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Työn tarkoituksena oli selvittää, onko auringolla mahdollisesti vaikutusta suuriin, 

yli 7 magnitudin, maanjäristyksiin. Työssä käsiteltiin kokonaisuutena prosessi, 

joka kulkee auringosta maahan. Tilastollisessa osiossa arvioitiin geomagneettisten 

myrskyjen ja suurten (M7+) maanjäristysten ajallinen korrelaatio. 

Opinnäyte on kvantitatiivinen tutkimus, jonka pohjana käytetään luonnontieteiden 

kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tilastollisen tarkastelun materiaalina käytettiin 

GOES-satelliitin tuottamaa dataa maan magneettikentästä, USGS:n aineistoa 

maanjäristyksistä vuosilta 1996–2018 sekä Kakiokan magneettisen observatorion 

dataa maan sähkökentästä. 

Kirjallisuuden perusteella voidaan olettaa, että magneettikentän ja avaruussään 

muutoksilla on maan virtapiirin kautta yhteys suuriin maanjäristyksiin.  

Osoittautuu, että geomagneettisilla myrskyillä saattaa olla vaikutus suurten maan-

järistysten esiintyvyyteen, mikäli siirrosalueen stressitila on noin 98 % kriittisestä 

pisteestä.  
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The purpose of this thesis was to research if the sun has an effect on earthquakes 

of over 7 magnitude. This thesis covered the process from the sun to the earth in 

its entirety. In the statistical section correlation between geomagnetic storms and 

M7+ earthquakes were estimated.  

The thesis is a quantitative report that is based on scientific literature and research. 

As material for the quantitative section, data of the earth’s magnetic field from the 

GOES satellite, USGS earthquake data from 1996-2018 and the Kakioka magnetic 

observatory’s data of the earth’s geoelectric field was used. 

Based on the literature, it can be assumed that changes in the magnetic field and 

space weather have a connection on large earthquakes through the earth’s electric 

circuit.  

It turns out that geomagnetic storms may have an impact on earthquake occur-

rence if the stress state of a fault zone is approximately 98% of the critical point. 
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1  JOHDANTO 

Ensimmäiseksi täytyy todeta, että magneettikentän häiriöt eivät aiheuta maanjäris-

tyksiä. Geologiset prosessit aiheuttavat tilanteen, jossa järistys on paikallisen geo-

logisen profiilin huomioon ottaen mahdollinen. Kysymykseksi muotoutuukin, 

voivatko magneettikentän ilmiöt aikaistaa maanjäristyksiä ja mikä mekanismi sen 

taustalla olisi? 

Auringon ja maan yhteys on monimutkainen ja käsittää aurinkotuulen, ionosfäärin 

ja maan. Maanjäristysten ja auringon yhteyttä on tutkittu paljon, mutta yleensä 

tarkastellen vain yhtä ainoaa suurta maanjäristystä ja magneettikentän tai iono-

sfäärin anomalioita. Esimerkiksi Liu et al. (2010) yhdisti Sumatran 9,3 magnitu-

din järistyksen pieneen geomagneettiseen myrskyyn, joka tapahtui 13.12.2004 eli 

13 päivää ennen järistystä. Aiempien tutkimusten, kuten esimerkiksi (Han, Y. et 

al. 2004) ja (Zolotov, O. V et al. 2010), perusteella voidaan esittää, että magneet-

tiset myrskyt aiheuttavat magneettikentän anomalioita ja pyörrevirtoja siirroslin-

joissa. Pyörrevirrat kuumentavat kiviä siirroksissa ja näin ollen pienentävät kivien 

leikkausvoiman vastusta tai staattista kitkarajaa.  

Aihe on hyvin ajankohtainen, koska esimerkiksi Kiina lähetti helmikuussa 2018 

satelliitin tutkimaan yhteyksiä elektromagneettisten häiriöiden ja maanjäristysten 

välillä (ROMA 2018). Myös NASA on kiinnostunut järistyksistä, koska marras-

kuussa Mars planeetalle perille pääsevä InSight laskeutuja tutkii marsjäristyksiä 

(NASA 2018). 

Työssä esitellään aiheen kirjallisuutta ja aikaisempien tutkimusten perusteella saa-

tuja tuloksia. Käsittelemme geomagneettisen myrskyn komponentit sekä magneet-

tikenttien periaatteet. Tämän jälkeen tarkastelemme maan virtapiiriä kokonaisuu-

tena. 

Tutkimuksellinen osio perustuu NOAAn GOES satelliitin keräämälle datalle 

maan magneettikentän vaihteluista, sekä USGS:n maanjäristys datalle. Käytössä 

on myös NOAAn raportteja geomagneettisista ilmiöistä. Tarkkailussa oleva mag-

neettikentän komponentti on Hp. Komponentit Hn ja He jätetään huomiotta. Ka-
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kiokan magneettisen observatorion dataa käytetään tutkimuksessa selvittämään, 

onko geomagneettisilla myrskyillä ja geomagneettisesti indusoidun virran yhtey-

dellä merkitystä maanjäristyksiin. Tutkitaan, onko edellä mainituilla ajallista kor-

relaatiota, joka kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimuksien perusteella voidaan 

odottaa olevan. 
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2 TUTKIMUSLAITOKSET 

Tässä osiossa esitellään lyhyesti organisaatiot sekä niiden käyttämät välineet, joita 

tässä työssä hyödynnetään. 

2.1 NOAA 

Noaa eli National Oceanic and Atmospheric Administration on yhdysvaltalainen 

tutkimusorganisaatio, jonka tutkimus sisältää kaikkea auringon pinnan ja meren 

pohjan väliltä. NOAA tuottaa sääennusteita maapallolle ja lähiavaruuteen. NOAA 

ja NASA tekevät läheistä yhteistyötä, koska heillä on yhteisiä satelliitteja. 

(NOAA) 

2.1.1 GOES 

Vuodesta 1975 lähtien NOAAn ja NASAn käyttämät Geostationary Operational 

Environmental Satellites (GOES)-satelliitit, jotka sijaitsevat noin 6,6 maapallon 

säteen etäisyydellä maapallon keskustassa, ovat tutkineet maan magneettikenttää 

ja sen muutoksia. Yleensä satelliitteja on toiminnassa samanaikaisesti kaksi. 

GOES itäinen sijaitsee Yhdysvaltojen itärannikolla ja GOES läntinen vastaavasti 

länsirannikolla. (NOAA 2018) 

GOES-magnetometrin dataa käytetään magneettikentän mallinnuksissa ja ava-

ruussään ennustamiseen. Magneettikentän mittaukset voivat myös osoittaa ajan-

kohdan, jolloin aurinkotuuli on työntänyt magnetosfäärin rajapinnan, magneto-

paussin, geosynkronisen radan sisäpuolelle. (NOAA 2018) 

GOES-satelliitin data esitetään yleensä komponenteilla He, Hn, Hp ja Ht. Ne ovat 

magneettikentän vektorikomponentteja. Hp osoittaa pohjoiseen ja on kohtisuoras-

sa maan ratatason suhteen. He on kohtisuorassa Hp ja Hn kanssa sekä osoittaa 

kohti maata. Hn on kohtisuorassa Hp ja Hn kanssa ja osoitaa itään. Hp on myös 

käytännössä sama kuin kokonaiskenttävektori Ht. (NOAA 2018) 

Kuvaajien alalaidassa on esitetty kirjaimet N ja M, jotka tarkoittavat keskipäivää 

ja keskiyötä paikallista aikaa. Kuvaajien mitta-asteikko on 0–200 nanoteslaa. Yli 
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tai alle asteikon arvojen menevät mittaukset esitetään punaisilla numeroilla. 

(NOAA 2018) 

2.2 USGS 

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus listaa, tutkii ja raportoi maanjäristyksistä 

globaalisti. USGS pyrkii myös selvittämään keinoja hälyttää asukkaita tulevista 

järistyksistä. (USGS 2018) 

Myös USGS tutkii geomagneettisten anomalioiden ja maanjäristysten yhteyttä. 

Berkeleyn yliopisto on asentanut mittalaitteita San Andreasin siirrokselle havait-

semaan muutoksia sähkömagneettisessa kentässä. (USGS 2018) 

USGS on viime vuosina alkanut lisätä tutkimusta maavirroista sekä maan resistii-

visyydestä. Kalifornian yliopisto on asentanut asemia maavirtojen tutkimusta var-

ten, jotta resistiivisyyden muutoksia ennen maanjäristyksiä voitaisiin tarkkailla. 

(USGS 2018) 

2.3 Kakiokan magneettinen observatorio 

Observatorio suorittaa geomagneettisia-, geosähköisiä ja ilmakehän sähkökentän 

mittauksia sekä niihin liittyvää tutkimusta.  

Vuonna 1973 Kakioka oli yksi neljästä laitoksesta, jolle annettiin tehtäväksi mita-

ta Dst-indeksiä, joka kuvaa päiväntasaajan rengasvirran voimakkuutta. Kakioka 

on myös Japanin ainoa magneettisten laitteiden kalibroija ja standardoija. (Kakio-

ka Magnetic Observatory 2018) 
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3 GEOMAGNEETTISET MYRSKYT 

Geomagneettinen aktiivisuus havaitaan maapallolla usein varsinkin suurten tapah-

tumien kuten koronanpurkausten, soihtujen ja magneettisten filamenttipurkausten 

jälkeen. Tapahtumat lähettävät maata kohti varautuneita hiukkasia aurinkotuulen 

mukana magneettikentän saattelemana. Auringon aktiivisuutta mitataan ja tark-

kaillaan useilla satelliiteilla ja observatorioilla, jotta voitaisiin arvioida riskit mm 

satelliiteille, sähköverkolle ja sähköjärjestelmille. Kuvassa 1 esitetään esimerkki 

geomagneettisesta myrskystä GOES-satelliitin kuvaamana. 

 

Kuva 1. Geomagneettinen myrsky (NOAA 2018). 

Auringonpilkkusyklin maksimin aikana hallitseva magneettisia myrskyjä aiheut-

tava ilmiö on koronanmassapurkaukset. Kaksi rakennetta on erityisen tärkeitä 

myrskyjen muodostumiselle. Nämä ovat interplanetaarisen magnettikentän eteläi-

nen komponentti (IMFe) sekä itse koronan purkaustuote. (Akasofu 1981)  

Myrskyn alkuvaihe aiheutuu plasman dynaamisen paineen kasvusta, joka johtuu 

tiheyden ja nopeuden kasvusta iskurintamalla ja sen takana (Kuva 2). Päävaiheen 

saa aikaan eteläinen IMF. Jos kentät ovat eteläisiä niin magnetopaussissa kuin au-
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ringon tuotteella, voi seurata kaksivaiheinen myrsky, jolloin myrskyn voimakkuus 

on mahdollisesti suurempi. (Akasofu 1981; Moon 2011)  

 

 

Kuva 2. Maan magneettikenttä (UTU 2018). 

Auringonpilkkusyklin minimin aikana suurinopeuksiset virtaukset koronan au-

koista hallitsevat interplanetaarista aktiivisuutta. Korkean tiheyden omaavat hitaat 

virrat painavat maan magnetosfääriä, joka on tällöin myrskyn alkuvaihe. (Moon 

2011; Chapman 1940; Cane 1997) 

3.1 Alimyrskyt 

Magnetosfäärin alimyrskyt voidaan ajatella prosessina, jossa aurinkotuulen ener-

giaa hetkellisesti kerääntyy ja sitten vapautuu magnetosfääristä. Energia muodos-

tuu pääasiassa päiväpuolella aurinkotuulen ja maan magneettikentän kohdatessa, 

jolloin magneettiset kenttälinjat menevät poikki ja jälleen yhtyvät. Tästä pur-

kausenergiasta osa varastoituu pyrstöön. Alimyrsky voidaan kuvailla kolmella 

vaiheella, joita ovat varastoituminen eli kasvuvaihe, puhkeamisvaihe sekä laajen-

tumisvaihe. Puhkeamis- ja laajentumisvaiheessa varastoitunut energia purkautuu. 
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Myrskyn alun voi helposti havaita revontulina sekä geomagneettisissa observato-

rioissa mm. geomagneettisesti indusoidun virran kasvuna. (Russel 1972) 

3.2 Magneettivuo 

Tutkimus auringon magneettikentästä (Lockwood et al. 1999) osoitti, että aurin-

gon magneettivuo, jonka voidaan sanoa tarkoittavan magnetismin määrää, on kas-

vanut 1900-luvulta yli kaksinkertaiseksi tultaessa 2000-luvulle.  

  

 

Kuva 3. Magneettivuo auringosta. (Lockwood 2013) 

Kuvan 3 kuvaajan sininen paksu viiva esittää mittausdatan perusteella muodostet-

tua käyrää. Harmaa osuus on laskettu aa-indeksistä, joka kuvaa geomagneettista 

aktiivisuutta.  

Shepherd et al. (2014) analysoivat auringonpilkku- ja magneettista sykliä, minkä 

perusteella he tekivät ennusteen tulevasta aktiivisuudesta. Tulosten mukaan aurin-

gon aktiivisuus tulee syklistä 25 lähtien laskemaan huomattavasti. Useat tutki-

mukset (Abdussamatov 2013; Usoskin et al. 2014) ovat päätyneet tulokseen, jon-

ka mukaan 2000-lukua voidaan kutsua maan moderniksi maksimiksi auringon ak-
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tiivisuuden johdosta. Tämän aktiivisuuden odotetaan kuitenkin tulevina vuosina 

vähenevän selvästi. 
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4 MAAN VIRTAPIIRI 

Globaali virtapiiri yhdistää sähkökentän sekä virran alemmassa ilmakehässä, io-

nosfäärissä ja magnetosfäärissa. Nämä muodostavat valtavan kondensaattorin, jo-

ka latautuu ukkosten toimesta usean sadantuhannen voltin potentiaaliin, kuljettaen 

pystysuoran virran ilmakehän pylväsvastuksen läpi. Vaakatason virta kulkeutuu 

vapaasti erittäin johtavaa maanpintaa pitkin ja ionosfäärissä.   

Ilmakehän eri alueet, mukaan lukien ionosfääri ja magnetosfääri, ovat sähkömag-

neettisesti linkittyneet (Harrison 2003). Yhdessä auringon magneettikentän ja au-

rinkotuulen kanssa maapallon komponentit luovat sähkövirtoja. Maanpinnalla 

nämä virrat aiheuttavat huojuntaa magneettikentässä. Huojunta, joka läpäisee 

maan pinnan, indusoi virran I joka kuvassa 4 esitetään komponentilla GIC eli 

geomagneettisesti indusoitu virta. Tämä tuottaa maan magneettikentän B kanssa, 

joka kuvassa 4 on esitetty magneettisina kenttälinjoina, sähkömagneettisen voi-

man, Lorentzin voiman.   

 

Kuva 4. Maapallon virtapiiri (Kuva: National Science Foundation) 
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Ukkosmyrskyssä virrat kulkevat ukkospilvistä ylös ionosfääriin. Tämä virta leviää 

planeetan ympäri iono- ja magnetosfäärissä geomagneettisia kenttälinjoja pitkin 

toiselle pallonpuoliskolle. Muutokset interplanetaarisessa- tai ilmakehän ympäris-

tössä, kuten aurinkotuulessa tai auringon magneettikentän voimakkuudessa, saa-

vat aikaan vaihteluita sähkönjohtavuudessa, ilmakehän virrassa sekä sähkökentäs-

sä. (Siingh 2007) 

Auringon aktiivisuuden vaihtelut aiheuttavat muutoksia aurinkotuuleen. Tämä 

voidaan liittää muutoksiin stratosfäärissä ja troposfäärissä, johtaen virrantiheyden 

muutoksiin globaalissa sähköpiirissä ionosfääristä maahan. (Dorman 2013) 

4.1 Virtapiirin generaattorit 

Klassiseen malliin globaalista virtapiiristä kuuluu ainoastaan yksi generaattori, 

ukkoset. Nykyään tiedetään, että ukkoset eivät yksin pysty ylläpitämään ionosfää-

rin ~250 kV potentiaalia vaan tarvitaan vähintään kaksi muuta generaattoria. 

(Anisimov 2003, 2008) 

Globaalin sähköpiirin sähkökenttien ja virtojen päälähteitä auringon lisäksi ovat 

ukkoset troposfäärissä, ionosfäärin dynamo ja magnetosfäärin dynamo. Ionosfää-

rin dynamon tekevät paikallisten voimien lisäksi alemmasta ilmakehästä nousevat 

vuorovesivoimat. Nämä vuorovesivoimat tuottavat ionosfääriin vaakatason poten-

tiaalieron, joka on 5–15 kV sekä noin 105 A. Magnetosfäärin dynamoa ajavat au-

rinkotuulen ja maan magneettikentän vuorovaikutus. (Siingh, D., 2007) 

Aurinkotuulen ja maan magneettikentän pyrstön dynaamisten prosessien aiheut-

tama kuorma magnetosfäärille kulkeutuu lopuksi ionosfääriin ja ylempään ilma-

kehään. Virtaukset kulkevat geomagneettisia kenttälinjoja pitkin ionosfääriin aa-

mupuolella ja ylös magnetosfääriin iltapuolella. Magnetosfääri muuttaa aurinko-

tuulen kineettisen energian sähköenergiaksi, joka kuormittaa ionosfääriä. (Stran-

geway et al. 2001)  

Maan virtapiirille on pyritty löytämään kuvaus, joka kattaisi kaikki sen kytkeyty-

neet alueet, mutta aiheen monimutkaisuuden takia sitä ei ole vielä keksitty. Maka-
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rova (1998) on pyrkinyt tuottamaan mallin, joka vastaisi virtapiirin kaikkiin osioi-

hin (Kuva 5).  

 

Kuva 5. Maapallon virtapiiri (Makarova et al. 1998). 

Kuvan 5 virtapiirissä olevat generaattorit: ε1 ulkoinen generaattori ts. aurinkotuuli 

sekä maan ja auringon magneettikenttä, ε2 troposfäärin generaattori ja ε3 maapal-

lon sisäinen generaattori. (Makarova 1998) 

Vaihtoehtoisia virtapiirimalleja on useita, koska mekanismia ei vielä tunneta kun-

nolla. Singh et al., (2011) ehdottaa virtapiiriksi kuvan 6 mukaista mallia. 
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Kuva 6. Maapallon virtapiiri (Singh et al. 2011). 
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5 AIHEESEEN LIITTYVÄÄ TUTKIMUSTA 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksia, jotka liittyvät maaperän sähkönjohtavuu-

teen ja sähkön avulla aiheutettuihin maanjäristyksiin. 

5.1 Maanjäristysten stimulointi 

Vuosina 1983–1989 Venäjän Tiedeakatemian tutkijat tekivät suuren määrän vir-

ran injektointitestejä (Tarasov 1999), joissa käytettiin noin viiden kilometrin mit-

taista dipolia Bishkekin tutkimusasemalla Pohjoisessa Tien Shanissa.  

 

Kuva 7. MHD generaattori (Cyr et al. 2010). 

Testeissä käytettiin pulssitettua magnetohydrodynaamista generaattoria (Kuva 7), 

jolla voidaan tuottaa 2800 A ja 1350 V enintään 12,1 sekunnin ajan, toisin sanoen 

jopa 23 MJ energiaa. Generaattorilla suoritettiin kokonaisuudessaan 128 ajoa. 

Työryhmä havaitsi, että virran syöttöpisteestä 150 km säteellä maanjäristysmäärät 

kasvoivat selvästi suhteessa taustajäristyksiin ennen generaattorin käynnistystä 

(Kuva 8). (Tarasov 1999) 
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Kuva 8. Maanjäristysjakauma (Tarasov 1999). 

Kuvassa 8 esitetään maanjäristysten jakautuminen suhteessa aikaan ennen ja jäl-

keen generaattorin käynnistyksen. Alkaen vasemmalta ylhäältä (a) esittää koko 

Pohjois-Tien Shanin aluetta, (b) on pohjoinen alue, (c) eteläinen, (d) on koko alu-

een tapahtumat mutta vain ne, jotka ylittävät M5 ja ovat maksimissaan 5 km sy-

vyydellä, (e) pohjoinen, (f) eteläinen (Tarasov 1999). 

Tutkimusryhmän tulokset osoittavat, että 2–6 päivää sähkömagneettisten pulssien 

jälkeen maanjäristysmäärät lisääntyivät kaikilla maanjäristysvoimakkuuksilla. 

Pulssien syöttö alkoi hetkellä 0 (Tarasov 1999). 

Bishkekin testeistä tehdyn laboratorioanalyysin (Novikov 2017) perusteella tut-

kimusryhmä päätteli, että maanjäristysten sähköinen laukaisu on mahdollista siir-

rosalueen leikkausjännityksen ollessa 98–99% kriittisestä pisteestä. Yhdeksi syyk-

si he arvelevat fluidien vaeltavan sähkömagneettisesti stimuloimalla siirrosalueel-

le, ja siten muuttavan siirroksen ominaisuuksia. 
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5.2 Siirrosalueen resistiivisyys 

Pohjois-Anatolian siirrokselle Ganoksen alueelle tehdyt sähköisen vastuksen tut-

kimukset (Karas 2017) ovat osoittaneet, että siirrosalueilla sijaitsee siirroslinjaa 

pitkin kulkeva alue, jossa maa-aineksen resistiivisyys on noin 1 ohmimetri kun 

ympäröivällä alueella resistiivisyys nousee yli 300 ohmimetriin. Kuvassa 9 on vä-

rein esitetty siirrosalueen eri resistiivisyydet. Mallinnuksen alue on kuvan mukai-

sesti kolme kilometriä syvyydeltään ja leveydeltään. Punainen tarkoittaa pienintä 

resistiivisyyttä eli 1 ohmimetri. Sinisellä kuvatulla alueella resistiivisyys kasvaa 

100 ohmimetristä 300 ohmimetriin siirryttäessä etäämmälle siirrosalueen keskuk-

sesta. Oranssilla, vaalenapunaisella ja keltaisella alueella maan resistiivyys nousee 

tasaisesti punaisen alueen 1 ohmimetristä kohti vihreän alueen 30 ohmimetriä. 

 

Kuva 9. Resistiivisyyden mallinnus (Karas 2017) 

Myös San Andreasin siirroksella tehdyn tutkimuksen (Unsworth 2000) tulokset 

vastaavat Ganoksen siirroksen mallinnuksia. 

5.3 Geomagneettisesti indusoitunut virta 

GIC, kuten muutkin sähköiset ilmiöt, valitsevat vähimmän vastuksen reitin. Edellä 

mainituilla maan resistiivisyyseroilla saattaa olla samantapaisia vaikutuksia kuin 
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ihmisten tekemillä rakennelmilla, joihin indusoituu virta geomagneettisten myrs-

kyjen aikana. (Kuo et al. 2011) 

Stesky (1974) ja Han et al. (2004) osoittivat, että geomagneettisten myrskyjen ai-

heuttamat pyörrevirrat voivat kuumentaa kiviä siirros tasossa ja pienentää siirrok-

sen leikkausvoiman vastusta tai staattista kitkarajaa. 
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6 ANALYYSI 

Tähän osuuteen työstä on rajattu vuosilta 1996–2018 maanjäristykset, jotka ovat 

voimakkuudeltaan ≥M7 ja syvyydellä 0–300 km. Kokonaisuudessaan tämä tekee 

301 maanjäristystä. Maanjäristysdata on haettu USGS:n datahaulla. 

Vertailukohtana on käytössä GOES-satelliittien tuottama data geomagneettisista 

myrskyistä, jotka ne keräävät omilla lukituilla kiertoradoillaan. Tarkastelussa on 

ainoastaan magneettikentän komponentti Hp, joka on kohtisuorassa maan ratata-

soon nähden. Muut komponentit Hn ja He jätetään huomiotta, koska niiden käsit-

tely osoittautui mahdottomaksi johtuen ladattavasta datamäärästä. 

Kakiokan magneettisen observatorion data maan sähkökentästä on myös käytössä 

yhtenä havaintovälineenä.  

Analyysissä tarkastellaan, onko suurilla järistyksillä ja geomagneettisilla myrs-

kyillä ajallista korrelaatiota, toisin sanoen tapahtuvatko järistykset myrskyjen jäl-

keen ja millä aikajänteellä. Kirjallisuus ja aikaisemmat tutkimukset indikoivat yh-

teyttä järistysten ja geomagneettisten anomalioiden välillä. 

6.1 Esimerkkejä 

Tässä osiossa esittelen pari tapahtumaa, josta ensimmäiseen voidaan liittää kolme 

järistystä. Toinen tapahtuma koskee viimeisintä järistystä, joka tämän työn teke-

misen aikana ilmaantui, ja josta Kakiokan observatorio on julkaissut dataa. 

6.1.1 Elokuu 2010 

Kuvan 10 myrsky aiheutui koronanmassapurkauksesta, sekä 1.8.2010 tapahtu-

neesta soihtupurkauksesta. Geomagneettinen kenttä kehittyi ensin aktiiviseksi 

2.8.2010, minkä jälkeen seurasi äkillinen magneettinen impulssi. Myrsky jatkui 

aina 6.8.2010 asti, jolloin kenttä rauhoittui. 
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Kuva 10. Geomagneettinen myrsky 3.8.2010 (NOAA 2018) 

Kakiokan magneettisen observatorion tuottaman datan perusteella (Kuva 11) 

voimme havaita auringon purkausten aiheuttaneen maan sähkökentässä (geoelect-

ric field) selviä muutoksia. 

 

Kuva 11. Maan sähkökenttä 1–10.8.2010 (Kakioka Magnetic Observatory 2018). 

Maanjäristykset, joita oli kolme kappaletta, tapahtuivat 4.8., 10.8. ja 12.8. Niiden 

voimakkuudet olivat M7 Papua-Uusi-Guineassa, M7,3 Vanuatulla ja M7,1 Ecu-

adorissa. Järistyskeskukset olivat syvyyksillä 44, 25 ja 206 kilometriä. 

 

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/
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6.1.2 Elokuu 2018 

Elokuussa 2018 oli kaksi suurta maanjäristystä syvyydellä 0–300 kilometriä. En-

simmäinen tapahtui 21.8, oli voimakkuudeltaan M7,3. Tapahtuma paikkana oli 

Venezuela syvyydellä 147 kilometriä.  

 

Kuva 12. Geomagneettinen myrsky 19.8.2018 (ftp://ftp.swpc.noaa.gov) 

Myrskyn (Kuva 12) sai aikaan hidas, tiheä virta koronan aukosta. Sama virtaus, 

koska auringon kiertoaika on 25 päivää, sai aikaan geomagneettisen myrskyn 

myös 24.7.2018 mutta tuolloin ei (M7+) -maanjäristystä tapahtunut. 

Toinen maanjäristys tapahtui 29.8.2018 Uudessa-Kaledoniassa voimakkuudeltaan 

M7,1 syvyydellä 21,4 kilometriä. Järistystä edeltänyt (Kuva 13) myrsky johtui 

pääosin koronanmassapurkauksesta, joka osui maapallon kenttään 25.–26.8.2018. 

Koronanmassapurkaus oli suhteellisen heikko, mikä oli odotettavissa ottaen huo-

mioon auringon tämän hetkisen syklivaiheen. 

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/
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Kuva 13. Geomagneettinen myrsky 25.8.2018 (NOAA 2018) 

 

 

Kuva 14. Maan sähkökenttä 21–31.8.2018 (Kakioka Magnetic Observatory 2018) 

Kuvassa 14 Kakiokan observatoriolla havaittu impulssi maan sähkökentän mit-

tauksissa. 

6.2 Tilastollinen tarkastelu 

Tässä osiossa tutkitaan mahdollista ajallista korrelaatiota myrskyjen ja maanjäris-

tysten välillä. Kriteerit järistyksille sekä datalähteille on kerrottu kappaleen 5 

alussa. Tutkitut maanjäristykset jakaantuivat kuvan 15 mukaisesti. 

 

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/
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Kuva 15 Maanjäristysten esiintyvyys 

Kuvassa 15 on esitetty (M7+) -maanjäristysten esiintyvyys geomagneettisten 

myrskyjen jälkeen. Järistyksistä 64 % on tapahtunut kuuden seuraavan päivän ai-

kana geomagneettisesta anomaliasta.  

 

Kuva 16 (M7+) -maanjäristykset 1900–2018 
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Kuva 16 esittää (M7+) -maanjäristysten määrää vuosien 1900–2018 välillä. Tren-

diviiva on Excelillä tuotettu ja kuvaa kasvanutta (M7+) -maanjäristys määrää tar-

kasteltavalla jaksolla. Verratessamme kuvan 16 tietoja kuvan 17 kuvaajaan, 

voimme havaita sekä magnetismin että maanjäristysten määrässä kasvua 1900-

luvulta 2000-luvulle. 

 

Kuva 17. Magneettivuo auringosta. (Lockwood 2013). 

Yakovchouk et al. (2012) laskivat geomagneettisten myrskyjen vuosittaiseksi 

keskiarvoksi 24 kappaletta vuodessa aikajaksolla 1932–2009. Samalla aikavälillä 

(M7+) -maanjäristyksiä tapahtui keskiarvolla 13 kappaletta vuodessa. Geomag-

neettisia myrskyjä on ylimäärin suhteessa maanjäristyksiin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Magnetismin määrä auringosta on lisääntynyt 1900-luvun alusta. Tällä muutoksel-

la on monenlaisia vaikutuksia maapallolla ja sen ympäristössä, joista yksi saattaa 

olla maanjäristykset. Maapallo ja sen ilmakehän eri kerrokset, mukaan lukien 

magneettikenttä, on sähkömagneettisessa yhteydessä aurinkoon. Vaikuttaa siltä, 

että geomagneettisilla myrskyillä, jotka johtuvat auringosta, on maapallon virta-

piirin kautta jonkin asteinen yhteys suuriin (M7+) -maanjäristyksiin.  

On kuitenkin otettava huomioon, että geomagneettisia myrskyjä on ylimäärin toi-

sin sanoen geomagneettisen myrskyn jälkeen ei aina tule suurta maanjäristystä, 

mutta suuri maanjäristys näyttäisi tulevan aina geomagneettisen myrskyn jälkeen. 

Voidaanko ylimäärä selittää, mikäli niiden välillä on yhteys, siirrosalueen stressi-

tilalla, joka ei aina ole lähellä kriittistä pistettä? 

Kakiokan mittaukset eivät olleet yksiselitteisiä toisin sanoen kaikkien geomag-

neettisten myrskyjen jälkeen ei tullut merkitsevää muutosta Kakiokan maan säh-

kökentän mittauksissa.  

Mikäli nojataan ainoastaan tilastolliseen vertailuun, näyttäisi korrelaatio osoitta-

van ilmiön olevan todellinen. Aiheen monimutkaisuuden ja laajuuden vuoksi sekä 

ottaen huomioon käytettävissä olleen datan rajallisuus on kuitenkin mahdoton 

tehdä lopullisia johtopäätöksiä.  
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8 POHDINTA 

 

Koska aihe on monimutkainen ja kytköksissä muihin ilmiöihin, työ on pyritty te-

kemään mahdollisimman suoraviivaisesti. Tämän takia käsiteltyjä aihealueita on 

tiivistetty, varsinkin ensimmäisenä olevaa geomagneettisten myrskyjen osuutta. 

On myös jouduttu rajaamaan joitakin aiheelle oleellisia osa-alueita työn ulkopuo-

lelle. Näistä yksi on reologia, joka tutkii fluidien viskositeettia. Myös eri virtaus-

elementtejä maapallon ympärillä on jätetty käsittelemättä, kuten muun muassa 

rengasvirrat, Birkelandin virrat sekä Van Allenin vyöhykkeet. Työn ulkopuolelle 

jätetyistä mielenkiintoisin olisi ollut Flux Transfer Event eli FTE-ilmiö, joka on 

maan ja auringon magneettikenttien välinen tapahtuma. 

Alkuperäinen tarkoitus käsitellä observatorioiden data kokonaisuudessaan koneel-

le ladattuna osoittautui mahdottomaksi, koska yhden kuukauden datamäärän käsit-

telyyn geomagneettisista myrskyistä kului kolme tuntia. Tämä johtui siitä, että 

data oli muunnettava csv-muodosta laskentataulukoksi. Siitä syystä geomagneetti-

set komponentit Hn ja He on jätetty kokonaan käsittelemättä.  

Muiden observatorioiden, kuten Tromsön observatorion mittaukset geomagneetti-

sesti indusoituneesta virrasta, sekä Kakiokan ilmakehän sähkökentän mittausten 

huomioiminen olisi antanut paremman kuvan myrskyjen vaikutuksesta eri sähkö-

kenttiin.  

Vie vielä vuosia, ennen kuin kunnollista dataa Kiinan ja NASAn tutkimuksista 

saadaan julki. Vasta sitten ehkä selviää, onko kyse sattumasta, että suuret järistyk-

set seuraavat magneettikentän anomalioita, vai pitääkö kirjallisuudessa ja tutki-

muksissa tehdyt aiemmat oletukset auringon vaikutuksesta maanjäristyksiin glo-

baalin virtapiirin kautta pintansa. 
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