Outo,
oudompi,
’Oumuamua
Vuonna 2017 aurinkokunnan sisäosien läpi kiiti ensimmäinen havaittu
tähtienvälinen kappale. Viime syksynä erikoisen kohteen arvoitus kasvoi
entisestään. Vierailijan liikkeessä havaittu pieni kiihtyvyys on osoittautunut
kiperäksi selittää. Marraskuussa otsikoihin nousi Harvardin tutkijoiden
räväkkä spekulaatio, että kyseessä olisi valopurje.
TEKSTI MIKKO SUOMINEN

”L

ähestymistapani ’Oumuamuaan
on täysin tieteellinen ja todisteisiin pohjautuva”, perustelee Avi
Loeb Harvardin yliopistosta
Tähdet ja avaruus -lehdelle.
”Seuraan siinä Sherlock Holmesin elämänohjetta: Kun olet poistanut kaikki
mahdottomat vaihtoehdot, mitä tahansa
jääkin jäljelle, täytyy olla totuus.”
Loebin ja hänen kollegansa Shmuel Bialyn tutkimus herätti marraskuun alussa
huomiota ympäri maailmaa. Kaksikko

osoitti, miten ’Oumuamuan radassa havaittu kiihtyvyys olisi mahdollista selittää
Auringon säteilyllä.
Heidän ehdotukseensa liittyy kuitenkin
yksi erikoisuus. Juuri se nosti työn otsikoihin.
”Mikäli säteilypaine on kiihdyttävä voima, kappale kuuluu uuteen luokkaan ohutta tähtienvälistä materiaalia”, he päättelivät. ”Joko se on syntynyt luonnollisesti
meille tuntemattomassa prosessissa tai
sitten se on keinotekoista alkuperää.”

”Seuraan Sherlock Holmesin elämänohjetta.”
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Kuva Mark Garlick

Taiteilijan näkemys ’Oumuamuasta, joka kävi kääntymässä aurinkokunnan sisäosissa.
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Outo, oudompi, ’Oumuamua
Historian ensimmäinen kiistattomasti au
rinkokunnan ulkopuolelta tullut kappale
tunnistettiin kuvista, jotka Pan-STARRSautomaattiteleskooppi otti 19. lokakuuta
2017. Kappale oli kiitänyt Auringon ohi ja oli
löytymishetkellään jo loittonemassa Maan
radasta.
Vieras nimettiin ’Oumuamuaksi havaijin
kielen ilmaisun ’kaukaa tuleva lähettiläs’
mukaan. Kappaleesta ehdittiin tehdä havain
toja vain parin kuukauden ajan ennen kuin
se himmeni näkymättömiin. Havaintojen
perusteella kohde osoittautui erikoiseksi
paitsi ratansa, myös muiden ominaisuuk
siensa puolesta.
Valokäyrä näytti ’Oumuamuan olevan
joko todella pitkulainen tai litteä. Siitä ei
myöskään havaittu purkautuvan ainetta ko
meetan tapaan (ks. T+a 1/2018). Tällä perus
teella sen ehdotettiin olevan metallipintai
nen.
Epätavalliset ominaisuudet innostivat
SETI-
tutkijoita havainnointiin myös siltä
varalta, että kohde olisi keinotekoinen luo
tain. Useat radioteleskoopit tähystivät, lähet
tikö ’Oumuamua radiosignaaleja. Sellaisia ei
löytynyt, vaikka tarkkuus olisi riittänyt ha
vaitsemaan kännykän kymmenesosaa vas
taavan lähetystehon.
EI MUISTUTA
TYYPILLISTÄ KOMEETTAA
Euroopan avaruusjärjestössä työskentelevän
Marco Michelin johtama kansainvälinen
ryhmä on myös tutkinut ’Oumuamuaa. He
julkaisivat tuloksiaan kesäkuun lopussa ar
vostetussa Nature-lehdessä.
Tarkkaan ottaen vierailijan rata ei näyttä
nyt olevan pelkän painovoiman hallitsema.
Siihen vaikutti jokin muukin voima.
Ero on pikkiriikkinen. Ylimääräistä kiih
tyvyyttä on alle miljoonasosa Maan paino
voimakiihtyvyydestä. Silti poikkeama näkyy
havainnoista kiistattomasti monen kuukau
den ajalta.
”Pystyimme kehittämään mallin, joka se
littää havaitun kiihtyvyyden – olettaen, että
kyseessä on epätavallinen komeetta”, kom
mentoi Micheli tuolloin.
Lausunto perustui otaksumaan, että ’Ou
muamualla tapahtui ainepurkauksia, vaikkei
niitä havaittu. Heikotkin veden tai muun
aineen suihkut työntäisivät kappaletta pik
kuruisten rakettimoottorien tavoin.

Taiteilijan näkemys ’Oumuamuasta, mikäli se olisi
muodoltaan litteä ja siitä purkautuisi ainetta.

Kappaletta oli tarkasteltu esimerkiksi suu kaukset. Yksi niistä oli Auringon säteily
rella VLT-teleskoopilla. ”Emme nähneet mi paineen aiheuttama voima. Se kiihdyttäisi
tään merkkiä komasta, pyrstöstä tai pöly kappaletta samaan tapaan kuin heijastavalle
pilvestä, mikä on hyvin epätavallista, mikä aurinkopurjeelle tapahtuu.
li kyseessä olisi komeetta”, kommentoi tut
Tutkijat kuitenkin totesivat, että säteily
kimukseen osallistunut Olivier Hainaut paineeseen perustuvassa kiihdytyksessä kap
Euroopan eteläisestä observatoriosta.
paleen täytyisi olla korkeintaan muutamia
Merkittävimmiksi olivat osoittautuneet millimetrejä paksu. Siksi tätä vaihtoehtoa
Nasan Spitzer-avaruusteleskoopilla tehdyt pidettiin vielä kesällä erittäin epätoden
havainnot. Niissä ei näkynyt mitään, ei itse näköisenä.
kappaletta eikä kaasupilveä sen ympärillä.
”Mitä enemmän tutkimme ’Oumuamuaa,
Tulos ei poistanut ainepurkausten mahdol sen kiinnostavammaksi se käy. Olen ällisty
lisuutta, mutta antoi ylärajan avaruuteen nyt, miten paljon opimme siitä lyhyen inten
sinkoutuvan aineen määrälle.
siivisen havaintokampanjan aikana. Pystyn
Michelin tutkimuksessa otettiin muitakin tuskin odottamaan seuraavaa tähtienvälistä
mahdollisuuksia huomioon kuin ainepur kappaletta”, Micheli kommentoi.

’Oumuamuaan vaikuttaa painovoiman lisäksi jokin muu voima.
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VIERAS SAAPUI
KAUKAA

Piipahdus aurinkokuntaan
’Oumuamua käväisi Auringon lähellä syksyllä 2017.
Nyt se etääntyy meistä Jupiterin radan takana.

’OUMUAMUA

Venus
Merkurius

Kuva Nasa / JPL-Caltech

Maa

Mars

PURKAUSTEN PUUTTUMINEN
MIETITYTTÄÄ
Harvardissa työskentelevät Avi Loeb ja
Shmuel Bialy tarttuivat epäselväksi jäänee
seen kysymykseen ’Oumuamuan kiihty
vyydestä ja tähtäsivät selitykseen, joka
täsmäisi kaikkiin havaintoihin. He laski
vat tarkkaan, millaisen työntövoiman kap
pale voisi saada auringonvalosta.
Laskelmien perusteella säteilypainemalli
pystytään sovittamaan vastaamaan
havaintoja. Koska auringon
valon antama työntövoima
on minimaalinen, täytyy
kappaleen massan olla

OUDOIN SELITYSVAIHTO
HÄKELLYTTÄÄ
Loeb myöntää, että ennen kuin ’Oumua
muan olemuksesta voidaan sanoa mitään
varmaa, tarvitaan lisää tietoa. Hän lainaa
tähtitieteilijä Carl Sagania: ”Eriskummalli
set väitteet tarvitsevat eriskummallisia to
disteita.”
Toistaiseksi ja Sherlock-päättelyn nimissä
Loebin mielestä selitykseksi sopii kuitenkin
parhaiten ohut keinotekoinen valopurje.
”Toivotan muut ehdotukset tervetulleiksi”,
hän heittää.
”On epäselvää, voisiko ’Oumuamua olla
käytöstä poistunut teknologinen romulaite
vai olisiko se vielä toimintakuntoinen”, Loeb
sanoo.
Kiihtyvyyslaskelmien lisäksi Loeb ja Bia
ly ovat pohtineet, miten purje selviytyisi pit
kästä matkasta tähtienvälisessä avaruudessa.

Kuva Lisa Cohen

” ’Oumuamuan kohtaaminen muistutti
yllätysvieraan saapumista
päivälliselle kotiimme”,
Avi Loeb vertaa.

erittäin pieni, jotta kiihtyvyyttä kertyisi edes
havaitun verran.
Loeb ja Bialy saivat ’Oumuamuan paksuu
deksi arviolta 0,3–0,9 millimetriä.
Otin Loebiin yhteyttä saadakseni tietää
lisää hänen näkemyksistään. Vastaus saapui
jo muutaman tunnin kuluessa.
”Kiihtyvyys on voinut aiheutua komeetta
maisesta purkaustoiminnasta, mutta ko
meettamaisesta pyrstöstä meillä ei ole todis
tusaineistoa”, Loeb perustelee. ”Spitzer-teles
koopin havainnot rajaavat pois tavallisen
komeettamaisen kaasupurkauksen, ellei se
koostuisi puhtaasta vedestä.”
Hän painottaa myös, että komeettamaisen
ainepurkauksen olisi pitänyt muuttaa kap
paleen pyörähtämisaikaa havaittavasti. Sel
laista muutosta ei havaittu.
Kiihtyvyys myös näkyy jatkuvana eri ai
koina tehdyissä havainnoissa, joten yksittäis
ten törmäyksen tai hajoamisen mahdollisuus
on poissuljettu.
”Ainoa muu mieleen tuleva selitys on, että
’Oumuamuaan kohdistunut lisävoima on pe
räisin auringonvalosta. Jotta se olisi tehokas,
’Oumuamuan pitäisi olla kuin purje, paksuu
deltaan alle millimetrin”, hän summaa.
”Se voisi olla vieraan sivilisaation luoma
valopurje, joka ajelehtii tähtienvälisessä ava
ruudessa. Aurinkokunta törmäsi siihen ai
van kuin laiva törmää valtamerellä ajelehti
vaan poijuun”, Loeb laukaisee täysin vaka
vissaan.
”Purje saattaisi olla lieriön muotoinen tai
sillä voisi olla jokin toinen ontto muoto. Em
me pysty tietämään sitä”, hän jatkaa.
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INNOSTUSTA
JA KRITIIKKIÄ
Harvardissa työskentelevien tutkijoiden te
kemä ehdotus vieraasta älystä havaintojen
selitykseksi on poikkeuksellinen. Se on nos
tattanut niin hiuksia kuin äläkkääkin.
”Reaktio tutkimuspaperiin on ollut todella
suuri. Lähetimme tutkimuksen julkaistavak
si marraskuun alussa. Se hyväksyttiin Astro
physical Journal Letters -julkaisuun vain kol
me päivää myöhemmin”, Loeb kertaa.
Tutkijat eivät vielä tässä vaiheessa valmis
telleet edes lehdistötiedotetta. Artikkelin
ilmestyminen luettavaksi verkossa räjäytti
kuitenkin keskustelun välittömästi otsikoi
hin.
”Olen saanut positiivista palautetta joilta
kin arvostetuilta tähtitieteilijöiltä, kuten
Martin Reesiltä. Olen iloinen, että tutki
muksestamme ollaan innostuneita, mutta
sitä ei kirjoitettu tuosta syystä. Me vain nou
datimme vakiintunutta käytäntöä tieteelli
sessä tutkimuksessa”, Loeb kuvailee.
Avi Loebin työkenttään kuuluu SETI-tut
kimus, jonka piirissä hän on aiemminkin
esittänyt rohkeita spekulaatioita. Ne ovat
saaneet ristiriitaisen vastaanoton.
”En halua sanoa mitään todennäköisyyksiä
’Oumuamuan alkuperälle. Täytyy vain pysyä
tarkoituksenmukaisena ja kerätä lisää havain
toja siitä sekä muista saman tyyppisistä kap
paleista. Nykyisen ja tulevan datan tulkinta
ovat tavoitteitani tulevaisuudessa”, hän toteaa.
LUONNOLLISELLE SELITYKSELLE
RIITTÄÄ PUOLTAJIA
”Spekuloidahan aina voi, mutta eniten ihme
tyttää, että spekulointi on julkaistu tieteelli
sen artikkelin muodossa”, toteaa asteroiditut
kija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta.
”Emme vieläkään toki tiedä, minkälainen
tämä kappale on. Loebin ajatukset ovat speku

Kuvateksti Markolta sen mukaan miten tämä kuva käsitellään ja mihin se sijoitetaan.
Varataan tilaa tänne asti.

Faktaa ja arveluita ’Oumuamuasta
HAVAINTOTIETOA

Rata
Kirkkaus
Väri
Aktiivisuus
Kiihtyvyys

Saapui aurinkokunnan ulkopuolelta
Laski 7–8 tunnin välein noin kymmenesosaan maksimista
Punertava
Ei havaittu komeettamaisia ainepurkauksia
Nopeus kasvoi hiukan, kun kappale matkasi poispäin Auringosta

SUHTEELLISEN VARMAA PÄÄTTELYÄ

Koko ja muoto

Pyöriminen
Pinnan laatu

Mikäli heijastavuus vastaa tyypillistä asteroidia, kappale voi olla
a) noin 200 × 30 × 30 metrin kokoinen pitkula tai b) noin 20 metriä
paksu satametrinen kiekko. Mikäli heijastavuus on hyvin suuri,
riittää c) 60 × 10 × 10 metrin pitkula tai d) 25-metrinen kiekko.
Valokäyrä viittaa pyörimiseen 7–8 tunnin jaksolla.
Purkausten puute viittaa, että kappaleen pinta on kova toisin kuin
komeetoilla.

HATARAA PÄÄTTELYÄ

Kiihtyvyyden syy Pinnalta saattoi vapautua kiihdyttäviä ainepurkauksia, vaikkei
niitä pystytty havaitsemaan.
Kiihtyvyyden syy Toinen mahdollinen kiihdyttäjä on Auringon säteilypaine. Tällöin
kappaleen täytyisi olla erittäin kevyt ja ohut, alle millimetrin
paksuinen. Kalvo olisi hieman käyristynyt.
Lähtöpaikka		’Oumuamuan liikenopeus ja suunta sopivat suhteellisen hyvin
Auringon lähitähdille. Kappale ei siis ehkä tullut kovin kaukaa.
Toisaalta suunta voi hyvin olla sattumaakin.
TÄYTTÄ SPEKULAATIOTA

Alkuperä

Mikäli kiihdyttäjä olisi säteilypaine, ’Oumuamuan on oltava hyvin
ohut. Mikään tuntemamme luonnollinen astrofysiikan prosessi
ei kykene luomaan tällaista kappaletta. Siksi Shmuel Bialy ja Avi
Loeb spekuloivat, että ’Oumuamua voisi olla keinotekoinen ja
että valopurje täsmäisi ohueen kappaleeseen.

”Luonnollinen selitys on todennäköisempi.”
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Kuva Markus Hotakainen

’Oumuamua ei liiku kovaa. Esimerkiksi
kymmenen valovuoden pituinen matka täh
deltä toiselle kestäisi siltä yli 100 000 vuotta.
He arvioivat, että suhteellisen hitaalla no
peudellakin metallikalvosta koostuva purje
selviytyisi ongelmitta jopa matkasta Linnun
radan toiselta puolelta toiselle.
Loeb nostaa esiin myös tähtienvälisten
kappaleiden harvinaisuuden. Ihmiskunnan
seurantamahdollisuudet ovat vielä suhteel
lisen vaatimattomat. Ensimmäisen kohteen
löytyminen jo nyt ei täsmää vallalla oleviin
malleihin niiden yleisyydestä.

Kuva Mark Garlick

Outo, oudompi, ’Oumuamua

latiivisia siinä mielessä, että luonnollinen se
litys on täysin mahdollinen”, hän perustelee.
”Mielestäni kyseessä on todennäköisesti ko
meettamainen kappale, jolla on erilaisia omi
naisuuksia kuin meidän aurinkokuntamme
komeetoilla. Ei tämäkään mikään ihme ole,
koska ’Oumuamua tulee jostain muualta.”
Nasa piti marraskuun lehdistötiedottees
saan komeettamaisia purkauksia todennä
köisimpänä selityksenä kiihtyvyydelle. Pur
kauksissa vapautuvan aineen enimmäismää
rä on kuitenkin rajattu vielä aiempaakin
pienemmäksi. Tulokseen päätyi Spitzer-te
leskoopin havaintoihin perustuva tutkimus,
joka julkaistiin niin ikään marraskuussa.
”Tämä on edelleen kysymysmerkki. En us
ko, että koskaan saadaan varmuutta, mikä
absoluuttinen totuus oli. Emme yksinkertai
sesti saa enää havaintoja kappaleesta”, Gran
vik pohtii.
Hän muistuttaa, että ennen ’Oumuamuan
löytymistä suurin osa tähtien välillä matkaa
vista kappaleista oletettiin ilman muuta ko
meetoiksi. Sellaiset voisivat hyvinkin olla
tulossa ensimmäisiä kertoja tähden läheisyy
teen. Siksi niiden ajateltiin olevan kirkkaita
isoine komapilvineen ja pyrstöineen. Mallien
mukaan asteroideja olisi paljon vähemmän
kuin komeettoja.
”Kukaan ei oikeasti pysty sanomaan, että
Loeb olisi väärässä”, Granvik summaa.
”Voimme kuitenkin sanoa, että luonnollinen
selitys on todennäköisempi.”
”Pitää muistaa, että jos joku olisi lähettänyt
tämän kappaleen meille, sen olisi täytynyt

liikkua avaruudessa vähintään miljoonia
vuosia. Sitä ei olisi lähetetty 50–100 vuotta
sitten, kun maapallolta alkoi levitä radio
lähetyksiä avaruuteen, vaan paljon aikaisem
min.”
PARASTA TODISTUSAINEISTOA
ON TULEVAISUUS
”Jatkossa meidän tulisi etsiä muita tähtien
välisiä kappaleita”, Loeb painottaa.
”Etsintä muistuttaa lempipuuhaani tyttä
rieni kanssa rantalomillani, nimittäin valta
meren rantaan tuomien simpukankuorien
tutkimista. Kaikki simpukankuoret eivät ole
samanlaisia. Vastaavaan tapaan vain pieni
osa tähtienvälisistä kappaleista voi olla tek
nologista romua vierailta sivilisaatioilta.”
Hänen mukaansa pitäisi tutkia kaikkea
mahdollista, jota aurinkokuntaan on tulossa.
Samoin tulisi tutkia sellaisia aurinkokunnan
kappaleita, jotka kiertävät selvästi muista
poikkeavilla radoilla. Esimerkiksi lähiohi
tukset Jupiterista ovat saattaneet muinoin
vangita aurinkokuntaan kauempaa tulleita
kappaleita.
”On jännittävää elää aikana, jolloin meillä
on käytössä teknologiaa todisteiden etsimi
seksi vieraista sivilisaatioista. ’Oumuamuaan
liittyvä aineisto ei ole ratkaisevaa, mutta se
on kiinnostavaa”, Loeb kommentoi.

’Oumuamua ohittaa ensi vuonna Satur
nuksen rataetäisyyden. Sen jälkeen kappale
loittonee meistä noin 5,5 Maa–Aurinko-etäi
syyden verran vuosittain.
Loebin mielestä ’Oumuamuan tutkiminen
on vielä mahdollisuuksien rajoissa. Erikois
valmisteinen luotain voisi vielä tavoittaa vie
railijan vuosikymmenen tai kahden kuluttua
laukaisemisestaan.
” ’Oumuamuan poistuminen kokonaan
aurinkokuntamme läheisyydestä vaatii tu
hansia vuosia. Ohilento jää mahdollisuudek
si, mikäli kehitämme uusia teknologioita
nopeampaan avaruusmatkailuun seuraavien
vuosikymmenten aikana”, Loeb toteaa.
”Muutaman vuoden kuluessa LSST-teles
kooppi tulee käyttöön. Se tulee olemaan pal
jon nykyisiä herkempi ’Oumuamuan kaltais
ten kohteiden havaitsemiselle”, hän jatkaa.
Jättiläisteleskooppi skannaa laajalti koko
taivasta. ”LSST:n pitäisi löytää useita
’Oumuamuan kaltaisia kappaleita ensimmäi
senä toimintavuotenaan. Mikäli se ei löydä
niitä, tiedämme ’Oumuamuan olevan eri
koistapaus. Silloin meidän täytyy lähteä jah
taamaan vierastamme, jotta voimme selvit
tää sen alkuperän”, päättää Loeb. ●

Kuva LSST

”Ensi vuosikymmenellä valmistuu LSST-teleskooppi, joka alkaa löytää
tähtienvälisiä kappaleita. Se on etsintäkone niitä varten,
mikäli niitä on paljon”, Mikael Granvik ennustaa.
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