN TÄRKEÄÄ OTTAA 
NÄMÄ KYSYMYKSET HUOMIOON TEKNI-
SISSÄ PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSEISSA?
Jos emme tiedä mihin olemme menossa, 
kuljemme harhaan. Ensimmäinen kysymys, 
joka meidän pitäisi esittää itsellemme, 
koskee sitä miksi teemme jotakin ja mitä 
tarkoitusta varten. Itse olen sitä mieltä, että 
eettisen pohdinnan tulee kuulua erottamat-
tomana osana avaruutta koskeviin päätök-
siin.  ES

A

O
ffi

ci
al

 S
pa

ce
X 

Ph
ot

os
 - 

D
R

Lue lisää



Citizens’ Space 201624 Scifi-tarina

08:00 Uutiset välittävät 
uskomatonta tie-

toa siitä, että kaikki 857 sa-
telliittia Maan ympärillä ovat 
lakanneet toimimasta.

09:42 Liikenne alkaa 
ruuhkautua Aa-

sian, Venäjän ja sitten myös 
Euroopan suurissa kaupun-
geissa. Raskaan kuljetuska-
luston suma seisoo suurissa 
eurooppalaisissa logistiikka-
keskuksissa Rotterdamissa, 
Hampurissa, Barcelonassa 
ja Rungisissa. Ilman satel-
liittisignaaleja GPS-järjestel-
mät eivät toimi, ja autojen 
ja rekkojen kuljettajat ovat 
unohtaneet paperikarttojen 
lukutaidon.

13:50 Yhdysval loissa 
ollaan paniikin 

vallassa, koska pyörremyrs-

04:53 Brysselin aikaa
Työvuorossa oleva 

ESA-tiimi on hämmennyk-
sen vallassa: useat näytöt 
ovat yhtäkkiä pimentyneet. 
Näyttää siltä, että lukuisista 
Maata havainnoivista satel-
liiteista ei enää välity tietoja. 
Kriisiyksikkö perustetaan 
välittömästi.

05:45 Myös NASAn kol-
legat ovat havain-

neet saman asian: yhteydet 
kaikkiin satelliitteihin ovat 
nähtävästi katkenneet.

Tällainen olisi (hurja) päivä 
ilman satelliitteja
Kaikkien satelliittien täydellinen ja massiivinen tuho johtaa 
ennennäkemättömään maailmanlaajuiseen kaaokseen. Lue 
hurjan päivän kuvaus. (Tarina on fiktiivinen.)

kykausi on pahimmillaan, 
mutta ennusteet ovat nyt 
äärimmäisen epämääräisiä. 
Satelliittitietojen puuttuessa 
on turvauduttava kaasupallo-
jen ja lentoyhtiöiden kautta 
saataviin hatariin tietoihin. 
Valkoinen talo kutsuu ko-
koon hätäkokouksen, jossa 
harkitaan useiden floridalais-
ten suurkaupunkien evaku-
oimista.

15:50 Yhä useammat 
yritykset joutuvat 

lähettämään työntekijänsä 
kotiin ainakin muutamaksi 
päiväksi. Ilman GPS-yhtey-
dellä toimivia työkaluja kai-
vokset ja siltojen, tunnelien, 
rakennusten jne. työmaat 
pysähtyvät. Töiden jatku-
minen edellyttää paluuta 
1900-luvun mittalaiteisiin. 
Eläkkeellä olevia työnteki-
jöitä kutsutaan apuun. D
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17:00 Olympialaiset ovat 
käynnissä, mutta 

suoria lähetyksiä ei voida 
esittää. Lippujen hinnat 
nousevat taivaisiin. Ainoa 
mahdollisuus kilpailujen seu-
raamiseen on mennä paikan 
päälle. 

18:45 Rahoituspalvelut 
eivät enää toimi. 

Seteliautomaatit eivät toi-
mi, öljyputket eivät kuljeta 
mustaa kultaa, maanviljeli-
jät eivät pysty ohjailemaan 
traktoreitaan. Suuri osa ta-
louselämää on lamaantunut.

19:27 Maailman ava-
ruusjärjestöt jul-

kaisevat yhteisen tiedotteen: 
toimintahäiriön syynä on 
massiivinen ja ennakoimaton 
auringonpurkaus, joka on 
lamauttanut kaikki satelliitit. 
Kestää viikon, ennen kuin 
tilanne palautuu ennalleen.

TV-uutislähetyksissä kerrotaan, että kaikki 857 satelliittia ovat rikki.

Katso fiktiivinen TV-uutinen 
satelliittien sammumisesta:
http://bit.ly/28W3iNy
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