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Alkuvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY

https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY


Minkä värisiä revontulia voi esiintyä?









Revontulien värien luokittelu

• Revontuleissa nähdään eri värejä ja värikombinaatioita

• Ne luokitellaan kirjaimilla A-F:

• Yleisin väri on vihreä

A vihreä alaosa, punainen yläosa

B punainen alareuna, vihreä yläosa

C valkea, vihreä tai keltainen

D kokonaan punainen

E punainen ja vihreä sekaisin

F sininen tai purppura



Mitä eri muotoja revontulissa voi olla?

• Kaari



• Vyö



• Läikkä



• Harso



• Säteet



Revontulien muotojen luokittelu

Vyömäinen Diffuusi Säteittäinen

Kaari Vyö Läikkä Harso Säteet



Revontulien liike

• Revontulet voivat olla

- rauhallisia: muuttavat muotoaan hyvin hitaasti

- aktiivisia: revontulimuodot liikkuvat ja muuttuvat jopa 
sekunneissa, yleensä kirkkaita

- sykkiviä: melko nopea rytmikäs kirkkauden vaihtelu, 
sekunnin osista minuutteihin, eivät kovin kirkkaita



Missä revontulia voi nähdä?

• Pääasiassa napa-alueilla, Revontulivyöhykkeillä, noin 2000km 
päässä magneettisista navoista

• Revontuliovaali on kuvissa näkyvä soikio

• Alle 2% maapallon asukkaista elää alueilla, joilla revontulia 
havaitaan

• Revontulia voi näkyä myös etelämpänäkin



Missä revontulia voi nähdä?

• Revontulia voi nähdä myös avaruudesta!

• http://m.wsj.net/video/20160419/041916space/041916space
_v2_ec664k.mp4

http://m.wsj.net/video/20160419/041916space/041916space_v2_ec664k.mp4


Milloin revontulia voi nähdä?

• Auringon aktiivisuudessa on noin 11v jakso

• Kun aktiivisuus on maksimissa, revontulia havaitaan 
runsaimmin

• Suomessa todennäköisimmin iltayöllä klo 21-24, selkeällä ja 
tähtikirkkaalla taivaalla

• Jos revontulia näkyy aikaisin illalla, niitä näkyy todennäköisesti 
runsaasti myös myöhemmin yöllä

• Revontulien havainnointia helpottava sivusto: 
http://aurora.fmi.fi/public_service/

http://aurora.fmi.fi/public_service/


• Revontulien alkuperä on Auringossa

• Aurinko säteilee 

- Sähkömagneettista säteilyä (pääasiassa valo) 

- Hiukkassäteilyä (ns. Aurinkotuuli), joka koostuu lähinnä elektroneista 
ja protoneista

• Maan magneettikentää ohjaa hiukkaset napa-alueille

• Napa-alueilla hiukkaset pääsevät ilmakehään ja törmäilevät 
ilmakehän atomeihin ja molekyyleihin virittäen niitä

– Tämä tapahtuu noin 100km korkeudella

• Viritystilojen purkautuessa atomit ja molekyylit säteilevät 
valoa

• Mitä enemmän purkauksia, sitä kirkkaammat revontulet

Miten revontulet syntyvät?



Miten revontulet syntyvät?

• Maan magneettikenttä:



Miten revontulet syntyvät?



Millaista pauketta revontulista kuuluu?

• https://soundcloud.com/tags/revontuli

• Ääni on peräisin noin 75m korkeudelta maasta, suoraan 
ylhäältä

• Ääni ei kuitenkaan kuulu varsinaisesti revontulista, 100km 
korkeudelta on mahdotonta kuulla ääniä ihmisen korvalla

• Ääntä kuvaillaan sihiseväksi, rätiseväksi ja poksahtelevaksi

• Sen syntyperää ei edelleenkään tunneta!

• Ei myöskään sitä, kuuluuko ääniä ylipäätään

• Osa tutkijoista ei pidä havaittuja ääniä totena ollenkaan

https://soundcloud.com/tags/revontuli


Lähteet
• Aloitusdian video: https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY

• Kari Kaila: Revontulet – kansankäsityksistä tutkimukseen. Ursa. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä, 1998.

• Anita Aikio: 761649S Auroral Physics – luentomuistiinpanot. Oulu. 2009.

• Revontulien värit:

- Punainen yläosa, vihreä alaosa: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02697/_POTD_Northern_Lig_2697969k.jpg

- Vihreä: https://www.taivaanvahti.fi/images/uploads/201512/46256_f36d5b306796e12442dc362f8739dc5c.jpg

- Punainen: http://www.taivaanvahti.fi/js/AjaxFileManagerTinymce3.4/uploaded/Tobias%20Billings%20400.jpg

- Purppura: http://best-wallpaper.net/wallpaper/1920x1200/1309/Norway-night-Northern-lights-blue-lake-water-
reflection_1920x1200.jpg

• Revontulien muodot:

- Kaari: http://www.marcellpuzsar.com/wp-
content/uploads/2013/04/ALGRA_02_32_950_GreenArch_Marcell_Puzsar_Photography-144px-950w__dp.png

- Vyö: https://www.taivaanvahti.fi/images/uploads/201512/46256_f36d5b306796e12442dc362f8739dc5c.jpg

- Läikkä: http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2013/10/UT-Aurora-Pleiades-and-red-Oct1_edited-2-
580x445.jpg

- Harso: http://www.taivaanvahti.fi/js/AjaxFileManagerTinymce3.4/uploaded/Tobias%20Billings%20400.jpg

- Säteet: http://i0.wp.com/astrobob.areavoices.com/files/2011/03/Aurora-March-10-CS.jpg?resize=640%2C513

- Revontulivyöhykkeet: Anita Aikio: 761649S Auroral Physics – luentomuistiinpanot. Oulu. 2009.

- Revontulet avaruudesta-kuva: http://blogs-images.forbes.com/startswithabang/files/2015/12/CCWEB-AuroraLO1-
1200x900.jpg

- Maan magneettikenttä: http://www.astronomy.com/-
/media/Images/News%20and%20Observing/Ask%20Astro/2013/12/Auroralzones1.jpg?mw=600

- Aurinko ja magneettikenttä: http://matwww.ee.tut.fi/hypmed98/aurora/tiede.html
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Tietovisa

• Mene älypuhelimella tai tabletilla osoitteeseen kahoot.it

• Kirjoita ”Game PIN” kohtaan taululla näkyvä numerosarja ja 
paina ”Enter”

• https://create.kahoot.it/#quiz/41371b5e-0eb5-4b02-8a29-
94847d6a7354

https://create.kahoot.it/#quiz/41371b5e-0eb5-4b02-8a29-94847d6a7354

