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Ohjeita: 

- Perehdy näihin ohjeisiin huolella ennen oppituntia! Sisältöä saa syvennettyä 

lukiotasoiseksikin tässä ohjeissa olevalla lisätiedolla. Yläkoululaisille riittää ihan hyvin 

pelkkä dioissa näkyvä tieto 

- Aloitusdian video alkaa pyöriä automaattisesti kun käynnistää diaesityksen (äänet päälle!) 

Video on peräisin YouTubesta käyttäjältä Maciej Winiarczyk ja sen esittämiseen 

opetustilanteessa on allekirjoittaneella lupa 

- Useimmat diat alkavat kysymyksellä. Kysymyksen on tarkoitus herätellä oppilaat 

ajattelemaan kyseessä olevaa asiaa. Kysymys kysytään oppilailta ja halutaan vähintään yksi 

vastaus. Samalla saadaan tietoa siitä, mitä he tietävät revontulista ennestään. 

- Millaista pauketta revontulista kuuluu? Tämän kysymyksen on tarkoitus 

hämmentää/naurattaa oppilaita. Eihän revontulista oikeasti kuulu pauketta, tai ääntä 

ylipäätään. Vai kuuluuko? 

- Alla olevat kappaleet on jaoteltu diaesityksen mukaiseen järjestykseen. HUOM! kaikkea 

informaatiota ei löydy dioista!! Nämä tiedot ovat opettajalle luettavaksi ennen esityksen 

pitämistä. Lisätietoa aiheesta löytyy lopussa olevista internet linkeistä. 

 

Minkä värisiä revontulia voi esiintyä? 

Revontulien värit luokitellaan kirjaimilla A-F.  

Yleisin on tyyppi C vihreä tai vihreänkeltainen tai valkoinen. Valkoinen väri havaitaan yleensä 

silloin kun revontuli on himmeä. Tyypin C väri on peräisin happiatomeista.  

D on myöskin peräisin happiatomista, mutta tämä purkautuminen on harvinaisempi ja tapahtuu 

yleensä korkeammalla (150km).  

A on C:n ja D:n sekoitus.  

Tyypin B revontulia esiintyy, kun aurinkotuulen hiukkasilla on tarpeeksi energiaa tunkeutua alle 

100km korkeuteen, jopa 70km saakka. Tällä korkeudella on typpi N2 ja happi O2 molekyylejä. 

Punainen alaosa syntyy kun typpimolekyylin viritystila purkautuu.  

Tyyppi E on esiintyy, kun tyyppi B liikkuu nopeasti, mutta tämä on harvinaisempi ilmiö.  

Tyypin F sininen väri on peräisin ionisoituneen typen vöistä. Hapen punaisten revontulien kanssa se 

muodostaa purppuraa väriä. Tyypin F revontulien väri näkyy voimakkaana varsinkin auringon 

valaistessa revontulia. 

 

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 
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Mitä eri muotoja revontulissa voi olla? 

Revontulet voivat olla varsin monen muotoisia. Ne voidaan jaotella esimerkiksi: 

Vyömäinen Diffuusi Säteittäinen 

 

Kaari Vyö Läikkä Harso Säteet  

Vyömäinen muoto on yleisin havaittu muoto. Niillä on jatkuva tai lähes jatkuva 

alareuna ja ne ovat yleensä itä-länsisuuntaisia ulottuen horisontista toiseen. Vyömäiset revontulet 

voivat olla homogeenisia, säteittäisiä tai juomuisia. Matalalla ne ovat yleensä kaaria ja 

korkeammalla verhomaisia. Kaaren alareuna on yleensä tasainen ja vyön alareuna epäsäännöllinen. 

Vyö kehittyy usein kaaresta, kun kaareen syntyy mutkia tai poimuja. 

 Diffuusit muodot eivät ole koskaan teräväreunaisia. Läikkä on pilven näköinen eikä 

kovin kirkas. Harso on laajalla alueella oleva tasainen valo. Myös harsomaiset revontulet ovat 

melko himmeitä. 

 Revontulisäteet ovat magneettikentän suuntaisia valopatsaita, jotka voivat esiintyä 

yksinään tai pieninä ryhminä. Säteitä voi myös esiintyä vöissä. 

Revontulien liike 

Revontulet voivat olla rauhallisia, aktiivisia tai sykkiviä.  

Rauhallinen revontuli liikkuu ja muuttaa muotoaan hyvin hitaasti.  

Aktiivinen revontuli on sellainen, jossa revontulimuodot liikkuvat tai muuttuvat 

nopeasti, jopa sekunneissa. Aktiiviset revontulet ovat yleensä kirkkaita.  

Sykkivä kuvaa melko nopeaa, usein rytmikästä kirkkauden vaihtelua, jonka jakso on 

sekunnin osista minuutteihin. Sykkivät revontulet eivät ole koskaan kovin kirkkaita. 

Missä revontulia voi nähdä? 

Revontulia havaitaan napa-alueilla. Pohjoinen revontulialue käsittää Pohjois-

Skandinavian (Suomi, Ruotsi, Norja), Islannin, Grönlannin eteläosan, Kanadan, Alaskan ja Venäjän 

sekä Siperian rannikon. Käytännössä Pohjois-Skandinavia on ainoaa aluetta, jossa revontulialue on 

hyvien kulkuyhteyksien päässä. Revontuliovaali on soikionmuotoinen alue, joka pysyy Aurinkoon 

nähden paikallaan (maapallo siis pyörii kahden ovaalin välissä). Ovaalin sisäpuolella revontulia ei 

juurikaan näy. 

 Eteläisellä revontulialueella ei ole pysyvää asutusta, koska se sijaitsee käytännössä 

Etelämantereen päällä. 

 Revontulia voi nähdä myös huomattavasti etelämpänäkin magneettisen myrskyn 

aikana. Lisäksi revontulet näkyvät myös avaruudesta! 

Milloin revontulia voi nähdä? 

Auringon aktiivisuudessa on noin 11 vuoden jakso. Aktiivisuus kasvaa maksimiin 3-5 vuodessa ja 

pienenee minimiä kohti seuraavat 7-9 vuotta. Revontulia nähdään yleensä runsaammin kun Aurinko 

on aktiivinen ja vähemmän minimissä. Kuitenkin miniminkin aikana voidaan nähdä komeita 

revontulia.  
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 Revontulien esiintymisessä on myös vuosittaista vaihtelua. Tasauspäivien vaiheilla eli 

keväällä ja syksyllä havaitaan tilastolliset maksimit. Seisauspäivien vaiheilla kesällä ja talvella on 

vuorostaan minimit. Erot näiden minimien ja maksimien välillä ovat kuitenkin pieniä. 

 

Miten revontulet syntyvät? 

Revontulien alkuperä on Auringossa. Aurinko säteilee sekä sähkömagneettista säteilyä (eli 

käytännössä valoa ja infrapunasäteilyä) että hiukkassäteilyä (joka koostuu elektroneista ja 

protoneista). Hiukkassäteilyä kutsutaan myös aurinkotuuleksi. Hiukkasia sinkoilee joka puolelle 

avaruuteen, myös Maan läheisyyteen.  

Hiukkasilla on sähkövaraus, ja Maan lähelle tullessa osa niistä joutuu magnetosfäärin 

sisälle. Hiukkasten kertyessä magnetosfääri virittyy ja sen energia kasvaa. Jossain vaiheessa 

magnetosfääri ei enää voi vastaanottaa enempää hiukkasia, ja tällöin pienestäkin häiriöstä alkaa 

revontulialimyrsky. Aurinkotuulesta peräisin olevat hiukkaset saavat magnetosfäärissä lisää 

energiaa, ja osa niistä syöksyy suurella nopeudella Maata kohti.  

Magneettikenttä ohjaa hiukkasia Maan ohi, mutta navoilla ne pääsevät ilmakehään. Ilmakehään 

syöksyvät hiukkaset (jopa 60 000 000m/s nopeudella!) törmäilevät ilmakehän atomeihin ja 

molekyyleihin ja virittävät niitä. Törmäillessään hiukkaset menettävät kokoajan energiaa ja 

viimein niiden energia on kulunut loppuun noin 100km korkeudelle. 

 Ilmakehän atomien ja molekyylien viritystilojen purkautuessa ne säteilevät valoa. Kun 

näitä virityksiä ja purkauksia tapahtuu valtavasti, näemme revontulia. Mitä kirkkaammat revontulet, 

sitä enemmän näitä purkauksia tapahtuu. 

Alla olevassa kuvassa vääristyneet mittasuhteet! 

 

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

lainaus sivustolta:  

”Revontulivalo syntyy, kun avaruudesta alaspäin syöksyvät sähköisesti varatut hiukkaset 

(elektronit) törmäilevät n. 100 km korkeudella ilmakehän happi- ja typpiatomeihin. Törmäysten 

johdosta ilmakehän hiukkaset virittyvät hetkeksi korkeampaan energiatilaan, jonka purkautuminen 

synnyttää tyypillisesti kellanvihreää valoa. 

Maapalloa ympäröi magneettikenttä, joka muistuttaa maapallon keskipisteeseen 

kuvitellun sauvamagneetin kenttää. Suomessa kentän voimakkuus on n. 50 000 nT. Revontulien 

yhteydessa syntyy sähkövirtoja, jotka heikentävät maapallon magneettikenttää (revontulien aikana 

magneettikenttäkäyrät painuvat alaspäin). Voimakkaimillaan revontuliin liittyvat 

magneettikenttähäiriöt ovat yli 1000 nT suuruisia.” 

  

Millaista pauketta revontulista kuuluu? 

Voiko revontulet kuulla? 

”Tutkijat ovat pohtineet tätä jo satoja vuosia. On tehty lukuisia yleisöhavaintoja, 

joissa revontulien yhteydessä on kerrottu rätisevistä ja sihisevistä äänistä. Tieteellistä 

http://aurora.fmi.fi/public_service/
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näyttöä äänille ei kuitenkaan ole löydetty. Sillä korkeudella, jossa revontulet 

muodostuvat, ilmakehä on liian ohutta johtaakseen ääntä. 

 

Teknillinen korkeakoulu ja Sodankylän geofysiikan observatorio suorittivat kuitenkin 

vuosina 2000-2005 yhteistutkimuksen, joka vahvistaa yleisöhavaintojen 

paikkansapitävyyden. Mittauksissa tutkijat saivat äänitettyä havaintoja vastaavia 

ääniä, jotka seurasivat tietyllä viiveellä geomagneettista aktiivisuutta eli revontulia. 

Ilmiö löydettiin, mutta sen syntymekanismia ei silti tunneta. Äänihavaintojen alkuperä 

saatiin haarukoitua 0,5-3 kilometrin päähän mittauspisteestä eli paljon matalammalle 

kuin revontulien esiintymiskorkeus.” http://www.hs.fi/tiede/a1396498100278  

 

Revontulien ääni on peräisin noin 75 m korkeudelta maasta, mutta sen syntyperää ei tunneta. Äänen 

syntymiseen tarvitaan otollinen säätila ja magneettinen myrsky. Äänen kuulleet kuvailevat ääntä 

poksahtelevaksi, rätiseväksi ja sähiseväksi. Kuuntele ääntä: 

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

 

Tietovisa 

- Kahoot tietovisa löytyy osoitteesta: https://create.kahoot.it/#quiz/41371b5e-0eb5-4b02-

8a29-94847d6a7354 Tietovisa käynnistyy ”Play” -napista, jonka jälkeen valitse ”Classic” 

- Tietovisan käyttäminen vaatii sisäänkirjautumisen. Jos sinulla ei ole tunnuksia Kahootin 

sivuille, voit rekisteröityä sinne täältä: https://create.kahoot.it/account/register/  

- tietovisaan löytyy oikeat vastaukset diaesityksestä 

 

Lisää linkkejä: 

http://tieku.fi/maailmankaikkeus/aurinkokunta/maa/miten-revontulet-syntyvat  

http://matwww.ee.tut.fi/hypmed98/aurora/tiede.html  

http://www.northernlightsclub.fi/fi/synty.html  

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/30/miten-revontulet-syntyvat  

http://ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-revontulista  

http://www.hs.fi/tiede/a1396498100278
https://soundcloud.com/tags/revontuli
https://soundcloud.com/tags/revontuli
https://create.kahoot.it/#quiz/41371b5e-0eb5-4b02-8a29-94847d6a7354
https://create.kahoot.it/#quiz/41371b5e-0eb5-4b02-8a29-94847d6a7354
https://create.kahoot.it/account/register/
http://tieku.fi/maailmankaikkeus/aurinkokunta/maa/miten-revontulet-syntyvat
http://matwww.ee.tut.fi/hypmed98/aurora/tiede.html
http://www.northernlightsclub.fi/fi/synty.html
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/30/miten-revontulet-syntyvat
http://ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-revontulista

