
Tieteen popularisointi, planetologia: opettajan ohje 

 
Esitystä tukevat kohdat alleviivattu ja tietolähteet on ilmoitettu muussa yhteydessä. Diajako 

perustuu abien materiaalin jakoon. 

 

Dia 2: 

Aurinkokunta syntyi 4,5 miljardia vuotta sitten valtavan tähtienvälisen kaasupilven, nebulan, 

luhistuessa. (Maapallolla kehitys johti elämän syntyyn noin 3,5 mrd. vuotta sitten, elämä nousi 

maalle noin 0,6 mrd. vuotta sitten). Luhistuminen käynnistyi ilmeisesti läheisen supernovan 

shokkiaallon vaikutuksesta. Nebula alkoi hajota osiin eli fragmentoitua, näistä osista muodostui 

tähtiä, oma Aurinkomme oli yksi niistä. Auringon muodostuttua sen ympärille jäi kaasusta ja 

pölystä koostuva ns. protoplanetaarinen kiekko. 

Siinä alkoi vähitellen muodostua suurempia kappaleita pölyhiukkasten liittyessä toisiinsa, 

vanhimpiin kiekossa syntyneisiin rakenteisiin kuuluvat kondrulit, joiden syntytapaa ei vielä tunneta 

tarkasti. Ne ovat kondriittisissa meteoriiteissa (kondriiteissa) esiintyviä, keskimäärin 1 mm:n 

kokoisia kivijyväsiä. Vielä kondruleja ja kondriitteja vanhempia rakenteita ovat ns. kalsium-

alumiini-inkluusiot (CAI), jotka ovat luultavasti saaneet alkunsa jo ennen aurinkokunnan syntyä. 

Niitä esiintyy kondriiteissa, varsinkin hiilikondriiteissa, jotka ovat aurinkokuntamme vanhinta 

ainesta. 

 

Dia 3: 

Kiekossa alkoi vähitellen muodostua ns. planetesimaaleja, jotka olivat noin kilometrin kokoisia. Ne 

muodostivat vähitellen yhä suurempia kappaleita törmätessään toisiinsa alhaisilla nopeuksilla, 

jolloin ne ”liimautuivat” toisiinsa. Lopulta muodostui ns. protoplaneettoja, joissa tapahtui 

kuumenemisen vaikutuksesta differentiaatio, eli raskaat ainekset (metallit) ja kevyet ainekset 

(silikaatit) erottuivat toisistaan, metallit muodostivat ytimen ja silikaatit kuoren ja vaipan. 

Aurinkokunnan sisäosissa, missä korkea lämpötila piti kevyet aineet riittävän nopeassa liikkeessä, 

etteivät ne pysyneet planeettojen ympärillä vaan pakenivat avaruuteen, syntyivät maankaltaiset 

planeetat (Merkurius, Venus, Maa, Mars). Aurinkokunnan ulko-osissa, missä sitä vastoin oli hyvin 

kylmää ja kevyet aineet (kuten vety ja helium) eivät enää liikkuneet yhtä nopeasti, gravitaation 

avulla planeetat saivat kerättyä niitä ympärilleen. Näin syntyivät kaasuplaneetat (Jupiter, Saturnus, 

Uranus ja Neptunus). Kaasuplaneetoille muodostui kiinteäkuorisia kuita, jotka koostuvat kivestä ja 

jäästä. Planeetat ovat sisimmästä alkaen Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ja 

Neptunus. Pluto luokiteltiin aiemmin planeetaksi, mutta vuodesta 2006 lähtien kääpiöplaneetaksi. 

Marsin ja Jupiterin välissä on asteroidivyöhyke, jonka kappaleiden koot vaihtelevat kymmenistä 

metreistä lähes tuhannen kilometrin kokoisiin. Neptunuksen radan tuntumassa ja takana on Kuiperin 

vyöhyke, jossa on suuria määriä jäästä ja kivestä koostuvia pienkappaleita. Kuiperin vyöhykkeen 

takana on Oortin pilvi, joka sisältää valtavasti komeetanytimiä. Se ulottuu noin puoliväliin lähimpiä 

tähtiä. 



Planeetat Merkuriuksesta Saturnukseen tunnettiin jo antiikin aikoihin. Niiden nykyiset nimet 

liittyvät roomalaiseen mytologiaan. Nimistä kerrotuilla taruilla ei tosin ole mitään tekemistä 

roomalaisten jumalien kanssa, vaan ne liittyvät kreikkalaiseen mytologiaan. Todellinen alkuperä on 

vielä kauempana Mesopotamian tarustossa. Myöhemmin löydetyille kahdelle planeetalle on annettu 

myös roomalaisten jumalien nimet. Cereksellä on myös roomalaistarustosta, Eriksellä taas 

kreikkalaistarustosta peräisin oleva nimi. 

 

Dia 4:  

Aurinkokunnan planeetat jaetaan kahteen pääryhmään: maankaltaisiin ja kaasuplaneettoihin. 

Maankaltaiset planeetat sijaitsevat Aurinkokunnan sisäosissa ja koostuvat pääosin kiviaineksesta. 

Jättiläisplaneetat puolestaan sijaitsevat Aurinkokunnan ulko-osissa ja koostuvat nesteistä ja 

kaasuista, mutta niillä saattaa olla kiviset ytimet. 

Kaikilla planeetoilla Merkuriusta ja Venusta lukuun ottamatta on kuita. Jokaisella kaasuplaneetalla 

on ympärillään rengasjärjestelmä, joka Saturnuksella on näyttävin, muilla se on hyvin himmeä. 

Aurinkokuntamme kiinteäkuorisista kappaleista Merkuriuksen, Kuun, Marsin, asteroidivyöhykkeen 

suurimpien kappaleiden Cereksen ja Vestan, Jupiterin kuista Ganymedeen ja Kalliston, sekä 

Saturnuksen kuista esim. Mimaksen, ja Uranuksen kuista mm. Oberonin, Umbrielin ja Titanian ja 

kääpiöplaneetta Pluton kuun Kharonin pinnat ovat voimakkaasti kraatteroituneita. Monien 

kiinteiden ilmakehättömien kappaleiden, kuten Kuun, Marsin ja asteroidien, pinnat ovat regoliitin 

peitossa. Regoliitti eli sora- ja pölykerros on syntynyt vähitellen meteoriittien ja aurinkotuulen sekä 

lämpötilanvaihteluiden möyhentäessä pintaa. 

Kaikilla planeetoilla Venusta ja Marsia lukuun ottamatta on magneettikenttä. Marsilla on heikko 

jäännösmagneettikenttä. 

 

Dia 5:  

Merkuriuksella on äärimmäisen ohut kaasukehä, ns. eksosfääri, jossa kaasu on niin harvaa, etteivät 

atomit ja molekyylit törmäile toisiinsa. Se koostuu aurinkotuulesta peräisin olevista ja pinnalta 

irronneista alkuaineista, kuten hapesta, natriumista ja kaliumista. Planeetta on nimetty antiikin 

Rooman varkaiden ja kauppiaiden jumalan sekä jumalten viestinviejän Mercuriuksen mukaan. 

Planeetan halkaisija on 4880 km. Lämpötila pinnalla vaihtelee yöpuolen -175oC:stä päiväpuolen 

+475oC:seen. Merkuriuksella on heikko magneettikenttä, jonka voimakkuus on noin 1/1000 Maan 

magneettikentästä. 

Keskietäisyys Auringosta on 58 miljoonaa kilometriä, mutta se vaihtelee voimakkaasti, koska 

kiertorata on voimakkaasti elliptinen. Kiertoaika Auringon ympäri on 88 vuorokautta ja 

pyörähdysaika 59 vuorokautta.  

 

 

 



Dia 6:  

Pinnalta on havaittu merkkejä tulivuorista ja ”onttoja” kohtia, joista ilmeisesti volatiilit ovat 

haihtuneet. Volatiilit = aineet, joilla on suhteellisen alhainen haihtumispiste, kuten esim. vesi, 

metaani ja ammoniakki. Napojen ikuisesti varjossa olevilta kraatteripohjilta on havaittu merkkejä 

vesijäästä. Messenger-luotaimen havainnot tukevat päätelmää vesijään esiintymisestä siellä. 

Planeetalla on suuri, ilmeisesti sula rautaydin, joka muodostaa 42 % sen tilavuudesta. Sen 

yläpuolella on kivinen vaippa, ylimpänä on kuori. 

Merkuriuksessa on suuri törmäystasanko, Caloriksen allas, jonka läpimitta on 1550 km. Se on 

peittynyt tuliperäisiin alueisiin. Vastakkaisella puolella planeettaa on ruhjoutunut alue, joka on 

yhden teorian mukaan syntynyt Caloriksen synnyttäneen törmäyksen tuottamien shokkiaaltojen 

fokusoituessa yhteen pisteeseen. Pinnalla kulkee pitkiä halkeamia, jotka ovat luultavasti syntyneet 

planeetan jäähtyessä ja kutistuessa noin 7 km verran. 

Merkuriusta ovat tutkineet tähän mennessä Nasan Mariner 10- ja Messenger-luotaimet, joista 

ensimmäinen lensi kolme kertaa sen ohi vuosina 1974–75 ja toinen kiersi sitä vuosina 2011–15. 

Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Japanin ilmailu- ja avaruusjärjestö Jaxa ovat lähettämässä yhteistä 

BepiColombo-luotainta Merkuriukseen vuonna 2018. 

 

Dia 7:  

Venuksen etäisyys Auringosta on keskimäärin 108 miljoonaa kilometriä. Se tulee aurinkokuntamme 

planeetoista kaikista lähimmäksi maapalloa. Planeetan kiertoaika on 224 vuorokautta ja 

pyörähdysaika 243 vuorokautta. Venus pyörii pohjoisnavalta katsoen vastapäivään eli akselinsa 

ympäri päinvastaiseen suuntaan kuin muut planeetat, syytä tähän ei varmuudella tunneta. Lisäksi on 

mahdollista, että pyöriminen hidastuu vähitellen, tästä ei kuitenkaan ole varmuutta. 

Planeetan halkaisija on 12 100 km. Venuksella ei ole kuita eikä magneettikenttää. Kaasukehästä on 

96 % hiilidioksidia, 3 % typpeä ja 1 % argonia. Paine pinnalla on noin 90 kertaa suurempi kuin 

Maan ilmakehässä merenpinnan tasolla. Planeetalla vallitsee täydellinen kasvihuoneilmiö, jossa 

kaikki Auringosta tuleva lämpö jää kaasukehään. 

Venuksen pintalämpötila on keskimäärin +475oC, tosin se vaihtelee pinnan korkeuden mukaan. 

Matalalla olevilla tasangoilla lämpötila voi kohota jopa 500 oC:seen, kun taas korkeimmissa 

paikoissa Maxwell Montes-vuorilla se on ”vain” 380 oC. Lämpötila vaikuttaa mineraalien 

muodostumiseen ja sitä kautta maaperän koostumukseen: alangoilla muodostuu magnetiittia, kun 

taas korkeimmilla seuduilla Maxwell-vuorilla mm. rikkikiisua eli pyriittiä (FeS2). 

Pinta on pääosin tuliperäisten muodostumien, kuten erilaisten tulivuorten, laavatasankojen ja -

virtojen peitossa. Venuksesta tunnetaan muodostumia, jollaisia ei tavata maapallolla, kuten koronat 

ja araknoidit. Ne ovat magmaattisen toiminnan vaikutuksesta syntyneitä muodostelmia. Koronat 

ovat pyöreitä tai ovaalin muotoisia muodostumia, joissa alaspäin noussut kuuma ylösalaisin olevan 

pisaran muotoinen massa on nostanut pintaa ylöspäin ja massan tasoittuessa kohouma on 

romahtanut aiheuttaen kuoren säteittäistä halkeilua ja laavapurkauksia. Koronien muodostuminen 

on vaatinut jopa 100–250 miljoonaa vuotta. 



Araknoidit (kreik. arachne=hämähäkki) ovat sisäkkäisiä renkaan muotoisia alueita ja harjumaisia 

”hämähäkinseittimäisiä” muodostumia, jotka työntyvät säteittäin renkaasta ulospäin. 

Topografioiltaan ne ovat yleisesti vajonneita. Kokonaismäärä Venuksen pinnalla on arviolta 96. 

Törmäyskraattereita tunnetaan yli 900 kappaletta. 

 

Dia 8: 

Venus on kokonaan paksun pilvikerroksen peitossa, pilvet ovat rikkihapon ja veden sekoitusta. 

Pilvet muodostavat kolme erillistä kerrosta 55–85 km korkeudella pinnasta. Pilvien ala- ja 

yläpuolilla on vielä paksut utukerrokset. 

Tutkijat olettavat, että pinta uusiutui lähes kokonaan noin 500 miljoonaa vuotta sitten voimakkaan 

vulkaanisen toiminnan jakson seurauksena. Vuonna 1975 neuvostoliittolainen Venera 9-laskeutuja 

välitti ensimmäiset kuvat pinnalta. Nasan Magellan-luotain kartoitti tutkan avulla 98 % pinnasta 

vuosina 1991–94. Euroopan avaruusjärjestön Venus Express-luotain kiersi planeettaa vuosina 

2006–2015. Se tutki Venuksen kaasukehää ja pintaa. 

Uusin Venus-luotain on Japanin ilmailu- ja avaruusjärjestön Jaxan Akatsuki, joka asettui 

kiertämään planeettaa joulukuussa 2015. Luotain laukaistiin toukokuussa 2010 ja sen oli määrä 

asettua Venuksen kiertoradalle saman vuoden joulukuussa, mutta päämoottorin vian takia luotain ei 

tuolloin pystynyt asettumaan kiertämään planeettaa. Luotain päätyi Aurinkoa kiertävälle radalle, ja 

se saatiin asettumaan Venusta kiertämään joulukuussa 2015 käyttäen aluksen 

asennonsäätömoottoreita. Pelastetun luotaimen tavoitteena on tutkia mm. planeetan kaasukehää. 

Planeetta on nimetty roomalaisten kauneuden jumalattaren Venuksen mukaan. 

Dia 9: 

Maan etäisyys Auringosta on keskimäärin 150 miljoonaa kilometriä ja kiertoaika Auringon ympäri 

1 vuosi eli 365 vuorokautta. Kiertorata on vain lievästi elliptinen. Maan halkaisija päiväntasaajalla 

on 12750 km, navoiltaan se on hieman litistynyt. Kaasukehän koostumuksesta 78 % on typpeä, 

21 % happea ja lisäksi mukana on 1 % argonia ja muita aineita, kuten hiilidioksidia. Pinnasta n. 

70 % on merta ja n. 30 % maa-aluetta.  

Dia 10: 

Maa on ainoa tunnettu planeetta maailmankaikkeudessa, jolla tiedetään olevan elämää. 

Nykytietämyksen mukaan elämä syntyi tänne 3,5 mrd. vuotta sitten. Maapallolla arvioidaan elävän 

nykyisin jopa biljoona eliölajia. 

         Maapallon sisärakenne on peruspiirteissään samankaltainen kuin muillakin maankaltaisilla 

planeetoilla. Sisimpänä on rauta-nikkeliydin, joka jakautuu kiinteään sisä- ja nestemäiseen 

ulkoytimeen. Ytimen yläpuolella on vaippa, joka on kiinteää kiviainesta. Vaippa jakautuu kolmeen 

osaan: ylävaippaan, vaihettumisvyöhykkeeseen ja alavaippaan. 



Uloimpana on kuori, joka jakautuu kahteen päätyyppiin: mantereiseen ja mereiseen kuoreen. 

Mantereisen kuoren vanhimpien tunnettujen kivien iäksi on mitattu 4,0 mrd. vuotta, niitä on 

löydetty muun muassa Kanadasta. Myös Suomen kallioperä on hyvin vanhaa, sen vanhimmat kivet 

ovat noin 3,0 mrd. vuotta vanhoja. Mereinen kuori taas on hyvin nuorta, se on maksimissaan 250 

miljoonaa vuotta vanhaa. Maan kuori ja vaipan yläosa muodostavat lujuusominaisuuksiensa 

perusteella litosfäärin eli kivikehän. Sen alapuolella on astenosfääri, johon kuuluu osia sekä 

ylävaipasta että vaihettumisvyöhykkeestä.  

Maapallo on myös ainoa planeetta, jolla laattatektoniikan tiedetään toimivan. Nykyisin vallitsevan 

laattatektonisen teorian mukaan Maan pinta on jakautunut litosfäärilaattoihin, joita tunnetaan 

nykyisin ainakin 15. Nämä liikkuvat astenosfäärin päällä. Laattojen välisiä rajoja on kolmenlaisia: 

valtamerten selänteet, joilla laatat erkanevat toisistaan, subduktio- ja törmäysvyöhykkeet, joissa 

laatat lähentyvät toisiaan, ja transformisiirrokset, joissa laatat liukuvat toistensa sivuitse. 

Subduktiovyöhykkeellä raskaampi laatta painuu kevyemmän alle, kun taas törmäysvyöhykkeellä 

kaksi laattaa vain törmää toisiinsa muodostaen ”sauman”.  

Laattojen rajoilla maanjäristykset ja tulivuoritoiminta ovat yleisiä. Subduktio- ja 

törmäysvyöhykkeillä muodostuu vulkaanisia saarikaaria ja vuoristoja. Esimerkkeinä 

keskiselänteestä ja sen tulivuoritoiminnasta mainittakoon Islanti, törmäysvyöhykkeestä ja siihen 

liittyvästä vuorijononmuodostuksesta Himalaja, ja subduktiovyöhykkeestä ja sen synnyttämästä 

vulkaanisesta saarikaaresta Japani. 

Dia 11:  

Kuu on Maan ainoa luonnollinen kiertolainen. Sen keskietäisyys Maasta on 384400 km. Halkaisija 

on noin 2500 km. Pintalämpötila vaihtelee välillä -243oC-+100oC. Kuulla ei ole varsinaista 

kaasukehää, vaan eksosfääri, joka koostuu mm. natriumista, ja ympärillään muuta avaruutta 

tiheämmän pölyn alue. 

Nykykäsityksen mukaan Kuu on syntynyt Theiaksi ristityn Marsin kokoisen protoplaneetan 

törmätessä Maahan noin 4,5 mrd. vuotta sitten. Molemmat kappaleet sulivat törmäyksessä täysin. 

Törmäys heitti avaruuteen valtavan määrän sulaa kiviainesta, ja Maata ympäröi sen jälkeen 

massiivinen ainekiekko, josta Kuu syntyi. Pinta jakautuu kahteen pääosaan: vaaleisiin ylänköihin ja 

tummiin mare-alueisiin. 

 

Dia 12:  

Lähes kaikki mare-alueet sijaitsevat Maahan näkyvällä puolella. Tämä on luultavasti seurausta 

Kuun varhaishistoriassa runsaasti lämpöä tuottaneiden KREEP (Kalium, harvinaiset maametallit, 

fosfori) -alkuaineiden kertymisestä sen alueelle. Pinnalla näkyy runsaasti merkkejä vulkaanisesta 

toiminnasta, kuten laavavirtoja. 

Sisärakenne on luultavasti samankaltainen kuin Maalla: sisimpänä on rauta-nikkeliydin, jonka 

sisäosa on kiinteä ja ulko-osa nestemäinen. Sitä ympäröi kiinteästä kiviaineksesta koostuva vaippa, 

päällimmäisenä on kuori. Kuun pinta on regoliitin, joka koostuu kivenkappaleista ja pölystä, 

peitossa. Se on syntynyt vähitellen meteoriittitörmäysten ja aurinkotuulen vaikutuksesta.  



Ensimmäinen onnistunut kuuluotain oli Neuvostoliiton Luna 2 vuonna 1959, sen jälkeen Kuuhun 

on laukaistu yli sata avaruusluotainta. Kuun pinnalla kävi 12 astronauttia kuudella Nasan Apollo-

lennolla vuosina 1969–72. Apollojen jälkeen Kuuhun lähetettiin vielä yksi neuvostoliittolainen 

kuukulkija Lunokhod 2 Luna 21-laskeutujan mukana ja muutama alus hakemaan näytteitä, joista 

viimeinen oli Luna 24 vuonna 1976. Kaiken kaikkiaan Apollo- ja Luna-lennoilla haettiin Maahan 

382 kg näytteitä Kuusta. Kuu on ainoa toinen taivaankappale, josta on näytteitä, joista tiedetään 

mistä ne ovat peräisin. Lisäksi on löydetty noin 150 kg Kuu-meteoriitteja ja saman verran Mars-

meteoriitteja, mutta niiden lähtöaikaa ja -paikkaa ei tunneta. 

Tämän jälkeen Kuuta on tutkittu vain miehittämättömillä luotaimilla: esimerkiksi NASA:n Lunar 

Reconnaissance Orbiter-luotain on kiertänyt Kuuta vuodesta 2009 lähtien ja sen kamerat pystyvät 

erottamaan pinnalta jopa puolen metrin kokoisia yksityiskohtia. Viimeisimmät luotaimet olivat 

Kuun eksosfääriä tutkineet Nasan LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) ja 

Kiinan Chang'e 3-laskeutuja, jonka mukana oli Yutu (Jadejänis) -mönkijä, vuonna 2013, sekä 

Kiinan Chang'e 5-T1-lento, joka kiersi Kuun vuonna 2014. Se koostui kapselista, joka palasi 

maapallolle Sisä-Mongoliaan, ja huoltomoduulista, joka asettui Kuun kiertoradalle vuoden 2015 

alussa. Lennon tarkoituksena oli testata Kiinan vuodelle 2018 kaavaileman Chang'e 5-

näytteidenhakulennon tekniikkaa.  

Lisäksi mm. intialaiset, japanilaiset ja venäläiset suunnittelevat luotainlentoja Kuuhun tälle ja ensi 

vuosikymmenelle. Eri puolilla maailmaa suunnitellaan miehitettyjä Kuu-tukikohtia. Esimerkiksi 

Euroopan avaruusjärjestö on ehdottanut sellaisen toteuttamista globaalina yhteisprojektina. 

Dia 13: 

Marsin halkaisija on 6800 km, mikä on noin puolet Maasta. Planeetan kiertoaika Auringon ympäri 

on 687 vuorokautta ja keskietäisyys Auringosta 220 miljoonaa kilometriä, tosin se vaihtelee 

voimakkaasti kiertoradan suuren elliptisyyden johdosta. Pintalämpötila vaihtelee välillä -150oC-

+25oC, keskimäärin se on -60oC. Kaasukehästä on 96 % hiilidioksidia, 3 % typpeä ja 1 % argonia. 

Pinnalla on runsaasti törmäyskraattereita. Molemmilla navoilla on jäiset napalakit, jotka koostuvat 

vesi- ja hiilidioksidijäistä.  

Planeetan punainen väri johtuu rautaoksidista, eli käytännössä Mars on ruosteessa. 

Mars on nimetty roomalaisten sodanjumalan mukaan. 

Dia 14: 

Marsilla on kaksi pientä kuuta, Phobos ja Deimos, ”Pelko” ja ”Kauhu”, joiden halkaisijat ovat 27 x 

21 x 19 km ja 15 x 12 x 11 km. Ne ovat epäsäännöllisen muotoisia ja asteroidimaisia. Alkuperää ei 

tunneta varmuudella, erään teorian mukaan ne ovat Marsin kaappaamia asteroideja. 

Marsilta pääosin puuttuu magneettikenttä, mutta joillain alueilla on säilynyt heikkoa 

jäännösmagneettikenttää planeetan historian alkuajoilta, jolloin planeetalla joidenkin arvioiden 

mukaan oli vielä yhtenäinen magneettikenttä. 



Planeetan ollessa kiertoradallaan lähimpänä Aurinkoa kaasukehässä saattaa raivota valtava 

pölymyrsky, joka voi laajimmillaan peittää koko planeetan. 

Pinta jakautuu kahteen pääalueeseen: vanhaan ja voimakkaasti kraatteroituneeseen eteläiseen, ja 

tasaisempaan ja nuorempaan pohjoiseen pallonpuoliskoon. Etelässä on kaksi suurta 

törmäystasankoa, Hellaksen ja Argyreen törmäysaltaat. Pohjoista napajäätikköä ympäröi suuri 

dyynialue ja Vastitas Borealis-tasanko, jonne NASA:n Phoenix-luotain laskeutui vuonna 2008. 

Marsissa näkyy runsaasti merkkejä muinaisesta tulivuoritoiminnasta, niihin kuuluu mm. 

kilpitulivuoria ja laavavirtoja. Kilpitulivuoret ovat paljon suurempia kuin Maassa johtuen 

pienemmästä painovoimasta ja laattatektoniikan puuttumisesta. Suurimmat kilpitulivuoret ovat 

Tharsiksen pullistuman alueella sijaitsevat sammuneet Olympos Mons, Arsia Mons, Pavonis Mons 

ja Ascraeus Mons. Olympos Mons on aurinkokunnan korkein vuori. Sen korkeus juurelta laskien on 

20–24 km riippuen siitä ilmansuunnasta, josta käsin mitataan. Vuoren halkaisija on 550 km. 

Dia 15:  

Marsin päiväntasaajalla kulkee tuhansien kilometrien pituinen Valles Marineris-repeämälaakso, 

joka on Tharsiksen pullistuman itäpuolella. Sen synty saattaa liittyä Tharsiksen muodostumiseen.  

Marsissa on luultavasti ollut suuria määriä nestemäistä vettä 3,5-4 miljardia vuotta sitten. Pinnalla 

näkyy runsaasti merkkejä muinaisesta veden virtauksesta, kuten esim. kuivuneita joenuomia ja 

merkkejä suurten vesimassojen hyökymisestä pinnalla (esim. Ares Vallis, johon NASA:n Mars 

Pathfinder-luotain laskeutui vuonna 1997). Todennäköisesti suurta osaa Marsin pohjoisesta 

pallonpuoliskosta peitti 3,5-4 mrd. vuotta sitten valtameri, joka oli syvimmillään 2-3 km syvyinen. 

Marsissa esiintyy myös mineraaleja, jotka voivat syntyä vain veden vaikutuksesta, kuten hematiittia 

ja götiittiä. Erittäin suolaista vettä esiintyy pinnalla yhä ajoittain lämpiminä päivinä. 

Marsiin on vuodesta 1960 lähtien lähetetty yli 40 avaruusluotainta. Ensimmäiset sinne suunnatut 

luotaimet olivat Neuvostoliiton lokakuussa 1960 laukaisemat Mars 1M No. 1 ja 2, joiden 

molempien laukaisu epäonnistui. Ensimmäinen planeetan pinnalle ehjänä selvinnyt 

laskeutumisluotain oli Neuvostoliiton Mars 3-luotaimen laskeutuja vuonna 1971. Yhteys siihen 

tosin katkesi jo 15 sekuntia laskeutumisen jälkeen.  

Ensimmäiset onnistuneesti Marsin pinnalle laskeutuneet ja siellä toimineet luotaimet olivat 

NASA:n vuonna 1975 laukaistut ja seuraavana vuonna perille päässeet Viking 1- ja 2 -laskeutujat. 

Kaikista tunnetuimpia niiden tekemiä tutkimuksia olivat elämän etsimiseen liittyvät kokeet, tosin 

niissä ei löytynyt elämää. 

Nykyisin planeetalla on toiminnassa seitsemän luotainta, joista viisi on kiertolaisia (Mars Odyssey 

(NASA), Mars Express (Euroopan avaruusjärjestö ESA), Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), 

MAVEN (NASA) ja Mangalyaan (Intian avaruusjärjestö ISRO), ja kaksi mönkijää (Curiosity 

(NASA) ja Opportunity (NASA).  

Uusin Mars-luotain on 14. maaliskuuta tänä vuonna laukaistu ESA:n ja Venäjän avaruusjärjestön 

Roskosmosin yhteinen Exomars Trace Gas Orbiter, jonka mukana on Schiaparelli-laskeutuja. 



Luotainten on määrä olla perillä ja Schiaparellin laskeutua pinnalle 19. lokakuuta 2016. Mars-

tutkimukseen on tulossa mukaan useita uusia maita ja tahoja, esimerkiksi Kiina ja Arabiemiraatit. 

Molemmat suunnittelevat lähettävänsä omat luotaimensa punaiselle planeetalle vuonna 2020. 

Kiinan tavoitteena olisi viedä Marsin pinnalle mönkijä, joka mm. tutkisi planeetan maaperää ja 

etsisi merkkejä vedestä. Arabiemiraatit taas aikoo lähettää Marsiin kiertolaisluotaimen, jonka 

tehtävänä olisi tutkia Marsin kaasukehää. 

Pitkän aikavälin suunnitelmafantasioissa puhutaan Marsin maankaltaistamisesta, eli muuttamisesta 

maapallon kaltaiseksi planeetaksi. Tämän mahdollistaisi se, että Mars on planeetoista ylivoimaisesti 

eniten maankaltainen ja hyvin suojattuna ihminen voisi pärjätä siellä. 

 

Dia 16:  

Asteroidivyöhyke koostuu miljardeista pienkappaleista, joiden koot vaihtelevat muutamista 

kymmenistä metreistä noin tuhanteen kilometriin. Suurimmat kappaleet ovat kääpiöplaneetta Ceres, 

jonka halkaisija on noin 950 km, ja Vesta, jonka halkaisija on noin 550 km. Ensimmäinen näitä 

kappaleita tutkinut luotain on 2007 laukaistu NASA:n Dawn, joka kiersi Vestaa 2011–12 ja asettui 

maaliskuussa 2015 Cereksen kiertoradalle. Oletetaan, että Maasta löydetyt HED-meteoriitit ovat 

peräisin Vestalta. Dawnin tutkimustulokset tukevat päätelmää. 

 

Dia 17:  

Cereksen pinnan näyttävin muodostelma on Occator-kraatterin pohjalla oleva kirkas valkoinen 

pilkku, jonka on päätelty olevan pinnalle purkautunutta suolaa, uuden tutkimuksen mukaan soodaa 

eli natriumkarbonaattia. Päävyöhykkeen asteroidit ovat Aurinkokunnan synnystä ylijäänyttä ainetta, 

todennäköisesti Jupiterin vetovoima on estänyt sen kertymisen planeetaksi. Asteroidit jaotellaan 14 

eri ryhmään, joihin kuuluvat mm. kiviset S-, metallipitoiset M-, ja hiilipitoiset C-tyyppiset 

kappaleet. Useat asteroidiryhmät voidaan ainejakaumansa perusteella yhdistää maapallolta 

löydettyihin meteoriittiryhmiin. Asteroidit voidaan lisäksi jaotella kiertoratojensa ja spektriensä 

perusteella useisiin eri alaryhmiin. Asteroideja on myös tämän päävyöhykkeen ulkopuolella (esim. 

Maan lähelle tulevat NEA-asteroidit). 

Dia 18:  

Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta. Sen massa on 318 Maan massaa ja halkaisija 140000 

kilometriä. Planeetan keskietäisyys Auringosta on 778 miljoonaa km ja lämpötila pilvien 

yläpinnalla noin -130oC. Auringon tavoin koostumuksesta on 90 % vetyä ja 10 % heliumia. 

Jupiter on nimetty kreikkalaisten ja roomalaisten pääjumalan Zeuksen eli Jupiterin mukaan. 

Uloimpana on pilvikerroksen peittämä kaasukehä, jonka pilvet ovat leveyspiirien suunnassa 

jakautuneet tummiin vyöhykkeisiin ja vaaleisiin vöihin. Kaasukehä on noin 1000 km paksuinen, 

alaspäin mentäessä se vaihettuu vähitellen nestemäisen vedyn kerrokseksi, minkä alla on kiinteän 

metallisen vedyn kerros. Sisimpänä on luultavasti kuuma kiviydin, jonka lämpötila on noin 

30000oC. Erottuvin piirre on Suuri punainen pilkku, joka on raivonnut kaasukehässä jo noin 300 



vuoden ajan. Kyseessä on suuri korkeapaineen alue, sen punainen väri johtuu luultavasti 

fosforiyhdisteistä. 

Jupiterilla on aurinkokuntamme planeetoista voimakkain magneettikenttä, joka syntyy hyvin sähköä 

johtavassa metallisen vedyn kerroksessa. Jos magneettikentän voisi nähdä, se olisi maapallolta 

katsottuna täydenkuun kokoinen. 

Jupiterilta tunnetaan nykyisin yli 60 kuuta, joista suurimmat ovat ns. Galilein kuut, eli Io, Europa, 

Ganymedes ja Kallisto. 

 

Dia 19:  

Io on noin Maan kuun kokoinen, ja se on aurinkokunnan tuliperäisin kappale. Tämä tarkoittaa sitä, 

että se on paljon aktiivisempi kuin Maa. Pinta uusiutuu sellaista vauhtia, että siitä tehdyt geologiset 

kartat vanhenevat varsin nopeasti. Osa tulivuorista on aktiivisia, kuten esim. Tvashtar Patera. 

Europa on hieman omaa Kuutamme pienempi. Sen pinta on noin 20 km:n paksuisen vesijääkuoren 

peitossa, ja oletetaan, että sen alla on sulan veden kerros, jossa ainakin teoriassa voisi olla elämää. 

Ganymedes on noin Merkuriuksen kokoinen, ja myös paksun vesijääkuoren peitossa. Siellä on 

havaittavissa runsaasti merkkejä tektonisesta toiminnasta. 

Kallisto on myös paksun vesijääkuoren peittämä, ja pinnalla on runsaasti törmäyskraattereita, kuten 

n. 2000 km:n levyinen Valhalla.  

Kaikkien näiden ns. Galilein kuiden sisuksissa Ioa lukuun ottamatta on todennäköisesti sulan veden 

kerros. Tästä ovat todisteina muun muassa Europan kohdalla pinnan tasaisuus ja pienet korkeuserot 

sekä pinnan jääkuoren halkeileminen railoiksi. Pinnanalaisesta sulan veden kerroksesta antavat 

viitteitä myös Galileo-luotaimen magnetometrihavainnot, joissa kuulta on löydetty oma heikko 

magneettikenttä. Tämä viittaa sulan veden kerrokseen sen sisäosissa.  

Kallistolla puolestaan Valhallan piirteet ovat yllättävän symmetrisen rengasmaiset, ja toisin kuin 

Merkuriuksella, Kallistolla ei vastakkaisella puolella kuuta ole samanlaista rikkoutunutta aluetta. 

Tämä viittaa yhden oletuksen mukaan siihen, että kuun sisäosissa on shokkiaaltoja vaimentava 

kerros, joka voisi hyvinkin olla nestemäinen, noin 10 km syvyinen valtameri. 

Jupiteria on tähän mennessä tutkittu useilla luotaimilla. Ne ovat NASA:n Pioneer 10 ja 11 ja 

Voyager 1 ja 2-luotaimet 1970-luvulla, NASA:n Galileo, joka kiersi planeettaa ja teki sen kuiden 

ohi useita ohilentoja vuosina 1995–2003. Uusin luotain on Nasan Juno, joka saapui perille 

heinäkuussa 2016. Tällä hetkellä sekä NASA että ESA kaavailevat lähettävänsä Jupiteriin uusia 

luotaimia 2020-luvulla. NASA suunnittelee Europaa tutkivaa luotainta, joka olisi tarkoitus laukaista 

ensi vuosikymmenen puolivälissä tai lopulla. Luotaimen tehtävänä olisi tutkia Europaa mm. 

kartoittamalla sen sisärakennetta tutkalla ja kuvaamalla pintaa puolen metrin tarkkuudella. ESA 

puolestaan kaavailee JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer)-luotainta, joka on tarkoitus laukaista 

2022 tai 2023. Sen tehtävänä olisi lopulta asettua Ganymedeen kiertoradalle vuonna 2030. 

 

 



Dia 20: 

Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta, sen halkaisija on 120000 km ja massa 95 

kertaa Maan massa. Lämpötila pilvien yläpinnalla on noin -180oC. Tiheys on pienempi kuin vedellä 

(vain 700 kg/m3), eli planeetta kelluisi vedessä, mikäli olisi olemassa riittävän suuri vesiallas. 

Sisärakenne on samankaltainen kuin Jupiterilla, mutta pienemmästä koosta johtuen metallisen 

vedyn kerros on ohuempi. Tunnusomaisin piirre on näyttävä rengasjärjestelmä, renkaiden leveys on 

noin 60000 km, mutta paksuus on vain noin 100 m. 

Pilvien virtauskuviot ovat värittömämpiä kuin Jupiterissa. Kaasukehässä esiintyy ajoittain 

voimakkaita myrskyjä, joita esim. Cassini-luotain on saanut kuvattua. Planeetta on nimetty 

roomalaisen maanviljelyksen jumalan Saturnuksen mukaan. 

Planeetalta tunnetaan 62 kuuta, joista suurin on paksun udun peittämä noin Merkuriuksen kokoinen 

Titan. Muita merkittäviä kuita ovat mm. Rhea, Japetus, Mimas ja Enceladus. Enceladus ja Titan 

ovat maapallon ulkopuolisen elämän etsimisen kannalta kiinnostavia, sillä molemmilla on 

sisuksissaan todennäköisesti sulan veden kerros. Enceladuksen eteläiseltä napa-alueelta purkautuu 

vettä suurina kryovulkaanisina geysireinä, joiden läpi Cassini on lentänyt useita kertoja. Luotain on 

havainnut niissä orgaanisia molekyylejä, kuten metaania.  

Cassinin havainnoista on saatu todisteita siitä, että Enceladuksen pinnan jääkuoren alla olisi 

nestemäinen valtameri. Titanin taas epäillään muistuttavan ”syväjäähdytettyä nuorta Maata”. Sen 

kaasukehässä arvellaan tapahtuvan samankaltaista orgaanisten yhdisteiden syntyä kuin nuoren 

maapallon kaasukehässä.  

 

Dia 21: 

Samat Nasan Pioneer- ja Voyager-luotaimet, jotka ovat tutkineet Jupiteria, ovat tutkineet myös 

Saturnusta. Vuodesta 2004 asti planeettaa on kiertänyt 1997 laukaistu Nasan, ESA:n ja Italian 

avaruusjärjestön ASI:n yhteinen Cassini-luotain. 

Titan on paksun hiilivedyistä koostuvan udun peitossa. Sen kaasukehästä 99 % on typpeä (N2) ja 

1 % metaania (CH4). Paine pinnalla on noin 1.6 kertaa Maan ilmakehän merenpinnan tason paine. 

Napaseuduilla esiintyy metaanista ja muista hiilivedyistä, kuten etaanista, koostuvia järviä ja meriä.  

Näistä suurin on pohjoisnavalla sijaitseva Kraken Mare, joka on pinta-alaltaan Suomea suurempi. 

Cassinin mukana matkannut ESA:n Huygens-luotain laskeutui pinnalle tammikuussa 2005 ja otti 

pinnalta mm. kuvia ja mittasi ja tallensi laskeutuessaan esim. tuulten nopeuksia ja niiden ääniä. 

Luotaimessa oli myös suomalaistekniikkaa. 

 

 

Dia 22:  

Uranus löydettiin vuonna 1781 William Herschelin toimesta. Se on nimetty antiikin Rooman 

Saturnuksen isän mukaan. 



Halkaisija on 52400 km ja lämpötila pilvien yläpinnalla -210oC. Planeetan pyörimisakselin 

kaltevuus on 98o, joten napa-alueet ovat vuorotellen vuosikymmenien ajan jatkuvassa 

auringonpaisteessa tai pimeydessä. Syytä näin suureen kallistumaan ei varmuudella tiedetä. Tosin 

ainoa edes mahdollisesti toimiva selitysmalli on jokin muinainen suuri törmäys tai niiden sarja. 

Uranuksella on erilainen koostumus kuin Jupiterilla ja Saturnuksella, suuremmasta etäisyydestä 

Aurinkoon johtuen veden osuus on huomattavasti suurempi. Sisimpänä on kiviydin, sen yläpuolella 

on vedestä ja vähäisemmissä määrin ammoniakista ja metaanista koostuva kerros. Vesi ei tosin ole 

samanlaista kuin maapallon merissä ja järvissä. Kovan paineen ja korkean lämpötilan vuoksi se on 

hajonnut hydronium- ja hydroksidi-ioneiksi. Vähäisemmissä määrin seassa esiintyvät ammoniakki 

ja metaani ovat puolestaan hajonneet ammonium-ioneiksi, protoneiksi ja hiiliatomeiksi.  

Seos käyttäytyy sulan suolan tavoin ja se mm. johtaa hyvin sähköä. Uranuksen vesikerros synnyttää 

planeetalle magneettikentän samaan tapaan kuin Jupiterin metallisen vedyn kerros sille. 

Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että tässä kerroksessa metaani on hajonnut valtavassa 

paineessa hiileksi ja vedyksi, ja hiili olisi muodostanut timantteja.  

Ylimpänä on vedystä ja heliumista koostuva kaasukehä.  

 

Dia 23: 

Uranukselta tunnetaan nykyisin 27 kuuta, joista suurimmat ovat Titania, Miranda, Ariel, Umbriel ja 

Oberon. Näistä Miranda on erityisen mielenkiintoinen, sillä sen pinnalla näkyy mm. juoksuradan ja 

nuolen muotoisia kuvioita, jotka ovat syntyneet aiemman geologisen aktiivisuuden seurauksena. 

Arielin pinta on taas hyvin tasainen, ja epäillään, että kuu olisi aiemmin myös ollut geologisesti 

aktiivinen. Kuut on nimetty muun muassa William Shakespearen teosten hahmojen mukaan. 

 

Dia 24: 

Uranuksen kiertoradasta tehdyt havainnot osoittivat planeetan poikkeavan lasketulta radaltaan. 

Britti John Adams ja ranskalainen Urbain LeVerrier päättelivät, että Uranuksen ratahäiriöiden syynä 

oli aiemmin tuntematon planeetta. Johann Galle löysi Neptunuksen vuonna 1846. Se on nimetty 

antiikin Rooman merenjumalan Neptunuksen mukaan. 

Neptunuksen keskietäisyys Auringosta on 4,5 mrd. kilometriä ja kiertoaika Auringon ympäri 165 

vuotta. Halkaisija on 49500 kilometriä. 

Sisärakenne on luultavasti samankaltainen kuin Uranuksella: kivinen ydin, jonka päällä on veden, 

ammoniakin ja metaanin muodostama kerros, jossa myös luultavasti esiintyy timantteja, 

päällimmäisenä on vety- ja heliumkaasukehä. 

 

Dia 25: 

Neptunuksen pintalämpötila on noin -220oC. Planeetassa erottuu paljon enemmän yksityiskohtia 

kuin Uranuksessa. Planeetan vuonna 1989 ohittaneen Voyager 2-luotaimen ottamissa kuvissa 



planeetta on sinivihreän udun peitossa, myös valkoisia pilviä esiintyi. Niissä näkyi myös Suuri 

tumma pilkku, joka on valtava pyörremyrsky, sekä Pieni tumma pilkku, joista edellinen on jo 

kadonnut. Tosin tänä vuonna Hubble-avaruusteleskoopin kuvista planeetalta löydettiin uusi tumma 

pilkku. Neptunuksen kaasukehän yläosissa vallitsevat voimakkaat myrskytuulet, jotka puhaltavat 

jopa 600 kilometrin sekuntinopeudella. Planeetta säteilee selvästi enemmän lämpöä kuin se saa 

Auringosta, mille ei ole vielä saatu varmaa selitystä. 

Neptunuksella on himmeä rengasjärjestelmä, joka koostuu viidestä päärenkaasta. Renkaat ovat 

muodostuneet tummista, hyvin pienistä hiukkasista.  

Nykyisin planeetalta tunnetaan 13 kuuta, joista suurimmat ovat noin 3000 km läpimittainen Triton 

ja noin 170 km läpimittainen Nereid. Triton on vähän Maan Kuuta pienempi. Sen pinta koostuu 

pääosin typpijäästä. Kuun eteläisellä pallonpuoliskolla on suuri napalakki. Kun Voyager 2-luotain 

lensi Tritonin ohi vuonna 1989, se havaitsi kuun pinnalla purkauksia, joissa pinnan alta oli 

purkautunut typpeä ja tummaa pölyä kahdeksan kilometrin korkeuteen. Tritonin pintalämpötila on 

noin -235oC. 

Triton kiertää Neptunusta päinvastaiseen suuntaan suhteessa planeetan pyörimissuuntaan, mikä 

viittaa siihen, että Triton on alun perin ollut Kuiperin vyöhykkeen kappale, jonka Neptunus on 

kaapannut kiertoradalleen. Kuu lähestyy koko ajan Neptunusta ja on ennustettu, että Triton ajautuu 

lopulta niin lähelle planeettaa, että se hajoaa ja muodostaa sen ympärille varsin näyttävän 

rengasjärjestelmän. 

Dia 26: 

Pluton löysi yhdysvaltalainen Clyde Tombaugh vuonna 1930. Nimi tarkoittaa Antiikin Rooman 

manalan jumalaa, mutta alkukirjaimet viittaavat myös Percival Lowelliin, joka oli observatorion 

perustaja, jonka aloitteesta uuden planeetan etsinnät aloitettiin. Pluto luokiteltiin löytämisestään 

aina vuoteen 2006 asti planeetaksi, jolloin se määriteltiin uudestaan kääpiöplaneetaksi. 

Halkaisija on 2300 km ja keskietäisyys Auringosta 5 miljardia kilometriä, mikä tosin vaihtelee 

voimakkaasti kiertoradan voimakkaan elliptisyyden vuoksi. Lämpötila Pluton pinnalla on -230oC, 

mikä tosin vaihtelee perihelin eli kiertoradan Aurinkoa lähimpänä olevan kohdan -220oC:sta aphelin 

eli kaukaisimman kohdan -230oC:seen. Pluton ollessa perihelissä ja sen lähellä osa pinnan jäistä 

sublimoituu kääpiöplaneetalle ohueksi kaasukehäksi. Pluton kiertorata on myös voimakkaasti 

kallistunut suhteessa planeettoihin. 

Kääpiöplaneetalta tunnetaan nykyisin 5 kuuta: Kharon, Hydra, Nix, Styx ja Kerberos. Kharonin 

halkaisija on 1200 km. Sen pinta on vesijään peitossa ja siinä on runsaasti törmäyskraattereita. 

Kharonin löysi yhdysvaltalainen tähtitieteilijä James Christy vuonna 1978. Antiikin Kreikan 

mytologiassa Kharon oli manalan lautturi, joka kuljetti kuolleet Styx-virran yli manalan maille. 

Christyn mukaan nimi viittaa myös hänen vaimoonsa. Jos Kharon olisi nimetty hänen mukaansa, se 

pitäisi myös suomeksi kirjoittaa muodossa Charon eikä Kharon. Kansainvälinen tähtitieteellinen 

unioni IAU kuitenkin nimesi kuun manalan lautturin mukaan. 

Pluto ja sen kuut lasketaan nykyisin kuuluviksi Kuiperin vyöhykkeen kappaleisiin. 



New Horizonsin kuvien ja uusimpien tutkimustulosten perusteella tutkijat ovat spekuloineet, että 

Pluton pinnalla olisi 800–900 miljoonaa vuotta sitten voinut olla nestemäisen typen muodostamia 

järviä ja jokia, kun sen ilmasto oli lämpimämpi. 

Nasan tammikuussa 2006 laukaistu New Horizons-luotain ohitti Pluton järjestelmän heinäkuussa 

2015. Sen kuvista on Pluton pinnalta erotettu muun muassa suuri jäätikköalue, Sputnik Planum ja 

mahdollisia jäätyneitä typpijärviä, vuoristoja, sekä utua kaasukehässä. Kharonin pinnalta se havaitsi 

muun muassa kuuta sen päiväntasaajan tuntumassa kiertävän jopa 7,5 km syvyinen repeämälaakson 

ja runsaasti törmäyskraattereita. 

 

Dia 27: 

Kuiperin vyöhyke muistuttaa asteroidivyöhykettä, mutta on paljon sitä suurempi ja massiivisempi ja 

sen kappaleet ovat paljon suurempia, ehkä keskimäärin 500–600 km läpimittaisia. Kappaleita on 

useita miljardeja. Se alkaa 30 AU:n (astronomisen yksikön, Maan ratasäteen) etäisyydellä 

Auringosta ja jatkuu Auringon ja Saturnuksen välisen etäisyyden verran ulospäin. Vyöhykkeen 

kappaleiden yhteenlaskettu massa on 20–200 kertaa suurempi kuin asteroidivyöhykkeellä. Kuiperin 

vyöhykkeen takapuolella alkaa ns. hajanainen kiekko, jossa on samankaltaisia pienkappaleita kuin 

KV:ssäkin.  

Ensimmäinen Kuiperin vyöhykkeen kohde 1992 QB1 löydettiin vuonna 1992 (ellei Plutoa lasketa). 

Pluto on Haumean, Makemaken ja Eriksen ohella yksi seudun neljästä kääpiöplaneetasta. 

Makemakelta (nimi tulee Pääsiäissaaren alkuperäisväestön hedelmällisyyden jumalasta) löydettiin 

kuu, jolle annettiin tunnus MK2, tämän vuoden huhtikuussa. Lisäksi alueella (KV+scattered disk) 

on 5-6 muuta kappaletta, jotka täyttävät kriteerit, mutta joita ei ole vielä virallisesti hyväksytty 

kääpiöplaneetoiksi: Orcus, 2002 MS4, Salacia, Quaoar, 2007 OR10 ja Sedna. 

 

Dia 28: 

Planeettojen, niiden kuiden ja asteroidien lisäksi Aurinkokuntaan kuuluu muunkinlaisia 

pienkappaleita. Näihin kuuluvat muun muassa planeettainvälinen pöly, komeetat ja meteoroidit. 

Erot ovat hyvin häilyviä, esim. jotkin asteroidit ovat komeettamaisia.  

Komeetat ovat löyhärakenteisia kivestä, sorasta ja jäästä muodostuneita kappaleita, joiden 

halkaisijat vaihtelevat muutamasta useisiin kymmeniin kilometreihin. 2 AU:n, eli noin Marsin 

etäisyydellä Auringosta komeettaytimen jäät alkavat sulaa sen pinnalta tai pinnan läheltä, ja 

komeetalle muodostuu pitkät, jopa 100 miljoonan km:n mittaiset kaasu- ja pölypyrstöt. 

 

Dia 29: 

Meteoroidit ovat asteroideja pienempiä kappaleita, mutta ero näiden välillä ei ole selvä. On esitetty, 

että se voisi kulkea esimerkiksi 10 metrin halkaisijan kohdalla. Maapalloon osuu 105 kg 

meteoroideja vuorokaudessa. Niiden törmäysnopeudet ovat luokkaa 10–70 km/s.  



Ilmakehään osuessaan yli 0,1 millimetrin kokoiset kappaleet aiheuttavat palaessaan valoilmiön, 

tähdenlennon. Tätä pienemmät kappaleet ovat havaittavissa tutkalla, koska ne jättävät jälkeensä 

ionisaatiovanan. Jo 2-3 cm:n kokoinen kappale saa aikaan kirkkaamman ilmiön, tulipallon, joka 

loistaa hetken Venusta kirkkaampana. Avaruusluotainten mukana olevilla ilmaisimilla on tutkittu 

mikrometeoroidien esiintymistä avaruudessa, ja on huomattu että määrä kasvaa mentäessä yhä 

pienempään hiukkaskokoon. 

 

 

Dia 30: 

Maapallon ilmakehään saapuneen, sen läpi kulkevan ilmakehän kitkan kuumentaman meteoroidin 

synnyttämää valoilmiötä kutsutaan meteoriksi. Maan pinnalle selvinnyttä meteoroidin jäännöstä 

sanotaan meteoriitiksi. 

Meteoriitit jaetaan kolmeen pääryhmään, jotka ovat kivi-, kivi-rauta- ja rautameteoriitit. 

Kivimeteoriitit jaotellaan kondriitteihin ja akondriitteihin, joista akondriitit eivät sisällä kondruleja. 

Kondrulit ovat kondriiteissa esiintyviä, keskimäärin millimetrin kokoisia kivijyväsiä. 

Kivi-rautameteoriitteihin luokitellaan kuuluviksi nykyään lähinnä pallasiitit, mutta osittain myös 

lodraniitit. Rautameteoriitit jaotellaan oktaedriitteihin, heksaedriitteihin ja ataksiitteihin pääosin 

niiden kiderakenteiden perusteella. 

Suomesta on viimeisten 200 vuoden aikana saatu talteen yhteensä 13 meteoriittia, joista kuuden 

putoaminen on nähty. Suurin niistä on vuonna 1899 Porvoon edustalle mereen jään läpi pudonnut 

Bjurbölen meteoriitti, jonka kappaleita saatiin kerättyä talteen yhteensä 328 kilon verran. Viimeisin 

löytö tehtiin Orimattilasta vuonna 1974. Koko maapallolta on löydetty jo yli 53000 meteoriittia, 

viimeisin Floridasta tänä vuonna. 


