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Aurinkokunnan synty ja rakenne

 Aurinkokunta syntyi 4,5 miljardia vuotta 
sitten valtavan tähtienvälisen kaasu- ja 
pölypilven luhistuessa

 Luhistuminen käynnistyi ilmeisesti läheisen 
supernovan shokkiaallon vaikutuksesta

 Pilvi alkoi hajota osiin, näistä osista 
muodostui tähtiä, oma Aurinkomme oli yksi 
niistä 

 Auringon muodostuttua sen ympärille jäi 
kaasusta ja pölystä koostuva ns. 
protoplanetaarinen kiekko

 tässä alkoi vähitellen muodostua suurempia 
kappaleita pölyhiukkasten liittyessä toisiinsa

 vanhimpiin siinä syntyneisiin rakenteisiin kuuluvat 
CAI (kalsium-alumiini) -inkluusiot

 seuraavaksi vanhimpia ovat jyvämäiset kondrulit

 molempia esiintyy nykyisin kondriiteissa eli 
kondriittisissa meteoriiteissa

Kuva Nasa



 Kiekossa alkoi vähitellen muodostua niin sanottuja planetesimaaleja, jotka muodostivat 
vähitellen yhä suurempia kappaleita törmätessään toisiinsa alhaisilla nopeuksilla, jolloin ne 
”liimautuivat” toisiinsa

 Lopulta muodostui ns. protoplaneettoja, joissa alkoi tapahtua ns. differentiaatiota joka erotteli aineita 
toisistaan. Raskaat ainekset (metallit) painuivat ytimeen ja kevyet ainekset (silikaatit) muodostivat kuoren 
ja vaipan

 Aurinkokunnan sisäosissa, missä korkea lämpötila piti kevyet aineet riittävässä 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

 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



 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

 Kaikilla kaasuplaneetoilla 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 kappaleiden, kuten Kuun, Marsin ja asteroidien, pinnat ovat 
regoliitin peitossa

 Kaikilla planeetoilla Venusta ja Marsia lukuun ottamatta on magneettikenttä, 
Marsilla on heikko jäännösmagneettikenttä



1. Merkurius

 Planeetalla 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 

 Halkaisija 4880 km

 Lämpötila pinnalla vaihtelee yöpuolen -
175oC:stä päiväpuolen +475oC:seen

 Heikko magneettikenttä, jonka voimakkuus 
1/1000 Maan magneettikentästä

 Keskietäisyys Auringosta 58 miljoonaa 
kilometriä, etäisyys vaihtelee paljon, koska 
kiertorata on hyvin elliptinen.

 Kiertoaika Auringon ympäri 88 vuorokautta, 
pyörähdysaika 59 vuorokautta

Kuva Wikipedia



 Pinnalta havaittu merkkejä tulivuorista ja 
kuoppia, joista ilmeisesti helposti haihtuvat 
aineet ovat haihtuneet

 Napojen ikuisesti varjossa olevilta 
kraatteripohjilta on havaittu merkkejä vesijäästä

 Planeetalla on suuri, ilmeisesti sula rautaydin, 
joka kattaa 42% planeetan tilavuudesta, tämän 
yläpuolella on kivinen vaippa, ylimpänä kuori 

 Merkuriuksessa on suuri törmäysallas, 
Caloriksen allas, joka on peittynyt tuliperäisiin 
alueisiin, sen läpimitta on 1550 km

 Pinnalla kulkee pitkiä halkeamia, jotka ovat 
luultavasti syntyneet planeetan jäähtyessä sen 
säteen kutistuessa 7 kilometrin verran.

 Merkuriusta on tähän mennessä tutkittu kahdella 
Nasan luotaimella. Ne ovat Mariner 10, joka 
lensi kolme kertaa planeetan ohi vuosina 1974-
75 ja Messenger, joka kiersi sitä vuosina 2011-
15.

 Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Japanin 
ilmailu- ja avaruusjärjestö Jaxa ovat 
lähettämässä BepiColombo-luotainta 
Merkuriukseen vuonna 2018

Enterprise Rupes, suurin planeetan kutistumisen seurauksena syntynyt 
halkeama Merkuriuksessa. Pituus noin 1000 ja korkeus maksimissaan 3 km. 
Kuva NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie 
Institution of Washington



2. Venus

 Etäisyys Auringosta keskimäärin 108 
miljoonaa kilometriä

 Kiertoaika 224 vuorokautta, pyörähdysaika 
243 vuorokautta, pyörii vastapäivään 

 Halkaisija 12 100 km 

 Kaasukehän koostumus: 96% CO
2
, 3% N

2
, 1% 

Ar

 Paine pinnalla noin 90 bar

 Pintalämpötila keskimäärin +475oC

 Pinta pääosin tuliperäisten muodostumien, 
kuten erilaisten tulivuorten, laavatasankojen ja 
-virtojen peitossa

 Venuksesta tunnetaan muodostumia, jollaisia ei tavata 
maapallolla, kuten koronat ja araknoidit 

 Näkyy kirkkaana aamu- tai iltatähtenä

Kuva Wikipedia



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

 pilvet muodostavat kolme erillistä kerrosta 55-
85 km korkeudella pinnasta

 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 2006-2015, se tutki 
Venuksen kaasukehää ja pintaa

 Uusin Venus-luotain on Japanin ilmailu- ja 
avaruusjärjestön Jaxan pelastettu Akatsuki, 
joka asettui kiertämään planeettaa 
joulukuussa 2015

 sen tavoitteena on tutkia mm. planeetan 
kaasukehää

Magellan-luotaimen tutkakuvista rakennettu kuva 
Venuksen pinnasta. Kuva Nasa



3. Maa (Tellus)

 Etäisyys Auringosta 150 miljoonaa 
kilometriä

 Kiertoaika Auringon ympäri 1 vuosi 
eli 365 vuorokautta

 Kiertorata lievästi elliptinen

 Halkaisija päiväntasaajalla 12750 km, 
navoiltaan hieman litistynyt

 Kaasukehän koostumuksesta 78% 
typpeä, 21% happea ja lisäksi 1% 
argonia ja muita aineita, kuten 
hiilidioksidia

 Pinnasta n. 70% merta ja n. 30% 
mannerta Apollo 17-lennolla joulukuussa 1972 otettu kuva ”Blue Marble” 

maapallosta. Kuva Wikipedia



 Ainoa tunnettu planeetta 
maailmankaikkeudessa, jolla tiedetään 
olevan elämää

 nykyarvioiden mukaan elämä syntyi 
tänne 3,5 mrd vuotta sitten

 maapallolla arvioidaan elävän nykyisin 
jopa biljoona eliölajia

 Sisärakenne on seuraavanlainen:

 sisimpänä on rauta-nikkeliydin, joka 
jakautuu kiinteään sisä- ja 
nestemäiseen ulkoytimeen

 sen yläpuolella on vaippa, joka on 
kiinteää kiviainesta

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

 mantereisen kuoren vanhimpien 
tunnettujen kivien iäksi on arvioitu 3,8 
mrd vuotta

 mereinen kuori taas on hyvin nuorta, se 
on maksimissaan 250 miljoonaa vuotta 
vanhaa

Maankaltaisten planeettojen ja Kuun sisärakenteiden 
vertailu. Kuva GH Rieke; University of Arizona 



4. Kuu

 Maan ainoa luonnollinen kiertolainen 

 Keskietäisyys Maasta 384400 km 

 Halkaisija noin 2500 km

 Pintalämpötila vaihtelee välillä -243oC-
+100oC

 Ei varsinaista kaasukehää, vaan eksosfääri

 Nykykäsityksen mukaan syntynyt Marsin 
kokoisen protoplaneetan törmätessä 
Maahan noin 4,5 mrd vuotta sitten

 Pinta jakautuu kahteen pääosaan: 
vaaleisiin ylänköihin ja tummiin mare-
alueisiin

Kuva Wikipedia



• lähes kaikki mare-alueet sijaitsevat Maahan näkyvällä puolella

• tämä on luultavasti seurausta Kuun varhaishistoriassa runsaasti lämpöä tuottaneiden KREEP 
(Kalium, harvinaiset maametallit, fosfori) -alkuaineiden kertymisestä näkyvälle puolelle

• pinnalla näkyy runsaasti merkkejä vulkaanisesta toiminnasta, kuten laavavirtoja

 Kuun pinta on regoliitin peitossa

 Ensimmäinen kuuluotain oli Neuvostoliiton Luna 1 vuonna 1959, sen jälkeen 
Kuuhun on laukaistu yli 100 avaruusluotainta

 Kuun pinnalla kävi 12 astronauttia kuudella Nasan Apollo-lennolla vuosina 1969-72

 Tämän jälkeen ja myös sitä ennen Kuuta on tutkittu vain miehittämättömillä luotaimilla: 
viimeisimmät olivat Kuun eksosfääriä tutkinut Nasan LADEE (Lunar Atmosphere and Dust 
Environment Explorer) ja Kiinan Chang'e 3-laskeutuja, jonka mukana oli Yutu (Jadejänis) -
mönkijä, vuonna 2013



5. Mars
 Halkaisija 6800 km, mikä on noin puolet Maan 

halkaisijasta

 Kiertoaika Auringon ympäri 687 vuorokautta

 Keskietäisyys Auringosta 220 miljoonaa 
kilometriä

 tosin se vaihtelee voimakkaasti kiertoradan suuren 
elliptisyyden johdosta

 Pintalämpötila vaihtelee välillä -150oC-+25oC, 
keskimäärin se on -60oC

 Kaasukehän koostumus: 96% CO
2
, 3% N

2
, 1% 

Ar

 Runsaasti törmäyskraattereita

 Molemmilla navoilla jäiset napalakit, jotka 
koostuvat vesi- ja hiilidioksidijäistä

 Planeetan punainen väri johtuu rautaoksidista Mars. Kuva Wikipedia



 Marsilla on kaksi kuuta, Phobos ja Deimos, joiden halkaisijat ovat noin 25 ja 15 km

 Magneettikenttä puuttuu pääosin, joillain alueilla säilynyt heikkoa 
jäännösmagneettikenttää

 Planeetan ollessa kiertoradallaan lähimpänä Aurinkoa kaasukehässä saattaa raivota 
valtava pölymyrsky, joka voi 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

 Marsissa näkyy runsaasti merkkejä vulkaanisesta toiminnasta, niihin kuuluu mm. 
kilpitulivuoria ja laavavirtoja

 Kilpitulivuoret ovat paljon suurempia kuin Maassa. Tämä johtuu sekä pienemmästä 
painovoimasta että laattatektoniikan puuttumisesta.

 Suurimmat kilpitulivuoret ovat 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.



 Päiväntasaajalla kulkee tuhansien kilometrien pituinen Valles Marineris-
repeämälaakso

 Marsin pinnalla on luultavasti esiintynyt suuria määriä nestemäistä vettä 3,5-4 
miljardia vuotta sitten

 pinnalla näkyy runsaasti merkkejä veden virtauksesta, kuten esim. kuivuneita joenuomia

 erittäin suolaista vettä esiintyy pinnalla yhä ajoittain lämpiminä päivinä

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

 Marsiin on vuodesta 1960 lähtien lähetetty yli 40 avaruusluotainta

 Nykyisin planeetalla on toiminnassa seitsämän luotainta, joista viisi on kiertolaisia 
ja kaksi mönkijää

 Uusin Mars-luotain on 14. maaliskuuta tänä vuonna laukaistu ESA:n ja Venäjän 
avaruusjärjestön Roskosmosin Exomars Trace Gas Orbiter, jonka mukana on Schiaparelli-
laskeutuja 

 luotainten on määrä olla perillä ja Schiaparellin laskeutua pinnalle 19. lokakuuta 2016



6. Asteroidivyöhyke

 Koostuu miljardeista pienkappaleista, 
joiden koot vaihtelevat mikroskooppisesta 
pölystä noin tuhanteen kilometriin

 Sijaitsee Marsin ja Jupiterin välisellä 
alueella noin 2-5 AU:n etäisyydellä 
Auringosta

 Päävyöhykkeen asteroidit ovat 
Aurinkokunnan synnystä ylijäänyttä 
ainetta, todennäköisesti Jupiterin 
vetovoima on estänyt sen kertymisen 
planeetaksi

 Asteroidit jaotellaan useisiin eri 
alaryhmiin niiden kiertoratojen ja 
spektrien perusteella

Mallinnus asteroidivyöhykkeestä. Kuva 
P. Chodys /(NASA/JPL)



 Suurimmat kappaleet ovat kääpiöplaneetta 
Ceres, jonka halkaisija on noin 950 km, ja 
Vesta, sen halkaisija noin 550 km

 ensimmäinen näitä kappaleita tutkinut 
luotain on Nasan Dawn, joka kiersi Vestaa 
2011-12 ja asettui maaliskuussa 2015 
Cereksen kiertoradalle

 Cereksen pinnan näyttävin muodostelma on 
Occator-kraatterin pohjalla oleva kirkas 
valkoinen pilkku, joka on luultavasti 
natriumkarbonaattia eli soodaa

Dawn-luotaimen toukokuussa 2015 ottama kuva Cereksestä. 
Huomaa ylävasemmalla oleva Occator-kraatteri ja sen pohjalla 
olevat kirkkaat pisteet. Kuva Wikipedia



7. Jupiter

 Aurinkokuntamme suurin planeetta, massa 318 
Maan massaa, halkaisija 140000 km 

 Keskietäisyys Auringosta 778 miljoonaa kilometriä

 Lämpötila pilvien yläpinnalla -130oC

 Auringon tavoin koostumuksesta 90% vetyä ja 10% 
heliumia

 Sisimpänä on luultavasti kiviydin, jonka päällä on 
metallisen vedyn kerros. Sen yläpuolella taas on 
nestemäisen vedyn kerros.

 Uloimpana on pilvikerroksen peittämä kaasukehä, 
jonka pilvet ovat leveyspiirien suunnassa 
jakautuneet tummiin vyöhykkeisiin ja vaaleisiin 
vöihin

 Tunnetuin piirre on Suuri punainen pilkku, joka on raivonnut 
kaasukehässä jo 300 vuoden ajan; kyseessä on suuri 
korkeapaineen alue, punainen väri johtuu luultavasti 
fosforiyhdisteistä

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

Jupiter. Kuva Wikipedia



 Io on noin Maan kuun kokoinen, ja se on 
aurinkokunnan tuliperäisin kappale 

 Europa on hieman omaa kuutamme 
pienempi, ja sen pinta on vesijääkuoren 
peitossa

 Ganymedes on noin Merkuriuksen 
kokoinen, ja paksun vesijääkuoren 
peitossa

 Kallisto on myös paksun vesijääkuoren 
peitossa, ja pinnalla on runsaasti 
törmäyskraattereita

 Jupiteria on tähän mennessä tutkittu 
useilla luotaimilla:

 Nasan Pioneer 10 ja 11 ja Voyager 1 ja 2-
luotaimet 1970-luvulla, Nasan Galileo 
vuosina 1995-2003, uusin luotain on 
Nasan Juno, joka saapui perille 
heinäkuussa 2016 Jupiterin suurimmat kuut. Kuva Wikipedia



8. Saturnus

 Aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta, 
halkaisija 120000 km ja massa 95 kertaa Maan 
massa

 Lämpötila pilvien yläpinnalla noin -180oC

 Tiheys pienempi kuin vedellä, eli planeetta 
kelluisi vedessä, mikäli olisi olemassa riittävän 
suuri vesiallas

 Sisärakenne 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 vain noin 100 m

 Pilvien virtauskuviot värittömämpiä kuin 
Jupiterissa

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

Saturnus Cassini-luotaimen kuvaamana vuonna 2004. Kuva 
Wikipedia



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

 Vuodesta 2004 asti planeettaa on 
kiertänyt Nasan, ESA:n ja Italian 
avaruusjärjestön ASI:n yhteinen 
Cassini-luotain

• 8.1. Titan

• Titan on paksun hiilivedyistä 
koostuvan udun peitossa

• Kaasukehästä 99% on typpeä (N
2
) ja 

1% metaania (CH
4
)

• Paine pinnalla on noin 1.6 bar

• Napaseuduilla esiintyy metaanista ja 
muista hiilivedyistä, kuten etaanista, 
koostuvia järviä

• Cassinin mukana matkannut ESA:n 
Huygens-luotain laskeutui pinnalle 
vuonna 2005 ja otti pinnalta mm. kuvia

Titan, Saturnuksen suurin kuu. Kuva Wikipedia



9. Uranus

 Löydettiin vuonna 1781 William 
Herschelin toimesta

 Halkaisija 52400 km 

 Lämpötila pilvien yläpinnalla -210oC

 Erilainen koostumus kuin Jupiterilla ja 
Saturnuksella, suuremmasta etäisyydestä 
Aurinkoon johtuen veden osuus 
huomattavasti suurempi

 sisimpänä kiviydin, sen yläpuolella vedestä, 
ammoniakista ja metaanista koostuva kerros

 tutkimuksissa on saatu viitteita siitä, että tässä 
kerroksessa metaani on hajonnut valtavassa 
muodostanut timantteja

 ylimpänä on vedystä ja heliumista koostuva 
kaasukehä Uranus Voyager 2-luotaimen kuvaamana vuonna 

1986. Kuva Wikipedia



 Planeetalta 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; nämä ovat varmasti syntyneet aiemman geologisen aktiivisuuden 
seurauksena 

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



10. Neptunus

 Johann Galle löysi planeetan vuonna 1846

 Keskietäisyys Auringosta 4,5 mrd 
kilometriä

 Kiertoaika Auringon ympäri 165 vuotta

 Halkaisija on 49500 kilometriä

 Sisärakenne luultavasti samankaltainen 
kuin Uranuksella: kivinen ydin, sen päällä 
veden ja metaanin muodostama kerros, 
jossa myös luultavasti esiintyy timantteja, 
päällimmäisenä on vety- ja 
heliumkaasukehä.

 Pintalämpötila noin -220oC 

Neptunus Voyager 2-luotaimen kuvaamana 
vuonna 1989. Kuva Wikipedia



 Planeetassa näkyy paljon enemmän 
yksityiskohtia kuin Uranuksessa

 Neptunuksen vuonna 1989 ohittaneen 
Voyager 2-luotaimen ottamissa kuvissa 
planeetta on sinivihreän udun peitossa, 
myös valkoisia pilviä esiintyi

 Planeetan kaasukehässä näkyi kaksi 
tummaa pilkkua, jotka ovat jättimäisiä 
pyörremyrskyjä. Niistä suurempi, 
”Suuri tumma pilkku”, on sittemmin jo 
hävinnyt.

 Nykyisin planeetalta tunnetaan 13 kuuta, 
joista suurimmat ovat noin 3000 km 
läpimittainen Triton ja noin 170 km 
läpimittainen Nereid

 Tritonin pinta koostuu pääosin typpijäästä, 
kuun eteläisellä pallonpuoliskolla on suuri 
napalakki 

Triton Voyager 2-luotaimen kuvaamana vuonna 1989. 
Kuva Wikipedia



11. Pluto ja Kuiperin vyöhyke

 Pluton löysi yhdysvaltalainen Clyde 
Tombaugh vuonna 1930 

 Nasan New Horizons-luotain ohitti Pluton 
järjestelmän heinäkuussa 2015

 Halkaisija 2300 km, keskietäisyys Auringosta 
5 miljardia kilometriä, tosin vaihtelee 
voimakkaasti kiertoradan suuren elliptisyyden 
vuoksi 

 Lämpötila pinnalla on noin -230oC

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

 Kharonin halkaisija on 1200 km, pinta vesijään 
peitossa, runsaasti törmäyskraattereita, kuuta kiertää 
sen päiväntasaajan tuntumassa jopa 7,5 km syvyinen 
repeämälaakso

 Pluto ja sen kuut lasketaan nykyisin kuuluviksi 
Kuiperin vyöhykkeen kappaleisiin 

Pluto New Horizonsin kuvaamana 13. 
heinäkuuta 2015. Kuva Wikipedia



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

 Kappaleita on useita miljardeja

 Alkaa 30 AU:n (astronomisen yksikön, 
Maan ratasäteen) etäisyydellä Auringosta, 
jatkuu noin 20 AU ulospäin

 Asteroidivyöhyke alkaa noin 2 AU:n
etäisyydellä ja ulottuu noin 5 AU:n
etäisyydelle Auringosta

 Ensimmäinen Kuiperin vyöhykkeen 
kohde 1992 QB

1
löydettiin vuonna 1992

 Kuiperin vyöhykkeen takapuolella alkaa 
ns. hajanainen kiekko, jossa on 
samankaltaisia pienkappaleita kuin 
KV:ssäkin, se ulottuu satojen tai tuhansien 
AU:iden etäisyydelle Auringosta

Makemake ja sen huhtikuussa 2016 löydetty 
kuu MK2 Hubble-avaruusteleskoopin 
kuvassa. Kuva Wikipedia



12. Aurinkokunnan pienkappaleet

 Planeettojen, niiden kuiden ja asteroidien 
lisäksi Aurinkokuntaan kuuluu 
muunkinlaisia pienkappaleita

 niihin kuuluvat mm. planeettainvälinen pöly, 
komeetat ja meteoroidit 

 komeetat ovat löyhärakenteisia kivestä, sorasta 
ja jäästä muodostuneita kappaleita, joiden 
halkaisijat vaihtelevat muutamasta useisiin 
kymmeniin kilometreihin

 Pääasteroidivyöhykkeen lisäksi 
Aurinkokunnassa esiintyy asteroideja 
muuallakin

 esimerkiksi Maan läheltä kulkee usein niin 
sanottuja NEA (Near- Earth Asteroids) -
asteroideja

Komeetta Churymov-Gerasimenko 
Rosetta-luotaimen kuvaamana vuonna 
2014. Kuva Wikipedia



 Oortin pilvessä on arvioitu olevan noin 20 biljoonaa komeettaa, eli yksi sellaisessa 
kuutiossa, jonka sivujen pituudet ovat 20 AU 

 meteoroidit ovat asteroideja pienempiä kappaleita, mutta ero näiden välillä ei ole 
selvä, joskus rajan oletetaan kulkevan 10 metrin kohdalla

 maapalloon osuu 105 kg meteoroideja vuorokaudessa, törmäysnopeus on luokkaa 10-70 km/s 

 ilmakehään osuessaan yli 0,1 millimetrin kokoiset kappaleet aiheuttavat palaessaan valoilmiön 
eli meteorin

 jo 2-3 cm:n kokoinen kappale saa aikaan kirkkaamman ilmiön, tulipallon, joka loistaa hetken 
Venusta kirkkaampana



 Maapallon ilmakehän läpi kulkevan ilmakehän 
kitkan kuumentaman meteoroidin aiheuttamaa 
valoilmiötä sanotaan meteoriksi ja maan 
pinnalle selvinnyttä meteoroidin jäännöstä 
meteoriitiksi

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

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

 kondrulit ovat kondriiteissa esiintyviä kivijyväsiä

 Kivi-rautameteoriitteihin luokitellaan kuuluviksi 
nykyään lähinnä pallasiitit

 Rautameteoriitit jaotellaan pääasiassa 
kidemuotonsa mukaan oktaedriitteihin, 
heksaedriitteihin ja ataksiitteihin

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

 viimeisin löytö on Orimattilasta vuodelta 1974

 Koko maapallolta on löydetty jo yli 53000 
meteoriittia, viimeisin Floridasta tänä vuonna 

Palanen Mikkelin meteoriittia (kondriitti) Oulun 
yliopiston kokoelmista. Huomaa musta sulamiskuori ja 
halkeillut rakenne. 



13. Lisämateriaalia

 Ursa, Aurinkokuntamme; https://www.ursa.fi/tahtitieteesta/tietoa-
tahtitieteesta/aurinkokuntamme.html

 Huygensin laskeutuessaan Titanin kaasukehässä nauhoittamaa ääntä; 
https://soundcloud.com/esaops/huygens-alien-winds-descent,

 Visualisaatio löydetyistä asteroideista; 
https://www.youtube.com/watch?v=uGpUILcDEFM

 Akatsuki aloitti havainto-ohjelmansa 
Venuksessa;https://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaisluotain-
aloitti-havainto-ohjelman-venuksessa.html

 Lunar and Planetary Science Conference 2016; 
http://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2016/

https://soundcloud.com/esaops/huygens-alien-winds-descent
https://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaisluotain-aloitti-havainto-ohjelman-venuksessa.html

