
MAAILMANKAIKKEUS

- Me olemme osa maailmankaikkeutta. Alkuaineet, joista me 
koostumme, ovat aikoinaan syntyneet tähtien sisuksissa. Vety, 
jota   on yhdisteissä, on maailmankaikkeuden alkuperäistä ainetta.

- Tähdet ovat maailmankaikkeuden perusyksiköitä.  
Oma A urinkomme on tavallinen tähti.

- Osa aineesta ei ole tähdissä, vaan sitä on avaruudessa hyvin 
harvana tähtienvälisenä aineena. Tähdet syntyvät tämän 
tähtienvälisen aineen pilvistä.



- Tähdet ovat ryhmittyneet suuriksi kokonaisuuksiksi, 
galakseiksi. Omaa galaksiamme nimitetään Linnunradaksi.

- Tähtien ympärillä voi olla planeettoja. Planeetoilla voi olla 
elämää, kuten omalla maapallollamme.

Maailmankaikkeus ympärillämme on helposti havaittavissa aivan 
ilman apuvälineitäkin. Selkeänä päivänä näkyy oma tähtemme, 
Aurinko, ja yöaikaan näemme tuhansia muita tähtiä. 



Kaukoputken avulla näemme lisäksi tähtienvälisen aineen pilviä 
ja galakseja. Kaukoputken avulla paljastuvat myös oman 
aurinkokuntamme pienempien kappaleiden, kuten planeettojen, 
tärkeimmät ominaispiirteet.

Tärkeä ominaispiirre maailmankaikkeudessa on sen 
kehitysilmiöt. Tähdet syntyvät, elävät ja kuolevat. Samoin 
galaksit muuttuvat ajan myötä. Jopa koko maailmankaikkeuskin  
kehittyy, mikä ilmenee avaruuden laajenemisena.



Maailmankaikkeus on pääpiirteissään yllättävän yksinkertainen. 
Maailmankaikkeuden tyypilliset kohteet ovat lisäksi kenen 
hyvänsä helposti havaittavissa.

Vaikeutena maailmankaikkeuden asioiden ymmärtämisessä ovat 
sen mittasuhteet, ilmiöiden pitkä kesto ja maailmankaikkeuden 
olosuhteet, jotka yleensä poikkeavat täysin Maa-planeetan 
pinnalla vallitsevista erikoislaatuisista olosuhteista.



MAAILMANKAIKKEUDEN PERUSASKELMAT 

1. Maa on planeetta, joka kiertää Aurinkoa. 7 muuta planeettaa 
kiertää samoin Aurinkoa. Jotkut planeetoista ovat suurempia ja 
jotkut pienempiä kuin Maa. Planeetat näkyvät siksi, että Aurinko 
valaisee ne, kun taas tähdet loistavat itse.

2. Kuu kiertää Maata ja se on meidän lähin naapurimme 
avaruudessa. Kuten planeetat, se näkyy siksi että Aurinko 
valaisee sen. 



3. Aurinkokunta koostuu yhdestä tähdestä (Aurinko), kahdeksasta 
planeetasta ja lukuisista pienemmistä kappaleista. Aurinkokunta 
on meidän kotimme maailmankaikkeudessa ja se on ainoa syy, 
miksi se näyttää meistä niin tärkeältä.

4. Aurinko on tavallinen tähti. Se näkyy niin kirkkaana siksi, että 
se on hyvin paljon lähempänä kuin muut tähdet. 

5. Tähdet ovat aurinkoja. Ne eivät kierrä meidän Aurinkoamme, 
vaan ovat hyvin kaukana aurinkokunnasta. Tähtitaivas näyttää 
muuttumattomalta siksi, että tähdet ovat hyvin kaukana toisistaan 
ja ne loistavat hyvin pitkään tasaisella valolla. 



6. Linnunrata on tähtijärjestelmä, johon Aurinko ja aurinkokunta 
kuuluvat. Linnunradassa on useita satoja miljardeja muita tähtiä, 
joista lähin on 4 valovuoden päässä meistä.

7. Linnunradan kaltaisia tähtijärjestelmiä sanotaan galakseiksi. 
Ne ovat niin kaukana, että valon saapuminen niistä meille kestää 
miljoonia vuosia. Suomesta vain yksi galaksi (Andromedan 
galaksi) näkyy juuri ja juuri paljain silmin, mutta kaukoputkella 
niitä näkyy hyvin runsaasti.








