
Säteilypakotteesta ja kasvihuoneilmiöstä 

Säteilypakotteella tarkoitetaan kansankielellä sitä, että 
maanpinnan lämpösäteily pysähtyy ilman CO2 molekyy-
leihin lämmittäen ilmaa ja tämä ilmiö vahvistuisi kun 
CO2 pitoisuus nousisi. Tarkemmin ilmaistuna  IR säteily 
tietyillä spektriviivoilla ensin absorptoituu ilmakehän 
CO2 molekyyleihin ja toisessa vaiheessa joko säteilee 
takaisin maanpintaa kohti emission kautta tai absorptio 
laukeaa törmäysten kautta muihin ilmakehän atomeihin 
tai molekyyleihin aiheuttaen lämpötilan nousun, joka 
kaasu edelleen säteilee lämpösäteilyä satunnaiseen 
suuntaan ja näin ollen myös maahan. 

Kasvihuonekaasuista merkittävin on vesihöyry ja sen 
jälkeen muut kolmeatomiset kaasut kuten myös hiili-
dioksidi. Ilmiö on ehkä helpointa ymmärtää suljetussa 
tilassa, kuten kasvihuoneessa tai auringossa olevassa au-
tossa, joissa ilmakaasut ovat absorptoineet joko auringon 
tai pintojen lämpösäteilyä, joka on lauennut kaasu mole-
kyylien ja atomien törmäyksien kautta kaasun lämpöliik-
keeksi, jonka tunnemme paahtavana lämpönä tilassa jos-
ta lämpö ei pääse karkaamaan. 

Koska vesihöyry on merkittävin kasvihuonekaasu, näkyy 
se arkielämässä monella tavoin. Kun ilmankosteus on 
korkea, se tarkoittaa aina lauhaa ilmaa ja matala ilman-
kosteus aiheuttaa, että maanpinnan lämpösäteily pääsee 
karkaamaan avaruuteen. Erityisesti ilmiö näkyy kuivissa 
autiomaissa. jossa vuorokautiset lämpötilan vaihtelut 
voivat olla suuria. 

Ilmakehässä lämmennyt kaasu aiheuttaa konvektion, jos-
sa lämmennyt ilma pyrkii kohoamaan ylöspäin ja kylmä 
vajoava ilma korvaa sen. Tätä kautta esim. vesihöyryyn 
sitoutunut energia siirtyy ilmakehän ylempiin osiin, jos-
sa vesihöyry lauhtuu vedeksi, luovuttaen energiansa ja 
sataen vetenä takaisin alas. Tämä on luonnon oma läm-
pöpumppu, joka huolehtii maapallon lämpötasapainosta. 
Mitä enemmän lämpöä on merissä ja mantereilla, sitä 
voimakkaampaa on höyrystyminen, ja sitä tehokkaam-
min kyseinen lämpöpumppu toimii. 

Absorptio emissio ketju CO2:ssa 

Absorptioksi kutsutaan ketjua, jossa hiilidioksidille so-
pivat fotonien energiapaketit osuvat hiilidioksidimole-
kyyleihin virittäen ne energiansa määrällä, ja emissioksi 
kun sama energia laukeaa satunnaiseen suuntaan emis-
sion kautta.  Ennen pitkään tällaiset tapahtumaketjut ai-
heuttavat maanpintaa kohti tapahtuvan fotonien säteilyn, 
mikäli energia ei sitä ennen laukea törmäysten kautta 
muiden ilmakaasujen lämpöliikkeeksi. 

Säteilypakoteteoriaan liittyy ajatus, että CO2 pitoisuuden 
kasvu lisää takaisinsäteilyä siten, että suuremmat CO2 
pitoisuudet aiheuttavat maan pintalämmön merkittävää 
kohoamista. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella todennä-
köisyyslaskennan avulla, miten sopivilla spektriviivoilla 
tapahtuva IR säteily absorptoituu hiilidioksidi molekyy-
leihin ja millaiset edellytykset takaisin säteilylle on ole-
massa. 

IR-säteilyä välittävät fotonit, jotka liikkuvat valonnopeu-
della myös painovoimakentässä. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että todennäköisyystarkastelun kannalta fotoni 
voi olla samalla hetkellä, missä hyvänsä ja ratkaisevaa 
on vain se, millä todennäköisyydellä fotonit törmäävät 
siten kasvihuonekaasuun, että ne luovuttavat energia-
pakettinsa törmäyskohteeseen. 

Jos kasvihuonekaasun määrä on riittävä, kyse on siitä, 
kuinka pitkälle fotoni ehtii, ennen kuin se on törmännyt 
sopivalla tavalla kasvihuonekaasuun. Sopivalla tavalla 
tarkoitetaan ilmiötä, että vain tietty osa osumista johtaa 
absorptioon. Kirjallisuudessa puhutaan osuma-alueesta/
sieppausalasta, jolla tarkoitetaan sitä, että fotonin pitää 
osua sopivasti, jotta energiaviritys voi purkautua. Asia 
johtuu siitä, että valtaosa atomin tai molekyylin tilavuu-
desta on tyhjää. Käytännössä ei ole mahdollista tietää 
esim. elektronin paikkaa, joten kysymystä voidaan 
tarkastella todennäköisyyden avulla.  

Asiaa on helpoin ymmärtää siten, että sopivalla tarkoitet-
taisiin tiettyä osuutta molekyylin poikkipinta-alasta, 
vaikka itse ilmiö on monimuotoisempi ja kyse on ab-
sorption todennäköisyydestä. CO2 osalta tuo absorption 
todennäköisyys on 1/100 - 1/1000 osan välillä eli pro-
millien luokkaa. 

Ensimmäisen absorption todennäköisyys ja 
esiintymiskorkeus 

CO2 tai jonkin muun kasvihuonekaasun absorption to-
dennäköisyyttä voidaan tarkastella siten, että ilmakehä 
jaetaan differentiaalisen ohuisiin kerroksiin, jossa kukin 
kerros on vain sen verran paksu, että siinä esiintyy pak-
suus suunnassa kerros CO2 molekyylejä. 

Hyvän mielikuvan asiasta saa siten, että ajattelemme, 
että meillä on differentiaalisen ohut levy, joka on ruu-
dutettu siten, että kuhunkin ruutuun mahtuisi yksi mole-
kyyli tai atomi.  

Merkitsemme seuraavaksi A:lla CO2 molekyylin 
sisältävän ruudun ja A’:lla ruudun, jossa on jokin muu 
atomi, molekyyli tai se on tyhjä. Kun alamme käymään 
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pintaa lävitse, mittauspöytäkirjaan tulee c kappaletta 
A:ta ja n-c kappaletta A’:a, olipa n mikä hyvänsä luku. 

Jos CO2:n määrä tällä pinnalla on p, niin aina pätee, että 
n x p = c. Jos annamme n:n käydä yli kaikkien rajojen 
niin aina säilyy n x p =c, joka tarkoittaa, että CO2 mole-
kyylien suhteellinen määrä p tällä pinnalla on Poisson 
jakautunut satunnaissuure, kun p on hyvin pieni tai aina-
kin alle 0,1.  Käytännössä CO2 osalta p on 1E-5 luokkaa, 
ja jos tähän yhdistetään vielä osumisalueen todennäköi-
syyden = µ käsite, on lopullinen P = µp. 

Kuva 1 Absorption todennäköisyys 

Oheisessa kuvassa mustat alueet kuvaavat CO2 mole-
kyylejä ja värillinen alue muita molekyylejä, atomeja tai 
tyhjiä alueita. Punainen nuoli kuvaa sopivan fotonin 
liikesuuntaa, joka joko törmää sopivan CO2 molekyyliin 
osuma-alueeseen tai menee tason lävitse. Jos osumista 
merkitään P:llä, niin tason läpäisymahdollisuus on 1-P. 

Kuvan tilanne on analoginen kerrospukeutumisen tai 
päällekkäin olevien seulojen kanssa. Fotonin selviytymi-

nen k:n tason lävitse noudattaa sarjatuloa ja on tällöin 
(1-P)k ja CO2:n kumulatiivinen absorptoituminen on 
tällöin (1-(1-P)k). 

Jos ilmakehää tarkastellaan 400 ppm pitoisuuksilla, niin 
metrin matkalla on 2.21E+7 kerrosta, jolloin metrin mat-
kalla k käy 1... 2,21E+7. Käänteisesti yhden kerroksen 
paksuus, jossa esiintyy CO2 molekyylejä paksuus 
suunnassa, on 48 nm tai 4,8E-8 metriä.  Jos edelleen 
merkitsemme x:llä korkeutta maanpinnasta, voidaan k 
kirjoittaa keskimääräiseen muotoon k =  x/4,8E-8. 

Edellä mainittu skaalaus antaa mahdollisuuden yksin-
kertaistaa kaava fotonin selviytymiseen törmäämättä 
seuraaviksi:  

A) Skaalattu kerrosten mukaan 

(1-P)k  ≈ e-kP ; jossa k = kerrosten määrä ja P =µp.  

B) Skaalattu korkeuden mukaan 

(1-P)k  ≈ e-NPx ; jossa N = populaatio/kerrosten määrä 
metrillä, tässä = 2,21E+7, P =µp,  ja x = etäisyys maan-
pinnasta metreinä. 

Edellä olevat kaavat A ja B ovat yksikäsitteisiä. Toden-
näköisyys p toki vaihtelee satunnaisesti eri kerroksissa, 
mutta lähenee odotusarvoaan kun kerrosten määrä käy 
suureksi, jolloin on perusteltua käyttää p odotusarvoa 
simuloimatta eri kerrosten todennäköisyyksiä erikseen. 
Kaava on myös herkkä osuma-/sieppausalueen µ:n ar-
volle.  

Koska käsiini päätyneet lähdeteokset eivät sisällä mitään 
yksikäsitteistä arvoa µ:lle vaan vaihteluvälin, niin 
seuraavassa kuvassa on esitetty µ:n herkkyysvaikutus, 
kun µ:n arvo vaihtelee 1 % ... 1 ‰:n. 
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Kuva 2 Absorptio korkeuden funktiona



Kun osuma-alueen µ:n arvo käy 1% ... 1 ‰:n, niin 
käytännön kannalta sopivan IR-säteilyn fotonien 
energiapaketit näyttävät absorptoituvan CO2:n hyvin 
matalla. Taustalla voi ajatella, että atomin ydin on noin 
1/10.000 osa atomin poikkipinta-alasta. Kasvihuoneil-
miö ilmiönä on mahdollista vain, jos ilmiö tapahtuu 
riittävän alhalla, ilman sitä se ei olisi kasvihuoneilmiö. 

Sama asia voidaan laskea Beer-Lambertin lain avulla, 
jossa T = I/Io = 10-A,  jossa A = ebc, , missä A on 
absorbanssi, e molaarinen absorptiokerroin, b näytteen 
paksuus ja c absorboivan aineen konsentraatio. 

Maan lämpösäteilyn kannalta oleellisin CO2 absorp-
tio-alue on 15000 nm eli 15 mikrometrin alue, jossa 
molaarinen absorptiokerroin on eri lähteissä 20 m2/
mol paikkeilla tai enemmän. 400ppm CO2 konsentraa-
tio on 0,017932 mol/m3, jolloin ratkaistavaksi jää näyt-
teen paksuus. Tulos on suuruusluokaltaan sama kuin 
absorptio korkeuden simuloinnissa. 

Oleellista tässä samoin kuin aiemmassa simuloinnissa 
on, että CO2 pitoisuuden nousu skaalaa absorptio ko-
keutta alaspäin, eli fotonin mahdollisuus matkustaa osu-
matta sopivasti CO2 molekyyliin ensimmäistä kertaa 
lyhenee. 

Oleellista on myös huomata, että maanpinnan säteilyn 
teho allonpituutta tai spektriviivaa kohti on noin sadaosa 
auringon säteilyyn verrattuna (kuvat 4 ja 5).  

Mitä tapahtuu ensimmäisen absorption jälkeen 

Absorption jälkeen on mahdollista, että molekyylin viri-
tystila purkautuu joko emission tai törmäysten kautta il-
man muihin molekyyleihin tai atomeihin. Keskimääräi-
nen törmäysaika ilmakehässä on alle 1E-7 sekunnin, joka 
on selkeästi pienempi kuin emission ajallinen odotusarvo 
(suurempi kuin 1E-6 s). Näin ollen absorptoitunut 
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Kuvat 4 ja 5 Auringon ja maan säteilyn spektrit (yllä modtranilla tehdyt alla ASTM + laskettu)



energia purkautuu pääasiassa törmäysten kautta, joka 
voidaan mitata kaasun lämpötilan nousuna.  

Kasvihuonekaasu teorioissa väitetään, että CO2 pitoisuu-
den kasvu lisäisi kasvihuonekaasujen takaisinsäteilyä 
maanpinnalle. Kuten jo todettiin, niin takaisinsäteilyä 
virittyneiden CO2 molekyylien emission kautta ei juuri-
kaan ehdi tapahtua, vaan virittyneet CO2 molekyylit pur-
kavat fotonien törmäyksien tuomat energiapaketit tör-
mäysten kautta. On kuitenkin mielenkiintoista tutkia, 
miten CO2 pitoisuuden kasvu voisi vaikuttaa takaisin 
säteilyyn, jos ja kun sitä tapahtuisi merkittävissä määrin. 

Jos merkitsemme edellä olevan kaavan seuraavasti: 

P(0) = (1-P)k  = e-NPx ; jossa = 0 tarkoittaa fotonin ensim-
mäistä törmäystä tiettyyn korkeuteen.  
P(1) = e-NPx + (NPx) e-NPx ; jossa 1 tarkoittaa tilannetta 
yhden törmäyksen jälkeen 
P(2) = e-NPx + (NPx) e-NPx +( (NPx)2 e-NPx)/2! ; jossa 2 
tarkoittaa tilannetta kahden törmäyksen jälkeen 
P(3) = e-NPx + (NPx) e-NPx + ((NPx)2 e-NPx)/2! + ((NPx)3 
e-NPx)/3!; jossa 3 tarkoittaa tilannetta kolmen törmäyksen 
jälkeen 
1 = e-NPx + (NPx) e-NPx + ((NPx)2 e-NPx)/2! +......+ 
((NPx)n e-NPx)/n!; jossa n tarkoittaa tilannetta n:n 
törmäyksen jälkeen 

Huomaamme, että edellinen voidaan yksinkertaistaa 
yleiseksi Poisson lausekkeeksi: 

f(x) = ((NPx)n e-(NPx))/n! 

jolloin voimme selvittää, mikä on tilanne n-törmäyksen 
jälkeen. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin, että emissio 

tapahtuu täysin satunnaiseen suuntaan, joka pitäisi joten-
kin ratkaista. 

Fotonin ominaisuuksiin kuuluu, että se etenee painovoi-
makentässä valon nopeudella. Ilma väliaineena ei siis 
mitenkään estä fotonin suoraviivaista liikettä. Fotonin 
absorptio-emissio ketju tapahtuu 100 % hyötysuhteella 
ja vie aikaa yli 1E-6 sekunnin, eli sekunnissa fotonin 
absorptio-emissio ketjun määrä voi olla miljoonan luok-
kaa, mikäli viristystila ei muuten purkaudu. 

Todennäköisyyslaskennasta löytyy fotonien liikkeiden 
tarkasteluun sopiva ajatustapa, jota kutsutaan random 
walking eli satunnaiskävelyn tarkasteluksi. Siis tarkaste-
lu, jossa otetaan suoraviivaisia askelia täysin satunnai-
seen suuntaan jokaisen askelen jälkeen. 

Fotonin satunnaiskävely xyz-avaruudessa (space 
walking) voidaan tehdä mm. seuraavalla algoritmilla: 

1. Viedään ensin fotoni xvz-avaruuteen avaruuteen x-
akselin suunnassa. Määritellen x:n arvo satunnaisluvulla 
kaavasta e-NPx. 
2. Määritellään uusi askel x,y,z avaruudessa, jossa satun-
nainen suunta määritellään yksikköpallolla, satunnaislu-
vuilla ja trigonometrisillä funktioilla 
3. Summataan uusi askel edelliseen x,y,z koordinaatis-
tossa. 
4. Toistetaan kohtia 2 ja 3 n-kertaa. 

Simuloimalla yhden fotonin liikkeitä saadaan kuvan kal-
taisia kuvioita, jossa liikkeen suunta ja suuruus vaihtele-
vat satunnaisesti xyz avaruudessa.  
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Kuva 6. Satunnaiskulkian simuloituja ratoja. x-y ja x-z koordinastoissa



Emissioiden kautta tapahtuvaa säteilypakotetta voidaan 
lähestyä simuloimalla suuri joukko yksittäisten fotonien 
liikkeitä. Jos jokin fotonin yksittäinen askel vie takaisin 
maanpintaan (x-akselin arvo x≤0), tapahtuu säteilypako-
te ja kyseisen fotonin matka päättyy, muuten se jatkuu 
satunnaisilla pituuksilla I/Io = e-µx mukaan ja satunnai-
seen suuntaan. Pitämällä kirjaa jokaisen yksittäisen foto-
nin kulloisestakin sijainnista tai sen palautumisesta ta-

kaisin maanpintaan, saadaan tilastollinen kuva, kuinka 
mahdollinen emissioiden kautta tapahtuva säteilypakote 
toimii.  

Lähestymistapa on varsin teoreettinen ja toisaalta yksin-
kertainen. Lähestymistapa pelkistää säteilypakotteen ti-
lanteeseen, jossa ei ole mitään häiritseviä tekijöitä, kuten 
konvektioa, tuulia, hiukkasten törmäyksiä tms. Se mikä 
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tällaisesta simuloinnista puuttuu, on se, että jostakin 
syystä jokin CO2 molekyyli olisi virittyneessä tilassa jo 
valmiiksi eikä näin ollen voisi ottaa vastaan energia pa-
kettia. Sekin toki voitaisiin ottaa vielä mukaan, mutta 
sen todennäköisyys olisi melko pieni eikä oletettavasti 
vaikuttaisi oleellisesti lopputulokseen. 

Kuvassa 7 on simuloitu 4000 fotonin liikkeet kolmella 
eri CO2-pitoisuudella. Kuva osoittaa, että jos ja kun 
emissio olisi todennäköisempi kuin virityksen purkautu-
minen hiukkasten törmäyksen kautta, niin CO2 pitoisuu-
della ei ole vaikutusta säteilypakotteeseen. Kuva on mie-
lenkiintoinen, mutta periaatteessa odotettu.  

CO2 aiheuttama kasvihuone vaikutus 

Edellisen perustella teoreettisesti näyttää siltä, että CO2 
aiheuttama kasvihuoneilmiö toteutuu jo nykyisillä ja ny-
kyistä alhaisimmilla CO2 pitoisuuksilla siten, että CO2 
pitoisuuden nousu ei näyttäisi lisäävän mitenkään kasvi-
huonevaikutusta vaan ainoastaan tuo sen lähemmäksi 
maan pintaa. 

Absorptio emissio ketjussa on emissiota huomattavasti 
todennäköisempää, että absortoitunut energia purkautuu 
törmäyksissä muiden ilmakaasun molekyylien tai atomi-
en kanssa, jolloin takaisin säteilyn osuus emission kautta 
on hyvin pieni. Nk. takaisinsäteilyä tapahtuu tietenkin 
koko ilmakaasun osalta, siinä määrin kuin se lämpenee 
kasvihuoneilmiön kautta, mutta siinä oletettavasti suurin 
vaikuttava tekijä on vesihöyry. 

Teoriassa tilannetta voidaan katsoa staattisena tilana. 
Käytännössä ilman lämpiäminen aiheuttaa konvektiota 
ja ylipäätänsä tuulet siirtävät koko ajan ilmaa paikasta 
toiseen. Suomessa lisäksi tilanne eri vuodenaikoina ja 
vuorokauden aikoina vaihtelee. 

Helsingin yliopiston sivuilta saa avointa dataa esim. 
Hyytiälän mittausasemalta, jossa on mastossa PT100 
lämpötila-antureita eri korkeuksilla. Kuvassa 8 on tästä 
datasta tuntikohtaisesti keskiarvoistettua dataa vuoden 
2018 heinä-, syys- ja joulukuulta, joka antaa jonkinlaisen 
kuvan siitä, miten ilman lämpötila vaihtelee eri korkeuk-
silla maanpinnasta vuodenajoittain ja vuorokauden ajoit-
tain. Näistä näemme, että lämpötila laskee noin pari 
astetta runsaasseen 30 metriin. Kesällä ja syksyllä ilmiö 
vaihtuu yö aikaan päinvastaiseksi. Tilanne vaihtelee tosin 
paljon säiden mukaan, mutta voisi ehkä sanoa, että tässä 
näemme millä tavoin kasvihuoneilmiö näkyy käytän-
nössä. 

Ajatus siitä, että CO2 pitoisuuden nousu lisäisi kasvi-
huoneilmiötä, perustuisi siihen, että maanpinnan lämpö-
säteilyn absorptiota tapahtuisi kilometrien korkeuteen. 
Käytännössä ensimmäinen fotonien törmäys CO2 mole-
kyyliin tapahtuu hyvin alhaalla ja lisääntyvä konsentraa-
tio tuo tämän vieläkin alemmaksi. Käytännössä energia 
purkautuu muutaman kymmenen metrin korkudella ja 
konsentraation lisääntyminen pienentää tätä aluetta ja 
nostaa ohuemman alueen lämpötilaa jonkin verran. 

Toivon, että kirjoitus antaa pohtimisen aihetta. Joka ta-
pauksessa jokainen laskelma on toistettavissa ja kritisoi-
tavissa. 

AJ 10.1.2019 

Linkkejä: 
https://avaa.tdata.fi/web/smart/smear/search 
http://modtran.spectral.com/modtran_index 
https://www.astm.org/Standards/G173.htm 
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