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Alumiini paljastaa  
aurinkokunnan alkuperän
Kuplasta syntynyt

Vuosikymmenien ajan aurinkokuntamme arveltiin muodostuneen 
supernovaräjähdyksen seurauksena. Nyt todisteita on tutkittu 
aiempaa tarkemmin ja johtopäätös on toinen. Meidät onkin tehty 
sisuksiaan avaruuteen puhkuneesta Wolf-Rayet-tähdestä.

TEKSTI MARKUS HOTAKAINEN

Vastaus piilee meteoriiteissa. Ne ovat kes-
keisessä asemassa myös uudessa teoriassa.

 ”Oleellinen tekijä on alumiini-26-isotoo-
pin korkea pitoisuus nuoressa aurinkokun-
nassa. Meteoriiteista tehtyjen mittausten 
perusteella se oli vähintään 15 kertaa suu-
rempi kuin Linnunradassa yleensä”, selittää 
Dwarkadas.

”Jossain lähistöllä on siis täytynyt olla alu-
miinin lähde. Se olisi voinut olla yhtä hyvin 
supernova kuin Wolf-Rayet-tähtikin.”

Vaaka kallistui 1970-luvun lopulla super-
novaan. Massiivisen tähden sisällä syntynyt 
alumiini olisi räjähdyksessä levinnyt avaruu-
teen ja rikastanut muodostumassa olleen 
aurinkokunnan.

Dwarkadasin ryhmään kuuluva Nicolas 
Dauphas on selvittänyt raudan määrää au-
rinkokunnassa meteoriittiaineiston perus-
teella. Rauta-60-isotoopin pitoisuus oli ai-
koinaan selvästi Linnunradan keskimääräis-
tä tasoa alhaisempi, vain noin kymmenesosa 
siitä.

Rauta voi olla peräisin vain ja ainoastaan 
supernovasta. Jos raudasta on puutetta, au-
rinkokunnan synnyn taustalla ei ole super-
novaräjähdys.

Ongelman ratkaisuksi kehiteltiin erilaisia 
malleja, miten alumiini olisi voinut päätyä 
aurinkokunnan syntypilveen, vaikka rauta 
olisi jäänyt uupumaan. 

”Kaikki esitetyt vaihtoehdot vaativat hyvin 
erikoisia olosuhteita ja tarkkaa hienosäätöä. 
Lopulta johtopäätös oli, että alumiinin täy-
tyy olla peräisin jostain muusta lähteestä 
kuin supernovasta”, kertoo Dwarkadas.

”Supernovateorian suurin ongelma 
on rauta-60-isotoopin puuttumi-
nen nuoresta aurinkokunnasta”, 
toteaa professori Vikram Dwar-
kadas Skype-haastattelussa. 

Dwarkadas istuu tietokoneen ääressä työ-
huoneessaan Chicagon yliopistolla. Taustal-
la ikkunasta kajastaa aavistus auringonpais-
teesta, mutta tuulisuudestaan kuulussa kau-
pungissa on kuulemma kylmä. Pakkasastei-
ta on seitsemän. Nettiyhteyden toisessa pääs-
sä Nuuksiossa lukema nousee asteen verran 
plussan puolelle, vaikka on helmikuun alku. 

Vastikään Vikram Dwarkadas on tutkija-
ryhmänsä kanssa kehitellyt hypoteesin, joka 
voisi ratkaista kosmisen raudanpuutoksen 
arvoituksen. 

Kymmeniä vuosia vaalittu teoria super-
novaräjähdyksestä on päätymässä romu-
koppaan. Aurinkokunta saattoikin syntyä 
jättiläistähden puhaltaman suunnattoman 
kuplan seinämässä.

Asialla oli niin kutsuttu Wolf-Rayet-tähti. 
Avaruuden erilaisten kappaleiden eläintar-
hassa ne ovat hyvin kummallisen oloisia ja 
näköisiä kohteita. 

Jo pelkkä ajatus siitä, että oma aurinko-
kuntamme ja samalla maapallomme voisi 
olla perua Wolf-Rayetistä, on ällistyttävä.

SUPERNOVA EHKÄISEE  
KOSMISEN ANEMIAN

Mutta miten pystytään setvimään liki viiden 
miljardin vuoden takaisia tapahtumia, kun 
suoria havaintoja on vain lopputuloksesta, 
nykyisestä aurinkokunnasta? 

Kymmeniä vuosia vaalittu teoria on 
päätymässä romukoppaan.

Wolf-Rayet-tähdestä 
(ympyröity) puhaltava tuuli on 

synnyttänyt sinisenä harsona 
erottuvan kuoren. 
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Hupeneva jättiläinen

Ratkaisu piilee pölyssä. Tai saattaa piillä, 
sillä Dwarkadas korostaa haastattelun aika-
na useaan otteeseen, että kyse on toistaisek-
si vain hypoteesista. Se lepää kuitenkin van-
kalla perustalla, sillä Wolf-Rayet-tähtien 
ympäristössä tiedetään esiintyvän runsaasti 
pölyä.

Infrapunahavaintojen perusteella voi daan 
päätellä, millainen pölyn koostumus ja hiuk-
kaskoko on. Jos tähden sisuksissa muhinut 
alumiini tiivistyy pölyhiukkasten pinnalle, 
se voi matkata niiden kyydissä kuolevasta 
tähdestä syntyvään planeettakuntaan.

Matka ei ole lyhyt, sillä Wolf-Rayet-kuplat 
ovat läpimitaltaan kymmeniä valovuosia. 
Aurinkokunnan synnyinseudut olisivat si-
jainneet kuplan uloimmissa osissa. Kuplan 
ulkokuori on puristunut kasaan tähdestä 
puhaltavan tuulen puskiessa vasten tähtien-
välistä ainetta.

Pienillä pölyhiukkasilla on niin paljon 
vauhtia, että ne pystyvät läpäisemään tiheän 

PÖLY RAHTAA ALUMIINIA

Wolf-Rayet-tähtiä on pohdittu aurinkokun-
nan synnyn yhteydessä aiemminkin. Teo-
reettisten mallien perusteella niiden tiede-
tään syytävän avaruuteen alumiinia, vaikkei 
suoria havaintoja olekaan.

”Alumiini syntyy jo ennen Wolf-Rayet-
vaihetta, joka on viimeinen etappi ennen 
tähden sisäosien luhistumista ja supernova-
räjähdystä. Kun tähti menettää vety- ja 
 heliumkuorensa, syvemmällä syntynyt 
alumiini päätyy tähdestä puhaltavan 
tuulen vietäväksi”, kuvailee Dwarka-
das.

Dwarkadasin johtaman ryhmän 
oivallus oli, että alumiini voisi kul-
keutua Wolf-Rayet-tähden puhalta-
man ainekuplan ulkoreunalle pien-
ten pölyhiukkasten mukana.

”Olettamuksemme mukaan au-
rinkokunta on syntynyt Wolf-
Rayet-tuulen puhaltaman kuplan 
seinämässä. Piti löytyä konkreet-
tinen mekanismi, miten tuuli kul-
jettaa alumiinin seinämään asti.”

Kuplasta syntynyt

”Aurinkokunta on syntynyt      Wolf-Rayet-tuulen puhaltaman kuplan seinämässä.”
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 Wolf-Rayet-tähdet ovat elämänsä ehtoopuolella olevia tähtiä.  
Ne menettävät jopa 20 Auringon verran massaansa voimakkaan 

tähtituulen mukana.  

Wolf-Rayetit kuuluvat suurimpiin ja valovoimaisimpiin tähtiin. Ne 
voivat olla massaltaan jopa yli 200 kertaa Aurinkoa isompia. 

Omasta galaksistamme on löydetty vain noin 500 Wolf-Rayet-
tähteä. Vähäinen määrä selittyy Wolf-Rayet-vaiheen lyhyellä 
kestolla, joka on alle puoli miljoonaa vuotta. 

Tähtilaji on nimetty Charles Wolfin ja Georges Rayetin mukaan, 
jotka löysivät ensimmäisen tällaisen kohteen vuonna 1867. 

Wolf-Rayet-tähti

Punainen kääpiötähti

Aurinko

”Wolf-Rayet-tähden kupla on niin suuri, että sen ulkolaidalla syntynyt aurinkokunta oli turvassa 
tähden räjähtäessä lopulta supernovana”, kertoo Vikram Dwarkadas.
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Dwarkadas muistuttaa, että planeettakun-
nan syntyprosessi on samanlainen riippu-
matta siitä, tapahtuuko se supernovan luo-
massa tähtienvälisessä pilvessä vai Wolf-
Rayet-tähden puhaltaman kuplan seinässä. 

Lisäksi prosessi toistuu koko ajan. Lin-
nunradassa syntyy jatkuvasti tähtiä. Elä-
mänsä ehtoolla ne kuolevat ja käynnistävät 
seuraavan sukupolven tähtien muodostumi-
sen. Dwarkadas ei pidä mitenkään ihmeel-
lisenä, että juuri aurinkokunta sattui synty-
mään hieman erikoisemmalla tavalla. 

”Linnunradassa on lukemattomia muita 
samalla tavalla muodostuneita järjestelmiä. 
Niitä oli jo ennen aurinkokuntaa ja niitä syn-
tyy tulevaisuudessakin.”

Muinaisesta Wolf-Rayet-tähdestä sen pa-
remmin kuin sitä ympäröineestä kuplasta ei 
ole enää mitään jäljellä. Kehitysvaiheensa 
päätteeksi tähti räjähti supernovana. Ava-
ruuteen levinnyt kaasu on jo kauan sitten 
sekoittunut tähtienväliseen aineeseen.

”Aurinko on syntymänsä jälkeen tehnyt 
parikymmentä kierrosta Linnunradan kes-
kuksen ympäri. Siinä ajassa muistot men-
neistä ovat hävinneet.” ●

meille tullaan vielä sanomaan, että huoma-
sitteko ollenkaan sitä ja sitä seikkaa.”

LOPPUTULOS RATKAISEE

Planeettakuntamme syntyteoriaa Wolf-
Rayet-tähden puhaltaman kuplan kuoressa 
tukevat havainnot, joita on tehty tätä nykyä 
samassa kehitysvaiheessa olevista tähdistä. 
Niiden lähistöltä on löytynyt tiheitä mole-
kyylipilviä, joista tiivistyy parhaillaan tähtiä. 

”Kun kerran voimme tälläkin hetkellä 
nähdä Wolf-Rayet-kuplissa syntyviä tähtiä, 
miksei myös Aurinko olisi voinut saada al-
kunsa samanlaisissa olosuhteissa?”

Vikram Dwarkadasin ryhmä on arvioinut, 
että auringonkaltaisista tähdistä 1–16 pro-
senttia on saattanut muodostua tällä tavoin. 
Olisiko aurinkokunta siten erikoistapaus, 
vaikka planeettakuntien synty tiedetään ylei-
seksi ilmiöksi?

”Ei oikeastaan. Linnunradassa on vähin-
tään kymmeniä miljoonia auringonmassai-
sia tähtiä. Yksikin prosentti siitä määrästä 
tarkoittaisi satojatuhansia omaa Aurinkoam-
me muistuttavia tähtiä.”

kuoren sisäseinämän. Siihen matka sitten 
tyssääkin. Mukana kulkenut alumiini se-
koittuu aineeseen, josta tähti ja mahdolliset 
planeetat syntyvät.

Tapahtumaketju on kosmisella mittapuul-
la erittäin nopea. Wolf-Rayet-vaihe, jonka 
aikana alumiini-26 kulkeutuu kuplan ulko-
laidoille, kestää kenties vain 300 000 vuotta. 
Aurinkokunnan syntypilven luhistuminen 
vei vielä vähemmän aikaa, ehkä noin 100 000 
vuotta.

Dwarkadas ryhmineen etsii parhaillaan 
lisätodisteita hypoteesinsa tueksi. Alumiini-
26:n ja rauta-60:n lisäksi tarjolla on muitakin 
radioaktiivisten alkuaineiden lyhytikäisiä 
isotooppeja, jotka voivat kertoa menneiden 
aikojen tapahtumista.

”Kalsium-41, kloori-36, magnesium-28, jo-
di-129…”, Dwarkadas listaa. ”Niiden hajoa-
mistuotteita esiintyy meteoriiteissa. Tällä 
hetkellä yritämme selvittää, sopivatko niiden 
runsaudet Wolf-Rayet-malliin.”

Dwarkadas arvelee, että samaa yrittävät 
monet muutkin. Uusia hypoteeseja ei hyväk-
sytä helposti, eikä yksi todiste riitä vakuut-
tamaan muuta tiedeyhteisöä. ”Epäilemättä 

”Aurinkokunta on syntynyt      Wolf-Rayet-tuulen puhaltaman kuplan seinämässä.”
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Oma aurinkokuntamme on luultavasti syntynyt 
Wolf-Rayetista peräisin olevasta aineesta. 

 Lopulta Wolf-Rayet tuhoutuu supernovana.

Tietokonemallinnus Wolf-Rayet-tähden puhaltamasta pyörteisestä kuplasta. 

Tähtituulen puhaltama kupla

Tiheä seinämä, 
jollaisessa 

aurinkokunnan 
esitetään syntyneen

100 VALOVUOTTA
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