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Päivän menu

 Miten revontulet syntyvät:

              tapahtumaketju Auringosta Maan ilmakehään

 Revontulet - Missä ja Milloin??

 Bongaajan ABC

 Reaaliaikainen revontulitilanne



Auringosta peräisin

 Matka Auringosta Maahan on noin 150 miljoonaa kilometriä

 Auringon valo kulkee Maahan 8 minuutissa

 Aurinkotuulen plasmavirta matkaa 1-3 päivää

Kuva: NASA / E. Tanskanen



Auringosta peräisin

Auringon yläkerroksista 
purkautuvat varatut hiukkaset 

leviävät ympäröivään 
avaruuteen aurinkotuulena

Aurinkotuulen vuorovaikutus 
Maan magneettikehän kanssa 
määrittelee avaruussäätilan
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Kuva: NASA



Aurinkotuuli puristaa ja venyttää Maan  magneettikenttää Pyrstössä venynyt magneettikenttä katkeaa

Magneettikenttä palautuu dipolimaiseen muotoon Magneettikenttä ohjaa varatut hiukkaset napa-alueiden 
ilmakehään, jossa revontulet syntyvät

Magneettikenttien vuorovaikutus



Ilmakehän yläkerroksiin 
satavat korkeaenergiset 
elektronit törmäävät 
matkalla ilmakehän 
happiatomeihin ja 
typpimolekyyleihin 

Törmäyksissä happi ja 
typpi saavat annoksen 
lisäenergiaa, joka hetken 
kuluttua vapautuu 
valokvanttina

Valon väri riippuu 
virittyvästä hiukkasesta: 
vihreä ja punainen 
syntyvät hapen ja sinertävä 
typen viritystiloissa

Valon synty

Kuva: Jorma Luhta



Kuvat: Jouni Jussila



Revontulialueet

Magneettikenttä ohjaa varattuja 
hiukkasia Maan magneettisia napoja 
ympäröiville alueille kummallakin 
pallonpuoliskolla

Magneettisen aktiivisuuden vaihtelun 
myötä revontulivyöhykkeiden paikka, 
leveys ja kirkkauskin vaihtelevat

Vain noin 1% Maan asukkaista asuu 
revontulialueella. Suomalaiset kuuluvat 
tähän valiojoukkoon! 

Kuva NASA

Ilmatieteen laitoksen MIRACLE-mittalaiteverkosto 
Fennoskandiassa ja Huippuvuorilla sisältää magneettikenttää 

mittaavia ja revontulia kuvaavia laitteita
(www.space.fmi.fi/MIRACLE)



Leveyspiirivaihtelut

Keskimäärin revontulia esiintyy 
Lapissa kolmena yönä neljästä

Eteläisessä Suomessa noin 
kerran kuussa

Keski-Euroopassa enintään 
kerran vuodessa

Ylläs



Paikallisaikavaihtelut
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Kuva 5.3. Pallot: Revontuli-indeksin (AO) riippuvuus (magneettisesta) leveysasteesta eri revontuli-
asemilla. Jana osoittaa AO:n hajonnan koko havaintokaudella 1973–1997. 
Viiva: AO:n tilastollinen jakauma yhtälön (4.2) mukaan. 
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Kuva 5.4. Ympyräviiva: Revontulien esiintymisindeksi AO kellonajan mukaan Lapissa ASC-tilastojen 
mukaan 1973–1997. 
Palloviiva: Magneettinen aktiivisuus laskettuna Sodankylän magneettisen observatorion rekisteröintien 
(X-komponentti) minuuttiarvojen keskihajonnasta kullekin tunnille. 

 

Revontulien esiintyminen lisääntyy magneettisen häiriöisyyden kasvaessa

Eniten revontulia havaitaan keskiyön lähitunteina
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Vuodenaikaisvaihtelut

Suomen kesät eivät valoisuudellaan 
suosi revontuliturismia

Etelä-Suomessa revontulia nähdään 
magneettisten myrskyjen 
yhteydessä, joita useimmin syntyy 
kevät- ja syyspäiväntasauksien 
aikoihin

Pohjois-Suomessa revontulia voi 
havaita varsin tasaisesti läpi talven



Vuosittainen vaihtelu

Auringon aktiivisuus vaihtelee noin 11 
vuoden auringonpilkkujaksoissa

Revontuliaktiivisuus seurailee viiveellä 
Auringon aktiivisuutta 

Eniten revontulia nähdään pilkkuluvun 
nopeasti muuttuessa
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Kuva: NASA
Revontulien esiintymistodennäköisyyden vaihtelut
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Revontulibongaajan ABC

Revontulivyöhykkeen alueella havainnointiin on parhaat 
mahdollisuudet

Pilvetön ja pimeä taivas on ehdoton edellytys

Avoimella paikalla revontulet näkyvät satojen 
kilometrien päähän

Asutuksen ja liikenteen valot häiritsevät hämäränäköä

Ihmissilmä tottuu pimeään noin puolessa tunnissa

Auringon aktiivisuuden ja avaruussäätilan seuraaminen 
on avuksi

Kuva: Carl-Fredrik Enell



Kuva: Mikko Syrjäsuo



Reaaliaikainen  
seuranta

aurora.fmi.fi 

Yleistietoa avaruussäästä ja revontulista

Nykyhetken magneettinen häiriöisyystaso

Tuoreimmat revontulikamerakuvat 

Revontulihälytysjärjestelmä



Magneettinen 
häiriöisyys

Pylväät kuvaavat 
magneettikentän 
muutosopeutta eli 
häiriöisyyttä

Pylväiden 
muuttuminen 
sinisestä punaiseksi 
kertoo, että 
revontulet ovat 
todennäköisiä



Käytännössä...

www.spaceweather.com sivulla annetaan selkeäkielinen 
havainto purkauksesta ja ennuste sen etenemisestä 
planeettainvälisessä avaruudessa

Tietoa tulevasta?

www.spaceweather.com antaa selkeäkielisen kuvan auringon tapahtumista 
ja niiden ennustetusta etenemisestä planeettainvälisessä avaruudessa

http://www.helsinki.fi/~ekilpua/avaruussaa.html suomenkielinen yhteenveto 
viimeimmistä tapahtumista auringossa

www.swpc.noaa.gov tarjoaa ennusteen lähitulevaisuuden avaruussäälle

kho.unis.no ennustaa revontulivyöhykkeen sijainnille

aurora.fmi.fi arvioi magneettista aktiivisuutta tunniksi eteenpäin

Pidempiaikaisia ennusteita kehitellään parhaillaan....

www.spaceweather.com 



Eskimot sanovat: “He 
who looks long upon the 
aurora soon goes mad.”

Kuva: Njål Gulbrandsen


