
Ilmakehän pienhiukkasten ja 
aerosolien tutkimus



Työ: Pilvien tekeminen

Tarvikkeet: Läpinäkyvä muovipulloa, lämmintä vettä, 
tulitikkuja
Työn suoritus:
1. Kaada lämmintä vettä vähän pullon pohjalle
2. Sytytä tulitikku ja puhalla se sammuksiin niin, että se 

savuaa
3. Laita tulitikku pullon suulle siten, että savua pääsee 

pulloon
4. Laita pullon korkki kiinni
5. Purista pulloa muutaman kerran. Purista lopuksi 

pitempään ja päästä nopeasti irti
6. Mitä havaitset? Selitä havainnot.



Mitä pilvet ovat?

• Ainoastaan pulloon, johon pääsi savua syntyy pilvi

• Jotta pilvi voisi syntyä, tarvitaan vesimolekyylejä, 
tiivistymispisteitä (esimerkiksi ilmansaasteita, pölyä tai 
muita hiukkasia) sekä lämmön- tai paineenvaihtelua.

• Oikeat pilvet syntyvät, kun lämmin ilma nousee 
ilmakehässä ja jäähtyy, niin ilmassa oleva vesihöyry 
tiivistyy tiivistymispisteiden ympärille muodostaen 
pilviä

-> Ilmakehässä on aerosoleja, pienhiukkasia ja muita    
pienikokoisia yhdisteitä



• Pienhiukkanen = alle 2,5 mikrometriä 
halkaisijaltaan oleva hiukkanen. Pienhiukkasia 
syntyy esimerkiksi polttoaineiden palaessa (hiili-, 
rikki-, ja typpiyhdisteet)

• Aerosoli = kaasumaisessa väliaineessa leijuvia 
kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia (useassa eri 
olomuodossa olevien aineiden seos)

• Pohdi mistä lähteistä ilmakehään joutuu pieniä 
yhdisteitä, aerosoleja ja pienhiukkasia



Miksi taivas on sininen? Miksi 
auringon laskiessa taivas 
näyttää punaiselta?

Lähde: 
https://commons.wiki
media.org/wiki/File:Kn
ysnasunset.jpg 



Auringon valo

• Auringon valo on valkoista – se sisältää jokaista väriä
• Värillinen valo sisältää vain tietyn mittaista aallonpituutta
• Violetillä ja sinisellä valolla on lyhin aallonpituus, 

keltaisella ja punaisella pisin

Lähde: 
https://peda.net/sa
stamala/sylvaan-
koulu/e-opin-
oppikirjat/efysiikka-
722/aaltoliike/kuva
galleria-
i/kuvagalleria-
i/prisma



Taivaan värit
• Pitkät aallonpituudet (pun, kelt, 

vihr) pääsevät helpommin 
ilmakehän hiukkasten läpi, kun 
taas lyhemmät aallonpituudet 
siroavat ilmakehässä olevista 
aerosoleista, pienhiukkasista ja 
kaasumolekyyleistä. Silmä on 
herkin siniselle valolle, joten 
taivas näkyy sinisenä.

• Auringon laskiessa valon täytyy 
kulkea pidempi matka 
ilmakehässä, jolloin lyhyet 
aallonpituudet siroavat yhä 
enemmän alailmakehän 
hiukkasista, jolloin punainen 
valo pääsee helpommin silmään 
-> taivas punainen 

Lähde: 
http://photonicswiki.org/index.php?title=Dispersion
_and_Scattering_of_Light



Mitä ilmakehään joutuville aineille 
tapahtuu?

• Auringon säteilyn mukana tulee muutakin kuin valoa, 
esimerkiksi elektroneja ja vähän α-hiukkasia

• Ilmakehään joutuneet aineet voivat hajota auringon 
säteilyn tai hiukkastörmäysten vaikutuksesta -> 
hajonneilla aineilla mahdollisesti erilainen vaikutus 
ilmakehässä kuin alkuperäisellä aineella

• Mitä pienempi hiukkanen, sitä pidempään se pysyy 
ilmakehässä. Alle mikrometrin kokoiset pienhiukkaset ja 
aerosolit voivat pysyä ilmakehässä yli 200 vuotta

• Miten voidaan ennustaa aineen hajoamista 
ilmakehässä?



Ilmakehän aineiden rakenteen 
tutkiminen

• Aineen hajoamista auringon säteilyn vaikutuksesta 
voidaan simuloida laboratorio-olosuhteissa

• Jos haluttu aine on kaasuna, voidaan sitä säteilyttää 
valolla tai elektronisuihkulla

• Näyteaineesta irtoaa elektroneja ja aine voi hajota 
pienimmiksi yhdisteiksi, jotka voidaan havaita 
tietynlaisilla ilmaisimilla -> saadaan tietoa aineen 
rakenteesta ja hajoamisprosessista ilmakehässä

• Tällaista tutkimusmenetelmää kutsutaan 
massaspektroskopiaksi (spektroskopia = analysoidaan 
tutkittavasta kohteesta vastaanotettua asiaa, tässä 
tapauksessa partikkeleiden massoja)



Tetrafluoroetaanin 𝐶2𝐻2𝐹4 (käytetään mm. kylmäaineena) hajoaminen 
pienemmiksi yhdisteiksi, kun sitä säteilytetään 24 eV valolla. Piikit 
kuvaavat, paljonko kyseistä osasta on saapunut ilmaisimelle. Osaset 
voidaan erotella esim. siten, kauanko niillä kestää saapua ilmaisimelle.
Miten pienimassaisten osasten lentoaika eroaa suurimassaisista?

Lähde: J.A. Kettunen et al., Oulun yliopisto, Physical Review A 85 2012.



Aerosoleja ilmakehään yllättävistä 
lähteistä

• Bromi on haitallinen aine ilmakehässä, sillä se toimii 
katalyyttinä otsonin hajoamisessa

• Bromia pääsee ilmakehään yllättävästä lähteestä, 
merivedestä.

• Kun bromipitoista merisuolaa kulkeutuu ilmakuplassa 
pinnalle, jolloin kuplat hajoavat ja merisuola kiteytyy ja 
kulkeutuu ilmavirran mukana

• Prosessia voidaan simuloida laboratorio-olosuhteissa 
valmistamalla keinotekoisia merisuola-aerosoleja. 
Liuottamalla NaCl ja NaBr suoloja veteen ja kuivaamalla 
suurin osa vedestä pois, saadaan kiteisiä aerosoleja.



Lähde: T. W. Wilson et al. A marine 
biogenic source of atmospheric
ice-nucleating particles. Nature 
525, 234 (2015)



Suolakiteiden tutkiminen *
• Mikrotason materiaalit käyttäytyvät erillä tavalla kuin 

makrotason (silmillä havaittavat) materiaalit. Tämän takia on 
vaikea ennustaa, kuinka paljon bromia vapautuu ilmakehään 
kiteiden pinnalta

• Kiteiden kemiallista koostumusta voidaan tutkia 
elektronispektroskopian avulla: jokaisen atomin elektroneilla 
on ominainen energia. Kun kiteitä säteilytetään, niiden 
atomeista irtoaa elektroneja, jotka voidaan havaita ja 
erotella ominaisen energian mukaan

-> Voidaan tunnistaa, kuinka paljon bromia on kiteiden 
pinnalla, mistä se voi vapautua ilmakehään

* Lähde: Antonsson, Patanen ym. Complete Bromide Surface Segregation in Mixed 
NaCl=NaBr Aerosols Grown from Droplets. Physical Review 011025 (2015)



Suolakiteiden tutkiminen

• Suolakiteiden pinnalla on vähemmän bromia, kuin 
makroskooppiset mallit antavat ymmärtää. Bromia on 
kuitenkin kiteiden pinnalla 
enemmän kuin tasaisesti ja-
kautuneessa kiteessä, eli bromia
”puskeutuu” pinnalle.

Kuvan lähde: Antonsson, Patanen ym.
Kuvassa piikit kuvaavat bromin ja natriumin
elektronien lukumäärää -> tiedetään, kuinka 
paljon bromia on NaBr kiteiden pinnalla

• Miksi otsonikerros on tärkeä?



Hiilen polttaminen
• Hiilen yhdisteet ovat maailman käytetyimpiä 

energialähteitä

• Organisten hiiliyhdisteiden palamisessa syntyy vettä ja 
hiilidioksidia

• Orgaanisen hiilen epätäydellisessä palamisessa syntyy 
nokea, mikä sisältää lähinnä puhdasta hiiltä

• Kun hiiltä poltetaan vähällä hapella, syntyy orgaanista 
hiiltä (hiili sitoutunut muihin aineisiin)

• Kun hiiltä poltetaan runsaalla hapella, syntyy mustaa 
hiiltä (puhdasta hiiltä) 

• Nämä voidaan todeta absorptiospektroskopian avulla

• Raskaat hiiliyhdisteet satavat hiljalleen maahan ja voivat 
kulkea tuulien mukana



Kuvat ovat Kiinasta Shanghain kaupungista. Omien kivihiilivoimaloiden 
ja liikenteen lisäksi talvella pohjoisesta puhaltava tuuli tuo tullessaan 
pohjoisten kuntien kivihiilivoimaloiden polttotuotteita.

Lähde: The Wall Street journal blog
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/
07/03/when-air-quality-in-beijing-and-
shanghai-is-least-awful/

Lähde: http://www.purelivingchina.com/blog/

http://www.purelivingchina.com/blog/


Pohdittavaa

• Suihkukoneet jättävät taivaalle vanan, joka voi näkyä pitkään. 
Mistä vana aiheutuu?

• Ota selvää pienhiukkasten terveysvaikutuksista. 

• Miksi takan ilma-aukon saa sulkea vasta kun puut ovat palaneet? 

• Freonit eli klooratut ja fluoratut hiilivedyt (CFC-yhdisteet) ovat 
inerttejä yhdisteitä (eivät reagoi muiden yhdisteiden kanssa) ja 
siksi turvallisia ihmisille. Niitä käytettiin ennen jäähdytysaineena 
sekä ponnekaasuna. Nykyään CFC-yhdisteiden käyttöä on 
rajoitettu hyvin paljon kansainvälisillä sopimuksilla. Ota selvää, 
miksi niiden käyttöä on rajoitettu ja millä tavalla ne ovat haitallisia.

• Hiilen palamistuotteet toimivat usein kasvihuonekaasuina. Ne 
voivat joko viilentää ilmastoa tai lämmittää sitä. Ota selvää, miten 
hiilen yhdisteet viilentävät tai lämmittävät ilmastoa. Mitä 
tarkoittaa kasvihuoneilmiö? 


