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Aurinkokunnan synty ja rakenne

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

 Luhistuminen käynnistyi ilmeisesti 
läheisen supernovan shokkiaallon 
vaikutuksesta

 Nebula alkoi hajota osiin eli 
fragmentoitua, niistä muodostui tähtiä, 
oma Aurinkomme oli yksi niistä

 Auringon muodostuttua sen ympärille 
jäi pölystä ja kaasusta koostuva ns. 
protoplanetaarinen kiekko Kuva Ursa, Nasa



 Aurinkokunnan sisäosissa, missä lämpötila oli korkea ja siten runsaasti raskaita 
alkuaineita, syntyivät maankaltaiset planeetat (Merkurius, Venus, Maa, Mars)

 Aurinkokunnan ulko-osissa, missä sitä vastoin oli hyvin kylmää ja siten runsaasti 
kevyitä alkuaineita, kuten vetyä ja heliumia, 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 



1. Merkurius

 Kaasukehä puuttuu lähes kokonaan, pinta 
pääosin kraatterien peitossa

 Pinnalta on havaittu myös merkkejä tulivuorista

 Napojen ikuisesti varjossa olevilta 
kraatteripohjilta on löydetty merkkejä vesijäästä

 Halkaisija 4880 km, hieman Kuuta suurempi 

 Keskietäisyys Auringosta 58 miljoonaa 
kilometriä 

 Kiertoaika 88 vuorokautta

 Pyörähdysaika 59 vuorokautta

 Ei kuita

 Tutkittu kahteen kertaan avaruusluotaimilla, 
Nasan Mariner 10 lensi planeetan ohi kolme 
kertaa 1974-74 ja MESSENGER kiersi sitä 
2011-2015
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2. Venus

 Etäisyys Auringosta keskimäärin 108 
miljoonaa kilometriä

 Kiertoaika 224 vuorokautta 

 Pyörähdysaika 243 vuorokautta, pyörii 
vastapäivään

 Ei kuita

 Halkaisija 12 100 km, kooltaan vain hieman 
Maata pienempi, on sanottu usein maapallon 
sisarplaneetaksi

 Paksu, pääosin hiilidioksidista koostuva 
kaasukehä, paine pinnalla yhtä suuri kuin 
kilometrin syvyydessä valtamerissä 

 Pintalämpötila riistäytyneestä 
kasvihuoneilmiöstä johtuen keskimäärin 475oC

 Pinta pääosin vulkaanisen toiminnan 
muokkaama (laavatasankoja, -virtoja, 
tulivuoria jne.)
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 On epävarmaa, esiintyyko Venuksessa edelleen tulivuoritoimintaa

 Planeetan pinta on kokonaan paksun rikkihappopilvikerroksen peitossa

 1970- ja 80-luvuilla Venuksen pinnalle laskeutui useita neuvostoliittolaisia Venera-
luotaimia, jotka kuvasivat pintaa



3. Maa 

 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



4. Kuu

 Maan ainoa luonnollinen kiertolainen 

 Keskietäisyys Maasta 384400 km 

 Halkaisija noin 2500 km

 Pintalämpötila vaihtelee välillä -243oC-
+100oC

 Kaasukehä puuttuu lähes kokonaan 

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

 suurin osa mare-alueista Maahan näkyvällä 
puolella

 Nykykäsityksen mukaan syntynyt 
Marsin kokoisen planeetan törmätessä 
Maahan noin 4,5 mrd vuotta sitten
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5. Mars

 Halkaisija 6800 km, kooltaan noin puolet Maasta 

 Kiertoaika Auringon ympäri 687 vuorokautta, 
keskietäisyys Auringosta 220 miljoonaa 
kilometriä

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

 Kaasukehä Venuksen tavoin pääosin 
hiilidioksidia, paine pinnalla keskimäärin 
sadasosa Maan merenpinnan tason paineesta

 Runsaasti törmäyskraattereita, suuria tulivuoria ja 
laavavirtoja, eteläisellä pallonpuoliskolla kaksi 
suurta törmäystasankoa

 Molemmilla navoilla jäiset napalakit, jotka 
koostuvat vesi- ja hiilidioksidijäistä

 Pinnalla on luultavasti esiintynyt runsaasti 
nestemäistä vettä 3,5-4,0 mrd vuotta sitten

 Planeetan punainen väri johtuu rautaoksidista 
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6. Asteroidivyöhyke

 Koostuu miljardeista pienkappaleista, 
joiden koot vaihtelevat muutamista 
kymmenistä metreistä noin tuhanteen 
kilometriin 

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

 Kappaleiden välimatkat miljoonia 
kilometrejä

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

 Asteroidit jaotellaan useisiin eri 
luokkiin, joihin kuuluvat mm. kivi-, 
metalli-, ja hiilipitoiset asteroidit 

Lutetia-asteroidi ESA:n Rosetta-luotaimen 
kuvaamana vuonna 2010. Kuva Wikipedia



7. Jupiter

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

 Keskietäisyys Auringosta 778 miljoonaa 
kilometriä

 Koostuu Auringon tavoin pääosin vedystä ja 
heliumista

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

 Kaasukehä noin 1000 km paksuinen, alaspäin 
mentäessä se vaihettuu vähitellen nestemäisen 
vedyn kerrokseksi, minkä alla on kiinteän 
metallisen vedyn kerros, sisimpänä luultavasti 
kiviydin 

 Erottuvin piirre Suuri punainen pilkku, joka on 
raivonnut kaasukehässä jo 300 vuoden ajan

 Jupiterilta tunnetaan nykyisin yli 60 kuuta, joista 
suurimmat ovat Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto 
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8. Saturnus

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

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

 Sisärakenne samankaltainen kuin Jupiterilla

 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, sen navoilla on metaanista 
ja muista hiilivedyistä muodostuneita järviä
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9. Uranus

 Löydettiin vuonna 1781 William 
Herschelin toimesta

 Halkaisija 52400 km, massa 14,5 kertaa 
Maan massa

 Pintalämpötila noin -210oC 

 Samankaltainen koostumus kuin 
Jupiterilla ja Saturnuksella, mutta veden 
osuus huomattavasti suurempi

 Sisimpänä luultavasti kiviydin, jonka päällä 
veden, ammoniakin ja metaanin muodostama 
kerros, ylimpänä kaasukehä

 Himmeä rengasjärjestelmä

 Planeetalta tunnetaan 27 kuuta, joista 
suurimmat ovat Titania, Miranda, Ariel, 
Umbriel ja Oberon 
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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 samanlainen 
kuin Uranuksella: luultavasti suuri 
kiviydin, sen ympärillä vedestä ja 
metaanista koostuva kerros, ylimpänä 
ilmeisesti vety- ja heliumkaasukehä
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 Pintalämpötila noin -220oC

 Planeetassa näkyy paljon enemmän yksityiskohtia kuin Uranuksessa

 Neptunuksen vuonna 1989 ohittaneen Voyager 2-luotaimen ottamissa kuvissa planeetta on 
sinivihreän udun peitossa

 kaasukehässä näkyi myös Suuri tumma pilkku, joka on valtava pyörremyrsky, sekä Pieni 
tumma pilkku, edellinen on jo kadonnut

 Neptunuksella on rengasjärjestelmä, joka koostuu hyvin pienistä hiukkasista 

 Nykyisin planeetalta tunnetaan 14 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, pinnalla havaittu merkkejä myös jäävulkanismista



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

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

 Kharonin halkaisija on 1200 km, pinta 
pääosin vesijään peitossa

 Pluto ja sen kuut kuuluvat Kuiperin
vyöhykkeen kappaleisiin

 Ensimmäinen Kuiperin vyöhykkeen 
kohde löydettiin vuonna 1992 

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

 Pluto on Haumean ja Makemaken 
ohella yksi seudun kolmesta tunnetusta 
kääpiöplaneetasta

Makemake ja sen 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

 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

 kun ne tulevat lähelle Aurinkoa, niille 
kehittyy pitkät pöly- ja kaasupyrstöt 
pinnan jäiden kaasuuntuessa

Komeetta Churymov-Gerasimenko Rosetta-luotaimen 
kuvaamana. Kuva Wikipedia



• meteoroidit ovat asteroideja pienempiä kappaleita, mutta ero näiden välillä ei ole selvä

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

• ilmakehään osuessaan yli 0,1 millimetrin kokoiset kappaleet aiheuttavat palaessaan 
valoilmiön, tähdenlennon

 Kun meteoroidi syöksyy ilmakehän läpi, sitä kutsutaan meteoriksi

 Meteoriitti on maanpinnalle asti selvinnyt osa meteoria

 maapallolta on löydetty tähän mennessä 53000 meteoriittia

 meteoriitit jaotellaan kolmeen pääryhmään: kivi-, kivi-rauta- ja rautameteoriitteihin



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,

https://www.ursa.fi/tahtitieteesta/tietoa-tahtitieteesta/aurinkokuntamme.html
https://soundcloud.com/esaops/huygens-alien-winds-descent

