
Tiivistelmä: Tavoitteena oli testata hiilidioksidin 
absorptoitumista käytännön olosuhteissa 
auringonpaisteessa ja saada kuvaa siitä, mitkä seikat 
vaikuttavat ylipäätänsä kasvihuoneilmiöön. Kokeissa 
saatiin aikaiseksi eri tyyppisiin koeastioihin kaunis 
kasvihuoneilmiö. CO2:n oletettiin kohottavan 
merkittävissä määrin sellaisen koeastian lämpötilaa, jossa 
oli korkeampi CO2 pitoisuus. Tällaista eri lähteissä 
mainittua useiden asteiden lämpötilan nousua eivät 
koeasetelmat tuottaneet. Itse asiassa käytettyjen välineiden 
mittatarkkuudella ei havaittu minkäänlaista vaikutusta 
lämpötilaan. Ilmastonmuutosteoriassa mielenkiintoinen 
kysymys on, kuinka maanpinnan tai yleisemmin minkä 
hyvänsä pinnan IR- eli lämpösäteily vaimenee. Tiedämme 
yleisesti vaimenemisen tapahtuvan Beer-Lambertin lain 
mukaan. IR-säteilyn tapauksessa laki toteutuu viivottain, 
sillä jokaisella viivalla on erilainen absorptiokerroin. Ilman 
lämpenemisen kannalta oleellista on, että IR säteilyä tulee 
mittavasti tilavuutta kohti. Viivat joissa absortoituminen 
tapahtuu 10 - 10000 metrien matkoilla, lämpeneminen ei 
ole mitattavissa.  
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I JOHDANTO 

Kasvihuoneilmiötä tutki ensimmäisenä Josef Fourier vuonna 1824 ja 
1896 Svante Arrhenius julkaisi artikkelin [1] joka perustui Langleyn 
observatorion kuun säteilyn mittaukseen. Näiden mittausten ja monien 
oletusten perusteella Arrhenius esitti teoriansa, kuinka CO2 ja H2O 
aiheuttavat kasvihuoneilmiön.  

Arrhenius laski, että CO2 pitoisuuden kaksinkertaistuminen nostaisi 
lämpötilaa noin 5°C, joka arvio on edelleen voimassa perustuen 
lähinnä Arrheniuksen tutkimuksiin. 

Kuva 1. H2O ja CO2  absorptio alueet IR säteilyn alueella 
 

Arrheniuksen aikaan ei ollut saatavilla mittauksia yli 8µm alueelta, 
joten hänen tietonsa eivät käsitelleet esim. 15µm kaistaa ja nykytiedon 
valossa hän sekoitti H2O:n ja CO2:n absorptiokaistoja toisiinsa 
korostaen CO2 merkitystä. Arrheniuksen käyttämä yksikerroksinen 
kasvihuoneilmiömalli antaa melkein nollan lämpötilan nousun 
hiilidioksidin kaksinkertaistamiseksi, jos käytetään realistisia 
hiilidioksidin absorptioarvoja [2].     

Arrheniuksen teorian suureksi kritisoijaksi aikalaisista nousi Knut 
Ångström [3], jonka assistentti herra Koch teki Teneriffalla 1896 
kokeen, jossa kaksi 40 cm lasiputkea oli asennettu vierekkäin puiseen 
putkeen, jota voitiin säätää tarkalleen auringonsäteilyn suuntaan. 
Toiseen putkista laitettiin puhdasta ilmaa ja toiseen CO2. Koetta 
toistettiin usean kerran kolmena päivänä ja mittausten perusteella CO2 
sisältävän putken ei havaittu absorptoivan IR säteilyä yhtään paremmin 
kuin verrokki lasiputken, jossa oli puhdasta ilmaa. 

Edellisen jälkeen tehtiin laboratoriokokeita herra Koch:n toimesta 
maan lämpösäteilyn mittaamiseksi 100°C, 80°C ja 72°C lämpötiloissa. 
100°C lämpötilassa ja 780 Hgmm paineessa havaittiin, että 10% 
(mustan kappaleen säteilystä) CO2:n absorptiosta jäi 30cm kerrokselle. 
Kun paine alennettiin 2/3 osaan, oli osuus 0,4% kokonaissäteilystä. 
Edellisen perusteella Ångström päätteli, ettei enempää kuin noin 16% 
maan lämpösäteilystä voisi tulla absorptoiduksi CO2:n osalta ja 
toiseksi, että kokonaisabsorptio on hyvin vähän riippuvainen 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutoksista, kunhan se ei ole 
pienempi kuin 0,2 sen ajan arvosta. 

Arrheniuksen aikalaisista professori R.W.Wood [4] teki myös omia 
kokeitaan lasi ja vuorisuola levyillä. Hän rakensi suljetut 
kasvihuonelavat, joiden päällä oli laseina em. levyt mutta hän ei 
havainnut mitään merkittävää lämpötila eroa lasi tai vuorisuolalevyillä 
peitettyjen lavojen välillä, joten hän päätteli, että Arrheniuksen 
päätelmät säteilypakoitteesta eivät voineet olla totta. 

Varsinaiseen kasvihuoneilmiön teoreettiseen taustaan ei ole palattu 
kokeellisesti sitten 1900-luvun alun. On hämmästyttävää, että edelleen 
viitataan Arrheniukseen ja perustutkimukselta on jäänyt tarkastamatta 
Arrheniuksen väitteet, jotka jo hänen aikakaudellaan kumottiin. 

Sen sijaan profesori Woodin kokeesta on kaksi toistoa [5, 6]. Näistä 
professori Nasif S Nahlen 2011 tekemät professori Woodin kokeen 
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toistot vahvistavat Professori Woodin päätelmät, että kasvihuoneilmiö 
perustuu konvektion puutteeseen, eikä lyhytaaltoisen säteilyn 
takaisinsäteilyn vangiksi jäämiseen. Woodin koetta on arvioinut myös 
Vaughan R. Pratt Stanford yliopistosta omilla kokeillaan vuonna 2010. 
Hän kritisoi vahvasti Woodin koetta ja omana tuloksena hän esittää 
keskiarvojen taulukon, jonka mukaan suolalasilla päällystetty laatikko 
oli viileämpi. 

Hr. Kochin kokeen on toistanut tri Thomas Allmendinger [7] 2016 
saaden saman tuloksen, jonka herra Koch sai Teneriffalla 1896. On 
myös viitteitä siitä, että CO2 lämpötilavaikutusta  empirisillä kokeilla 
on testattu useassakin laboratoriossa, mutta tuloksia ei ole raportoitu 
julkisesti. 

II TEORIAA 

IR-säteilyssä on kyse fotonien absorptoitumisesta sopiviin 
molekyyleihin. Kuvassa 1 absorptiota tarkastellaan aallonpituuden tai 
viivojen mukaan korkeuden funktiona niin vesihöyryllä kuin 
hiilidioksidilla ja kuva kertoo millä korkeudella absortio on tapahtunut 
ensi kerran 100 prosenttisesti. 
  

Kuva 2. Periaate kuva absorptio korkeudesta 

Kuva 2 on periaatteellinen kuva 15µm alueen ympäristössä. Kuvasta 
on helppo ymmärtää, että jos aivan 15µm aluella oleva piikki 
lämmittää ilmaa vaikkapa 5°C metrin korkudelle, niin piikin siivissä 
eli 15µm ympäristössä samankaltainen säteilyteho leviää 100 metrin 
alulle, jolloin lämmitysteho metriä kohti on 1/100 osan, joka ei ole 
mitattavissa, vaikkakin kyse olisi samantehoisesta säteilystä 
maanpinnalta. 

Käytännön mittauksissa on mahdollista havaita tarkalla lämpömittarilla 
noin 0,1°C lämpötila eroja, joka sekin on haasteellista luonnossa 
ilmenevien häiriötekijöiden vuoksi. Käytännön tilanteessa 
lämpömittarin anturia lämmittää anturin ympärillä olevan kaasun 
lämpötila ja anturiin mahdollisesti absorptoituvat fotonit, jotka voivat 
olla heijastunutta auringonsäteilyä tai pinnoista tulevaa IR säteilyä. 
Näistä kaasu voi vaihtua hyvinkin nopeasti tuulella ja tyynelläkin 
konvektio vaihtaa kokoajan ilmaa anturien ympärillä 

Kun puhutaan hiilidioksidin vaikutuksesta, niin oleelliset 
absorptioalueet ovat 2 µm, 4,2 µm ja 15 µm ympärillä olevat alueet. 2 
µm ja 4,2 µm alueilla tapahtuu auringon IR-säteilyä. 15 µm alueella 
tapahtuu maapallon takaisinsäteily avaruuteen. Lämpötilana 
jälkimmäinen tarkoittaa niitä lämpötiloja, joita maapallolla normaalisti 
on 0-asteen molemmin puolin. Kun pohdimme hiilidioksidin 
vaikutusta maan lämpötasapainossa, CO2:lla on mahdollisuus pidättää 
lämpösäteilyä tapahtui säteily sitten auringosta tai maasta. 

IR-säteilyssä kyse on fotonien absorptoitumisesta ilmassa oleviin 
sopiviin kaasuihin tai vedessä sopiviin molekyyleihin. Kuvassa 1 
absorptiota tarkastellaan aallonpituuden tai viivojen mukaan korkeuden 
funktiona niin vesihöyryllä kuin hiilidioksidilla, ja kuvassa 3 on 
wikipediasta löytyvä nestemäisen veden absorptiospektri. 

Kasvihuonekaasujen takaisin säteilyssä viitataan vesihöyryn ja CO2:n 
nk. takaisin säteilyyn eli kvanttifysiikan termein ko. kaasujen 
emissioon. Emissiossa on kyse siitä, että kyseinen molekyyli ei kykene 
pitämään fotonin energiaa, vaan säteilee sen edelleen ilman 
minkäänlaisia tehohäviöitä. Emisssion edellytyksenä on, ettei energia 

ehdi relaksoitumaan törmäysten kautta kaaasun liike-energiaksi ennen 
emissiota. 

 
Kuva 3 Nestemäisen veden absorptio spektri Lähde: 2008-07-01 22:09 
Kebes https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Absorption_spectrum_of_liquid_water.png CC-BY-SA-3.0  

Törmäykset ja emissiot ovat tilastollisia ilmiöitä, eikä niille voida antaa 
tarkkaa arvoa vaan ainoastaan odotusarvo ja jakauma. Kuvassa 4 on 
standardi ilmakehän 1976 mallin mukainen odotusarvo hiukkasten 
törmäyksille ilmakehässä korkeuden funktiona. 

Kuva 4. Hiukkasten törmäysfrekvenssi standardi ilmakehässä 
korkeuden funktiona lähde: U.S. Standard Atmosphere 1976 

Kun emissioden nopeudet ovat yleensä 107  s-1 pidempiä aikoja, niin 
standardi ilmakehässä emissiot absorption jälkeen tulevat vallitseviksi 
vasta varsin korkealla ilmakehässä - käytännössä useamman 
kymmenen kilometrin korkeudessa. 

Kuvista 1 ja 2 voidaan päätellä, että osa ensimmäisitä absorptioista  
tapahtuu vasta hyvin korkealla. Siis sellaisilla spektrin viivoilla, jotka 
ovat varsin kaukana esim 15µm alueesta. Tällöin ollaan jo sellaisissa 
korkeuksissa, jossa emissiot ovat jo mahdollisia ja joillakin viivoilla 
jopa todennäköisiä. Lisäksi pilvistä tapahtuu aivan luonnollisesti IR 
säteilyä alaspäin. 

Teoriassa näyttäisi siis siltä, että nk. takaisinsäteily tai säteilypakoite ei 
ole tilastollisesti mahdollista lähellä maanpintaa, joskin se on 
mahdollista niiltä spektrin viivoilta, joissa absorptiotkin tapahtuvat 
hyvin korkealla. Lisäksi sitä tapahtuu pilvistä tai tarkemmin sanottuna 
vesipisaroista. 



Kuvasta 3 havaitaan, että veden osalta absorptio tapahtuu hyvin eri 
syvyyksillä allonpituuden funktiona. Erityisesti voidaan sanoa, että 
auringon säteilyspektrin UV ja IR alueilla säteily absorptoituu hyvin 
lyhyillä matkoilla veteen. NIR alueella säteily absorptoituu alle metrin 
alueella niin, että matka lyhenee mitä suurempi aallonpituus on. 
Näkyvän valon alueella absorptioita tapahtuu aina noin 250 metriin 
niin, että sininen alue absorptoituu syvimmällä. 

Kokonaisuutena jokaisella luonnollisella säteilyn lähteellä on laaja 
säteilyn spektri, jossa perimmältään ilmiöt tapahtuvat viiva viivalta ja 
eri korkeuksilla ilmakehässä niin, että kokonaisuus on viivojen 
käyttäytymisen summa. Mittaamisen kannalta oletettavasti voimme 
mitata vain niitä ilmiöitä, jotka ovat mitattavissa, joko sen takia, että: 
- mitattavassa suureessa on niin paljon vaihtelua, että se erottuu 

kohinasta 
- on olemassa jokin instrumentti, jolla mittausta voidaan tehdä 
- alue, jolla mittauksia tehdään, on jollakin tavoin hallittavissa (emme 

voi anturoida koko ilmakehää) 

Kasvihuoneilmiön kannalta on kyse siitä, voidaanko sellainen ilmiö 
havaita ja mitata empiirisesti ja mihin se perustuisi. Koko ilmakehän 
toiminnan kannalta on kyse siitä, miten energia tulee maapallolle ja 
kuinka se poistuu avaruuteen.  

Tuntuu siltä, että jokainen kadunmies Tommi, Riku tai Harri tuntuisi 
tietävän tarkasti, kuinka tämä hyvin monimutkainen perimmältään 
kvanttifysikaalinen ilmiö tapahtuu tai ainakin heillä on selkeä 
mielipide siitä, onko maailma menossa parempaan vai huonompaan 
suuntaan.    

II KOEASETELMISTA JA MITTALAITTEISTA 

Mittalaitteet 

Vuodet 2018 lopulla aloin miettimään, voisiko hiilidioksidin vaikutusta 
mitata empiirisesti. Tuolloin käyttämässäni Netatmon sääasemassa oli 
CO2 anturi sääantureiden lisäksi. Antureita oli mahdollista lisätä, 
ostamalla lisäantureita, jotka olivat luokiteltu sisäkäyttöön. Purin 
lisäanturin havaitakseni, että niin sisä- kuin ulkoanturit sisälsivät samat 
sääkomponentit. Laitteiden hiilidioksidi anturit eivät kuitenkaan olleet, 
eivätkä oikein koskaan ole, kovin tarkkoja, mutta ne olivat kuitenkin 
riittävät huomattavien pitoisuuserojen havainnointiin. 

Kuva 5. Netatmon lisäanturi purettuna. CO2 anturi on piirilevyn 
toisella puolella  

Keväällä 2020 hiilidioksidi mittausten jälkeen aloin sunnitella 
mittalaitetta lämpösäteilyn mittaamiseksi Arduinoin mikro-ohjaimella 
ja dallas (DS18B20) mitta-antureilla. Dallas antureita voidaan kytkeä 
rinnakkain lähes rajaton määrä (one-wire kytkennällä). Näin niistä 
voidaan rakentaa laite, jossa antureita on halutuilla etäisyyksillä 
erillaisista pinnoista ja antureita voi lukea niiden ID-tunnusten avulla 
vuoronperään ilman monimutkaisia kytkentöjä. Tarvitaan vain 
lukuohjelma Arduinoon, joka huolehtii anturien lukemisesta halutulla 
taajuudella.   

DS18B20-antureiden mittatarkkuus ei ole kovin hyvä, mutta ne 
voidaan kalibroida toistensa suhteen. Anturien valmistustarkkuus 
asettuu noin 1°C sisälle, joten yksittäisten anturien näyttöjen erot ovat 

maksimissan paketista otettaessa tuon verran. Anturien toiminnallinen 
tarkkuus on -10 … +85°C välillä ±0,2°C, mutta näissä kokeissa 
käytetään aluetta, jossa tarkkus olisi ±0,1°C. Käytännössä toistensa 
suhteen kalibroitujen anturien tarkkuus lienee noin ±0,1°C luokkaa.  

Lämpösäteily kokeissa käytetyt mittalaitteet olivat kuvan 6 
koekytkennän mukaisia, jossa mittausdata kerätään rinnankytketyistä 
antureista Arduinon mikro-ohjaimella.  

Kuva 6. Periaate kuva dallas antureiden kytkennästä 

Koeasetelmat 

Kesästä 2019 kesään 2020 testattiin CO2:n vaikutusta erilaisilla 
koeastiapareilla. Koeastioiden sisällä oli Netatmon anturit, joissa oli 
normaalien sääanturien lisäksi hiilidioksidi anturi. Toisessa koeastiassa 
oli ulkoilmaa ja toisessa koeastiassa korotettu hiilidioksidi pitoisuus. 
Aluksi n. 1000 ppm ja sitten 5000 ppm tai enemmän. 

Kuva 7 Erilaisia koeastia pareja 

Kun Arrheniuksen kasvihuone oletus perustuu ajatukseen että 
kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvaessa ilmiö voimistuu ja se 



perustuu erityisesti maanpinnan IR säteilyn absorptoitumiseen, niin 
professori Woodin tavoin, oli syytä testata, vaikuttaako koeastian 
materiaali jollakin tavoin tulokseen. Periaatteessa lasi ei läpäise 
maanpinnan säteilyä, mutta PET muovi ja esimerkiksi tuorekelmu 
läpäisevät pääsääntöisesti maanpinnan lämpösäteilyn spektrin alueet. 
Tämän vuoksi koeastioina oli sekä lasisia, että erilaisia muovisia 
astioita. 

Kuva 8 Mittaus saavissa 

Lämpösäteilyn vaikutuksen mittauksia tehtiin useita kokeiluja. 
Kuvassa 8 on kuvaus asetelmasta, jossa mitattiin vedenpitävillä 
antureilla auringon säteilyn vaikutusta veden lämpötilaan. Kuvassa 9 
on mittauslauta, jolla oli tarkoitus mitata pintojen IR säteilyä. 
Kokeiluja tehtiin monella eri tavalla suojaten antureita suoralta 
auringon säteilyltä. Kuvassa 9 on suojaus vain yhdeltä reunalta.   

Kuva 9 Mittauslauta  

Kuva 10 Kiviuunin kyljen lämpösäteilyn mittaus 

Kuvassa 10 on esitetty kiviuunin kyljen mittaus järjestelyt, jossa anturit 
on teipattu pahvilaatikon kylkeen ja yksi anturi suoraan uunin kylkeen. 

Koeasetelmia oli käytännössä monia, joista vain osa osoittautui 
käyttökelpoisiksi, sillä mittaustapahtumaan vaikuttavia tekijöitä ja 

virhelähteitä on lukuisia ja osa mittauksista hukkuu helposti johonkin 
toiseen vallitsevaan ilmiöön, jota on vaikea ennustaa kokeilematta.   

III MITTAUSTULOKSET 

Vallitsevan kasvihuoneteorian mukaan CO2 pitoisuuden 
kaksinkertaistumisen pitäisi aiheuttaa noin 4-5 °C lämpötilan nousun.  
Koeastelemista valtaosa oli sellaisia, että CO2 pitoisuus oli 10 
kertainen tai jopa sen ylitse, mutta mitään merkittävää lämpötilan 
muutosta ei ole havaittavissa koeastioiden välillä vuoden jatkuneessa 
kokeessa. 

Kuva 11. Mittaukset 6.6.2019 - 17.7.2020. Toinen anturi normaalissa 
CO2 pitoituudessa ja toinen 1000-5000ppm pitoisuudessa. 113.260 
mittausta noin 5 min välein. 

Koeastioiden välille syntyi pieniä lämpötilaeroja kuvan 11 mukaisesti 
oletettavasti sen vuoksi, että astiat tulivat ja menivät varjoon jonkin 
verran eriaikaisesti. Samoin pilvien varjot osuvat hieman eriaikaisesti 
hieman erillään oleviin koeastioihin. Keskimääräinen lämpötilaero 
koeastioiden välillä oli -0,019°C.  

Kuva 12. 3 päivän mittaukset heinäkuussa 2019 

Katsottaessa tarkemmin yksittäisiä päiviä yli vuoden mittausjaksolta, 
niin kuvasta 12 nähdään tarkemmin eräs 3 päivän jakso vuoden 2019 
heinäkuulta. Lämpötila arvot seuraavat hyvin tarkasti toisiaan 
koeastioissa, vaikka toisessa oli kymmen kertainen määrä CO2:ta. 

Mittaus astioiden materiaaleilla ei ollut vaikutusta koeastioiden 
lämpötilaeroihin, joka vahvistaisi prof. Woodin 1909 tutkimuksissa 
tehdyn havainnon, että kasvihuoneilmiön selittää suljetussa tilassa 
konvektion puute.  



Kuva 13. 12 kuukauden kasvihuoneilmiöt koeastioissa 

Yli vuoden mittainen mittausaineisto voidaan esittää myös 
trajektoroina, joissa kuukausittain on seurattu koeastian lämpötilaa 
ulkolämpötilan muutokseen verrattuna 5 minuutin välein. Kasvihuone 
ilmiö näyttää muodostavan eräänlaisen mailan lavan, jossa koeastiat 
lämpenevät aika samalla tavoin ulkoilman lämpötilasta riippumatta ja 
vain  sillä kuinka korkealla aurinko on, näyttäisi olevan merkitystä. 
Myös vuodenkierto ja maan rata auringon ympäri näyttäisi vaikuttavan 
arvoihin. 

Jos kasvihuoneteoria pitäisi paikkansa 15µm alueen ympäristössä, olisi 
koeastioissa pitänyt olla käytetyillä CO2 pitoisuuksilla jopa 15°C ero. 
Koeastioiden koot vaihtelivat  hiukan alle litrasta n. 50 litraan ja 
materiaalit vaihtelivat lasista, PET muoviin ja edelleen tuorekelmuun. 
Millään näillä variaatiolla ei koeastioiden välille syntynyt havaittavaa 
lämpötilaeroa. Näin ollen CO2 pitoisuudella ei näyttäisi olevat mitään 

vaikutusta kasvihuoneilmiöön 15µm alueen ympäristössä. Ei edes 
astian tilavuuden kasvattamisella ollut mitään vaikutusta ilmiöön. 

Toisena kokeena testasin, millä tavoin auringon säteily lämmittää vettä 
65 litran astiassa. Muutamien kokeilujen jälkeen päädyin kuvan 8 
mukaiseen mittaukseen, jossa saavi oli laitettu muovisen säkin sisään, 
joka pysyy muodossaan jousen avulla. Tällä tähdättiin siihen, että 
ainakin pääosa auringon säteilytehosta tulisi vedenpinnan kautta ja 
näin koitettiin välttää, että suora auringon valo lämmitäisi saavin 
kylkeä. 

Mittausanturit, jotka olivat vedenpitäviä dallasantureita (7 kpl), 
laitettiin puuhun määräetäisyyksille porattuihin reikiin. Data kerättiin 
Arduinon avulla ensin 6 sekunnin välein ja sitten 2,5 päivän jaksolla 30 
sekunnin välein. Pidemmässä testissä jouduttiin haihtumisen takia 
lisäämään vettä välillä, joka oli kylmää ja painui astian pohjalle ja 
näkyy näin syvimpien mittausantureiden luvuissa. 



Kuva 14. 65 litran vesisaavin lämpeneminen auringon paisteessa 

Käytössä oli 7 mittaanturia joilla haettiin rajaa, mille syyydelle 
auringonsäteily vaikutti voimakkaasti. Kuvista huomataan että pinnan 
lähesyydessä olevien anturien arvot vaihtelivat voimakkaasti 
syvemmällä oleviin antureihin verrattuna. Niiden lämpötila myös nousi 
nopeammin. Kokonaisuutena koko astian vesimassa lämpeni niin, että 
alimpien kerrosten maksimi tuli noin 4-5 tuntia pinnan maksimia 
myöhemmin. Tämän jälkeen koko vesimassa alkoi jäähtyä yön aikana, 
kunnes sama tapahtumaketju jatkui seuraavana päivänä. 

Koetta tehtäessä heräsi mielenkiinto, miten ääretön vesiastia, kuten 
järvi käyttäytyisi. Joitakin sellaisiakin kokeita kokeilin, mutta jo 
pienessä mainigissa tarvitaan mittalaitteet, jotka seuraavaat 
vedenpinnan vaihteluja. Tehdyistä kokeista ei sellaista ollut,  eikä näin 
syntynyt sellaista materiaalia, joka olisi käyttökelpoista. 

Kuvien perusteella voisi tehdä sellaisen tulkinnan, että alle 30 mm 
matkalla vedenpinnan lämpötila vaihtelee voimakkaasti, toisaalta 
auringon säteilyn vaihtelun takia ja toisaalta haihtuminen poistaa 
energiaa ja jähdyttää veden pintaa. Kaikki tämä tapahtuu n. 15-20 mm 
matkalla veden pinnasta. 

Kuvasta 3 nähdään, että näkyvä valo parhaimmillaan läpäisee puhdasta 
vettä yli 200 metrin, mutta NIR aluella läpäisy vaihtelee metristä 
millimetrin osiin, siten että 1 µm  pidemmillä aallonpituuksilla ollaan 
alle 10 cm matkoilla 

Kuva 15 Auringon spectrin tehon jakautuminen UV, näkyvän valon ja 
NIR alueille.  

Kuvan 3 ja 15 perusteella nähdään, että  aivan veden pinnassa energian 
absorbtio tilavuutta kohti on hyvin suurta, joka aiheuttaa pinnan 
voimakkaan lämpenemisen. Puhtaassa vedessa kuitenkin auringon 
säteilyenergia absorptoituu aina yli 200 metriin, mutta mitä 
syvemmälle mennään, sitä pienempi energian tuonti on tilavuutta 
kohti. Vesi siis näyttäisi käyttäytyvän Beer Lambertin teorian 
mukaisesti NIR alueella ja suurimmalla osalla näkyvän valon aluetta. 
Kuvan 15 perusteella voisi karkeasti arvioida, että 1/6 auringon 
säteilyenergiasta absorptoituu jo ensimmäisen 30 mm matkalla. 

Kolmantena koe ajatuksena oli Ångströmin tavoin selvittää miten 
pintojen lämpösäteily absorptoituisi tavalliseen ilmaan.  Ensimmäiset 

kokeet tehtiin kuvan 9 mukaisella mittauslaudalla, johon oli sijoitettu 
dallas antureita (20 kpl) eri etäisyyksille mitattavasta pinnasta.  

Kuva 16 Mittaus tulokset kuvan 9 mukaisella asetelmalla. 

Kuvassa 9 anturit on suojattu suoralta auringon säteilyltä niin, että ne 
on upotettu solumuoviin tehtyihin viiltoihin. Kun tulos oli kuvan 9 
mukainen, niin lisättiin solumuovikaista myös toiselle puolelle. 
Lopulta kokeiltiin myös sellaista vaihtoehtoa, että anturi oli 
solumuovissa olevan onkalon pohjalla. Kuitenkin kaikissa näissä 
vaihtoehdoissa tulee kuvan 16 mukainen tulos. 

Kutsuisin ilmiötä anturien leimuamiseksi, joka käsittääkseni johtuu 
siitä, että antureihin heijastuu pintojen kautta auringon säteilyä. Koska 
minkään pinnan albedo ei ole 0, niin heijastumista tulee aina, mikäli 
sitä ei leikata sopivalla suodattimella (alle 3µm aallonpituudet), jota ei 
ollut käyttössä. Kuvasta huomaa hyvin, miten leimuaminen loppuu heti 
kun auringo menee mailleen tai varjoon. 

Koe siis osoittautui hyödyttömäksi, mutta mielenkiintoiseksi anturien 
leimuamisen vuoksi. Koe myös osoittaa, kuinka hyvin tavallinenkin 
lämpömittari pitäisi suojata, mikäli mielii mitata lämpötilaa oikein.  

Toisena vaihtoehtona kolmannelle kokeelle oli riittävän ison kiviuunin 
lämpösäteilyn mittaaminen. Tällaiseksi valikoitui n.3200 kg painava 
vuolukivinen leivinuuni, joka oli lämmitetty koetta edeltävänä  
päivänä. 

Mittausanturit teipattiin pahvilaatikon kylkeen eri etäisyyksille uunin 
pinnasta ja yksi anturi teipattiin uunin kylkeen. Tiedot keräiltiin 
Arduinon avulla tietokoneelle n.13 sekunnin välein. Mittaustulokset  
ovat kuvassa 17 ja muodostavat kauniin logaritmisen käyrään. 
Vallitseva huoneen lämpötila oli 25°C paikkeilla. 



Kuva 17  Leivin uunin läämpösäteilyn vaimeneminen.  

Koejärjestely oli tehty siten, että ilman virtaus alhaalta ylös oli estynyt, 
mutta lämpö sai vapaasti liikkua ylöspäin. Yksi anturi oli teipattu uunin 
kylkee ja loput kuvan osoittamille etäisyyksille.  Lämpösäteilyn 
vaimeneminen tapahtuu logaritmisesti ja noudattaa näin ollen Beer 
Lambertin teoriaa. 

Kuva18 Kartonkiin teipatut anturit 

Saatu tulos  on samansuuntainen yli vuosisata sitten tehtyjen 
Ångströmin ja Kochin kokeiden kanssa mustan kappaleen säteilyn 
vaimenemisesta. Näin ollen voidaankin päätellä, että pinnan IR säteily 
vaimenee hyvin lyhyillä matkoilla ja absorptiosta valtaosa tapahtuu 
muutaman kymmenen senttimetrin matkalla käytännön olosuhteissa.  

IV TULOSTEN TULKINTA 

Nykyisin on mahdollista tehdä muutaman sadan euron panostuksella 
tutkimuksia, joista aiemmin uskallettiin vain unelmoida. Mahdollisuus 
avautuu erityisesti elektroniikan halpenemisen kautta ja myös siksi, 
että harrastajille on luotu erittäin edullisia mikro-ohjaimia, joita voi 
käyttää tietokoneiden kanssa. Tässäkin olevien tutkimusten toteutus on 
tapahtunut alle 500 € panostuksella.  

Avainkysymyksenä oli kasvihuoneilmiön havaitseminen empiiristen 
kokeiden kautta. Käytetyt koeasetelmat ovat melko pitkälle samoja 
kuin mitä on kokeiltu jo runsaat satavuotta sitten ja myös tulokset ovat 
vastaavia, joskin tarkempia parantuneiden koejärjestelyjen ja 
mittalaitteiden avulla, joilla ilmiöitä voidaan seurata hyvinkin lyhyillä 
mittausväleillä. 

Kasvihuoneilmiön sanotaan syntyvän siten, että kasvihuonekaasu esim. 
CO2 absorptoi maan säteilyspektrin säteilyä ja takaisinsäteilee  sen 
maata kohti aiheuttaen säteilypakotteeksi kutsutun ilmiön.  
Kvanttifysikaalisesti asialla tarkoitettaneen sitä, että absorptoitunut 

kvantti emitoituu ja ainakin osa tästä emitoituneesta säteilystä palaisi 
takaisin maata kohti. 

Tekstin alussa on käyty teoriaa  lävitse säteilyspektrin viivoittain, josta 
voidaan havaita, että absortio toteutuu hyvin eri korkeuksilla spektrin 
eri viivoilla ja näin ollen on vaikea lausua mitään yleispätevää. 
Kuitenkin, jos viivalle kohdistuvan säteilyn absorptio tapahtuu alle 
metrissä, aiheuttaa se aivan eri tavoin havaittavan ilmiön kuin, että 
jollakin toisella viivalla absorptio tapahtuu kymmenien kilometrien 
alueelle. Ilmiöiden koko jälkimmäisessä tapauksessa on 
kymmenestuhannes osia edellisestä, jolloin se tuskin on edes 
mitattavissa tunnetuilla instrumenteilla. 

Standardi-ilmakehän mallin (kuva 4) perusteella hiukkasten 
törmäysfrekvensssi on kymmeniin kilometreihin asti niin suuri, että 
emissioiden todennäköisyys on olematon. Käytännössä siis 
kasvihuonekaasujen absorptoimat kvantit relaksoituvat törmäysten 
kautta ilman lämpötilaksi, joka tarkoittaa sitä, että ilmakaasun kaikkien 
hiukkasten liike lisääntyy aiheuttaen lämpötilan nousun.  

Emissioiden nopeudeksi ilmoitetaan lukuja jotka ovat  107 1/s  
hitaampia. Lisäksi nämäkin tuntuisivat erilaisten esitysten perusteella 
vaihtelevan viivoittain, joten yhden täsmällisen luvun ilmoittaminen ei 
ole mahdollista. Princetonin yliopisto prof. William Happerin 
esitelmän 8.9.2014 mukaan [8] emission ottama aika 15µm alueella 
olisi jopa 1s luokkaa. 

Edellisestä seuraa, että väitetty kasvihuonekaasujen takaisinsäteily olisi 
teoreettisesti mahdollista vain hyvin korkealla ilmakehässä, jolloin sitä 
voisi esiintyä esim CO2 tapauksessa 15µm alueen siivillä (kuva 2) ja 
näin myös näyttäisi tapahtuvan kehittyneimissä ilmastomalleissa. 

Teoriassa kasvihuonekaasujen ei pitäisi takaisinsäteillä maanpinnan 
tasolla eikä edes useiden kilometrien eikä ensimmäisten kymmenien 
kilometrien korkeudella. Näillä alueilla ei myöskään teoreettisesti voi 
ilmetä säteilypakotetta. Sen sijaan vesi ja pilvet voivat ja oletettavasti 
takaisinsäteilevät, koska jo pienikin pisara teoriassa toteuttaa mustan 
kappaleen säteilyä. 

Edellisen perusteella ihmisen kokema kasvihuone ilmiö autossa, 
ansarissa tai suljetussa tilassa, kuten asuin huoneistossa, ei johdu 
takaisinsäteilystä vaan auringon ja pintojen säteilyn absorptoitumisesta 
kasvihuonekaasuihin jotka relaksoituvat törmäysten kauttaa lämmöksi 
kyseisten tilojen ilmakaasuissa. Kun konvektio on estynyt, tilan 
lämpötila nousee voimakkaasti. 

Mittauksien tulkinta 

Ensimmäinen kokeeni tarkoitus oli mitata empiirisesti luonnon 
olosuhteissa sitä, aiheuttaako CO2 pitoisuuden merkkittävä nousu 
havaittavan lämpötilannousun verokki koeastiaan nähden. Teoriassa 
näin ei pitäisi käydä, eikä näin myöskään käy empiirisessä kokeessa. 
Itse asiassa edes 10-kertainen pitoisuuden nousu, ei aiheuta 
mitattavissa olevaa lämpötilaeroa. 

Kokeeni epäilijät esittävät, että ilmiö johtuu liian pienistä dimensioista.   
Käytännössä voisi sanoa, että osittain, mutta ei jollakin tavoin 
äärellisissä astioissa. Jotta ilmiö voisi edes teoriassa olla havaittavissa, 
pitäisi koeastioiden olla kymmenien kilometrien kokoisia. 

Koettani arvioineissa on myös ollut kansainvälisiä tutkijoita, jotka 
eivät  tunne ainuttakaan käytännön koetta, joka empiirisesti olisi 
vahvistanut CO2 hypoteesi. Ei edes vaikka koe asetelma olisi tehty 
puhtaalla hiilidioksidilla toistaen herra Kochin koeastelma. 

Enemmän asiaan perehtyneet toki kiinnittävät huomion siihen, että 
kasvihuonekaasuteorialla ei löydy yhtäkään nykyajan empiirisen 
kokeen viitettä, jolloin viitataan vain Arrheniukseen teorian osalta.  
Tämä ei suinkaan johdu siitä, että Arrheniuksen teoria olisi ollut 
tyhjentävä, vaan siitä, että sitä ei ole voitu empiirisesti todistaa.  

Toisen ja kolmannen kokeen tarkoitus oli selvittää millaisilla 
etäisyyksillä lämpömittareilla havaittava lämpötilannousu syntyy.  

Vedessä auringonsäteilyn NIR alueen absortoituminen tapahtuu 
pääsäntöisesti alle metrin matkalla. Koetulokset osoittavat, että 
kaikkein voimakkain lämpeneminen tapahtuu pääsääntöisesti 30 mm 
lyhyemmillä matkoilla, vaikka kokonaisuutena auringon säteilyn 
näkyvän valon alue ulottuu parhaimmillaan yli 200 metriin puhtaassa 
vedessä. NIR alue edustaa n.50% auringon säteilyenergiasta, ja kaikki 
se absorptoituu hyvin lyhyella matkalla. 



Maanpinnan säteilyä koitin ensin mitata luonnon olosuhteissa, mutta 
käytännössä se olisi mahdollista vain silloin, kun ei ole auringon 
sääteilyä. Käytännössä ei kuitenkaan syntynyt tilanteita, jossa jokin 
pinta olisi ollut riittävän lämmin havaintojen tekemiseen. Näin ollen 
tein kokeen 3200 kg painavan leivinuunin IR säteilystä, joka edustaa 
ainakin jollakin tavoin mustan kappaleen säteilyä. 

Massiivinen kivimassa, jonka pintalämpötila oli hiukan yli 50°C, 
säteili lämpöä siten, että se absorptoitui pääsääntöisesti 30 cm 
matkalla. Huoneilmassa, mutta myös ulkotiloissa, tulee vastaan 
vallitseva lämpötila. Kokessani huoneen lämpötila oli n.25°C. Uunin 
säteilyvaikutus oli siis varsin lyhyellä alueella, josta lämpö siirtyi 
konvektion avulla muuhun huonetilaan. 

Oletettavasti myös ulkotiloissa käy vastaavasti, jolloin pinnoista 
lähtevä IR säteily absorptoituu havaittavasti muutaman kymmenen 
senttimetrin matkalla. Mittausta voi kuitenkin häiritä auringonsäteilyn 
heijastuminen pinnoista. Tällöin mittaustuloksiin sekoituu sekä pinnan 
IR säteily että auringon säteilyn heijastumat. 

Tulokset eivät luonnollisti kerro mitään koko ilmakehän 
käyttäytymisestä, mutta ne kertovat sen, että mittaamalla havaittavat 
muutokset tapahtuvat hyvin lähellä maanpintaa. Sitä ylempänä ei 
muutoksia voida mitata pienten muutosten takia ja myös siksi, että 
ylempänä vaikuttavat monet muut mekanismit, jotka peittävä IR 
säteilyn vaikutukset tai hävittävät sen yleiseen kohinaan. 

Keskustelua 

Mittaukseni vahvistavat prof Woodin ja Ångströmin 1900-luvun alussa 
tekemät havainnot ja tulkinnat. Ehkäpä kokeeni ovat piirun verran 
epätieteellisempiä, mutta mittavälineet verrattomasti parempia ja 
havaintojen kerääminen tietokoneella, muutaman sekunnin välein, 
antaa aivan toisenlaisen mahdollisuuden seurata ilmiöitä. 

Kokeeni osoittavat, että sellaiset kasvihuoneteorian selitykset, jotka 
selittävät käytännön kasvihuoneen lämpiämisen säteilypakoitteella 
ovat perusteettomia. Niin autojen, asuntojen kuin ansarienkin 
lämpötilan nousu johtuu kylläkin kasvihuonekaasujen absortiosta, 
mutta absorptoitunut energia relaksoituu törmäysten kautta kaikkien 
ilmakaasun hiukkasten liikkeeksi, joka nostaa lämpötilaa. 

Jos konvektio edellisissä estyy, niin lämpötila nousee siihen asti, 
kunnes se saavuttaa tasapainotilan lämpövuotojen suhteen. Käytännön 
kasvihuoneissa eikä myöskää ilmakehän alaosissa esiinny 
säteilypakoitetta tai takaisinsäteilyä. Ne ilmiöt ovat teoriassakin 
mahdollisia vasta kymmenien kilometrien korkeudessa. 

IR säteilyn on yleisesti ajateltu vaimenenvan Beer Lambertin lain 
mukaan. Näin näyttää myös mittausten mukaan käyvän. Vedessä NIR 
alueen lämpösäteilystä iso osa absorptoituu muutaman senttimetrin 
matkalla ja ilmassa mitattavissa oleva IR säteily vaimenee kymmenissä 
senttimetreissä. 

Vaimeneminen kuitenkin tapahtuu spektriviivoittain, jossa kullakin 
viivalla absortiokorkeus on erilainen ja ilmeisesti myös emissio nopeus 
vaihtelee viivoittain. Sellaisia mittaväleineitä ei kuitenkaan ole, että 
ilmiö voitaisiin mitata näin ja lisäksi mittaamalla näemme kaikkien 
kasvuhuonekaasujen yhteisen merkityksen. Näemme siis vain yleisesti 
lämpötilan alenemisen etäisyyden funktiona mustasta kappaleesta. 
Logaritminen lämpötilan väheneminen etäisyyden funktiona jatkuu 
rajatta aina absoluuttiseen 0 K lämpötilaan, mikäli lämmönlähteen 
ympäristö on riittävän kylmä. Käytännössähän ei näin ole, vaan 
vaimeneminen tapahtuu aina kohti luonnossa vallitsevia lämpötiloja. 

Kasvihuonekaasujen merkityksestä on monenlaista keskustelua. 
Säteilyllä, absorptiolla ja emissiolla on merkittävä rooli energian 
siirtymisessä ilmakehässä. Maan alimpien kerrosten jäähtyminen 
tapahtuu karkeasti niin, että konvektion osuus on n. 67 %, 
höyrystymisen osuus n. 25% ja säteilyn osuus n. 8% [9]. Muitakin 
päättelyjä on, mutta kaikki ovat  suurusluokiltaan samansuuntaisia. 
Kun nousemme ilmakehän sille rajalle, josta maapallo jäähtyy 
avaruuteen, tapahtuu se vain säteilemällä. Näiden kahden välillä 
ilmakehän eri kerroksissa ilmiöiden osuus vaihtelee. 

Toisaalta kasvihuonekaasuilla on roolinsa myös konvektiossa, sillä 
konvektion ajava voima tulee pintojen läheisen ilman voimakkaasta 
lämpenemisestä ympäristöön verrattuna ja tämä lämpötilaero 
käynnistää konvektion, jossa lämmennyt ilma lähtee kohoamaan ja sen 

korvaa jostakin ympäristöstä tuleva viileämpi ilma, joka edelleen 
lämpiää säteilyn vaikutuksesta jne. On tärkeää myös ymmärtää, että 
vesihöyry on merkittävin kasvihuonekaasu maan pinnan tasolla. Jos 
ilma on erittäin kuivaa, niin valtaosa pinnan IR säteilystä karkaa 
korkealle ilmakehään tai jopa säteilee suoraan avaruuteen. 

Veden höyrystyminen sitoo valtavasti energiaa, joka vapautuu 
vesihöyryn lauhtuessa. Kun vesihöyry lauhtuu ja muodostaa pilviä, 
vapautuu merkittäviä määriä energiaa säteilemällä joka taasen 
absorptoituu sillä korkeudella oleviin kasvihuonekaasuihin. Osa tästä 
energiasta relaksoituu ilman lämmöksi ja aiheuttaa uuden  konvektion 
ja osa, mikäli ollaan riittävän korkealla, emitoituu ja mahdollisesti 
aiheuttaa sillä korkeudella säteilypakoitteeksi kuvatun ilmiön. 

Tässä artikkeleissa kuvatusta CO2 merkityksen mittaamisesta on 
yksityiskohtaisempi raportti [10] ja absorptio-emissio ketjun 
tapahtumia voidaan pohtia ja simuloida syvällisemmin [11]. 
Satunnaiskulkijalla nähdään, että absorptio emissio ketjun jatkuessa 
rajattomasti se ei juurikaan etene tai etenee vain hyvin hitaasti, koska 
lopulta valtaosa kvanteista palaa takaisin tasolle josta ne lähtivät. 

Koko ilmakehän toiminnan ymmärtäminen ja kasvihuonekaasujen 
rooli siinä, miten energia maapallolta ilmakehän kautta siirtyy lopulta 
sille tasolle, josta se voi säteillä avaruuteen, on moninainen ja sisältää 
hyvin moninaista fysikkaa. Tämä pieni käytännön tutkimus kattaa siitä 
vain hyvin pienen osan, jossa kuitenkaan CO2:lla ei ole julkisuudessa 
väitetyn kaltaista merkitystä. 

On myös tärkeää ymmärtää, että absorptiot ja emissio samoin kuin 
törmäykset ovat tilastollisia ilmiötä. Koe asetelmia pohdittaessa on 
syytä muistaa, että lasillisessa tavallista vettä on enemmän hiukkasia 
kuin lasillisia vettä on kaikissa maailman merissä [12]. Samaten pätee 
myös, että lasillisessa ilma on enemmän hiukkasia kuin on laseja ilmaa 
koko ilmakehässä. Tämä antaa jonkinlaisen mielikuvan siitä, että jo 
hyvinkin pienessä koeastiassa on valtavan kokoinen otos.  
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