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1 Abstrakti
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus revontuliin ja revontuliali-
myrskyyn. Tutkielmassa käydään läpi miten revontulet syntyvät, minkälaisia
revontulet voivat olla, sekä missä ja milloin revontulia voi havaita. Fenome-
nologinen malli, jolla kuvataan revontulien muutosta, on revontulialimyrsky
ja sen voi jakaa kolmeen osaan: kasvu-, laajenemis- ja palautumisvaiheeseen.

Tutkielmassa perehdytään myös keskeisimpiin muutoksiin magnetofää-
rissä revontulialimyrskyn aikana erityisesti magneettiseen rekonnektioon ja
plasman virtaukseen magnetosfäärissä. Viimeisena käydään läpi miten revon-
tulia ennustetaan Suomessa ja Yhdysvalloissa eri mallien avulla.

2



2 Johdanto
Tämän tutkielman tarkoitus on perehtyä revontuliin ja revontulialimyrskyyn.
Pohjoisessa asuville ihmisille revontulet eivät ole mitään uutta. Vaikka re-
vontulia on havaittu historian aikana paljon ja niistä on kirjoitettu, tieteelli-
sen kielen puuttumisen takia on mahdotonta sanoa, onko kyseessä revontu-
let, pyrstötähti vai joku muu taivaalla esiintynyt valoilmiö. Kreikkalaiset ja
roomalaiset tiedemiehet tutkivat revontulia mutta nämä tieteelliset tulkinnat
hävisivät läntisestä maailmasta. Näin ollen revontulet ja muut tähtitaivaan va-
loimiöt säilyttivät enteellisen luonteensa, johon uskonnolliset tarkoitusperät
toivat omaa sävyään. Revontulia alettiin tutkimaan tieteellisesti vasta 1800-
luvulla kun tieteilijät lännessä kiinnnostuivat niistä. Ennen sitä revontulia on
selitetty useilla kansantaruilla ja muilla yliluonnollisilla ilmiöillä.[1] [2]

Varhaisimmat revontulihavainnot sijoittuvat usean tuhannen vuoden päähän.
Kiinassa kirjoitettiin taivaan valoilmiöistä noin 2600 eaa. kun kuvailtiin tai-
vaalla kiertävää salamaa, joka valaisi koko taivaan. Myös Raamatussa on usei-
ta mainintoja valoilmiöistä, joita voidaan pitää revontulina. Näissä kuvauk-
sissa revontulet liitetään osaksi uskonnollista ennettä. Ensin taivaalla näkyy
revontulia ja sen jälkeen tapahtuu jotain suurta. Kun lähestytään keskiaikaa,
kirjalliset merkinnät revontulista yleistyvät ja sijoittuvat laajemmalle. Esimer-
kioksi Pohjois-Amerikan inuiiteille revontulet olivat henkien aikaansaannok-
sia ja revontulien aikaan taivaalta kuuluvat äänet olivat peräisin siitä kun hen-
get yrittivät kommunikoida ihmisten kanssa. Samankaltasia uskomuksia oli
Itä-Grönlannissa, jossa uskottiin että revontulet syntyivät kuolleena synty-
neistä lapsista ja lapsista jotka kuolivat nuorella iällä. Revontulia myös pe-
lättiin. Esimerkiksi Alaskassa inuiitit kuljettivat mukanaan puukkoja suoja-
naan revontulia vastaan.[2][3]

Suomessa revontulet ovat olleet ainutlaatuisia kansanmytologiassa. Muissa
kielissa revontulia kuvataan pohjoisen valoiksi tai pohjoisen ruskoksi kun taas
suomen kielessä revontulet viittaavat kettu-eläimeen. Itä-Suomessa on sanot-
tu, että revontulet syntyvät kun tuliketut juoksevat Lapin tuntureilla niin nii-
den turkit säteilevät kirkkaasti. Tämän johdosta tulikettu oli myös metsästä-
jien salainen unelmasaalis. Revontuli-sanaa on myös pidetty vaarallisena ja
sitä ei ole sanottu ääneen vaan on käytetty jotain toista ilmaisua, esimerkiksi
taivaan valkeat. Repo-sanalla on tarkoitettu metsäsuomalaisten loitsuja, jotka
olivat lukuja eli repoja. Näitä lukuja luettiin eli repotettiin. Revontulet saat-
toivat ollakin taivalla olevia repotulia eli loitsutulia. On myös uskottu, että
revontulet ovat kesäisen salamoinnin ja ukkosen talvinen vastakohta ilman
jyrinää.[2]
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Nykyään tiedetään, että revontulet saavat alkunsa Auringossa ja näkyvät
meille kun aurinkotuuli törmää maan magneettikenttään. Välillä taivaalla nä-
kyy niin sanototu "revontulinäytelmä", jossa revontulet liikkuvat ja väreilevät
taivaalla. Tätä ilmiötä kutsutaan revontulialimyrskyksi.[4]
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3 Revontulet

3.1 Syntyminen
Yötaivaalla näkyvien revontulien alkuperä on Auringossa ja revontulet syn-
tyvät Auringosta lähteneestä hiukkassäteilystä. Tätä Auringosta peräisin ole-
vaa hiukkassäteilyä kutsutaan aurinkotuuleksi ja se koostuu lähinnä elektro-
neista ja protoneista. Aurinkotuuli kuljettaa näitä hiukkasia mukanaan ja osa
niistä saapuu Maan magneettikenttään ja ilmakehään. Alla esitetään yksinker-
taistettu selitys revontulien syntyyn liittyvistä prosesseista magnetosfäärissä.
Tarkempi selitys annetaan luvussa 4.[2]

Aurinkotuulen hiukkasilla on sähkövaraus. Koska osa hiukkasista päätyy
magnetosfäärin sisälle, magnetosfäärin energiatiheys kasvaa, erityisesti ns.
plasmalevyn alueella. Kun magnetosfääri ei pysty vastaanottamaan enempää
hiukkasia, pienikin hiukkasista johtuva häiriö synnyttää revontulia.[2]

Magnetosfäärissä varatut hiukkaset saavat lisää energiaa erilaisissa pro-
sesseissa ja osa niistä liikkuu kohti Maata. Magneettikenttä ohjaa nämä hiuk-
kaset magneettisten napojen ympärillä oleville alueille, jossa hiukkaset pääse-
vät ilmakehään. Kun hiukkaset, erityisesti elektronit, pääsevät ilmakehään, ne
törmäilevät atomeihin ja molekyyleihin ja virittävät niitä samalla kun hiukka-
set tunkeutuvat syvemmälle ilmakehään. Mitä syvemmälle ilmakehään hiuk-
kaset pääsevät sitä useammin ne törmäilevät ilmakehän atomeihin ja mole-
kyyleihin. Lopulta hiukkasten energia on kulutettu loppuun ja ne pysähty-
vät noin 100 km korkeuteen Maan pinnasta. Törmäyksissä elektronit virittä-
vät atomeja ja molekyylejä. Viritystilojen purkautuessa atomit ja molekyylit
emittoivat heikkoa valoa, joka nähdään taivaalla revontulina.[2]

3.1.1 Väri

Kun auringosta peräisin olevat hiukkaset törmäilevät ilmakehan hiukkasiin, il-
makehän hiukkaset voivat sekä virittyä että ionisoitua. Esimerkiksi typpimo-
lekyylin tapauksessa Auringosta peräisin oleva energeettinen primäärielektro-
ni (e*) törmää typpimolekyyliin (N2), virittää sen korkeammalle viritystilalle
ja irrottaa typpimolekyylistä sekundäärielektronin (e).

N2 + e∗ → N+
2 + e∗ + e (1)

Kun typpimolekyyli virittyy korkeammalle energiatilalle, sen energia kas-
vaa ja siitä tulee epävakaampi. Kun molekyyli siirtyy alemmalle viritystilalle,
se joko menettää kaiken tai osan ionisaatiossa saamastaan energiasta. Typ-
pimolekyyli menettää ionisoitumisesta saatua energiaa törmäämällä toiseen
hiukkaseen tai säteilemällä valokvantin kyseisen viritystilan eliniän kuluttua.
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Kuva 1: Happiatomin siirtymät[2]

Kun typpimolekyyli esimerkiksi virittyy B-tilalle N+
2 (B), tämän tilan elini-

kä on lyhyt, 10−7 sekuntia. Tämän jälkeen viritystila purkautuu, ioni palautuu
perustilalleN+

2 (X) ja säteilee valokvantin hv. Typen säteilemä valokvantti ai-
heuttaa sinisen tai violetin valon.[2]

N+
2 (B) → N+

2 (X) + hv (2)

Lähes kaikki molekyylien ja molekyyli-ionien viritykset purkautuvat va-
lokvantin emittoitumisen avulla eli spontaanilla emissiolla. Nämä purkaukset
tapahtuvat niin sanotuilta sallituilta tiloilta eli tiloilta, joihin molekyyli virit-
tyy suurella todennäköisyydellä. Atomeilla ja atomi-ioneilla tilanne on toi-
nen, koska ne virittyvät useasti tiloille, joiden todennäköisyys on pieni. Nämä
siirtymät ovat yleensä niin sanottuja kiellettyjä siirtymiä.[2]

Happiatomin tapaksessa tilanne on hieman monimutkaisempi kuin typel-
lä. Kuvassa 1 nähdään hapen tilat ja niiden energiat. Happiatomilla on kolme
perustilaa, jotka ovat 3P0, 3P1 ja 3P2. Hapen kaksi alinta viritystilaa ovat 1D2

ja 1S0. Virittynyt atomi pyrkii aina palautumaan alemmalle viritystilalle ja lo-
pulta perustilaan. Happiatomin ensimmäinen viritystila1D2 on yksinkertainen
eli singletti D-tila ja toinen viritystila 1S0 on singletti S-tila. Siirtymät näiltä
kahdelta viritystilalta perustilaan ovat kaikki kiellettyjä siirtymiä.[2]

Kun happiatomi virittyy S-tilaan sillä on kaksi vaihtoehtoa: siirtyä joko
D-tilaan tai suoraan perustilaan P. Suurin osa, 95% siirtymistä, tapahtuu D-
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tilaan, ja silloin happiatomi emittoi revontulen vihreän emission, jonka aal-
lonpituus on 557,7 nm. Vain 5% S-tilan virityksistä purkautuu suoraan perus-
tilaan P, jolloin happiatomi emittoi ultraviolettifotonin aallonpituudella 297,2
nm. Alle 150 kilometrin korkeudessa neutraalien hiukkasten välinen törmäys-
tajuus on sen verran suuri, ettei D-tila ehdi emitoida fotoneja vaan viritystila
purkautuu törmäyksien vaikutuksista. Kun edellä mainittu D-tilan virittymi-
nen tapahtuu yli 150 kilometrin korkeudessa, D-tila ehtii emittoida ja syntyy
hapen punainen valoemissio 630,0 nm ja 636,4 nm. Tästä syystä punainen
valo näkyy hyvin korkealla(kts. myös kuva 3). [2]

Tämän takia revontulien yleisin väri on vihreä ja jos hapen punainen väri
on mukana revontulissa se on vihreän värin yläpuolella. Jos auringosta peräi-
sin olevat revontulihiukkaset ovat niin energeettisiä, että ne tunkeutuvat alle
90 kilometriin, revontulien alareuna saa purppuranpunaisen värin. Tämä joh-
tuu siitä että alle 90 km korkeudella revontulielektronit virittävät typpimole-
kyylejä, jotka synnyttävät purppuranpunaisen emission. [2]

3.1.2 Muodot

Revontulet esiintyvät taivaalla erilaisissa muodoissa. Tällaisia muotoja ovat
esimerkiksi vyömäinen, diffuusi ja säteinen.

Vyömäinen muoto on revontulimuodoista yleisin ja siihen kuuluvat kaa-
ri ja vyö. Vyömäisillä muodoilla on jatkuva tai lähes jatkuva alareuna ja ne
ovat yleensä itä-länsisuuntaisesti asettuneita pitkiä "vöitä"jotka ulottuvat ho-
risontista horisonttiin. Kuvassa 2 nähdään vyömäisistä muodoista kaari. Re-
vontulikaaria nähdään erityisesti silloin kun revontulet ovat matalalla pohjois-
taivaalla. Revontulikaaren alareuna on usein selkeä viiva kun taas yläreuna on
diffuusi eli himmenee ylöspäin noustessa. Vyömäisille revontulille onkin tyy-
pillistä että ylöspäin noustessa niiden rakenne muuttuu verhomaiseksi tai nau-
hamaiseksi. Nämä revontulet ovat yleensä sadasta useaan sataan kilometriin
korkeita ja niillä on tuhansia kilometrejä leveyttä. Verhomaisille revontulil-
le on myös yleistä että ne ovat kallistuneet magneettikentän suuntaisiksi. Se
reuna, joka on kaumpana taivaan lakipisteestä eli magneettisesta zeniitistä on
aina revontulen alareuna. Magneettinen zeniitti on piste taivaalla, joka sijait-
see magneettikentän suunnassa. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa magneettinen
zeniitti on noin 12 ◦ taivaanlaen eteläpuolella.[2][5]

Jos revontulikaareen ilmestyy poimuja sitä voidaan kutsua vyöksi. Vyöt
ovat yleensä aktiivisempia kuin kaaret ja vöihin muodostuu useasti säderaken-
netta. Joskus vyö esiintyy spiraalin muotoisena. Sädemäiset vyöt ovat kirk-
kaimpia ja värikkäimpiä revontulia mitä voi nähdä yötaivaalla. Koska vyöt
kehittyvät kaarista, myös vöillä alareuna on terävä ja yläreuna heikkenee ylös-
päin mentäessä kunnes se katoaa kokonaan näkyvistä.[2]
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Kuva 2: Revontulikaari, kuvaaja Minna Glad[6]

Kuva 3: Revontulivyö, kuvaaja Martin Fransson[7]

Välillä taivaalle ilmestyy revontuliläikkä jonka koko on tyypillisesti 10◦

ja muistuttaa pilveä koska se ei ole kovin kirkas. Läikkä on yksi esimerkki
diffuusista muodosta joita revontuli voi saada. Nimensä mukaisesti diffuusit
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Kuva 4: Revontuliharso, kuvaaja Minna Glad[8]

muodot eivät ole koskaan teräväreunaisia. Toinen esimerkki diffuusista muo-
dosta on harso. Harso on harsomainen revontuli, joka on levittäytynyt laajalle
alueelle. Harso on himmeä ja diffuusi valo, joka voi esiintyä yksin tai muiden
revontulien taustana.[2]

Myös ns. revontulisäiteitä voi esiintyä. Revontulisäteet ovat magneettiken-
tän suuntaisia valopilareita, jotka esiintyvät yksin, ryhmissä tai useina erillään
olevina säteinä. Revontulisäteet erottaa vyön osasta sillä, että säteiden alareu-
na ei ole jatkuva. Joskus esiintyvät säteet ovat tasavaloisia ja hyvinkin pitkiä.
Säteiden halkaisija voi olla kilometristä kymmeniin kilometreihin ja säteen
näkyessä magneettisen zeniitin suunnassa se näkyy kierteenä.[2]

3.2 Revontulivyöhyke ja -ovaali
Revontulia voi nähdä sekä eteläisellä että pohjoisella pallonpuoliskolla mutta
niitä esiintyy eniten noin 2000 km etäisyydellä magneettisilta navoilta. Tätä
aluetta kutsutaan revointulialueeksi tai revontulivyöhykkeeksi. Revontulivyö-
hyke kuvastaa aluetta, jossa revontulia esiintyy todennäköisimmin ja sen etäi-
syys on noin 23◦ geomagneettisesta navasta ja leveys on noin 10◦. Kuvassa
5 on esitetty revontulivyöhyke. Tumman vihreällä alueella revontulia esiintyy
suurimmalla todennäköisyydellä. Etelää ja napoja kohti liikkuessa revontulien
esiintymistodennäköisyys pienenee. Suurin osa kaikista revontulihavannoista
nähdään revontulivyöhykkeen sisällä. Revontulivyöhykkeellä voi havaita re-
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Kuva 5: Revontulivyöhyke pohjoisella pallonpuoliskolla vihreällä värillä
merkittynä.[2]

vontulia paljaalla silmällä yli 50% öistä, vaikka Auringon aktiivisuus olisikin
matala. [2][9]

Jos katsotaan revontulien sijaintia jollain tietyllä ajanhetkellä, huomataan
että revontulet sijaitsevat soikion muotoisella alueella magneettisten napojen
lähettyvillä. Tätä hetkellistä soikion muotoista rengasta kutsutaan revontu-
liovaaliksi. Revontuliovaali on epäsymmetrinen magneettisen navan suhteen,
mutta pysyy Auringon suhteen paikalla. Kuvassa 6 näkyy ennustus pohjoisen
ja eteläisen pallonpuoliskon revontuliovaaleille hetkellisesti. Näillä alueella
nähdään oletettavasti revontulia ennustuksen antamana aikana. Kun magneet-
tinen aktiivisuus nousee, revontuliovaali laajenee ja levenee. [2][9]
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Kuva 6: Revontuliovaalit molemmilla pallonpuoliskoilla.[10]

Revontulet syntyvät pääasiassa aurinkotuulesta peräisin olevien elektro-
nien presipitoituessa ionosfääriin. Nämä elektronit synnyttävät myös sähkö-
virtoja, jotka kulkevat ionosfääristä magnetosfääriin. [11]

3.3 Jaksot
Revontulien esiintymiseen liittyy useampi eri jakso, joiden avulla revontulien
esiintymistä voidaan ennustaa. Nämä jaksot ovat päivittäinen, 27 vuorokau-
den, vuosittainen ja 11 vuoden jaksot.[2]

Päivittäinen jakso johtuu revontuliovaalin paikasta. Koska revontuliovaa-
li on epäsymmetrinen ja pysyy Auringon (eikä Maan magneettikentän) suh-
teen paikalla, revontulien havaintoalue muuttuu kun maapallo pyörii. Päivä-
saikaan revontulet ovat lähellä napa-alueita ja illan edetessä ne liikkuvat pois-
päin napa-alueilta. Suomessa revontulia voi havaita parhaiten kello 22-23 kos-
ka silloin revontulet ovat Pohjois-Suomen yllä ja revontulet ovat aktiivisim-
millaan ja kirkkaimmillaan. Kun yö muuttuu aamuksi, revontulet vetäytyvät
takaisin pohjoiseen.[2]

Auringon pinnalla olevat aktiiviset alueet ja revontulien esiintyminen liit-
tyvät toisiinsa. Auringolla menee noin 27 vuorokautta pyörähtää akselinsa
ympäri eli aktiivinen alue siirtyy länttä kohti 13◦ vuorokaudessa. Maa osuu
aktiivisen alueen vaikutuspiiriin kerran Auringon kierroksessa. Yleensä nämä
aktiiviset alueet kestävät muutaman Auringon pyörähdyksen ajan. Nämä ak-
tiiviset alueet ovat yleensä sidoksissa auringonpilkkuryhmään tai yhteen suu-
reen repaleiseen pilkkuun. Suoraa yhteyttä auringonpilkkujen ja revontulien
välille ei voi tehdä, koska vaikka pilkut häviävät kyseinen alue voi silti säilyä
aktiivisena vielä jonkin aikaa.[2]
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Revontulilla on myös vuosittaista vaihtelua. Vuoden aikana on kaksi mi-
nimiä ja kaksi maksimia. Heikoiten revontulia voi havaita seisauspäivien ai-
koihin eli kesällä ja talvella jolloin on tilastollisten havaintojen minimit. Mak-
simit puolestaan ovat tasauspäivien aikoihin eli keväällä ja syksyllä. Vaikka
maksimien ja minimien välillä on luonnollisesti eroja, revontulia voi havaita
ympäri vuoden, koska erot minimien ja maksimien välillä ovat pieniä. Revon-
tulia voi nähdä vuodessä lähes 200 yönä revontulialueella, ja mittalaitteistolla
revontulia voidaan havaita joka yönä.[2]

Auringon aktiivisuutta mitataan auringonpilkkuluvulla ja aktiivisuuus seu-
raa noin 11 vuoden jaksoa. Aktiivisuus saavuttaa maksiminsa 3-5 vuoden ai-
kana ja pienenee minimiinsä seuraavan 7-9 vuoden kuluessa. Revontulet näyt-
tävät seuraavaan tätä samaa jaksoa, tosin muutaman vuoden myöhässä. Aurin-
gon ollessa aktiivinen revontulia ja magneettisia häiriöitä havaitaan huomat-
tavasti enemmän kuin silloin kun Auringon aktiivisuus on minimissä. Aurin-
gonpilkkumaksimeissa on eroja revontulien kannalta. Vaikka kaksi auringon-
pilkkumaksimia ovat suurinpiirtein yhtä suuria saattaa revontulien esiintymi-
sessä olla suuriakin eroja. Vaikka Auringon aktiivisuus olisikin minimissään
saattaa taivaalla näkyä silti komeita revontulia. [2]

4 Revontulialimyrsky

4.1 Revontulialimyrskyn vaiheet
Pitkään ajateltiin, että revontulien muodot ja esiityminen riippuivat ainoastaan
havainnoitsijan paikallisesta ajasta (LT) ja leveysasteesta ja revontulien vaih-
telut johtuivat pääasiassa maapallon pyörimisestä. Vasta vuonna 1957 suu-
ri määrä koko taivaan kattavia kameroita sijoitettiin ympäri revontuliovaa-
lia kuvaamaan taivasta, jotta nähtäisiin mitä todella tapahtuu. Näiden kuvien
avulla vahvistettiin, että revontulien tyyppi tietyssä paikassa johtuu paikal-
lisen ajan ja leveysasteen lisäksi myös universaalista ajasta (UT). Fenome-
nologinen malli, jolla tätä muutosta kuvaillaan, on revontulialimyrsky (kuva
7).[2][12]
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Kuva 7: Revontulialimyrskyn vaiheet[13]

Revontulialimyrsky alkaa kasvuvaiheella, jolloin useat revontulikaaret liik-
kuvat taivaalla kohti päiväntasaajaa. Akasofun mallista puuttui kasvuvaihe,
joten hänen mallissaan ensimmäisessä kuvassa näkyy rauhallinen revontuli-
kaari 7A. Ensimmäinen häiriö on kuvattu kuvassa 7B. Tällöin päiväntasaajan-
puolimmainen kaari kirkastuu äkillisesti. Tätä tapahtumaa kutsutaan revontu-
lialimyrskyn alkuhetkeksi ja se tapahtuu yleensä hieman ennen puoltayötä.[2][12]

Seuraavaksi kirkastuminen laajenee nopeasti kohti länttä ja napa-aluetta
kuten kuvassa 7C näkyy. Lyhyen ajan sisällä kirkas revontulipullistuma muo-
dostaa laajan alueen, joka levittyy lähelle ensimmäisen kaaren kirkastumis-
paikkaa. Pullistuman sisällä revontulet ovat todella dynaamisia. Uusia kaaria
syntyy ja osa kaarista katoaa. Laikkuja ilmestyy ja ne sykkivät. Suurin osa
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kaarista alkavat poimuilla ja ne ottavat revontulivyön muodon. Poimut liik-
kuvat kaarta pitkin ja kaaren alimmat laidat saattavat olla äärimmäisen vä-
rikkäitä. Ajanjaksoa jolloin häiriöalue kasvaa kutsutaan revontulialimyrskyn
kasvuvaiheeksi.[2][12][13]

Lopulta revontulipullistuma muodostaa terävän aaltomaisen ulokkeen län-
nenpuolimmaiselle laidalle ja laajenee länttä kohti. Ajan myötä uloke muut-
tuu selväpiirteisemmäksi. Tätä kutsutaan länteen eteneväksi aalloksi ja se nä-
kyy kuvissa 7C ja D. Samalla kun aalto liikkuu länteen, itäpuolella esiintyy
soihtumaisia revontulimuoptoja jotka laajenevat itää kohti (kuva7D). Näitä
muotoja kutsutaan omega-vyöksi. Itäisen alueen päiväntasaajan puolimmai-
sella laidalla esiintyy himmeitä, välkkyviä revontulilaikkuja, jotka liikkuvat
itää kohti kuten kuvassa 7 E on kuvattu. Noin 30-50 min jälkeen revontu-
liaktiivisuus lopettaa laajenemisen napaa kohti ja revontulialimyrskyn laaje-
nemisvaihe päättyy (kuva 7E).[2][12] [13]

Laajenemisvaiheen loputtua revontulet himmenevät revontuliovaalin alem-
milla leveysasteilla ja himmeät kaaret palaavat. Kuvassa 7F nähdään, että län-
teen etenevä aalto himmenee ja katoaa. Tämä revontulialimyrskyn viimeinen
vaihe on palautumisvaihe ja se kestää noin 90 min. [2][12] [13]

4.2 Muutoksia magnetosfäärissä revontulialimyrskyn aika-
na

Tässä työssä pääpaino on Maan ilmakehässä esiintyvissä revontulissa, mutta
tässä kappaleessa esitellään muutama tärkein muutos Maan magnetosfäärissä
revontulialimyrskyn aikana.

Kuvassa 8 on kuvattu miten aurinkotuuli, joka aiheuttaa revontulet, törmää
Maan magneettikenttää ja muovaa sitä. Revontulet syntyvät kun aurinkotuu-
len planeettojenvälisellä magneettinen kenttällä (IMF) on etelään suuntautuva
osa (1’). Etelään suuntautuva magneettikentän osa pystyy yhdistymään Maan
magneettikentän pohjoiseen suuntautuvaan osaan maapallon magnetopaussil-
la (1). Tätä prosessia kutsutaan magneettiseksi rekonnektioksi. Yhdistyneet
kenttäviivat jakautuvat kahdeksi avoimeksi kenttäviivaksi (2 ja 2’). Näillä
avoimilla kenttäviivoilla toinen pää on yhdistynyt Maan ionosfääriin ja toinen
pää aurinkotuuleen. Kun kenttäviivat jakautuvat kahdeksi avoimeksi kenttä-
viivaksi, osa aurinkotuulessa olevista elektroneista ohjautuu magneettikent-
täviivaa pitkin ionosfääriin maapallon napa-alueille. Näin syntyvät päiväajan
revontulet. Aurinkotuuli kuljettaa avoimet päät napa-alueiden yli (3-5 ja 3’-
5’). Maapallon yöpuolella nämä avoimet kenttäviivat liikkuvat pyrstössä kohti
pystön keskiosaa ja lopulta tapahtuu yöpuolen rekonnektio ns. neutraaliviivan
alueella, jonka seurauksena muodostuu suljettu ja venytetty kenttäviiva (6 ja
6’) sekä avoin kenttäviiva (7’). Rekonnektion seurauksena pyrstön virta katke-
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Kuva 8: Plasman virtaaminen magnetosfäärissä[14]

aa ja elektronit ohjautuvat jälleen napa-alueille, mutta tällä kertaa yöpuolella.
Nämä elektronit aiheuttavat yöajan revontulet. Magneettisen jännityksen vai-
kutuksesta venynyt kenttäviiva lyhenee ja liikkuu lähemmäs Maata plasman
kanssa (7). Maata kohti oleva plasmavirtaus pysähtyy (8), jonka jälkeen plas-
ma ja magneettikenttäviivat kiertävät maapallon ympäri (9 ja 1) päiväpuolel-
le. Päiväpuollella tapahtuu jälleen rekonnektio ja tapahtumasarja alkaa alusta.
[9]

Kuvassa 9 on esitettynä poikkileikkaus Maan magnetosfääristä. Kuvas-
sa näkyvät eri plasmaalueet ja sähkövirrat, joita magnetosfäärissä esiintyy.
Yöpuolen rekonnektio tapahtuu plasmalevyn (punainen) ja sen rajakerroksen
(vaaleanpunainen) alueella. Virroista oleellisin on neutraalilevyn virta (neut-
ral sheet current). Alimyrskyn alussa magnetopyrstön virta katkeaa jolloin
energeettiset elektronit syöksyvät magneettikentänviivoja pitkin Maan ilma-
kehään ja syntyy alimyrskyn virtakiila.[9]
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Kuva 9: Magnetosfäärin rakenne[9]

Kuva 10: Alimyrsky ja magnetopyrstön plasman rakenne[9]
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Kuvassa 10 on kuvattu lisää magnetopyrstön plasman rakennetta alimyrs-
kyn aikana. Paneeli 1 kuvaa alimysrkyn kasvuvaihetta, jolloin ainoastaan kau-
kainen neutraaliviiva on olemassa. Paneelissa 2 muodostuu Maan läheinen
neutraaliviiva (near earth neutral line "NENL"). Tämä tapahtuu alimyrskyn
alkuhetken aikoihin. Paneelit 2-5 kuvaavat karkeasti laajenemisvaihetta. Pa-
neeleissa 6-8 kuvataan plasman siirtymistä kauemmas Maasta. Tämä tapah-
tuu palautumisvaiheessa. Paneelissa 10 magnetosfääri alkaa saavuttamaan al-
kuperäistä tilaansa ennen häiriötä. Tämä tapahtuu palautumisvaiheen lopussa.
Kaikissa paneeleissa paksut nuolet kuvaavat plasmavirtauksen suuntaa.[9]

4.3 Ennustaminen
Revontulien ennustanmisessa käytetään hyväksi esimerkiksi Kp-indeksiä. Kp-
indeksi on magneettikentän muutosten voimakkuutta kuvaava indeksi, jonka
arvot ovat välillä 0-9. Kun Kp on 5 tai suurempi, käynnissä on geomagneet-
tinen myrsky ja revontulien esiityminen on todennäköisempää. Kp on maail-
manlaajuinen tunnusluku ja yksittäiset asemat voivat laskea sitä vastaavat K-
indeksit. K-indeksit ovat suoraan verrannollisia geomagneettisen kentän mak-
simivaihteluun kolmen tunnin aikaväleillä, mikä on niiden aikaresoluutio.[15][16]

4.3.1 Suomessa

Suomessa avaruussäätä ja revontulia ennustaa Ilmatieteen laitos. Ennustuk-
sessa annetaan sanallinen todennäköisyys, joka ilmoitetaan neliportaisella as-
teikolla. Pieni todennäköisyys tarkoittaa, että revontulien todennäköisyys on
pienempi kuin pitkän ajan tilastollinen keskiarvo havannointipaikalla, pieneh-
kö todennäköisyys vastaa likimain pitkän ajan keskiarvoa, kohtalainen toden-
näköisyys on selvästi suurempi kuin pitkänajan keskiarvo ja suuri todennä-
köisyys on Etelä-Suomessa 50 % tai enemmän ja Keski- ja Pohjois-Suomessa
yli 50 %. Kuvassa 11 esitetään, kuinka todennäköisesti revontulia voi havaita
havannointiasemilla 24.10.22 klo 13.40-13.50. Todennäköisyydet ovat todella
pieniä, koska yleensä päiväsaikaan revontulia ei nähdä.[15][17]
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Kuva 11: Revontulien todennäköisyys, Ilmatieteen laitos [17]

Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy myös kuvaaja magneettisesta aktiivi-
suudesta viimeisen vuorokauden ajalta. Kuvassa 12 on esitetty magneettiken-
tän muutosnopeus (nT/s) ajan myötä Pellon havannointiasemalla pe 25.11.
ja la 26.11. välisenä aikana. Mittausdatat on otettu 10 min välein ja yksi pyl-
väs kuvastaa 10 min jaksoa. Kun magneettisia mittauksia ja revontulikuvia
verrataan tilastollisesti saadaan kynnysarvo. Kynnysarvot ovat asemakohtai-
sia ja kynnysarvo näkyy kuvassa horisontaalina punaisena viivana (kuvassa
0.5 nT/s kohdalla). Kun magneettinen muutosnopeus ylittää tämän kynnysar-
von revontulien esiintyminen on todennäköistä. Jokainen pylväs, jonka arvo
on suurempi kuin kynnysarvo, esitetään kuvassa punaisena pylväänä. Mitä
etelämpänä ollaan, sitä pienempi kynnysarvo on.[15]
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Kuva 12: Magneettinen aktiivisuus mitattuna magneettikentän muutosnopau-
den avulla mittausasemalla Pello 26.11.2022[17]

4.3.2 Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
ennustaa revontulia kokeellisella Ovation Prime- mallilla, joka antaa revontu-
lien sijainnista ja intensiteetistä 30-90 min ennusteen. Ovation Prime antaa ti-
lastollisen jakauman revontulien sijainnille ionosfäärissä käyttämällä 11 vuo-
den aikana kerättyä DMPS-satelliittidataa. Mallin syöteparametrit ovat aurin-
kotuulen nopeus, magneettikenttä ja tiheys.[18][19]

Kuva 13: Ovation Prime- mallin ennuste[19]

Kuvassa 13 näkyy Ovation Prime- mallin antama hetkellinen ennuste re-
vontulien sijainnista eli revontuliovaali. Vasemmalla näkyy pohjoinen pallon-
puolisko ja oikealla eteläinen. Tyypillisesti revontulien kirkkaus ja sijainti nä-
kyy juurikin ovaalin muotoisena alueina joiden keskiöissä ovat Maan mag-
neettiset navat. Kuvissa Maan päiväpuoli näkyy kirkkaampana ja yöpuoli, jos-
sa ovaalin paksuin kohta sijaitsee, on tummempi. Kuvassa väri kuvastaa re-
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vontulien esiintymistodennäköisyyttä. Vihreän värin alueella todennäköisyys
on kohtalaisen pieni, 10%, keltaisella alueella todennäköisyys on 50% luok-
kaa ja punaisella alueella todennäköisyys revontulille on yli 90%. Vaikka re-
vontulia esiintyykin vain revontuliovaalin alueella, niitä voi nähdä jopa 1000
kilometrin etäisyydeltä jos revontulet ovat kirkkaat ja olosuhteet ovat oikeat.
[19] [20] [21]
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