
Ilmakehän pienhiukkasten ja aerosolien tutkimus:  

Materiaalin käytön ohjeita 

 

Materiaali sopii yläkoulun aaltoliikkeen ja lämpöopin sekä vastaavasti lukiossa FY3-kurssin jatkoksi 

(Syvempään ymmärtämiseen fysiikan tutkimuksesta käsiteltävään osaan tarvitaan FY8-kurssin 

tietoja). Materiaalin tarkoituksena on opetussuunnitelman mukaisesti painottaa fysiikan 

merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa herättämällä ajatuksia aina ajankohtaisesta 

ilmastoon liittyvästä tutkimuksesta.  

Materiaali alkaa siirtämällä lämpöopin ja aaltoliikkeen käsitteitä arkielämään ja siten selittämällä 

ilmakehän perusilmiöitä. Materiaali syvenee yhä ilmakehän fysikaaliseen tutkimukseen, missä 

biologiasta ja maantieteestä tuttuja ilmiöitä käsitellään keskustelun avulla.  

Keskustelun auttamiseksi materiaalissa on apukysymyksiä. Vaihtoehtoisesti kysymyksistä voi tehdä 

ryhmäpohjaisia tutkimusprojekteja (varsinkin materiaalin lopussa olevat keskustelukysymykset, 

nämä voidaan antaa ajanpuutteessa kotiin mietittäväksi). Materiaalin alkupäässä kuitenkin 

suositellaan opettajan ohjausta, jos tunti on tarkoitus pitää fysiikan tuntinta.  

Materiaali jakaantuu aihealueittain seuraavasti: 

 Arkielämän ilmakehän perusilmiöitä: diat 1-7 (oppilastyö dia 2) 

 Aerosolien tutkimusta käsittelevä osa: diat 8-16 

- Aineiden hajoaminen ilmakehässä ja massaspektroskopia: diat 8-10 

- Natriumbromidikiteiden tutkimus elektronispektroskopialla: diat 11-14 

- Hiilen polttaminen: diat 15-16 

Jos materiaali on tarkoitus käydä läpi yhden oppitunnin aikana (45min-60min), voi joku aihe olla 

syytä jättää käymättä läpi. Myös ryhmän tietotaso on syytä ottaa huomioon, Diat 8-14 saattavat 

olla haastavia yläkoululaisille, mutta sopivat kylläkin asiasta kiinnostuneille. Materiaali on 

kokonaisuudessaan yhtenä PDF-tiedostona, mutta se on jätetty myös Powerpoint-tiedostoksi, jota 

voi muokata halutessaan. 

 

Huomautuksia: 

- Oppilastyö: Jos pulloja on tarpeeksi, oppilastyössä voi käyttää kahta pulloa, jolloin toiseen 

ei laiteta savua ilmiön korostamiseksi 

- Dia 4: Ihmisen toiminnan lisäksi (liikenne, teollisuus, maa- ja metsätalous) ilmakehään 

joutuu pienhiukkasia luonnollisista lähteistä (tulivuoren purkaukset, meri, kasvit) 

- Dia 7: Sininen valo, jolla on pieni aallonpituus, vuorovaikuttaa todennäköisemmin 

ilmakehässä olevien kaasumolekyylien ja aerosolien kanssa kuin pidemmän aallonpituuden 

punainen valo, koska sinisen valon aallonpituuden kokoluokka on samaa näiden kanssa. 

Auringon ollessa korkealla valo siroaa kaasumolekyyleistä ja aerosoleista joka puolelle, 

samalla sinistä valoa siroaa maan pinnalle, jossa silmä voi sen havaita. Auringon laskiessa 



valo kulkee pidemmän matkan, jolloin siroamista tapahtuu ilmakehässä niin paljon, ettei 

sinistä aallonpituutta riitä siroamaan maan pinnalle. Punainen valo ei vuorovaikuta paljoa 

kaasujen ja aerosolien kanssa, vaan pääsee samalla tavalla maan pinnalle. Ilman ilmakehää 

taivas näyttää mustalta, sillä valon siroamista ei tapahtuisi (voidaan kysyä). 

- Dia 10:  Suurimassaisten fragmenttien lentoaika on suurempi. 

- Dia 15: Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua absorptiospektroskopiaan, mutta se vaatii 

syvempää ymmärrystä atomista (esim. Bohrin atomimalli, joka käydään FY8-kurssilla). 

- Dia 16: Suihkukoneiden muodostamat pilvet eroavat luonnollisesti muodostuvista pilvistä 

(cirrus-pilviä, valon siroaminen tapahtuu Mien-sironnalla, koska polttoaineen palamisessa 

syntyvät nokihiukkaset ovat kokoluokaltaan valon aallonpituuden kanssa samoja tai 

suurempia. Mien sironnassa valon siroaminen tapahtuu suoraan eteenpäin. Mien sironnan 

takia esimerkiksi ilmassa leijaileva pöly näkyy hyvin vastavaloon, mutta ei myötävaloon.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


