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Lumikki ja seitsemän kääpiöplaneettaa 

Kun kääpiöplaneetta 2007 OR10 löydettiin kaukaa Neptunuksen radan takaa Kuiperin 
vyöhykkeeltä, se näytti hyvin kirkkaalta. Professori Michael Brown, yksi  löydön tekijöistä 
Caltech’ista (California Institute of Technology) ajatteli, että se saattaisi olla kääpiöplaneetta 
Haumeasta irronnut valkoinen vesijään lohkare.  Niinpä löydölle lankesi kuin luonnostaan 
lempinimi Snow White, Lumikki, koska seitsemän kääpiöplaneettaa oli siihen mennessä jo 
löydetty.1    

Tarkemmin tutkittaessa huomattiin kuitenkin, ettei tämä kaukainen kappale ollutkaan 
valkoinen, vaan yksi punaisimmista Kuiperin vyöhykkeen objekteista. Punaisuus saattoi 
johtua sen pinnalla olevasta metaanista, joka jäätyneenä kylläkin heijasti valoa, ja joka olisi 
jäänne häviävästä ilmakehästä. Vielä tarkempia tutkimuksia sekä virallista nimeä 
odoteltaessa lempinimi Snow White jäi käyttöön.   

Kun tutkimuksia myöhemmin  jatkettiin, tuli yllätys: Snow White kirkastui. Sen pinnalle 
huomattiin ilmestyneen vesijäätä,  jonka vesi kumpusi pallon sisältä vulkaanisen purkauksen 
tapaan.  Ulkonaisesti  tämä kohde muistutti  ehkä eniten ensimmäisenä löydettyä 
kääpiöplaneetta Quaoaria, vaikkakin sen etäisyys auringosta sekä radan muoto olivat hyvin 
samanlaiset kuin kääpiöplaneetta Erisillä.  

Kun alkuinnostuksen jälkeen – ennen uusimpia havaintoja - kohde vaikutti hyvin 
tavanomaiselta, ei siitä juuri levinnyt uutisiakaan. Sääpartituureihin2 uusi kiertolainen 
huomattiin liittää vasta lokakuussa 2012, vaikka se oli löydetty jo viisi vuotta aikaisemmin. 

 

Eteerinen laatu Quaoarin malliin 

Laajennetussa luonnontieteessä on käynyt selväksi, että Quaoarin eteerinen laatu on 
maaelementti3  ja sen konstellaatiot 4 muiden aurinkokuntamme kiertolaisten kanssa 
aiheuttavat Maan ilmakehässä kylmenemistä.  Niinpä Snow Whiten hypoteettiseksi laaduksi 
valittiin myös maaelementti.  

Tämänkin kiertolaisen vaikutusten pitäisi tuntua erityisesti Lapissa ja Kuusamossa, varsinkin 
talvella ja öisin. Lisäksi sen pitäisi vaikuttaa erityisen kylmentävästi  valoelementin 
planeettojen kanssa tekemissään konstellaatioissa.5  Tarkistamme siis Ilmatieteen laitoksen 
Ilmastokatsausten lämpökäyristä pitääkö edellä esitetty paikkaansa Snow Whiten kohdalla.  

Etsimme sääpartituureista ensimmäiseksi ajankohdan, jolloin Snow White on tehnyt 
konjunktiota eli yhtymää Auringon kanssa. Tällainen ajankohta löytyy 21. pnä helmikuuta 
2014.  

Tilanne konjunktion kohdalla onkin melko ihanteellinen, koska ainoa lähellä oleva toinen  
kylmentävä konstellaatio on Auringon ja kääpiöplaneetta Makemaken kvinkunssi (150o) kaksi 
päivää aikaisemmin, ja siinä osallisena oleva Makemaken vesilaatu hillitsee kylmentävää 
vaikutusta.  Niinpä Snow White saa melko rauhassa ’loistaa’ yksin vaikutuksellaan (kuva alla). 
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Auringon ja 2007 OR10:n eli ’Snow Whiten’ konjunktio 21. helmikuuta 2014 6                  Sääpartituuri 2   

 

 

Huomaamme, että yllä oleva kuva täyttää erittäin hyvin kaikki ehdot, 
joita asetimme maaelementin laadulle.  Seuraavaksi katsomme vielä 
tilanteen, jossa on mukana valoelementti.  Sellainen löytyy 8.pnä  
joulukuuta 2013 Venuksen ja Snow Whiten tehdessä puolikvintiiliä. 
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Venuksen ja 2007 OR10:n puolikvintiili (36o)  8. 12.2013 7                               

Tilanne on jälleen melko ihanteellinen. Venuksen ja Snow Whiten 
kylmentävää puolikvintiiliä ympäröi useita lämpötekijöitä. Sitä myös 
edeltää Venuksen ja Quaoarin lievästi kylmentävä semisekstiili (30o) 
sekä Kuun nopea ja kylmä maa-valo-siirtymä. Nämä aloittavat 
lämpökäyrän laskun, jota sitten Venus ja Snow White voimallisesti 
jatkavat.  Vaikutus tuntuu sitä enemmän mitä pohjoisemmaksi 
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siirrytään. Sodankylän Vuotsossa mitattiinkin vuoden alin lämpötila -39,7 oC.8            

Välittömästi tämän jälkeen lämpökonstellaatiot nostavat käyrät ylös. Erityisen voimakas 
lämpövaikutus on Saturnuksen ja Orcuksen kvintiilillä (72o) sekä Merkuriuksen ja Orcuksen 
neliöllä (90o), jota Merkuriuksen solmu vielä vahvistaa. Kaiken lisäksi Orcus tekee vielä Erisin 
kanssa väljää puolitoistaneliötä ja on itse vasta kääntynyt perääntyväksi, eli se on miltei 
seisahtuneessa vaiheessa Maasta katsoen. Niinpä lämpömuutokset ovat olleet valtavia: 

”Kuukauden alin lämpötila, -40,8 oC, mitattiin 9. päivänä Ruotsin Lapissa, ja vain kolme 
päivää myöhemmin 12. päivänä lämpötila kohosi Keski-Norjassa peräti  17,1 asteeseen - - -” 9 

Snow Whiten eteerinen laatu, maaelementti, näyttänee jo näiden esimerkkien valossa 
vakuuttavalta.  
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