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Kaasupallo vie turistit avaruuden rajalle 

 
 
Maapallo noin 30 kilometrin korkeudesta nähtynä. 
Kuva Public domain 

Espanjalainen Zero2Infinity-yritys aikoo viedä 
turisteja avaruuden rajalle kaasupallon avulla. 
Yhtiö suunnittelee aloittavansa lennot jo vuonna 
2013. Halpaa lysti ei tule olemaan, sillä lipun hinta 
on noin 110 000 euroa.  

Raketteihin nähden kaasupallojen suurin etu on 
niiden hitaus. Siinä missä turisteille nyt myytävät 
rakettilennot putoavat lähes heti takaisin Maan 
pinnalle, kaasupallolla matkaava voi ihailla 
maapalloa korkeuksista tuntien ajan. Yhtiö uskoo 
palloilla tehtävien lentojen olevan myös 
turvallisempia.  

 
Yleisesti avaruuden ajatellaan alkavan 
noin 100 kilometrin korkeudelta. Nyt 
suunnitellut heliumpallot lentäisivät vain 
34 kilometrin korkeuteen. Vaikka matkaa 
varsinaiseen avaruuteen on siis vielä 
roimasti, jopa 99 prosenttia ilmakehästä 
jää turistien alapuolelle. Näin korkealta 
saa myös selvän käsityksen siitä, että 
maapallo tosiaan on vain avaruudessa 
leijuva kivenmurikka.  

Turistit eivät pääsisi nauttimaan 
painottomuudesta. Zero2Infinity-yritys 
kuitenkin luottaa siihen, että avaruuden 
kokeminen on ennen kaikkea maapallon 
näkemistä suuremmassa mittakaavassa, 
ja että painottomuutta hakevat turistit 
käyttävät rahansa paljon halvempiin, 
lentokoneilla tehtäviin 
painottomuuslentoihin.  

 

 

  



Merkuriuksen magneettikentän heikkouden syy selkenee 

 
 

Merkurius Messenger-luotaimen kuvaamana sekä 
planeetan magneettikentän epäsymmetrisyys. Kuvat 
Nasa / JHUAPL / Carnegie Institution of Washington 

Merkuriuksen magneettikentän heikkoudelle on 
löydetty selitys. Saksalaistutkijoiden mukaan 
keskeinen aiheuttaja on vahva aurinkotuuli, 
jonka vuorovaikutus magneettikentän kanssa 
hillitsee planeetan sisäistä dynamo-ilmiötä.  

Science-lehdessä julkaistu tutkimus perustuu 
tietokonesimulaatioihin.  

"Dynamo-ilmiön simulaatiot ovat ainoa tapa, 
jolla pystymme tutkimaan rautaytimen 
vaikutusta magneettikentän rakenteeseen", 
selittää Johannes Wicht Max Planck -
instituutista. "Vuorovaikutus aurinkotuulen 
kanssa estää dynamon vaikutuksen lähes 
kokonaan."  

Merkurius on ainoa aurinkokuntamme 
kiviplaneetta, jolla on Maan tavoin laaja 
magneettikenttä. Normaalien mallien mukaan 
sen kookkaan rautaytimen pitäisi luoda Maan 
tavoin vahva magneettikenttä. Käytännössä 
Merkuriuksen magneettikentän voimakkuus on 
vain sadasviideskymmenesosa Maan 
magneettikentästä.  

 Hypoteesi voi saada vahvistusta Nasan 
Messenger-luotaimelta, joka asettui 
Merkuriuksen kiertoradalle 24. 
maaliskuuta 2011. ESA ja Japani 
valmistelevat parhaillaan tieteellisesti 
monipuolisempaa BepiColombo-luotainta, 
joka on tarkoitus laukaista matkaan 2014. 

 
 

  



Nasa julkaisi uusia kuvia Titanista 

 
 
Titan ja Dione Cassini-avaruusluotaimen kuvaamana. 
Kuva Nasa / JPL-Caltech / Space Science Institute 

 

Nasa on julkaissut useita uusia kuvia 
Saturnuksen suurimmasta kuusta Titanista.  

Viereisessä kuvassa Titan valtaa koko 
etualan. Kuun piirteettömyys johtuu sen 
paksusta, utuisesta kaasukehästä. Piilossa 
kaasukehän alla lymyää suuria 
hiilivetyjärviä sekä jopa noin kahden 
kilometrin korkeuteen nousevia jäisiä 
vuoria.  

Titan on maapallon lisäksi ainoa 
aurinkokunnan kappale, jonka pintaa 
rummuttaa ajoittain sade. Titanissa sade 
tosin on nestemäistä metaania veden 
sijaan.  

Osittain Titanin reunan taakse jää 
Saturnuksen kolmanneksi suurin kuu, 
suurelta osin vesijäästä koostuva Dione. 
Kaksikon taustalla on vielä Saturnuksen 
renkaat sekä itse planeetta.  

 

 Titanin halkaisija on 5 150 kilometriä ja 
Dionen 1 123 kilometriä. Cassini-luotain otti 
viereisen kuvan, kun se oli noin 2,3 miljoonan 
kilometrin päässä Titanista ja 3,2 miljoonan 
kilometrin etäisyydellä Dionesta. 

lisää kuvia Titanista 

  

 

  

http://www.space.com/12638-amazing-photos-titan-saturn-moon.html


Suuri tulipallo näkyi tiistai-iltana Etelä-Suomen yllä 

 
 
Mika Järvisen meteorikameran ikuistama summakuva 
paljastaa tulipallon rajun kirkkauden verrattuna Kuuhun. 
Iso pistemäinen valo on Kuu. Sen vierellä näkyy pitkää 
valotusta vastaavassa summakuvassa viiruksi piirtynyt 
tulipallo. Kuva Mika Järvinen 

[Julkaistu 3.1. klo 22.08. Päivitetty 4.1. 
klo 14.25] Kello 20.18 tiistai-iltana Suomen 
yllä näkyi merkittävä tulipallo. Vaikuttavan 
kirkas ilmiö kesti kaiken kaikkiaan yli 10 
sekuntia.  

Ursaan raportoitiin tulipallosta heti runsaasti 
havaintoja eri puolilta Etelä-Suomea. 
Keskiviikkokeskipäivään mennessä 
kohteesta oli saapunut Ursaan internet-
lomakkeella yli 200 havaintoa.  

Tulipallon lentoradan selvitys on kesken. 
Tulipallotyöryhmän matemaatikon Esko 
Lyytisen alustavan arvion mukaan kappale 
syttyi Viron Narvan luona noin 100 
kilometrin korkeudella ja jatkoi matkaa 
Heinolasta luoteeseen noin 45-50 
kilometrin korkeudella. Lentoradasta 
julkistetaan tarkempi arvio, kun selvitys on 
valmis.  

"Puolipilvisellä taivaalla näkyi yhtäkkiä kirkas 
tulipallo, jolla oli pitkähkö palava punaista, 
keltaista ja vihertävää loistava pyrstö", 
kuvailee Leena Ahlfors Lempäälästä. Ilmiön 
kirkkaus oli Kuuta voimakkaampi. "Tulipallo 
jätti varjon, vaikka yli puolikkaana näkyvä Kuu 
oli lähellä", kertoo Petri Honkanen 
Nastolasta, joka otti aikaa ilmiön näkymisestä 
yliäänijyrähdyksen saapumiseen. 
"Matalataajuinen jyrähdys kuului 3 min 20 s 
hiipumisen jälkeen".  

Useat muutkin havaitsijat kuulivat 
yliäänijyräyksen tai -pamauksen, jonka aiheutti 
kappaleen tunkeutuminen matalalle 
ilmakehään.  

"Suurehko etuosastaan vihreänä palava pyrstö 
oli enemmän kellertävä ja siitä irtosi vihreänä 
sekä kirkkaana palavia osia", kuvailee Pasi 
Rautiainen Hattulasta. "Lentonopeus todella 
paljon hitaampi kuin meteoreilla, joita olen 
aikaisemmin nähnyt."  

Jukka Höltän video tulipallon alkuosasta 
Havaintoja tulipallosta voi lähettää Ursaan 
internet-lomakkeella 
Ilmiön havaintopaikat Suomen kartalla 
Taivaanvahdissa Mallikuvalliset ja 
valokuvahavainnot Taivaanvahdissa  
Kaikki havainnot listana Taivaanvahdissa 

 

 

http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/8433/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id


Kiina kiri USAn ohi avaruuskisassa 2011 

 
 
Tärkein Kiinan laukaisuista oli sen 
avaruusasemaprototyyppi syyskuun lopussa Long March 
2F -raketilla. Kuva CMSE 

 Viime vuonna Kiina laukaisi kiertoradalle 
lukumäärällisesti useammin kuin 
Yhdysvallat ensi kertaa historiassa. Kiina 
onnistui 18 laukaisulla, kun taas USA 
saavutti avaruuden 17 kertaa. Molemmat 
maat epäonnistuivat yhdellä 
laukaisuyrityksistään.  

Kiina käytti laukaisuihin vain Long March -
rakettiperhettään. Tärkeimmät laukaisut 
olivat Tiangong 1 -pienavaruusasema 
syyskuussa sekä miehittämätön 
telakointialus Shenzhou 8 lokakuussa.  

Vuoden 2011 listan kärjessä oli 
ylivoimaisesti Venäjä 31 onnistuneella 
lennolla. Suurin osa niistä starttasi 
Baikonurin avaruuskeskuksesta, jota 
Venäjä vuokraa Kazakstanilta. Venäjä johti 
myös epäonnistumisten tilastoa neljällä 
yrityksellä. Merkittäviä niistä olivat kaksi 
miehittämätöntä Sojuz-laukaisua, pudonnut 
ISS-huoltoalus elokuussa ja näkijöitään 
hämmästyttäneen valoilmiön tuottanut 
laukaisuyritys joulukuun 23. päivä.  

ESA laukaisi viisi Ariane 5 -rakettia Kouroun 
avaruuskeskuksesta Ranskan Guyanasta. 
Lisäksi venäläinen Sojuz-kantoraketti nousi  

avaruuteen Kourousta kahdesti.  

Rahallisesti ylivoimaisessa johdossa 
avaruustoiminnassa on yhä Yhdysvallat. Sen 
suurin laukaisuyhtiö United Launch Alliance 
yksistään vei avaruuteen tekniikkaa yli 15 
miljardin euron arvosta.  

Alkanut vuosi muodostunee mielenkiintoiseksi, 
sillä Nasan rahoittama yksityisyritysten 
rakettikehitys on pääsemässä vauhtiin. 
SpaceX ja Orbital Sciences aikovat molemmat 
lähettää omat huoltoaluksensa 
Kansainväliselle avaruusasemalle. Kiina 
puolestaan aikoo viedä taikonautteja 
pienavaruusasemalleen. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=bx0RguSTRfc
http://www.youtube.com/watch?v=bx0RguSTRfc


Mallinnus - tiistain tulipallosta putosi meteoriitteja Jämsään 

 
 
Tiistai-illan tulipallon arvioidaan pudottaneen meteoriitteja 
hyvin lähelle Jämsän taajamaa. Kuva Mikko Suominen / 
Celestia 

Tiistai-illan tulipallon lentoratamalli on 
valmistunut. Mallinnuksen mukaan 
kohteesta on selvinnyt maanpinnalle asti 
meteoriitteja.  

Todennäköisin avaruuskivien 
putoamisalue on aivan Jämsän keskustan 
lähellä. Meteoriitti on Suomessa hyvin 
harvoin päätynyt isohkon taajaman 
viereen. Edellinen vastaava tapaus on St. 
Michelin eli Mikkelin meteoriitti vuodelta 
1910.  

Tulipallo sirpaloitui lentonsa kuluessa. 
Enemmistö meteoriitin kappaleista on 
pudonnut hyvin lähelle Jämsää, mutta 
pienempiä muruja on siroutunut 
lentoradan varrelle.  

Esko Lyytisen ja Jarmo Moilasen 
mallinnuksen mukaan pari suurinta 
maanpinnalle selvinnyttä kappaletta on kilon 
kokoluokkaa. "Vasta pudonnut meteoriitti on 
yleensä mattamusta kappale", Lyytinen 
kuvailee. Eilinen runsas lumisade Jämsän 
seudulla on luultavasti peittänyt meteoriittien 
selvimmät putoamisjäljet maastossa. 
Kappaleita voi kuitenkin hyvällä onnella löytyä 
nyt talvella tai lumien sulettua keväällä.  

Tulipallon lennosta saatiin kamera-
asemahavaintoja tulipallotyöryhmän Mika 
Järviseltä (Joutsa), Jukka Höltältä 
(Orimattila), Aki Taavitsaiselta ja Jani 
Lauanteelta (Mikkeli), Johan Lindéniltä 
(Siuntio) sekä Nurmijärven asemalta. Kappale 
osui Maan ilmakehään Viron Narvan 
kaupungin yläpuolella ja sen matka kulki 
Suomenlahden, Heinolan ja Päijänteen yli. 
Kohteen ratanopeus paljastaa, että 
avaruusromun mahdollisuus on poissuljettu. 
Kyseessä oli kivimeteoroidi. Kappale saapui 
ilmakehään verraten hitaalla, noin 19 

kilometrin sekuntinopeudella. "Tämä oli 

yksi näyttävimmistä tulipalloista, joita on saatu 
kuvattua parin viime vuoden aikana", arvioi 
Esko Lyytinen. "Näyttävyyttä korosti vielä 
hidas nopeus ja pitkä kesto." Ursan uuteen 
Taivaanvahti-havaintojärjestelmään oli torstai-
iltaan mennessä jättänyt havaintoraportin jo 
300 tulipallon nähnyttä. Tulipallotyöryhmä 
kiittää havainnon tehneitä. Tulipallon arvioitu 
lentorata kartalla 

 

 

 

http://www.taivaanvahti.fi/
http://www.ursa.fi/~msuomine/tulipallomallinnus.jpg
http://www.ursa.fi/~msuomine/tulipallomallinnus.jpg


VLT ikuisti Omegasumun vaaleanpunaisen ytimen 

 
 
VLT-teleskoopin ikuistama kuva Omegasumusta. Kuva 
ESO 

Euroopan eteläinen observatorio ESO 
julkaisi VLT-teleskoopilla otetun kuvan 
Omegasumusta. Kyseessä on yksi 
Linnunradan nuorimmista ja 
aktiivisimmista massiivisten tähtien 
syntyalueista. 

Viereisessä kuvassa näkyy tähtien 
syntykehdon pölyiset, vaaleanpunaiset 
keskusalueet. Omegasumun värikäs 
kaasu ja pimeä pöly toimivat raaka-
aineina seuraavalle tähtisukupolvelle. 
Uusimmat, häikäisevän kirkkaat ja 
loistavan sinivalkoiset tähdet puolestaan 
valaisevat koko alueen.  

Tämän pilvimäisesti levittäytyvän alueen 
punertavat värit johtuvat vetykaasusta, 
joka hehkuu kuumista nuorista tähdistä 
tulevan voimakkaan ultraviolettisäteilyn 
vaikutuksesta. Savun näköiset kaistaleet 
taas ovat pölyä, joka muodostaa siluetin 
hohtavaa kaasua vasten.  

Omegasumulla on monta eri nimeä riippuen 
havaitsijasta, havaintoajankohdasta ja siitä 
mitä havaitsija sumussa mielestään näki. 
Muita nimityksiä ovat Joutsensumu, 
Hevosenkenkäsumu ja jopa Hummerisumu. 
Sumun etäisyys on 6 500 valovuotta ja se 
sijaitsee Jousimiehen tähdistössä. 

 
 

  



Ennuste: Titanin järvet kasvavat seuraavan 15 vuoden ajan 

 
 
Väärävärikuva Titanin järvistä. Kuva Nasa / JPL / USGS 

Saturnuksen suurimman kuun Titanin 
säiden ennustaminen on nyt entistä 
tarkempaa. Tutkijat ovat nimittäin 
rakentaneet kolmiulotteisen simulaation 
Titanin ilmakehän käyttäytymisestä.  

Uusi tietokonemalli selittää onnistuneesti 
useita Titanin mysteereistä. Esimerkiksi 
kuun päiväntasaajan seudun on tiedetty 
olevan erittäin kuivaa aluetta ja voi mennä 
vuosia ilman ensimmäistäkään 
sadepisaraa. Siksi olikin suuri yllätys, kun 
vuonna 2005 Titaniin laskeutunut 
Huygens-luotain näki alueella jokimaisia 
uomia.  

Simulaation perusteella päiväntasaajalla 
voi myllätä harvinaisia, mutta samalla 
voimakkaita myrskyjä Titanin 
päiväntasauksen aikoihin. Näiden 
myrskyjen tuomat erittäin runsaat sateet 
ovat saaneet aikaan jokiuomat.  

Tutkijat mallinsivat myös Titanin tulevaa säätä. 
Simulaation perusteella kuun pohjoisosan 
järvet kasvavat seuraavan 15 vuoden ajan. 
Lisäksi samalla alueella pilvisyyden pitäisi 
lisääntyä. Tämän kaltaisten tulevien 
tapahtumien ennustaminen on erittäin 
harvinainen tilaisuus planeettatutkijoille ja 
todellinen testi mallien toimivuudelle. 

 
 

  



24 miljardia kilometriä leveä pölyrengas löytyi lähitähdeltä 

 
 
Lähi-infrapunassa otettu kuva paljastaa tähden HR 4796 A 
ympärillä pölyrenkaan. Kuva Thalmann et al, 2011 

Subaru-teleskooppi on ottanut uuden 
huipputarkan kuvan muodostumassa 
olevasta planeettajärjestelmästä.  

Tähden HR 4796 A ympärillä näkyy 
infrapunakuvassa valtaisa pölyrengas, 
joka sijaitsee noin 80 Maa-Aurinko-
etäisyyden päässä tähdestä.  

Etäisyys vastaa kaksinkertaista Pluton 
keskietäisyyttä Auringosta ja rengas on 
halkaisijaltaan 24 miljardia kilometriä. 
Eniten tutkijoita kiinnostaa kuvassa 
havainto, että pölyrengas ei ole 
keskittynyt tähteen, vaan hieman siitä 
sivuun. Syyksi arvellaan tähteä kiertävää 
huomattavasti Jupiteria massiivisempaa 
planeettaa, jota ei vielä pystytä 
kuvaamaan suoraan.  

HR 4796 A sijaitsee meistä 240 valovuoden 
etäisyydellä. Se on iältään vain 8-10 miljoonaa 
vuotta eli vielä tähden "vauvaiässä". Siitä 
johtuen tähtijärjestelmän muodostuessa 
tiivistyvä pöly ei vielä ole ehtinyt hälvetä pois.  

Oheisen kuvan keskustassa oleva tähti 
(merkitty pisteellä) on peitetty häikäisysuojan 
taakse. Kuvan säteittäiset kuviot aiheutuvat 
tähden valon himmentämisestä 
kulmadifferentiaalimenetelmällä.  

Subaru-teleskooppi on tällä hetkellä yksi 
parhaista laitteistoista tähtien lähiympäristöjen 
kuvaamiseen. Japanin hallinnoima teleskooppi 
on varustettu 8,2-metrisellä peilillä ja sijaitsee 
Havaijin Mauna Kea-vuorella.  

 

 

  



Marsmönkijä valmistautuu talvehtimaan 

 
 
Opportunityn näkymä talvehtimisalueelleen, taustalla 
Endeavour-kraatteri. Alempana näkyy Opportunityn 
tuloreitti luotainkuvassa. Kuvat Nasa / JPL-Caltech / UA 

Nasa pysäyttää Opportunity-mönkijän 
paikallisen Marsin talven ajaksi.  

Tämä on uutta Opportunitylle, sillä 
aiemmin kulkija on pystynyt jatkamaan 
tutkimustyötä Marsin vuoden ympäri. Nyt 
mönkijän tehontuotto on kuitenkin 
alentunut liikaa aurinkopaneelien 
pölyisyyden vuoksi.  

"Greeley Haven" -nimen saanut 
talvehtimisalue tarjoaa pohjoiseen 
kallistuvan mäenrinteen, jossa mönkijä 
saa valoa enemmän kuin tasamaalla. 
Alue on osa 22-kilometrisen Endeavour-
kraatterin länsipuolen reunavalleja. 

Talven aikana Opportunity liikkuu vain 
parinkymmenen metrin säteellä. Sen on 
tarkoitus kuvata laaja panoraama 
ympäröivästä maisemasta sekä tutkia 
alueen mineraaleja. Lisäksi tutkijat 
toivovat pystyvänsä käyttämään sitä 
radiomajakkana selvitettäessä Marsin 
pyörimisakselin pieniä häiriöitä. 

Marsin eteläisen pallonpuoliskon 
talvipäivänseisaus koittaa 30. maaliskuuta 
2012. Opportunity palannee takaisin 
normaaliin toimintaansa heinäkuussa.  

Kolmen kuukauden toimintaa varten 
suunniteltu Opportunity on toiminut jo 
kahdeksan vuoden ajan ja kulkenut 34,4 
kilometrin matkan Marsin pinnalla. Sen 
kaksonen Spirit lähetti viimeiset vastaanotetut 
signaalinsa maaliskuussa 2010.  

 
 

  



Jättiläisplaneetalla voisi olla elinkelpoinen Maata muistuttava 

kuu 

 
 
Taiteilijan näkemys Kepler-16b-planeetasta ja sen 
kahdesta lähitähdestä. Kuva Nasa / JPL-Caltech / T. Pyle 

Kaksoistähteä kiertävällä Kepler-16b-
planeetalla voi olla maapalloa muistuttava 
ja elämälle sopiva kuu kiertolaisenaan. 
Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä esitteli 
tuloksensa tällä viikolla Texasissa 
pidettävässä American Astronomical 
Societyn kokouksessa.  

Kepler-16b-planeetta on kylmä 
kaasujättiläinen, joka kiertää 
samanaikaisesti kahta tähteä. Hiljattain 
löydetty kohde saikin mediassa heti 
Tatooine-lempinimen Star Wars -
elokuvien kuvitteellisen planeetan 
mukaan.  

Nyt esitelty mahdollinen elinkelpoinen kuu olisi 
siis tämän kaasuplaneetan kiertolainen. 
"Olemme kertoneet missä kohteen täytyy olla 
ollakseen elinkelpoinen. Toivomme, että muut 
katsovat sinne", kertoo tutkimusryhmään 
kuuluva Zdzislaw Musielak Texasin 
yliopistosta.  

Tämänkaltaisten kuiden löytäminen ei ole 
kaukaa haettu tavoite. Viime viikolla Harvard-
Smithsonianin astrofysiikan keskus ilmoitti 
aloittavansa eksokuiden etsinnän Kepler-
teleskoopin havainnoista.  

 

 

  



Suurin tunnettu varhaisen kaikkeuden galaksijoukko löytyi 

 
 
Eri aallonpituusalueita yhdistävä kuva näyttää 
galaksijoukon röntgenlähteet sinisenä. Kuva Nasa / JPL / 
CXC / Rutgers / J. Hughes / ESO / F. Menanteau 

Toistaiseksi suurin tunnettu varhaisen 
maailmankaikkeuden galaksijoukko on 
löytynyt.  

Kohde paljastui Nasan Chandra-
röntgenteleskoopin ja Chilen ACT-
mikroaaltoteleskoopin kuvista. 
Galaksijoukko "ACT-CL J0102-4915" sai 
tutkijoilta lempinimen "El Gordo", joka 
tarkoittaa espanjaksi lihavaa.  

El Gordo sijaitsee yli seitsemän miljardin 
valovuoden etäisyydellä. Siksi se myös 
nähdään sellaisena kuin se oli 
kehityksensä muinaisessa vaiheessa.  

"Kyseessä on massiivisin, kuumin ja 
eniten röntgensäteilevä tunnettu 
galaksijoukko tällä etäisyydellä tai sitä 
kauempana", kuvailee Felipe Menanteau 
New Brunswickin Rutgersin yliopistosta.  

Galaksijoukko pystyttiin löytämään 
hyödyntämällä Sunyaev-Zeldovih-ilmiötä, 
jossa kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn 
fotonit vuorovaikuttavat galaksijoukon kuuman 
kaasun elektronien kanssa.  

Kun galaksijoukkoa tutkittiin näkyvän valon 
aallonpituuksilla ESOn VLT-teleskooppien 
avulla, paljastui että joukko koostuu kahdesta 
toisiinsa törmäävästä galaksijoukosta. Spitzer-
avaruusteleskoopin datan perusteella 
puolestaan päädyttiin arvioon, että vain 
prosentti galaksijoukon havaittavasta 
massasta on tähdissä. Loppuosa on kuumaa 
tähtienvälistä kaasua.  

 

 

  



Nyt havaittiin Marsin kokoinen eksoplaneetta 

 
 
Taiteilijan näkemys nyt löytyneestä 
planeettajärjestelmästä. Kuva Nasa / JPL-Caltech 

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat löytäneet 
pienimmän tunnetun eksoplaneetan. 
Kohde on halkaisijaltaan vain 0,57 
maapallon kokoinen ja se havaittiin 
Kepler-avaruusteleskoopilla.  

Saman punaisen kääpiötähden ympäriltä 
löytyi myös kaksi Venusta pienempää 
planeettaa. Kaikkien nyt tutkittujen 
kohteiden tiedetään lähes varmuudella 
olevan kivisiä.  

Planeettoja etsittiin vain verrattain 
pienestä punaisten kääpiötähtien 
joukosta. Tutkijoiden mukaan he olivatkin 
äärimmäisen onnekkaita havaitessaan 
kerralla näin monta pientä planeettaa tai 
sitten samanlaiset planeettakunnat ovat 
paljon luultua yleisempiä.  

"Löytö lisää elämän mahdollisuuksia 
universumissa - ja se on tutkimuksemme 
perimmäinen tulos", uskoo John Johnson 
Caltechista. "Jos nämä planeetat ovat niin 
yleisiä kun ne näyttävät olevan - ja koska 
punaiset kääpiöt itsessään ovat niin yleisiä - 
silloin koko galaksissa täytyy kuhista pieniä 
elinkelpoisia planeettoja himmeiden punaisten 
tähtien ympärillä."  

Noin 80 prosenttia galaksimme tähdistä kuuluu 
punaisten kääpiöiden luokkaan (ensimmäisistä 
maapallon kokoisista löydetyistä planeetoista 
lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä 1/2012).  

 

 

  



Kuin suuri Saturnus - tähden kiertolaiselta löytyi valtava 

rengasjärjestelmä 

 
 
Löydetyllä tähteä kiertävällä kappaleella on erittäin suuri 
rengasjärjestelmä. Kuva Michael Osadciw / University of 
Rochester 

Eurooppalainen tutkijaryhmä on löytänyt 
auringonkaltaiselta tähdeltä kiertolaisen, 
jolla on valtavat renkaat.  Vielä ei pystytä 
olemaan varmoja, onko renkaiden 
ympäröimä kappale eksoplaneetta vai 
ruskea kääpiö.  
 
Löytö perustuu ylikulkuhavaintoihin, joita 
on tehty maanpäällisillä teleskoopeilla 
SuperWASP ja ASAS-projekteissa.  
"Kun näin ensimmäistä kertaa valokäyrän, 
tiesin että olimme löytäneet oudon ja 
ainutlaatuisen kohteen", kuvailee Eric 
Mamajek Rochesterin yliopistosta. 
 
 "Pystyimme rajaamaan pois 
mahdollisuuden, että kyseessä olisi 
tähden editse kulkeva toinen tähti tai 
tähden oma pölykiekko. Sen jälkeen 
ymmärsin, että ainoa järkevä selitys olisi 
pieni kappale, jolla on rengasjärjestelmä - 
periaatteessa kuin Saturnus steroideilla."  

Rengasjärjestelmän kulkiessa tähden edestä 
peittyy tähden valosta enimmillään 95 
prosenttia. Pallomainen kohde peittäisi tähden 
vähitellen suoraviivaisesti himmentäen, mutta 
tässä tapauksessa pimennys on 
monimutkaisempi sillä renkaat eivät ole 
tasapaksut.  
 
Tutkittu tähtijärjestelmä sijaitsee Kentaurin 
tähdistössä noin 420 valovuoden etäisyydellä 
Auringosta. Tähti vastaa massaltaan Aurinkoa, 
mutta on iältään vain noin 16 miljoonaa vuotta 
eli 1/300 Auringon iästä.  
 
Aiemmin rengasjärjestelmän olemassaoloa on 
epäilty Fomalhaut-tähden eksoplaneetalta. 
Siinä tapauksessa havainnot perustuvat 
ainoastaan odotettua kirkkaampaan tähden 
valon heijastukseen, eivät tähden 
peittymiseen, kuten nyt.  

 

 

  

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/fomalhaut.html


Linnunrata on väriltään kuin kevään lumi pian 

auringonnousun jälkeen 

 
 
Koko Linnunrata maapallolta käsin nähtynä. Kuva Axel 
Mellinger 

Tutkijat ovat tehneet tähän mennessä 
tarkimman mittauksen galaksimme 
väristä. Havainto esiteltiin tällä viikolla 
Texasissa pidettävässä American 
Astronomical Societyn kokouksessa.  
 
Tulosten perusteella Linnunrata on 
väriltään kuin puhdas lumi. Vielä 
tarkemmin määriteltynä väri on erittäin 
lähellä kevään lunta, kun sitä katsoo 
varhain aamulla pian auringonnousun 
jälkeen.  

Väri on yksi tärkeimmistä galaksien 
ominaisuuksista, sillä se kertoo millaisista 
tähdistä galaksi koostuu. Linnunradan väriä on 
kuitenkin ollut vaikea määrittää, koska olemme 
galaksimme sisällä ja kaasu- sekä pölypilvet 
peittävät suuren osan näkymästä.  
 
"Ongelma on samanlainen kuin jos pitää 
määrittää maapallon väri ja voi nähdä vain 
miltä Pennsylvania näyttää", kuvailee 
tutkimusta johtanut Jeffrey Newman 
Pittsburghin yliopistosta.  
 
Kiertääkseen ongelman Newman kollegoineen 
tutki muita galakseja ja yritti löytää näistä 
mahdollisimman hyvän Linnunradan kopion. 
Linnunradan väri vastaa erittäin hyvin niin 
sanottua "kosmista väriä", joka on keskiarvo 
kaikkien galaksien väreistä.  

 

 

  



13 tonnin Mars-luotain putoaa Maan ilmakehään 

viikonloppuna 

 
 
Phobos-Gruntin rakenne (yllä) ja Fraunhofer-instituutin 
tutkakuva siitä (alla). Kuvat Fraunhofer FHR 

Laukaisussaan epäonnistunut venäläinen 
Mars-luotain Phobos-Grunt putoaa Maata 
kiertävältä radaltaan lähipäivinä. 
Todennäköisin putoamisaika on arvioiden 
perusteella sunnuntai-iltana Suomen 
aikaa. Putoamispaikkaa on mahdoton 
ennustaa edes tuhannen kilometrin 
tarkkuudella ennen kuin vasta pari tuntia 
ennen H-hetkeä.  
 
"Luotaimen tankeissa on 11 tonnia 
hydratsiinia, joka on erittäin myrkyllistä ja 
tulenarkaa", kertoo Ludger Leushacke 
Saksan Fraunhofer-instituutista. Hän ei 
kuitenkaan usko, että polttoainetta päätyy 
maanpinnalle asti, vaan se palaa 
ilmakehässä.  
 
Perjantaiaamuna luotain oli radalla, joka 
kävi matalimmillaan 154 kilometrin ja 
korkeimmillaan 184 kilometrin 
korkeudessa maanpinnasta. Vuorokauden 
kuluessa ratakorkeus putoaa jo useita 
kilometrejä ja lasku kiihtyy jatkuvasti 
entisestään.  
 
Suomeen luotaimen ei ole mahdollista 
pudota, sillä se käy kauimmillaan vain 
51,4 asteen päässä päiväntasaajasta.  
 
Todennäköisesti 13 tonnin massaisesta 
luotaimesta päätyy maanpinnalle satoja 
kiloja romua. Ainakin luotaimen 
näytteenpalautuskapselin odotetaan 
selviytyvän maanpinnalle asti. Phobos-
Gruntilla on mukanaan myös pieniä 
määriä radioaktiivista koboltti-57-
isotooppia spektrometrissään, mutta siitä 
ei ole vaaraa ympäristölle.  

Fraunhofer-instituutti kuvasi luotaimen tutkalla 
muutama päivä sitten. Kuvasta erottuvat 
ulospäin ojentuvat aurinkopaneelit (tutkakuvan 
keskiosassa) sekä renkaan muotoinen 
lisätankki (tutkakuvan alaosassa). 
 
Ranskalainen tähtiharrastaja Thierry Legault 
onnistui tammikuun alussa kuvaamaan 
Phobos-Gruntin erityisseurannalla varustetun 
teleskoopin avulla. Hänen kuvissaan erottuu 
joitakin yksityiskohtia tuhoon tuomitusta 
luotaimesta 

 
  

http://www.heavens-above.com/OrbitHeight.aspx?satid=37872&startMJD=55870
http://www.heavens-above.com/OrbitHeight.aspx?satid=37872&startMJD=55870
http://legault.perso.sfr.fr/phobos-grunt.html
http://legault.perso.sfr.fr/phobos-grunt.html


Linnunradassa on vähintään 100 miljardia planeettaa - 

enemmän kuin tähtiä koko galaksissa 

 
 
Taiteilijan näkemys elämänvyöhykkeellä olevasta 
vieraasta planeetasta. Kuva Nasa / Ames / JPL-Caltech 

Uuden tutkimuksen mukaan usealla 
tähdillä on vähintään yksi kivinen 
planeetta kiertolaisenaan. Sen sijaan 
Jupiterin ja Saturnuksen kaltaiset 
kaasuplaneetat näyttävät olevan hieman 
harvinaisempia. Löytö julkaistiin tällä 
viikolla Nature-lehdessä.  
 
"Havaitsimme, että Venuksen ja 
Saturnuksen väliä vastaavalla alueella on 
keskimäärin 1,6 kappaletta vähintään 
viiden Maan massaista planeettaa", 
tarkentaa tutkimuksessa mukana ollut 
Uffe Gråe Jørgensen Kööpenhaminan 
yliopistosta.  

Tulos saatiin käyttämällä niin sanottua 
mikrolinssi-ilmiötä, jossa planeetta huomataan, 
kun se taivuttaa emotähdestään tulevaa valoa. 
Kyseisellä menetelmällä on kuitenkin havaittu 
vasta 13 planeettaa, joten näin vähäiseen 
havaintomäärään perustuva arvio planeettojen 
määrästä on vain suuntaa antava.  
 
Jos otetaan huomioon myös muilla tekniikoilla 
tehdyt eksoplaneettahavainnot, Jørgensenin 
arvion mukaan Linnunradassamme on noin 10 
miljardia tähteä, joilla on planeettoja niin 
sanotulla elämänvyöhykkeellä. Tämän 
perusteella galaksissamme voi olla miljardeja 
elämälle sopivia taivaankappaleita. Yhteensä 
Linnunradassa on suunnilleen 100 miljardia 
tähteä (planeettojen yleisyydestä lisää Tähdet 
ja avaruus -lehdessä 2 tai 3/2012).  

 

 

  



Kaikki mustat aukot eivät ehkä olekaan mustia 

 
 
Taiteilijan näkemys mustasta aukosta. Kuva Public 
domain 

Mustien aukkojen painovoima on niin 
suuri, ettei edes valo pääse karkaamaan 
niiden otteesta. Teoreetikot ovat kuitenkin 
pohtineet jo pitkään, voisiko aukkojen 
sisään jollain konstilla nähdä.  
 
Teoreettista mustaa aukkoa, jonka sisään 
voisi nähdä on kutsuttu alastomaksi 
singulariteetiksi. Tutkijoiden mukaan 
alastomia singulariteetteja voi oikeasti 
esiintyä, mutta toisaalta niiden on uskottu 
olevan äärimmäisen epävakaita ja 
katoavan hetkessä.  

Nyt kanadalainen kosmologi Luis Lehner 
uskoo löytäneensä uudenlaisen ratkaisun 
siihen, miten voi syntyä myös vakaita 
alastomia singulariteetteja. Lehner esitteli 
mallinsa Stephen Hawkingin 70-
vuotissyntymäpäivän kunniaksi järjestetyssä 
kokouksessa. Asiasta kertoo New Scientist.  
 
Lehnerin malli vaatii tunnetun kolmen 
ulottuvuuden lisäksi yhden ylimääräisen 
tilaulottuvuuden. Tätä ei pidetä mahdottomana 
vaatimuksena, sillä nykyiset säieteoriat 
ennustavat ylimääräisten ulottuvuuksien 
olemassaolon.  
 
Mikäli malli oikeasti toimii, sen avulla voitaisiin 
teoriassa joskus tulevaisuudessa nähdä miten 
kappale romahtaa äärettömän tiheäksi 
pisteeksi. Mustien aukkojen sisällä perinteiset 
luonnonlait eivät toimi, joten läpimurto voisi 
myös johtaa uudenlaisen fysiikan äärelle.  

 

 

  



Phobos-Grunt putosi turvallisimmalle mahdolliselle alueelle 

 
 
Phobos-Gruntin arvioitu putoamispaikka ja viimeisen 
kierroksen rata (yllä) sekä sen radan matalimman pisteen 
laskeminen (alla). Kuvat Heavensat / Heavens-above.com 

Venäjän Phobos-Grunt-marsluotain putosi 
radaltaan sunnuntai-iltana noin kello 
19.45 Suomen aikaa. Putoamisalue oli 
Tyynellä valtamerellä arviolta 1500 
kilometriä länteen Chilen etelärannikosta. 
  
Putoaminen tapahtui paikallista aikaa 
keskipäivällä. Putoamisesta ei ole tullut 
silminnäkijähavaintoja julkisuuteen. Arvio 
putoamisen paikasta perustuu luotaimen 
ylittämien tutka-asemien mittauksiin H-
hetkeä edeltävinä tunteina.  
 
Viimeisellä ratakierroksellaan Phobos-
Grunt kävi matalimmillaan enää 113 
kilometrin korkeudessa ja rata putosi 
useita kilometrejä tunnissa. Suuren 
polttoainemäärän vuoksi luotain oli 
hieman tavallista satelliittia massiivisempi 
poikkipinta-alaansa verrattuna. Siksi sen 
rata laski hieman hitaammin kuin 
satelliiteilla yleensä.  
 
Putoamispaikka oli sattumalta yksi 
turvallisimmista mahdollisista. Hallitusti 
pudotettavat satelliititkin pyritään usein 
ohjaamaan juuri eteläiselle Tyynelle 
valtamerelle. Arviolta noin 200-300 kiloa 
romua päätyi mereen ja loppuosa paloi 
ilmakehässä. Myös viime vuoden 
hallitsemattomasti pudonneet Rosat ja 
UARS -satelliitit päätyivät mereen.  
 
aiempi uutinen 

Satelliittien putoamisista peräisin olevat 
kappaleet iskeytyvät maanpinnalle 
ilmanvastuksen jarruttamassa vapaassa 
pudotusliikkeessä eivätkä siksi ole erityisen 
vaarallisia. Yksi peloista Phobos-Gruntiin 
liittyen oli, että sen myrkyllisestä hydratsiini-
polttoaineesta olisi pieni osa saattanut päätyä 
jäätyneenä maanpinnalle asti.  
Phobos-Gruntin vikaantuminen heti sen 
kiertoradalle saamisen jälkeen oli suuri isku 
Venäjän avaruusohjelmalle. Vikaantumisen 
syytä ei luultavasti pystytä koskaan 
selvittämään, mutta syyksi arvioidaan 
lentotietokoneen tai moottorijärjestelmän 
ongelmia. Osaltaan asiaan lienee vaikuttanut 
luotaimen aikataulun jääminen jälkeen ja 
testauksen jättäminen vähäiseksi.  

 

 



Hubble kuvasi Andromedan ytimen 

 
 
Andromedan galaksin ydin. Kuva Nasa / ESA / T. Lauer 

Hubble-avaruusteleskooppi on ottanut 
tähän mennessä tarkimman kuvan 
vieraan galaksin ytimestä. Viereisessä 
kuvassa näkyy naapurigalaksimme 
Andromedan keskusta.  
 
Aivan keskellä olevat siniset tähdet 
kiertävät galaksin ytimessä olevaa 
supermassiivista mustaa aukkoa. Tähdet 
ovat korkeintaan 200 miljoonaa vuotta 
vanhoja, joten ne eivät ole voineet vaeltaa 
aukon vierelle kaukaa. Sinisten tähtien 
uskotaankin syntyneen äkillisessä 
prosessissa aukon vierellä.  
 
Myös Linnunradan keskustassa lymyävän 
mustan aukon läheltä on löytynyt nuoria 
tähtiä. Tulokset viittaavatkin siihen, että 
supermassiivisten mustien aukkojen 
ympäristöt saattavat olla todellisia 
tähtitehtaita.  
 
Kuvan keskustasta hieman 
ylävasemmalla on punaisten tähtien 
joukko, joka näyttää kuin galaksin toiselta 
ytimeltä. Todellisuudessa nämä vanhat 
tähdet kiertävät myös mustaa aukkoa, 
vaikkakin hieman kaukaisemmalla 
elliptisellä radalla. Ollessaan ratansa 
kaukaisimmassa pisteessä tähdet 
liikkuvat hitaammin ja luovat siten illuusion 
toisesta ytimestä. 

   

 

  



Tutkijat aikovat kuvata mustaa aukkoa tarkemmin kuin 

koskaan 

 
 
Tietokonesimulaatio kuumasta plasmasta kiertämässä 
mustaa aukkoa. Kuva Scott Noble / RIT 

Mustan aukon lähiympäristö aiotaan 
kuvata tarkasti ensimmäistä kertaa. 
Linnunradan keskustan supermassiivisen 
mustan aukon kuvaaminen vastaa greipin 
havainnoimista Kuun etäisyydeltä.  
 
"Viisi vuotta sitten hanketta ei olisi pidetty 
mahdollisena", arvioi Sheperd Doeleman 
MIT:stä. "Nyt meillä on teknologiset keinot 
selviytyä siitä."  
 
Tapahtumahorisontiksi ristityssä 
projektissa aiotaan yhdistää jopa 50 
millimetri- ja alimillimetrialueen 
teleskoopin havaintoja. Yksi tärkeimmistä 
teleskoopeista on Chileen rakenteilla 
oleva Atacama Large Millimeter  

 Array eli ALMA.  
Tutkijat kokoontuvat tällä viikolla Arizonaan 
valmistelemaan projektia.  
Kohteeksi on valittu Linnunradan keskustassa 
26 000 valovuoden etäisyydellä sijaitseva noin 
neljän miljoonan auringon massainen musta 
aukko. Se on riittävän kookas ja suhteellisen 
lähellä. Itse musta aukko on kooltaan 
pienempi kuin Merkuriuksen kiertorata.  

 
 

  



Kotkasumu kuvattiin uudessa valossa 

 
 
Ylempänä Herschel-teleskoopin kuva Kotkasumusta. Alla 
yksityiskohta, joka tunnetaan myös nimellä "Luomisen 
pilarit" Herschelin ja Hubblen kuvaamina. Kuva ESA / 
Herschel / PACS / SPIRE / MPG / ESO 

Herschel-avaruusteleskooppi on kuvannut 
Kotkasumun infrapunavalossa.  
 
Sumu sijaitsee noin 6 500 valovuoden 
päässä maapallolta ja siinä on lukuisia 
juuri syntyneitä tähtiä. Tähtien säteily on 
veistänyt kaasusta erilaisia muotoja.  
 
Hieman kuvan keskustan alapuolella 
sijaitsee alue, jota on kutsuttu "Luomisen 
pilareiksi". Sen valovuosia pitkien 
pylväiden sisällä kaasu on niin tiheää, että 
se voi romahtaa oman painovoimansa 
avulla uusiksi tähdiksi.  
 
isompi foto 

Alkuperäinen Hubble-teleskoopin otos tästä 
Kotkasumun alueesta on vuodelta 1995 
(alempi kuva), ja se on yksi kautta aikojen 
kuuluisimmista tähtitieteen valokuvista. Kuva 
otettiin näkyvässä valossa. Herschel sen 
sijaan havaitsee infrapunavaloa, jonka 
ansiosta on mahdollista kurkistaa syvemmälle 
kaasupilvien sisään.  
 
Kuvassa sininen on hieman lämpimämpää 
kaasua ja punainen kylmempää.  

 
 

  

http://www.esa.int/images/M16_HERSCHEL.jpg


Italian turmalaiva kuvattiin avaruudesta 

 
 
Kaatunut Costa Concordia -laiva avaruudesta käsin 
nähtynä. Giglio-saari on laivan vasemmalla puolella, 
vaaleat haituvat ovat pilviä. Kuva DIGITALGLOBE 

Karille ajanut italialainen Costa Concordia 
-alus on kuvattu tarkasti avaruudesta 
käsin.  
 
Kuvassa laiva makaa kyljellään Giglio-
saaren lähellä. Yli 4 000 ihmistä 
kuljettanut alus haaksirikkoutui pian 
satamasta lähdön jälkeen.  
 
Hiljattain julkaistu kuva otettiin 
DigitalGlobe-yrityksen omistamalla 
kaupallisella satelliitilla noin 500 kilometrin 
korkeudelta. Näkymä tallennettiin 17. 
tammikuuta.  

DigitalGlobe on yhdysvaltalainen yritys, joka 
omistaa kolme erittäin kehittynyttä kaupallista 
kuvaussatelliittia. Niiden avulla yritys pystyy 
valokuvaamaan vuosittain jopa 500 miljoonaa 
neliökilometriä maapallon pintaa erittäin 
korkealla resoluutiolla.  
 
Havaintoja käytetään muun muassa 
ympäristön tilan tarkkailuun, öljyn ja kaasun 
etsintään sekä puolustukseen ja tiedusteluun.  

 

 

  



Auringon kasvava aktiivisuus vähensi avaruusromun määrää 

 
 
Kiinan vuoden 2007 satelliitintuhoamiskokeen synnyttämä 
avaruusromu on yläkuvassa esitetty punaisella, muu romu 
vihreällä. Alla pudonneiden kappaleiden kumulatiivinen 
määrä. Kuvat CSSI / AGI / Nasa 

Auringon aktiivisuuden nousu kiihdytti 
avaruusromun putoamista viime vuonna. 
Ilmiö on seurausta aktivoituvan Auringon 
kasvavan ultraviolettisäteilyn 
aiheuttamasta yläilmakehän 
tihenemisestä. Siitä aiheutuu suurempi 
jarrutusvoima matalimpien ratojen 
kappaleisiin.  
 
Kotitähtemme on 11-vuotisen 
aktiivisuussyklinsä nousukohdassa ja 
suurinta aktiivisuutta ennustetaan 
vuodelle 2013.  
 
Pudonneiden kappaleiden määrän kasvu 
näkyy erityisen selvästi Kiinan vuonna 
2007 tuhoaman satelliitin palasista 
(oheiset kuvat). Yläkuvassa tuhosta 
syntyneet tutkalla havaittavat 
romunkappaleet esitetään punaisella ja 
muu avaruusromu vihreällä. Viime vuonna 
pudonneiden kappaleiden määrä kasvoi 
selvästi aiempaan verrattuna. Kaavio 
aukeaa suurempana kuvalinkistä.  

Yhteensä tutkalla havaittavia kappaleita syntyi 
Kiinan kokeesta 3218 ja vasta kuusi prosenttia 
niistä on pudonnut. Suurimman osan tästä 
romusta arvioidaan palaavan ilmakehään 
vasta vuosikymmenien kuluttua.  
 
Vaikka avaruusromua putosi runsaasti 
matalimmilta radoilta, on tilanne korkeammalla 
huomattavasti pahempi. Viime vuonna 
arvioitiin, että romunkappaleiden törmäysten 
vähitellen kiihtyvä dominoefekti on jo alkanut 
etenkin 700-900 kilometrin korkeudella (ks. 
T+a 8/2011).  

 

 

  



Kiviplaneetta höyrystyy tähden kuumassa säteilyssä 

 
 
Taiteilijan näkemys sublimoituvasta planeetasta. Kuva 
Nasa / ESA / Alfred Vidal-Madjar 

Tutkijat uskovat havainneensa 
ensimmäistä kertaa kiviplaneetan, joka 
sublimoituu avaruuteen.  
 
Kepler-avaruusteleskoopilla on tehty 
havaintoja Aurinkoa pienemmästä 
tähdestä nimeltä KIC 12557548. Kohdetta 
kiertää suunnilleen Merkuriuksen 
kokoinen eksoplaneetta. Tarkalleen 15 
tunnin ja 41 minuutin välein planeetta 
kulkee emotähtensä editse himmentäen 
siitä tulevaa valoa.  

Himmentymisen voimakkuus kuitenkin 
vaihtelee eri kierroksilla. Saul Rappaportin 
(MIT) vetämän tutkimusryhmän mukaan paras 
selitys vaihtelulle on, että kyseinen 
kiviplaneetta muuttuu tähden korventavan 
kuumuuden takia hiljalleen kaasuksi. 
Planeetan pinnalla arvioidaan olevan jopa 1 
700 celsiusasteen lämpötila.  
 
Planeetan uskotaan sublimoituvan 
olemattomiin noin 200 miljoonassa vuodessa. 
Tällä hetkellä planeetalla saattaa olla kaasusta 
muodostunut komeettamainen häntä. Ryhmä 
toivoo voivansa varmistaa löydön 
havaitsemalla kaasupilven 
alkuainekoostumusta Hubble-
avaruusteleskoopilla.  

 

 

  



Marokkoon putosi viime heinäkuussa palanen Marsista 

 
 
Suurin palanen Marokon Tissint-meteoriitista. Kuva 
Laurence Garvie / ASU 

Viime vuoden heinäkuussa Marokkoon 
pudonneen meteoriitin alkuperäksi on 
varmistunut Mars-planeetta.  
 
Kyseessä on 50 vuoteen ainoa 
marsmeteoriitti, joka on löydetty 
tuoreeltaan. Heti putoamisensa jälkeen 
löydettyjä Marsin meteoriitteja tunnetaan 
ainoastaan viisi.  
 
Kivimeteoriitin suurin palanen kuuluu nyt 
Arizona State Universityn 
näyttelykokoelmiin. Se on ristitty nimellä 
Tissint ja on massaltaan 349 grammaa. 
Tissintin palasia on löydetty maastosta 
yhteensä seitsemän kiloa.  
 
"Mars-meteoriitit ovat äärimmäisen 
harvinaisia", kertoo Laurence Garvie 
Arizona State Universitysta. "Alle puoli 
prosenttia maanpinnalle putoavista 
meteoriiteista on sieltä peräisin. Uusi 
näyte on todennäköisesti yksi 
arvokkaimmista ja varmasti yksi 
tärkeimmistä lisäyksistä kokoelmaamme 
moneen vuosikymmeneen."  
 

 
Tuoreeltaan pudonneet Marsin meteoriitit 
kuuluvat muun muassa planeettatutkimuksen 
kannalta kaikkein kiinnostavimpiin 
meteoriitteihin.  
 
(yle uutinen) 
Paimentolaiset todistivat Mars-kiven putoamisen 
Marokossa 
Marsista peräisin oleva meteoriitti putosi viime 
heinäkuussa Marokkoon. Kansainväliset tutkijat 
vahvistivat keskiviikkona, että paimentolaisten havaitsema 
tulipallo taivaalla oli marsilaista kiveä.  
 
Tiedekokoelmissa on noin sata Mars-meteoriittia, mutta 
vain viidesti on nähty, kun Marsin kiveä on satanut 
Maahan. Marokkolaispaimentolaisten mukaan tulipallo 
loisti keltaisena ja vihreänä valaisten koko laakson. Pallo 
näytti halkeavan kahtia, mistä seurasi kovaa pamahtelua.  
 
Kuukausia myöhemmin paimentolaiset alkoivat havaita 
hyvin kummallista kiveä laakson syrjäisessä osassa.  

Tutkijaryhmä sai kiven alkuperästä varmuuden 
tarkkailemalla meteoriitin lasisen pinnan alla olevaa 
kaasua. Kaasu oli täysin identtistä verrattuna Mars-
luotainten mittaamaan planeetan ilmakehään.  

Tutkijoiden mukaan meteoriitti oli kokonaisuudessaan 
seitsemänkiloinen. Se on saattanut tehdä matkaa Maahan 
jopa miljoonia vuosia, mutta tarkempaa tietoa ajasta 
saadaan myöhemmin tutkimalla radioaktiivisia jälkiä.   

Löydökset sytyttivät kultakuumeen  
 
Marsin palasia on saattanut irrota ammoisia aikoja 
sitten massiivisessa meteori-iskussa. Jotkin palat 
ovat singonneet irti niin nopeasti, että ovat paenneet 
Marsin painovoimaa ja lopulta tupsahtaneet 
Maahan.  
 
Marokon meteoriitin palasten löytäjät tekivät varsin 
rahakasta kauppaa murikoilla. Museot ostivat kiveä 
kilpaa satojen eurojen grammahintaan.  
 
Meteoriitin hinta on noin 10–20-kertainen kullan 
hintaan nähden.  

 

 



Nuoren tähden ympäriltä löytyi hiilimonoksidirengas 

 
 
Taiteilijan näkemys nuoresta tähdestä, jota ympäröi 
renkaista koostuva ainekiekko. Kuva Nasa / JPL-Caltech 

ESOn VLT-teleskooppi on paljastanut 
yllättävän hiilimonoksidista koostuvan 
renkaan nuoren tähden ympäriltä. Tutkijat 
eivät vielä osaa selittää, miksi 
hiilimonoksidikaasu näyttää keskittyvän 
vain tietylle etäisyydelle tähdestä.  
 
Hiilimonoksidia on löydetty nuorten tähtien 
ympäriltä aiemminkin, mutta se on 
yleensä jakautunut tasaisesti kiekossa. 
Tähti V1052 Cen sijaitsee meistä noin 700 
valovuoden etäisyydellä. 

"Renkaan erikoisuus on, että se muistuttaa 
enemmän köyttä kuin lautasta", kuvailee 
Charles Cowley Michiganin yliopistosta.  
Rengas on osa tähteä ympäröivää  
 
protoplaneetarista kiekkoa, josta syntyy 
planeettoja. Se sijaitsee suunnilleen samalla 
etäisyydellä tähdestä kuin Maa kiertää 
Aurinkoa.  
 
"Tähden tekee erikoiseksi sen voimakas 
magneettikenttä ja hidas pyöriminen muihin 
samantyyppisiin tähtiin verrattuna", arvioi 
Swetlana Hubrig Potsdamin Leibniz-
instituutista.  
 
Magneettikentän ohella toinen selitys voisi 
liittyä rengasta "paimentaviin" planeettoihin. 
Aurinkokunnassa tällainen renkaita 
muokkaava ilmiö löytyy Saturnuksen renkaista 
niiden läheisyydessä kiertävien kuiden 
vaikutuksesta.  

 

 

  



Venäläiset suunnittelevat kuuaseman rakentamista 

 
 
Kiertolaisemme Kuu. Kuva Nasa / GSFC / Arizona State 
University 

Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos 
toivoo perustavansa miehitetyn 
avaruusaseman Kuuhun. Roskosmoksen 
johtajan Vladimir Popovkinin mukaan 
yhteistyöstä siirtokunnan perustamiseksi 
on jo neuvoteltu Nasan ja ESAn kanssa.  
"Emme halua ihmisen vain käyvän 
Kuussa", Popovkin kertoo.  
 
 “Keskustelemme nyt miten aloitamme 
Kuun tutkimisen Nasan ja Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa."  
 
Popovkinin mukaan esillä on kaksi 
vaihtoehtoa. Joko miehitetyn aseman 
perustaminen Kuun pinnalle tai sellaisen 
lähettäminen Kuun kiertoradalle. Pinnalle 
rakennettava asema sijaitsisi 
mahdollisesti lähellä kiertolaisemme 
napaseutua, sillä näiltä alueilta on löytynyt 
vettä.  

Ennen aseman rakentamista Venäjä aikoo 
tutkia Kuuta miehittämättömillä Luna Glob ja 
Luna Resource -luotaimilla. Toistaiseksi 
viimeinen miehitetty kuulento oli lähes 40 
vuotta sitten kun Nasan Apollo 17 laskeutui 
Kuuhun joulukuussa 1972. Sekä 
amerikkalaiset että venäläiset kuitenkin 
haaveilivat pysyvän kuuaseman 
rakentamisesta jo kylmän sodan aikana 1950-
luvun lopulla. 

 

 

  



Viime yön revontulet näkyivät Keski- ja Pohjois-Suomessa 

 
 
Revontulinäytelmä tiistain ja keskiviikon 24.1.-25.1. 
välisenä yönä. Kuvat Pirkko Stenberg, 
Pallopanoraamablogi, Voitto Pitkänen 

Viime yön revontulista saapui runsaasti 
havaintoja Ursaan, vaikka eteläisin Suomi 
oli pilvessä.  
 
Revontulia nähtiin Tampereen 
korkeudelta Lappiin asti. Hienoimmat 
pohjanpalot osuivat Ouluun ja sitä 
pohjoisemmaksi. "Yli puoli taivasta oli 
revontulien peitossa", kertoo oululainen 
tähtiharrastaja Pekka Kokko.  
 
Taivaanvahdissa havaintonsa julkaissut 
Kokko asetti digikameransa kuvaamaan 
koko yöksi ja koosti kuvista timelapse-
videon. "Myös meteorikamerani oli saanut 
kuvia, mutta ne olivat pääosin 
puhkipalaneita. Liikkeentunnistus oli 
lauennut tällä kertaa satoja kertoja."  
Vihreän lisäksi useat havaitsijat kertovat 
erottaneensa myös puna-kellertäviä 
sävyjä.  
 
Kuopion Oinosenmäeltä kuvattu koko 
taivaan panoraama näyttää, miten 
pohjoinen taivas oli kauttaaltaan vihreän 
peitossa. Yön aikana Kuopion 
Saturnuksen havaintopaikalta näkyi myös 
hyvin kirkas ja laaja revontulikaari.  
"Kuvani ei tee oikeutta sille, mitä saimme 
nähdä", kommentoi revontulia Kalajoelta 
kuvannut Pirkko Stenberg.  
"Taivaalta satoi pieniä lumikiteitä, joten 
revontulet näkyivät ikään kuin usvan läpi 
peittäen taivaankaaren itä-
länsisuunnassa.  

Hienoa katseltavaa", kertoi Voitto Pitkänen 
Kuusamosta.  
 
Revontulimyrsky aiheutui Auringon koronan 
maanantaisesta massapurkauksesta. Siitä 
tullut varautuneiden hiukkasten pilvi osui Maan 
magneettikenttään eilen noin kello 17 Suomen 
aikaa. Tavallista suurempi magneettikentän 
aktiivisuus jatkui aina aamuyön tunneille asti. 
  
Revontulihavainnot 24.1.-25.1. kartalla  
Taivaanvahdissa  
Revontulihavainnot 24.1.-25.1., joihin liittyy 
kuva ja havaintokertomus  

 

 

 

http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/show/1532
http://pallopanoraama.blogspot.com/2012/01/revontulijahdissa-kuopion-oinosenmaella.html
http://pallopanoraama.blogspot.com/2012/01/revontulijahdissa-kuopion-oinosenmaella.html
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/12447/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/12447/observation_id


Kahdeksan vuotta Marsissa täyttyi 

 
 
Tulevan Marsin talven aikana Opportunity liikkuu vain 
parinkymmenen metrin säteellä. Kuva Nasa / JPL-Caltech 

Nasan Opportunity-kulkija on viettänyt jo 
kahdeksan vuotta tutkien 
naapuriplaneettamme pintaa. Tänä aikana 
se on ajanut Marsissa jo yli 34 kilometriä. 
Luotain suunniteltiin tavoitteenaan vain 
kolmen kuukauden toiminta-aika 
punaisella planeetalla.  
 
Opportunity laskeutui pieneen Eagle-
kraatteriin 25. tammikuuta 2004. Kolme 
viikkoa aiemmin planeetan pinnalle oli 
saapunut luotaimen kaksonen, nyt jo 
toimintansa lopettanut Spirit-kulkija.  
 
Viime elokuusta asti Opportunity on ollut 
22-kilometrisen Endeavour-kraatterin 
reuna-alueella. Matka luotaimen 
edelliseltä pidemmältä pysähdyspaikalta, 
Victoria-kraatterilta, kesti yhteensä kolme 
vuotta.  

Marsin vuosi on lähes kahden Maan vuoden 
mittainen, joten nyt Opportunity kohtaa vasta 
viidennen Marsin talven. Vähenevän valon ja 
aurinkopaneelien pölyyntymisen takia kulkijan 
pitää pysyä Aurinkoa kohti kallistuvalla 
rinteellä jatkaakseen toimintaansa. Mönkijä 
tuleekin luultavasti viettämään heinäkuuhun 
asti "Greeley Haven" -nimisellä 
talvehtimisalueella, joka on osa Endeavour-
kraatterin reunavalleja. 

 

 

  



Vesta-asteroidi on tarpeeksi kylmä säilöäkseen vesijäätä 

 
 
Vesta-asteroidin etelänavan-alue (yllä) sekä asteroidin 
keskilämpötilakartta kelvineinä (alla). Kuvat Nasa / JPL-
Caltech / UCLA / MPS / DLR / IRDA / GSFC / UMBC 

Nasan tutkijat arvioivat, että Vesta-
asteroidi on todennäköisesti tarpeeksi 
kylmä vesijään säilymiselle pitkiä aikoja 
lähellä sen pintaa. 500 kilometrin 
läpimittaisen asteroidin pinnan 
keskilämpötila vaihtelee välillä -150 ja -
120 astetta celsiusta. Kylmimmät alueet 
sijaitsevat Vestan etelänavan alueen 
muodostavassa kraatterissa.  
 
Mistään Vestan pinnalta ei löydy todella 
kylmiä alueita, sillä asteroidin 
pyörimisakseli on 27 astetta kallellaan sen 
kiertorataan nähden.  
 
"Vestan napa-alueet ovat keskimäärin 
kylmempiä kuin sen päiväntasaaja, joten 
siinä suhteessa ne ovat hyviä paikkoja 
vesijäälle", arvioi Timothy Stubbs Nasan 
Goddardin avaruuslentokeskuksesta. 
"Toisaalta niille paistaa Aurinko pidempiä 
aikoja yhtäjaksoisesti kesällä, mikä haittaa 
jään säilymistä. Mikäli vesijäätä esiintyy 
niillä alueilla, se voi olla suhteellisen 
paksun ja kuivan sorakerroksen 
peittämää."  

Mallinnuksien mukaan kraatterit, joiden 
läpimitta on yli 10 kilometriä, ovat 
todennäköisimpiä paikkoja jään esiintymiselle 
lähellä pintaa. Niissä keskilämpötila voi olla 
paikallisesti -200 celsiusastetta.  
 
Vestaa kiertävällä radalla oleva Dawn-luotain 
yrittää seuraavien parin kuukauden aikana 
etsiä spektrometrillään merkkejä vesijään 
esiintymisestä.  
 

 
 

  



Bussin kokoinen asteroidi ohittaa Maan 

 
 
Maapallon ohittavan asteroidin rata on merkitty sinisellä. 
Kuva Nasa / JPL-Caltech 

Pieni asteroidi ohittaa tänään Maan 
harvinaisen läheltä. Halkaisijaltaan noin 
11-metrinen 2012 BX34 lentää 
planeettamme vierestä noin kello 17.30 
Suomen aikaa.  
 
Etäisyyttä kohteeseen on pienimmillään 
vain 59 044 kilometriä. Matka vastaa vain 
noin 17 prosenttia Kuun etäisyydestä, 
joten ohitus on poikkeuksellisen täpärä. 
Kohde löytyi toissapäivänä, ja tieto 
ohituksesta julkaistiin eilen.  
 
Asteroidilla ei ole vaaraa törmätä Maahan. 
Osuessaankin kappale aiheuttaisi 
korkeintaan erittäin vähäistä paikallista 
vahinkoa. "Se ei pääsisi ilmakehämme 
läpi vaikka uskaltaisi yrittääkin", arvioi 
Nasan Asteroid Watch Twitterissä. 

Asteroidi kirkastuu noin magnitudiin 14 hiukan 
ennen lähiohitusta, joten sen voisi havaita 
sopivissa olosuhteissa 
harrastajakaukoputkella.  
 
Useat tutkimusryhmät ympäri maapalloa 
etsivät jatkuvasti taivaalta mahdollisia 
planettaamme uhkaavia asteroideja. Vasta 
noin 140-metriset astroidit voivat aiheuttaa 
suurempaa paikallista tuhoa, mutta 
globaalimpaan tuhoon kykenisi vasta 
kilometriluokan kohde. Viime vuonna Nasa 
ilmoitti, että se on havainnut jo noin 90 
prosenttia kaikista suurimmista asteroideista, 
joiden rata käy Maan lähellä.  

 
 

  



Kepler löysi 11 uutta planeettajärjestelmää 

 
 
Taiteilijan näkemys vieraasta planeetasta ja sen kuusta. 
Taustalla planeetan emotähti. Kuva David A. Aguilar (CfA) 

Nasan Kepler-avaruusteleskooppi on 
löytänyt 11 uutta planeettajärjestelmää. 
Näissä on yhteensä 26 varmistettua 
planeettaa.  
 
Kaikki havaitut planeetat ovat erittäin 
kuumia, sillä ne sijaitsevat lähempänä 
emotähtiään kuin Venus Aurinkoa. Niiden 
uskotaankin olevan elämälle 
sopimattomia. Planeetoista 15 on 
kooltaan maapallon ja Neptunuksen 
väliltä, loput suurempia.  
 
Monien planeettojen kiertoajat ovat 
lukkiutuneet. Esimerkiksi viidessä 
löydetyssä järjestelmässä sisempi 
planeetta kiertää emotähtensä kahdesti 
ulomman planeetan tekemän kierroksen 
aikana. Neljässä tapauksessa ulompi 
planeetta kiertää emotähden kahdesti 
sisemmän planeetan kolmea kierrosta 
kohti.  

Nyt löydetyistä planeettajärjestelmistä 
suurimmassa on viisi planeettaa. Ne ovat 1,5-
5 kertaa Maan kokoisia, mutta sijaitsevat 
lähempänä emotähteään kuin yksikään oman 
aurinkokuntamme planeetta Aurinkoa.  
 
Tällä hetkellä tunnetaan yli 750 
eksoplaneettaa. Niistä yli 60 on löydetty 
Kepler-teleskoopin avulla. Kepler on kuitenkin 
havainnut myös yli 2 300 
planeettakandidaattia, joista suurimman osan 
uskotaan lisähavaintojen myötä varmistuvan 
todellisiksi planeetoiksi.  

 

 

  



Nasan arseenielämä voi osoittautua vääräksi löydöksi 

 
 
Arseenia sietävä GFAJ-1-bakteeri. Kuva Nasa 

Reilu vuosi sitten Nasa ilmoitti 
löytäneensä bakteerin, joka pystyy 
tarvittaessa käyttämään fosforin sijaan 
arseenia DNA:n rakennusmateriaalina.  
 
GFAJ-1-bakteerin biokemian uskottiin 
poikkeavan ratkaisevasti kaikesta 
aiemmin tunnetusta ja laajentavan elämän 
mahdollisuuksia muilla taivaankappaleilla. 
Bakteeri löytyi Kaliforniassa sijaitsevasta 
arseenipitoisesta Mono-järvestä.  
 
Nyt myös muut tutkijat ovat tehneet 
vastaavia kokeita samoilla bakteereilla. 
Uusissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole 
huomattu merkkejä fosforin 
korvaantumisesta.  

"Spektrometrimme havaintokyvyn rajoissa 
[näiden bakteerien] DNA:ssa ei ole arseenia", 
raportoi Rosie Redfield Vancouverin 
yliopistosta.  
 
Alkuperäisen löydön tehnyt Felisa Wolfe-
Simon uskoo silti vanhojen tulostensa 
edelleen pätevän.  
 
"Niin hyvin kuin tiedämme, kaikki 
tutkimuksemme data edelleen pitää", Wolfe-
Simon kertoi New Scientist -lehdelle. 
"Tulemme varmasti tietämään paljon 
enemmän ensi vuonna."  

 

 

  



Nyt haetaan osallistujia Mars-lentokokeeseen Havaijille 

 
 
Mars Societyn MDRS-tutkimusasema Utahissa on tähän 
mennessä monipuolisin Punaisen planeetan 
simulaatioalue. Kuva Mars Society 

Uuteen neljän kuukauden mittaiseen 
marslentosimulaatioon haetaan 
osallistujia.  
 
Valittavan kuuden hengen miehistön on 
määrä simuloida erityisesti pitkien 
avaruuslentojen ruokavalion vaikutuksia. 
Havaijin pääsaaren laavakentille 
sijoittuvan kokeen järjestävät yhteistyössä 
Cornellin ja Havaijin yliopistot.  
 
"Koe tutkii ruuan valmistusta, yksipuolisen 
ruokavalion vaikutuksia sekä hajuaistin 
toimintaa", kerrotaan Havaijin yliopiston 
sivuilla. "Lisäksi tutkitaan eristyksissä 
olevaa yhteisöä, joka muistuttaa 
astronauttijoukkoa pitkällä 
avaruuslennolla." 

Moskovassa viime vuonna päättyneessä 520 
vuorokautta Mars500-kokeessa osanottajat 
joutuivat olemaan eristyksissä moduuleissa. 
Havaijilla testiryhmälle on sen sijaan luvassa 
jaloittelua ja työskentelyä ulkosalla sovelletut 
astronauttipuvut päällä.  
 
Hakijoilta edellytetään 21-65 vuoden ikää, 
yliopistotutkintoa luonnontieteiden tai tekniikan 
alalla, sujuvaa englanninkielen taitoa sekä 
hyvää yleiskuntoa ja terveyttä. Sivustolla 
painotetaan myös valmiutta syödä monenlaisia 
ruokia.  
 
Kokeen hakuaika päättyy helmikuun lopussa. 
Valituille pidetään koulutusta tämän vuoden 
aikana ja itse koe alkaa ensi vuonna.  

 

 

 

 
 

 

 



Marsin muinaisesta merestä löytyi lisää todisteita 

 
 
Marsin pohjoisilla alueilla uskotaan muinoin olleen 
kokonainen valtameri. Kuva Nasa 

Marsia kiertävä Mars Express -luotain on 
havainnut suuren sedimenttialueen. 
Tulokset julkaistiin uusimmassa 
Geophysical Research Letters -lehdessä. 
  
Punaisen planeetan tiedetään olleen 
aikoinaan paljon nykyistä kosteampi 
paikka. Järvien ja jokien lisäksi tutkijat 
ovat arvelleet, että naapuriplaneettamme 
pohjoisella pallonpuoliskolla on joskus 
saattanut olla kokonainen valtameri.  
 
"Vaikka muinaisen meren kehittymisessä 
ja ympäristöolosuhteissa on monia 
asioita, joita ei vielä tiedetä, havaintomme 
tarjoavat vakuuttavan todisteen sen 
olemassaolosta", Kalifornian yliopiston 
tutkimuksessa todetaan. Meren ajatellaan 
lainehtineen noin 3 miljardia vuotta sitten. 

Yksi meri-hypoteesin suuria kysymysmerkkejä 
on, minne kaikki vesi on myöhemmin hävinnyt. 
Mars Express -luotaimen tutkahavainnot ovat 
paljastaneet myös suuria määriä vettä monilta 
alueilta Marsista. Tutkijoiden mukaan ainakin 
osa vedestä onkin jäätyneenä punaisen 
planeetan pinnan alla. 

 
 

Kuvat ja tekstit Tähdet ja avaruus uutiset, jollei toisin mainita. 
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