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Luku 1

Johdanto

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuonna 2018 julkaiseman raportin mu-

kaan havaittu ilmastonmuutos on väistämätön ja pääosin ihmisen aiheuttama ilmiö. IPCC:n

lisäksi lukuisat muut tieteellistä tutkimusta tukevat organisaatiot, kuten AGU ja CCSP1,

ovat ennustaneet ilmastonmuutoksen muuttavan maapallon maanpintaa ja ilmakehän

koostumusta, josta aiheutuva pintalämpötilojen nousu muuttaa Maan ilmastoa. Kasvi-

huonekaasujen päästöt ovat jatkaneet kasvuaan viime vuosikymmenten aikana, teknolo-

gisen kehityksen myötä, historiallisen korkeisiin lukemiin. Kasvihuonekaasuista johtuva

positiivinen säteilypakote on kasvanut 30 % vuodesta 1990, mikä on aiheuttanut muutok-

sia keskimääräisiin havaittuihin lämpötiloihin, sademääriin ja sään ääri-ilmiöiden esiinty-

vyyteen. Ilmaston muuttumisella on suuri vaikutus meriin, lumi-ja jääkerrostumiiin sekä

ekosysteemeihin. [1]

Ympäristön lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset tullaan kokemaan yhteiskunnalli-

sella tasolla, missä näkyvimmät haitat ovat taloudellinen eriarvoistuminen ja kansanter-

veyteen liittyvät eri puolilla maailmaa. [1]

Koulutuksella on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa, hillitsemisessä ja

sopeutumisessa. On siis ensisijaista, että opettajat ja oppilaat ovat tietoisia ilmaston-

muutoksen syistä ja seuraamuksista, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida tar-

peeksi ajoissa. Samalla hyvin koulutetut kansalaiset pystyvät osallistumaan aktiivisesti ja

rakentavasti suuriin demokraattisiin päätöksentekoprosesseihin.

Valitettavasti useilla peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoille syvällisempi ymmärrys

ilmastonmuutoksen alla piilevistä mekanismeista uupuu yhä, kuten Nousiaisen (2019) ja

Shepardsonin (2009) tutkimukset osoittavat. Monesti kasvihuonekaasuja ja muita ilma-

kehän kaasuja ei erotella toisistaan, eikä Auringon ja Maan emittoimaa sähkömagneettista

säteilyä. Tämä vuorostaan hankaloittaa ymmärrystä kasvihuoneilmiöstä ja siitä, kuin-

ka se on sidoksissa Maan energiabujettiin ja ilmastonmuutokseen. Tietyissä tapauksissa

medialähteissä levitetty virheellinen tieto voi aiheuttaa opiskelijoilla mielikuvia, joiden

mukaan ilmastonmuutos on edelleen kiistelty aihe tieteellisissä yhteisössä, eikä yleisesti

1American geophysical union (AGU) ja Climate Change Science Program (CCSP) julkaisevat ajankoh-
taisia ilmastoaiheisia tutkimustuloksia ja löytämään kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen asettamiin
haasteisiin
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hyväksytty teoria. Laadukkalle ilmastokasvatukselle on siis tarve, jossa tarkoituksena on

kehittää opiskelijoiden tieto- ja taitotasoa ilmastonmuutokseen liittyen. Samaan aikaan

opettajien on uusittava oppimiskäsityksiään ja sisällytettävä ilmastonmuutos keskeiseksi

osaksi opetusta. [16, 30]

Ilmastokasvatuksen peruskäsitteistöön kuuluu kasvihuoneilmiö, jonka ymmärtäminen

vaatii oppilailta riittävää tietotaitoa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet oppilai-

den hallitsevan hyvin heikosti kasvihuoneilmiön toimintamekanismin. Tästä syystä ilmas-

tonmuutos on nostettu peruskoulun opetussuunnitelmassa (2016) keskeiseksi käsitteeksi,

pyrkimyksenä luoda oppilaille vakaa tietopohja ekososiaaliseen sivistykseen liittyvissä

käsitteissä. Viime vuosina on otettu käyttöön ilmastokasvatuksen käsite, missä oppilaita

kannustetaan ottamaan yhä aktiivisemmin osaa ilmastokysymyksiin ja tekemään ekologi-

sesti kestäviä valintoja omassa elämässään. [2]

Kasvihuoneilmiön kokonaisvaltainen ymmärrys asettaa oppilaille haasteita ja vaatii

täsmällistä tietämystä useista fysikaalisista prosesseista. Näistä keskeisimpiä ovat absorp-

tio, heijastuminen ja mustan kappaleen säteily, joista etenkin mustan kappaleen säteily

käsitteenä on haastavaa sisäistää. Kasvihuoneilmiön ymmärtäminen vaatii ennen kaik-

kea systeemiajattelua, eli kykyä tarkastella systeemin eri osien vuorovaikutusprosesseja

ja kausaalisuutta.
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Luku 2

Maan ilmasto

Maan ilmasto on käsitteenä hyvin laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, jonka toimintaa

säätelevät lukuisat prosessit Maan ilmakehässä ja valtamerissä. Siinä missä sää antaa tie-

toa lyhyen aikavälin muutoksista ilmakehässä, ilmasto pyrkii kuvaamaan pitkän aikavälin

muutoksia sademäärissä, lämpötilassa, sekä globaaleissa meri-ja ilmavirtauksissa. Ajan-

saatossa monet luonnolliset prosessit ovat muokanneet Maan ilmastoa, eritoten suuret

tulivuorten purkaukset ja muutokset Auringon aktiivisuudessa. [1]

Pitkällä aikavälillä Maan ilmastoa muokkaa säännölliset kiertoradan vaihtelut, joiden

aikana keskimääräinen Maan vastaanottama säteilymäärä muuttuu. Muutokset Maan il-

makehän ja pintakerroksen koostumuksessa vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka suuri

osa Auringon säteilystä heijastuu takaisin ulkoavaruuteen. Lisääntynyt kasvihuonekaasu-

jen pitoisuus ilmakehässä estää avaruuteen karkaavaa lämpösäteilyä, josta seuraa voimis-

tunut kasvihuoneilmiö eli ilmaston lämpeneminen. [1]

Auringon säteilyteho neliömetriä kohden on Maan etäisyydellä keskimäärin 1380W/m2.

Maapallon pyörimisen takia kuitenkin vain toinen puoli maapallosta osoittaa kohti Aurin-

koa, minkä takia koko maapallon pinnan yli keskiarvoistettu säteilyteho on keskimäärin

342 W/m2.

Ilmakehään saapuvasta säteilystä noin 30 % heijastuu takaisin avaruuteen. Kaksi kol-

masosaa tästä on pilvien ja ilmakehän pienhiukkasten eli aerosolien vaikutusta. Kolmas-

osan heijastavat pinnan jääkerrostumat ja lumipeitteet. Voimakkaat tulivuorenpurkauk-

set vapauttavat ilmakehään aerosoleja, jotka lisäävät heijastuneen säteilyn määrää. Eri-

tyisesti ilmakehässä aerosolihiukkaset, joiden elinikä on tyypillisesti 1–2 vuotta, voivat

laskea Maan keskimääräistä lämpötilaa lyhyellä aikavälillä puoli astetta. Lisäksi erilaiset

ihmiskunnan toimet tuottavat aerosoleja, joiden vaikutuksia Maan albedoon tutkitaan

jatkuvasti.

Auringon säteilystä loput 70 % absorboituu Maahan ja ilmakehään, eli noin 240 W/m2.

Säteilytasapainon ylläpitämiseksi Maan on emittoitava vastaava määrä energiaa takaisin

avaruuteen lämpösäteilynä. Suurin osa tästä on pitkäaaltoista infrapunasäteilyä. Mikäli

Maan pinta emittoisi lämpösäteilyä tällä teholla, sen pintalämpötilan tulisi olla 255 K,

joka on on huomattavasti matalampi kuin havaittu keskimääräinen lämpötila. Tämä tar-
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koittaa, että Maan ilmakehällä on tärkeä rooli Maan säteilytasapainon ylläpitämisessä.

Ilmakehän lämmittävää vaikutusta Maan ilmastoon kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

2.1 Ilmakehä

Ilmakehä voidaan jakaa erillisiin kerroksiin niiden lämpötilaprofiilin mukaan. Maan pin-

nalta katsottuna alin kerros on troposfääri, jossa lämpötila pienenee korkeuden funktiona

keskimäärin 8 K/km. Maan pinta lämmittää ympäröivää ilmaa ja emittoi lämpösäteilyä,

joka absorboituu troposfäärin yläosiin. Samalla pintaa ympäröivä lämmin ilma kohoaa

ylöspäin konvektiossa ja jäähtyy. Suurin osa ilmakehän massasta sijaitsee troposfäärissä.

Se sisältää pääosin typpeä ja happea. Lämpötila saavuttaa paikallisen minimin tropo-

paussissa, noin 12–15 km korkeudella. [6]

Tropopaussin yläpuolella sijaitsee stratosfääri, jossa lämpötila kasvaa korkeuden funk-

tiona. Stratosfäärissä otsonikerros suojelee Maata haitalliselta ultraviolettisäteilyä. Tämä

aiheuttaa stratosfäärille ominaisen korkeusprofiilin, missä lämpötila kasvaa ylöspäin mentä-

essä kasvun. Stratopaussi sijaitsee noin 50 km korkeudella, jossa lämpötila saavuttaa mak-

simiarvon. [6]

Mesosfäärissä tiheyden pieneneminen johtaa lämpötilan jyrkkään laskuun. Toisin kuin

troposfäärissä, hiilidioksilla on mesosfäärissä ilmaa viilentävä vaikutus. Mesosfäärin pie-

nen tiheyden takia suurin osa hiilidioksidin emittoimasta lämpösäteilystä pääsee karkaa-

maan suoraan avaruuteen, eikä vuorovaikuta muiden molekyylien kanssa. Ilmakehä saa-

vuttaa matalimman lämpötilan mesopaussissa, jossa keskimääräinen lämpötila on 160–

180 K. Sen yläpuolella sijaitsevat uloimmat kerrokset, termosfääri ja eksofääri, joissa

lämpötilaprofiili kääntyy jyrkkään nousuun Auringon ionisoivan säteilyn vaikutuksesta.

[6]
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Kuva 2.1: Ilmakehän eri kerrosten lämpötilaprofiilit. https://www.weather.gov/

jetstream/layers

2.2 Ilmastoon vaikuttavia tekijöitä

2.2.1 Auringon aktiivisuus

Auringon aktiivisuus vaihtelee säännöllisesti 11 vuoden sykleissä, joiden aikana se saavut-

taa maksimin ja minimin. Jokaisen syklin päätyttyä Auringon magneettikentän napaisuus

vaihtuu. Auringon syklien vaikutukset Maan ilmastoon ovat kuitenkin hyvin vähäisiä.

Merkittävämpiä ajanjaksoja ovat Auringon ”suuret minimit”, joiden aikana Auringon

aktiivisuus on tavallista heikompaa. Viimeisin suuri minimi koettiin vuosina 1645–1715,

jolloin Auringon keskimääräinen säteilyteho pieneni 0,08 %. Tätä ajanjaksoa nimitetään

Maunderin minimiksi. Suurien minimien aikaan Maan keskimääräinen lämpötila voi las-

kea 0,3 K.

2.2.2 Milankovićin jaksot

Milutin Milanković esitti vuonna 1920-luvulla teorian, joka selitti Maan ilmaston pitkäai-

kaisvaihtelut. Sen mukaan Maan kiertoradan ja pyörimisakselin säännöllinen vaihtelu vai-

kuttaa merkittävästi Maan vastaanottamaan säteilymäärään, ja selittää muun muassa

edesmenneet jääkaudet. Milanković nimesi kolme keskeisintä tekijää, joiden muutokset

selittivät Auringon säteilyvoimakkuuden säännölliset vaihtelut Maan kohdalla. Maan ek-
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sentrisyys, pyörimisakselin kaltevuus ja pyörimisakselin prekessio. Näitä alettiin myöhem-

min nimittää Milankovicin jaksoiksi.

Maa kiertää Aurinkoa radalla, joka muistuttaa hyvin läheisesti ympyrää. Suurempien

planeettojen painovoima aiheuttaa kuitenkin radan kaareutumisen ellipsiä muistuttavaan

muotoon. Radan kaareutumista mitataan sen eksentrisyydellä, joka kertoo kuinka paljon

sen muoto poikkeaa täydellisestä ympyrästä. Eksentrisyys selittää, minkä takia vuode-

naikojen pituus poikkeaa toisistaan.

Maan kiertoradan pienintä etäisyyttä Auringosta kutsutaan periheliksi ja suurinta

etäisyyttä apheliksi. Perihelissä Maa vastaanottaa noin 6,8 % enemmän Auringon säteilyä

kuin aphelissä.

Maan pyörimisakselin kaltevuus on 23,5◦, josta seuraavat eri vuodenajat. Viimeis-

ten miljoonien vuosien aikana kaltevuus Maan ratatasoon nähden on vaihdellut 22,1◦ ja

24,5◦ välillä. Suurempi kaltevuuskulma aiheuttaa voimakkaampia eroja eri vuodenaikojen

välillä, jolloin Maan ilmasto on ollut tavallista lämpimämpi.

Kaltevuuskulman vaihtelu noudattaa noin 41 000 vuoden sykliä, jossa sen arvo vaih-

telee minimin ja maksimin välillä. Kallistuskulma liikkuu tällä hetkellä kohti minimiä, ja

saavuttaa sen 9800 vuoden kuluttua. Minimissä vuodenaikojen väliset erot ovat pienem-

piä. Talvet ovat tyypillisesti leudompia ja kesät viileämpiä, joka mahdollistaa jääkerrostumien

muodostumisen korkeilla leveysasteilla. Tämä kasvattaa Maan albedoa, ja suurempi osa

Auringon säteilystä heijastuu avaruuteen.

2.2.3 Albedo

Albedo mittaa, kuinka suuren osan Maan pinta heijastaa sen vastaanottamasta Auringon

säteilystä. Se voi saada arvoja väliltä 0 < α < 1 riippuen pinnan rakenteesta ja värillisistä

ominaisuuksista. Materiaalit, joiden albedo on 0, absorboivat kaiken niihin kohdistuvan

säteilyn. Tällaisia ovat tyypillisesti tummat materiaalit, kuten noki ja tumma asfaltti.

Vastaavasti Auringon säteilyä täydellisesti heijastavien materiaalien albedo on 1. Maan

keskimääräinen albedo on 0,3, eli 30 % Auringon säteilystä heijastuu takaisin avaruuteen.

Albedo kokee luonnollista vaihtelua vuodenaikojen mukaisesti, jossa kesällä havaittu al-

bedo on korkeampi kuin talvella.
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Kuva 2.2: Maan pinnan albedo eri leveysasteilla pohjoisen pallonpuoliskon kesä-ja tal-
viaikaan, missä tummempi väri viittaa korkeaampaan albedoon. Journal of Applied Me-
teorology and Climatology 53, 12; 10.1175/JAMC-D-13-0119.1. Published 2014 by the
American Meteorological Society.

Maan albedo ei siis ole vakio, vaan sen arvoon vaikuttavat lukuiset prosessit Maan

pinnalla ja ilmakehässä. Pilvillä on suuri merkitys Maan albedoon, sillä ne heijastavat

tehokkaasti Auringon näkyvää valoa ja ultraviolettisäteilyä. Taulukossa (2.1) on lueteltu

albedon arvoja erityyppisille pinnoille. Pintojen suhteellinen osuus Maan kokonaispinta-

alasta riippuu lämpötilasta ja sateiden määrästä. Ilmastonmuutoksen myötä maapallon

keskimääräinen albedo muuttuu, kun suuri määrä jäätiköistä sulaa. Albedon muutokset

aiheuttavat ilmastoon ns. palauteilmiön.

Taulukko 2.1: Albedon arvoja erilaisille pinnoille.

Pinta Albedo
Asfaltti 0,03–0,04

Valtameret 0,06
Metsät 0,08–0,15
Hiekka 0,15–0,45
Tundra 0,18–0,25
Lumi 0,40–0,90

Jäätikkö 0,50–0,70
Vastasatanut lumi 0,80–0,90
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Luku 3

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiön ymmärtämisen ja mallintamisen kannalta on ensisijaista ymmärtää

käsitteinä lämpötasapaino ja mustan kappaleen säteily. Maapallo vastaanottaa käytännössä

katsoen kaiken energiansa Auringosta, sähkömagneettisen säteilyn muodossa, josta osa ab-

sorboituu Maan pinnalle ja ilmakehään. Tämän lisäksi eri prosessit Maan pinnan kuoren

alla vapauttavat geotermistä lämpöä, mutta sen suhteellinen osuus Auringon lämmittävään

vaikutukseen verrattuna on mitättömän pieni. Kasvihuoneilmiö on ihmiskunnan kannalta

elintärkeä ilmiö, sillä sen lämmittävä vaikutus mahdollistaa elämän maapallolla. Hyvin

usein se kuitenkin sekoitetaan voimistuneeseen kasvihuoneilmiöön, jossa on kyse ihmis-

kunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. [10]

3.1 Kasvihuoneilmiön historia

Maan ilmakehän kasvihuonekaasuilla on tiedetty olevan tärkeä rooli Maan ilmaston ylläpitä-

misessä jo yli sata vuotta. Edme Mariotten (1681) lämpösäteilyä koskevat tutkimukset

osoittivat Auringon säteilyn läpäisevän lasia lähes täydellisesti, mutta absorboivan voi-

makkaasti matalemman lämpötilan omaavien kappaleiden säteilyä. Horace Benedict de

Saussure suoritti 1760-luvulla kokeen, joka pyrki kuvaamaan ilmakehän kaasujen lämmittävää

vaikutusta. Koejärjestelyssään de Saussure asetti laatikkomaisen kappaleen päälle usem-

man erillisen lasikerroksen ja tarkkaili muutoksia laatikon sisälämpötilassa. Koe osoitti

lasikerrosten estävän tehokkaasti säteilyn karkaamista laatikosta ja pohjan lämpötilaksi

mitattiin lopussa lähes 110 ◦C. [3]

Vuonna 1859 John Tyndall huomasi ilmakehän moniatomisten molekyylien, kuten ve-

sihöyryn ja hiilidioksidin absorboivan tehokkaasti lämpösäteilyä. Itseasiassa Yhdysvalta-

lainen Eunice Foote havaitsi saman ilmiön jo kolme vuotta aikaisemmin, mutta ei saanut

tunnustusta työstään kun vasta myöhemmin. Tyndall esitti väitteen, jonka mukaan ve-

sihöyry- ja hiilidioksidipitoisuuden muutokset ilmakehässä voisivat selittää havaitut his-

torialliset vaihtelut Maan ilmastossa. Muutama vuosi myöhemmin ruotsalainen fyysikko,

Svante Arrhenius käytti ensimmäisenä laskennallisia menetelmiä tutkiakseen hiilidioksi-

din ja vesihöryn vaikutuksia ilmakehässä. Laskujen perusteella hiilidioksidipitoisuuden
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kaksinkertaistuminen ilmakehässä aiheutti 6 ◦C lämpötilan nousun. Tämä vastaa melko

hyvin nykyisiä arvioita, noin 3-5 ◦C. Arrheniuksen mukaan tämä voisi selittää menneet

jääkaudet, joiden aikana ilmakehän sisälsi vähän hiilidioksidia. Vuonna 1903 Arrhenius

ehdotti lisäksi merien sitovan suuren osan ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista. G. S

Callendar esitti vuonna 1938 historiallisesti merkittävässä artikkelissa, kuinka hiilidioksi-

din kaksinkertaistuminen ilmakehässä nostaisi Maan keskimääräistä lämpötilaa kahdella

celciusasteella. [1, 4, 7]

Infrapunaspektroskopian tutkimukset 1940-luvulla osoittivat hiilidioksidin ja vesihöyryn

absorboivan tehokkaasti infrapuna-alueen säteilyä. Ihmiskunnan tuottamien kasvihuone-

kaasujen, kuten metaanin, ilokaasun ja CFC-yhdisteiden vaikutuksia ilmastoon alettiin

tutkia vasta 1970-luvulla. Etenkin CFC-yhdisteiden aiheuttama otsonikato etelämantereella

johti äkillisiin toimiin ja kansainvälisesti hyväksyttyyn Montrealin protokolaan, jonka

myötä CFC-yhdisteiden käyttö yleisissä kotitalouden laitteissa kiellettiin maailmanlaa-

juisesti. [5]

3.2 Kasvihuonekaasut

Ilmastonmuutoksessa on kyse voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä, jossa ihmisten toimin-

nan seurauksena ilmakehän kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet merkittävästi. Etenkin

globaalin teollistumisen vuoksi yhä useamman valtion kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet

1900-luvun puolivälistä merkittävästi nykypäivään saakka. Ilmakehässä kasvihuonekaa-

sut kykenevät absorboimaan Maan emoittoimaa lämpösäteilyä, mikä vuorostaan voimis-

taa luonnollista kasvihuoneilmiötä. Tärkeimpiä yksittäisiä kasvihuonekaasuja ovat hiili-

dioksidi, metaani, otsoni ja vesihöyry. Ilmakehä sisältää 78 % typpeä, 21 % happea, 0,9

% argonia ja 0,1 % muita kaasuja. Kasvihuonekaasut kuuluvat näistä jälkimmäisimpään

ryhmään, mutta niiden vaikutus on siitä huolimatta merkittävä. Ne läpäisevät Auringon

lyhytaaltoista säteilyä, mutta absorboivat tehokkaasti pitkäaaltoista säteilyä. [10]

Metaania (CH4) vapautuu, kun orgaanista ainetta hajoaa maaperässä esimerkiksi

maanviljelyssä ja jätehuollossa. Lisäksi kivihiilen louhinta ja maakaasuputkien vuodot va-

pauttavat metaania ilmakehään. Sitä syntyy myös runsaasti luonnossa kosteilla alueilla,

kuten soilla. Selvästi yli puolet metaanin kokonaispäästöistä on kuitenkin ihmisen tuotta-

mia. Metaanin molekyylirakenteen takia se kykenee absorboimaan infrapunasäteilyä huo-

mattavasti tehokkaammin kuin hiilidioksidi, tekemällä siitä tehokkaan kasvihuonekaasun.

Se säilyy ilmakehässä pitkään ja hajoaa erinäisten kemiallisten prosessien kautta hiilidiok-

sidiksi ja vesihöyryksi. [10]
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Kuva 3.1: Keskimääräinen metaaninpitoisuus ilmakehässä 1980-luvulta nykypäivään saak-
ka. https://www.noaa.gov

Vesihöyry (H2O) on tärkein kasvihuonekaasu, sillä sen osuus luonnolliseen kasvihuo-

neilmiöön on 60 %. Se poikkeaa kuitenkin merkittävästi muista kasvihuonekaasuista, sillä

ihmisen aiheuttamat vesihöyrypäästöt eivät itsessään lisää sen pitoisuttta ilmakehässä.

Maan pinnalta vapautuu vesihöyryä jatkuvasti moninkertaisesti ihmispäästöihin verrat-

tuna. Lisäksi vesihöyryn elinikä ilmakehässä on hyvin lyhyt, noin 7 vuorokautta, jonka

jälkeen se palaa takaisin Maahan sateena.

Vesihöyryn tärkeys kasvihuonekaasuna perustuu palauteilmiöön, jossa tiivistymispro-

sessiin vaadittava absoluuttinen kosteus kasvaa lämpötilan mukana. Esimerkiksi kuu-

tiometriin 30 asteisesta ilmaa mahtuu keskimäärin kuusi kertaa enemmän vesihöyryä,

kuin nolla-asteiseen ilmaan. Pelkästään yhden asteen lämpötilan nousu kasvattaa ve-

sihöyrypitoisuutta ilmakehässä 7 %. Tästä seuraa palauteilmiö, jossa lisääntynyt vesihöyry

moninkertaistaa muiden kasvihuonekaasujen aiheuttaman lämmittävän vaikutuksen.

Otsoni (O3) on merkittävä kasvihuonekaasu, jota syntyy ilmakehän fotokemiallisis-

sa reaktioissa. Se suojaa ilmakehän yläosissa Maata haitalliselta ultraviolettisäteilyltä

säteilyltä, mutta toimii samalla ilmakehän alaosissa tehokkaana kasvihuonekaasuna. Ot-

sonia kutsutaan sekundääriseksi ilmansaasteeksi, eli sitä syntyy erinäisten reaktioiden

toissijaisena tuotteena. Otsoni on myrkyllinen kaasu ihmisille hengittää ja haitallinen

kasvillisuudelle.

Otsonia syntyy luonnollisesti stratosfäärissä 10–50 km korkeudella, jossa Auringon ult-

raviolettisäteily hajottaa ilmakehän happimolekyylejä (O2). Troposfäärin otsonia syntyy

ihmiskunnan tuottamien typpioksidien ja VOC-päästöjen reagoidessa auringonvalon ja

hapen kanssa. Typpioksidia syntyy myös luonnossa, mutta suurin osa troposfäärin otso-

nista on ihmiskunnan toimien tuottamaa.
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Hiilidioksidi (CO2) on tärkeimpiä ihmisikunnan tuottamia kasvihuonekaasuja. Sitä

syntyy pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytön yhteydessä, mutta myös pienempiä

määriä vapautuu maankäytön muutosten seurauksena. Ilmakehän hiilidioksidi pitoisuu-

den yksikkönä toimii ppm (parts per million), joka mittaa hiilidioksidimolekyylien määrää

ilmakehässä suhteutettuna muihin kaasuihin. [10]

Hiilidioksidilla on ollut merkittävä vaikutus Maan historian aikana ilmastoon ja hiilen

kiertokulkuun. Viimeisten miljardien vuosien aikana suuria määriä orgaanista ainetta on

varastoitunut Maan kuoren kerroksiin. Suurin osa tästä esiintyy muodossa, joka on ta-

loudellisen käyttöhyödyn näkökulmasta vaikeasti hyödynnettävää. Pieni osa on kuitenkin

muodossa, jonka energiaa on mahdollista hyödyntää tehokkaasti polttoaineena. Kasvi-

peräinen kivihiili ja eläinperäistä öljyä käytetään laajasti polttoaineena nykyteollisuudes-

sa ja niitä kutsutaan fossiilisiksi polttoaineiksi. Maakaasua saadaan jalostettua öljystä ja

kivihiilestä eri menetelmillä. Fossiliset polttoaineet ovat miljoonien vuosien mittaan maa-

perään kertynyttä orgaanista ainesta, johon on varastoinut Auringon energiaa. Suurin

osa fossiilisista polttoaineista on nimenomaan kertynyt syvälle maaperään, jossa ne eivät

ole päässeet hapettumaan. Teollistumisen mukana tuomat teknologiset esitysaskeleet ovat

mahdollistaneet fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisen, jonka takia niihin varastoitu-

nutta energiaa hyödynnetään laajasti nykypäivänä teollisuudessa. [10]

Vuonna 2005 fossiilisten polttoaineiden käytössä vapautui yli 8 gigatonnia (8 ·1012 kg)
hiilidioksidia, jonka jälkeen vuosittaiset päästölukemat ovat jatkaneet kasvuaan. Teollistu-

neisuutta edeltävällä aikakaudella Maan ilmakehä sisälsi noin 600 gigatonnia hiilidioksidia,

eli 2005 vuoden päästöt vastaavat 1,3 % luontaisesta hiilibudjetista. Mikäli vuosittaiset

päästöt pysyisi vuoden 2005 tasolla, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuisi 75

vuodessa. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden päästölukemia voidaan verrata tulivuorten

hiilijalanjälkeen, jotka vapauttavat noin 0,1 gigatonnia hiilidioksidia ilmakehään vuosit-

tain. Fossiilisten polttooaineiden osuus on tähän lukemaan verrattuna siis 80-kertainen.

Samalla voidaan tarkastella fotosynteesin vaikutuksia, jossa 100 gigatonnia hiilidioksidia

sitoutuu maaperään ja meriin. Vuoden 2005 fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat tästä

8 %, eli fotosynteesin tehokkuuden tulisi kasvaa 8 %, jotta se kattaisi fossiilisten polttoai-

neiden käytöstä aiheutuvat päästöt. Lisäksi koko osuuden tulisi hautautua maaperään

orgaanisena aineena palautumatta ilmakehään soluhengityksen kautta. Todellisuudessa

kuitenkin suurin osa fotosynteesissä sitoutuneesta hiilidioksidista palaa välittömästi ta-

kaisin ilmakehään. [10]

Ihmiskunnan toimesta hiilidioksidin määrä (ppm) ilmakehässä on kasvanut tasaisesti

vuodesta 1750. Hiilidioksidi säilyy hyvin pitkään ilmakehässä, jonka takia se on sekoit-

tunut tasaisesti ilmakehään. Tämän takia eri puolilla maapalloa tehdyt mittaukset an-

tavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuudeksi likimain saman arvon. 1950-luvun jälkeen teh-

dyt mittaukset perustuvat Mauna Loan observatorion analysoimiin ilmanäytteisiin. Tätä

edeltävät mittaukset on suoritettu analysoimalla Antarktiksen Siple Domen mittausase-

man jäänäytteistä löytyviä ilmakuplia. Ennen teollistumisen aikakautta ilmakehän hiili-
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dioksidipitoisuus oli noin 280 ppm, eli yhtä suuri kuin edellisen jääkauden jälkeen. Teol-

listumisen jälkeen päästöt kuitenkin moninkertaistuivat, ja vuonna 2008 ilmakehän hiili-

diokisipitoisuus oli jo 380 ppm. Suurin osa kasvusta on tapahtunut 1950-luvun jälkeen,

teollistumisen jälkeisellä aikakaudella, jolloin globaali talous ja populaatio on kasvanut

merkittävästi. [10]

Kuva 3.2: Maan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus (ppm) 1980-luvulta nykypäivään. https:
//www.noaa.gov

Fossiilisten polttoaineiden käytössä vapautunueesta hiilidioksidista noin puolet on

säilynyt ilmakehässä. Loput on sitoutunut pääosin meriin ja pienempi osuus maaperään.

Merien kykyä sitoa hiilidioksidia rajoittaa merten eri kerrosten sekoittuminen, joka on

erittäin hidas prosessi. Vaikka fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin kokonaan, kestäisi

yli 600 vuotta ennen kuin 80 % hiilidioksidista poistuisi ilmakehästä. Loput säilyisi ilma-

kehässä seuraavat tuhat vuotta erinäisten kemiallisten prosessien takia, jotka vaikeuttavat

merien kykyä sitoa niitä. Hiilidioksidin pitkän hajoamisajan takia fossiilisten polttoainei-

den päästöt kerääntyvät ilmakehään. [10]

Hiilidioksidin ja metaanin jälkeen tärkein ihmiskunnan tuottama kasvihuonekaasu on

dityppioksidi, eli ilokaasu (N2O). Sitä syntyy pääasiassa maataloudessa, jossa käytetään

keinotekoisia lannotteita. Viimeisten vuoskymmenien aikana ilokaasupäästöt ovat kas-

vaneet 30 %. Vaikka hiilidioksidin vaikutus teollistumisen jälkeen havaittuun ilmaston

lämpenemiseen on noin kymmenkertainen ilokaasuun verrattuna, ilokaasu on hiilidioksi-

dia huomattavasti voimakkaampi kasvihuonekaasu. Ilokaasun lämmityspotentiaali, GWP

(Global warming potential). on 300-kertainen verrattuna samaan määrään hiilidioksidia.

GWP kertoo siis, kuinka suuri lämmittävä vaikutus tietyllä kaasulla on verrattuna samaan

määrään hiilidioksidia, sadan vuoden aikavälillä. [11]

14

https://www.noaa.gov
https://www.noaa.gov


Ihmiskunnan tuottamat CFC -ja HCFC-yhdisteet, jotka sisältävät hiiltä, klooria ja

fluoria, tuhoavat yläilmakehän otsonia, mikä kasvattaa Maahan saapuvan ultraviolet-

tisätielyn määrää. Tämän lisäksi troposfäärissä CFC-ja HCFC-yhdisteet lämmittävät il-

makehän alaosia ja toimivat tehokkaina kasvihuonekaasuina. Vuonna 1987 voimaanastu-

neessa Montrealin pöytäkirjassa otsonikerrosta tuhoavien yhdisteiden käyttöä pyrittiin

rajoittamaan, joiden käytön korvasi fluorihiilivedyt (HFC). Ne eivät tuhoa yläilmakehän

otsonia, mutta absorboivat voimakkaasti infrapunasäteilyä ja niiden lämmityspotentiaali

on jopa 11 000 kertaa hiilidioksidia suurempi. [12]

Kasvihuonekaasuille on tyypillistä niiden kolmi-tai useampiatominen rakenne, minkä

takia ne pystyvät absorboimaan infrapunasäteilyä. Absorptiossa molekyyli alkaa väräh-

telemään, missä erilaisten värähtelymoodien lukumäärän määrää molekyylin vapausas-

te. Yleisesti molekyyleille on yhteensä (3N − 2) vapausastetta, missä N on atomien

lukumäärä. Molekyyleissä, jossa atomit ovat jakautuneet symmtrisesti mahdollisia va-

pausasteita on (3N − 5). Esimerkiksi hiilidioksidi vastaa tämän tyyppistä molekyyliä,

minkä takia sillä on yhteensä 4 vapausastetta. Hiilidioksidin värähtely voi olla symmte-

ristä tai asymmetristä. Asymmetrisessä säteilyssä emittoituu infrapunasäteilyä. Symmet-

risessä värähtelyssä molekyylin kokonaisdipolimomentti ei muutu, kun taas asymmetri-

sessä värähtelyssä se muuttuu. [13]

Kuva 3.3: Hiilidioksidin symmetrinen värähtely (ylhäällä) ja asymmetriset värähtelyt (al-
haalla)

3.3 Säteilytasapaino

Maan ilmastoa erittäin haastavaa ennustaa, jonka takia suurin osa käytetyistä ilmasto-

malleista on hyvin monimutkaisia ja haastavia toteuttaa. Tätä varten on kehitetty yksin-

kertaistettuja malleja, jotka pyrkivät eri approksimaatioiden avulla antamaan karkean ko-

konaiskuvan Maan ilmastosta. Näissä malleissa riittää tarkastella Maan säteilytasapainoa

ja sen efektiivistä lämpötilaa. [10]

Kappaleen lämpötila ja energia ovat suoraan kytkoksissä toisiinsa, sillä lämpötila on

suoraan verrannollinen kappaleen hiukkasten keskimääräiseen liike-energiaan. Maa saa

lähes kaiken energiansa Auringosta sähkömagneettisen säteilyn muodossa, joka sisältää

kaikkia eri aallonpituuksia, mutta enimmäkseen näkyvää ja infrapuna-alueen säteilyä,

sekä lyhytaaltoista ultraviolettisäteilyä. Tästä osa absorboituu suoraan Maan pinnalle ja
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meriin, ja osa heijastuu takaisin avaruuteen. Samalla Maa emittoi pitkäaaltoista säteilyä

takaisin ilmakehään, joka ylläpitää säteilytasapainoa. Syvällä Maan kuoressa eri proses-

sit aiheuttavat myös lämmön kulkeutumista pinnalle, mutta Maan sula kiviaines ja kova

pintakerros estävat lämmön tehokkaan kulkeutumisen pinnalle, jonka takia niiden vaiku-

tukset voidaan useimmiten jättää huomiotta. [10]

Käytännössä kaikki Maan luovuttama energia on pitkän aallonpituuden omaavaa

sähkömagneettista säteilyä, eli infrapunasäteilyä. Maan säteilytasapainoa ylläpitävää toi-

mintamekanismia on helpoin ymmärtää mustan kappaleen säteilyn avulla. [10]

Kuva 3.4: Ilmakehän eri kasvihuonekaasut aiheuttavat kasvihuoneilmiön, ja säteilee osan
Maan pinnan emittoimasta säteilystä takaisin Maahan. https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Greenhouse-effect-t2.svg

3.3.1 Mustan kappaleen säteily

Kaikilla kappaleilla on absoluuttista nollapistettä korkeampi äärellinen lämpötila. Täten

ne emittoivat sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suoraan verrannollinen

kappaleen lämpötilaan. Tavalliset kappaleet emittoivat enimmäkseen infrapunasäteilyä,

jota ihmissilmä ei havaitse. Riittävän kuumat kappaleet kykenevät kuitenkin emittoimaan

ihmissilmälle näkyvää valoa, johon perustuu esimerkiksi hehkulampun toimintaperiaate.

Kappaleen lämpötila määrää, millä aallonpituudella säteily on voimakkainta.

Kun kappaleeseen kohdistuu sähkömagneettista säteilyä, osa siitä absorboituu ja osa

heijastuu. Säteilytasapainossa oleva kappale vastaanottaa yhtä suuren määrän energiaa,

kuin mitä se emittoi. Sellaista kappaletta, joka kykenee absorboimaan täydellisesti kaiken

siihen kohdistuvan säteilyn kutsutaan mustaksi kappaleeksi.

Mittaamalla kappaleen emittoiman säteilyn määrä W ′ suhteessa samassa lämpötilassa
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olevan mustan kappaleen säteilyyn W voidaan laskea kappaleen emissiivisyys:

ϵ =
W ′

W
. (3.1)

Esimerkiksi infrapuna-alueella yhtälön (3.1) antama suhdeluku antaa Maan emissiivisyy-

deksi luvun, joka on hyvin lähellä ykköstä. Täten infrapuna-alueella Maan emittoima

säteily vastaa hyvällä tarkkuudella sen lämpötilaa vastaavaa mustan kappaleen säteilyä.

Auringon lyhytaaltoisesta säteilystä kolmasosa heijastuu takaisin avaruuteen ja loput ab-

sorboituu ilmakehään ja maanpinnalle.[9]

Mustan kappaleen säteilyä voidaan havainnollistaa tekemällä riittävän pieni aukko ont-

toon kappaleeseen, jotta sen läpi pääsee kulkemaan vain pieni määrä valonsäteitä. Mikäli

sisäpinnat ovat tummennetut, lähes kaikki saapuvat valonsäteet absorboituvat kappaleen

seinämiin. Tietyn ajan kuluttua kappaleen sisällä vallitsee termodynaaminen tasapaino,

jolloin seinät emittoivat ja vastaanottavat saman verran säteilyä. Tutkimalla reiästä pois-

tuvan säteilyn taajuusjakaumaa saadaan selville kappaleen mustan kappaleen emissios-

pektri, kun kappaleen lämpötila termodynaamisessa tasapainossa on T . Täten jokainen

kappale, joka on termodynaamisessa tasapainossa, emittoi sille ominaisen taajuusjakau-

man, eli ns. sähkömagneettisen spektrin. Monissa tapauksissa kyseistä spektriä voidaan

approksimoida mustan kappaleen säteilynä. Mustan kappaleen säteilyn tutkimukset 1800-

luvulla johti ns. ulraviolettikatastrofiin, joka johti Max Planckin kehittämään teoriaan

energian kvantittumisesta.

Kuva 3.5: Kuvitteellinen musta kappale, joka absorboi kaiken siihen kohdistuvna säteilyn.

Klassinen fysiikka ei onnistunut selittämään havaittua mustan kappaleen spektrin

muotoa, jossa suurilla taajuuksilla säteilyn voimakkuus lähestyi nollaa. Klassisen fysiikan

ennustaman mallin mukaan kappaleet emittoivat pienillä taajuuksilla äärettömän suu-

ren määrän energiaa. Tämä vastaisi tilanetta, jossa kaikki maailmankaikkeuden kappaleet

emittoisivat kaiken aikaa korkeaenergistä röntgensäteilyä, mikä on selvästi ristiriidassa

arkipäivän kokemusten kanssa.
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Aikaisemmin mainitussa esimerkissä, mustan kappaleen toimintaperaatetta havainno-

listavassa esimerkissä, kappaleen seinien voidaan ajatella koostuvan lukuisista harmonisis-

ta värähtelijöistä, jotka vastaanottavat ja emittoivat jatkuvasti energiaa. Termodynaami-

sessa tasapainossa kunkin värähtelijän keskimääräinen energia on kT . Tämä perustuu ns.

ekvipartitioperiaatteeseen, jonka mukaan termodynaamisessa tasapainossa energia jakau-

tuu tasaisesti kaikkien hiukkasten kesken. Täten jokaisella mustan kappaleen värähtelijällä

on sama keskimääräinen energia E. Lordi Rayleigh ja James Jeans johtivat ensimmäisinä

lausekkeen mustan kappaleen energiatiheydelle,

u(ν) =
8πν2kT

c3
, (3.2)

joka tunnetaan Rayleigh’n–Jeansin lakina. Integroimalla yhtälöä koko taajuusjakauman

yli huomataan, että suurilla taajuuksilla energiatiheyden arvot lähestyvät ääretöntä, mikä

johti edellä mainittuun ultraviolettikatastrofiin. Tästä huolimatta, pienemmillä taajuuk-

silla Rayleighn-Jeansin laki on kuitenkin hyvin sopusoinnussa havaintojen kanssa.

Planckin esittämän teorian mukaan kappaleet kykenevät absorboimaan ja emittoi-

maan energiaa vain tietyn suuruisina ”paketteina” eli kvantteina. Kvantin energia on ver-

rannollinen fotonin taajuuteen yhtälön E = hν mukaisesti, missä h on Planckin vakio.

Sen arvo on hyvin pieni (6, 626 · 10−34 J/S), jonka takia energian kvantittumista ei havai-

ta arkipäivän ilmiöissä. Esimerkiksi 1 W:n hehkulamppu emittoi noin 2, 4 · 1018 fotonia

sekunissa, jonka takia valo näyttäytyy ihmissilämme jatkuvana.

Uuden teorian avulla Planck johti uuden lausekkeen mustan kappaleen energiatihey-

delle:

u(ν, T ) =
2hν3

c2
1

ehν/kT − 1
, (3.3)

missä k on Boltzmannin vakio, c valonnopus ja T kappaleen lämpötila. Huomaa, että

yhtälö on riippumaton säteilyn suunnasta. Mustan kappaleen säteily on siis isotrooppis-

ta, eli se säteilee samalla voimakkuudella kaikkiin suuntiin. Mustan kappaleen spektrin

muoto voidaan selittää vertailemalla Planckin funktion nimittäjässä esiintyvää termiä

u = hν/kT , ja atomin keskimääräistä energiaa E = kT . Kun u >> 1 yksittäisen ato-

min keskimääräinen energia ei riitä tuottamaan edes yksittäistä fotonia. Toisaalta kun

u << 1 atomin keskimääräinen energia riittää synnyttämään useita fotoneja, minkä takia

energian kvantittumista ei havaita pienemmillä taajuuksilla. Esittmällä Planckin funktio

uuden muuttujan u avulla saadaan:

B(ν, T ) =
2k3T 3

h2c2
u3

eu − 1
. (3.4)

Kun u << 1 oikean puoleinen termi supistuu muotoon u3/(eu − 1) ≈ u2, jolloin B ≈
2kTv2/c2. Tämä on klassisen fysiikan mukainen lauseke mustan kappaleen energiatihey-

delle, jossa h = 0. Suurilla taajuksilla kappaleiden emittoima säteily kasvaa verrannol-

lisena taajuuden toisen potenssiin, joka kiteyttää ultraviolettikatastrofin. Tilanne voi-
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daan kuitenkin välttää, jos h ̸= 0. Kun u >> 1, yhtälön oikean puoleinen termi on

u3/(eu − 1) ≈ u3e−u, ja energiatiheys lähestyy nollaa suurilla taajuksilla.

Kuva 3.6: Mustan kappaleen spektri taajuuden funktiona eri lämpötiloille. https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackbody_spectra.png

Mustan kappaleen spektrin muodosta nähdään, että kappaleen lämpötilan kasvaessa

spektrin huippu siiryy kohti pienempiä taajuksia, eli säteily sisältää enemmän lyhytaal-

toista säteilyä. Spektrin huippua vastaava aallonpituus voidaan laskea Wienin siirtymälain

avulla:

λmax =
b

T
, (3.5)

missä b on verrannollisuuskerroin ja saa vakioarvon 2, 897 · 10−3 K.

Planckin funktiosta on mahdollista johtaa hyödyllinen lauseke, joka yhdistää mustan

kappaleen kokonaissäteilytehon ja lämpötilan. Tämä hyvin yleisesti fysiikassa sovellettu

lauseke tunnetaan Stefan–Boltzmannnin lakina:

F = σT 4 (3.6)

missä σ on Stefan–Boltzmannin vakio ja T kappaleen lämpötila.

Mustan kappaleen emittoima säteily riippuu pelkästään kappaleen lämpötilasta. Mikäli

musta kappale asetetaan henkilön ja esineen väliin, kaikki esineen ominaisuudet katoavat

havaitsijan näköpiiristä. Henkilö havaitsee vain mustan kappaleen lämpötilan mukaista

säteilyä. Tätä periaatetta voidaan soveltaa useisiin tilanteisiin ja määrittää eri kappalei-

den kokonaissäteilyteho, vaikka niiden lämpötila ei olisikaan tarkkaan ottaen kaikkialla

vakio. Esimerkiksi Maan ytimen lämpötila on noin 6000 K, joka on korkeampi kuin Aurin-
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gon pintalämpötila. Maan tapauksessa riittää kuitenkin tarkastella pelkästään uloimman

pinnan emittoimaa säteilyä. Se sisältää tarpeeksi kiviainesta, jäätä ja vettä, jotta sitä

voidaan approksimoida mustana kappaleena. Maan pinnan emittoima mustan kappaleen

säteily riippuu täten ainoastaan uloimman kerroksen lämpötilasta. Vastaavasti Auringon

uloimman kerroksen, eli fotosfäärin lämpötila on noin 5780 K, jota voidaan mallintaa

hyvin lähes ideaalisena mustana kappaleena.

Kuva 3.7: Maan ja Auringon lämpötilaa vastaavat mustan kappaleen spektrit.

https://www.olivierverdier.com/posts/2021/06/05/blackbody-thermodynamics/

Musta kappale absorboi täydellisesti säteilyä kaikilla aallonpituuksilla. Yleensä kappa-

leet emittoivat kuitenkin mustan kappaleen säteilyä vain tietyillä aallonpituuksilla. Esi-

merkiksi auton tuulilasi läpäisee näkyvää valoa ja näyttäytyy ihmissilmälle läpinäkyvänä,

mutta infrapunakameralla sen voidaan havaita emittoivan voimakkaasti infrapunasäteilyä.

Kappaleet, joiden lämpötila on alle 800 K emittoivat mustan kappaleen säteilyä enimmäkseen

infrapuna-alueella. Tuulilasin, jonka lämpötila on T säteilyteho on siis likimain σT 4. Suu-

rin osa nesteistä käyttäytyy vastaavalla tavalla. [10]

3.3.2 Maan säteilytasapaino

Yksinkertaiset säteilytasapainomallit perustuvat joukkoon tärkeitä approksimaatioita, joi-

den avulla Maan keskimääräisen lämpötilan määrittäminen on huomattavasti helpompaa.

[10]

• Maan pinnan lämpötila on vakio kaikkialla.

• Maan albedo, joka kuvaa kappaleen vastaanottaman ja emittoiman säteilyn suhdet-

ta, on vakio.
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• Maa on symmetrinen pallomainen kappale, jonka spektri noudattaa mustan kappa-

leen säteilyä.

• Maan pinnan emittoima sähkömagneettinen säteily kykenee läpäisemään ilmakehän

täydellisesti.

Maan pinnan lämpötilan vakioisuus olettaa, että lämmön kulkeutuminen ilmakehässä ja

merissä on riittävän nopeaa, jotta suuria lämpötilaeroja ei ehdi syntyä. Tämä approksi-

maatio pätee Maan kohdalla hyvin, sillä päiväntasaajalla lämpötilan vuotuinen keskiarvo

on vain vain 4 % korkeampi Maan keskimääräiseen lämpötilaan verrattuna. Suurimmat

lämpötilavaihtelut havaitaan etelämantereella, jossa vastaava poikkeama on 21 %. [10]

Auringon näkyvän pinnan säteilemä valo on isotrooppista ja noudattaa hyvin fo-

tosfäärin lämpötilan mukaista mustan kappaleen säteilyä. Auringon pinnalta säteily le-

viää pallosymmetrisesti kaikkiin suuntiin, josta osan vastaanottaa Maan ilmakehä. Maan

ja Auringon suuren etäisyyden vuoksi suurin osa säteilystä saapuu Maan ilmakehään

samansuuntaisina sädekimppuina. Säteily ei siis tällöin enää vastaa mustan kappaleen

mukaista isotrooppista säteilyä, vaikkakin sen spektri säilyy muuttumattomana. [10]

Kuva 3.8: Auringon säteilyspektri (keltainen) ja ideaalisen mustan kappaleen
säteilyspektri (harmaa), jonka lämpötila on 5777 K. Tästä nähdään, että Auringon
emissiospektri noudattaa erittäin hyvin mustan kappaleen säteilyä. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:EffectiveTemperature_300dpi_e.png

Auringon fotosfääri säteilee energiaa keskimäärin teholla 3, 9 ·1026 W. Säteilyn intensi-

teetti, eli säteilyteho pinta-alayksikköä kohti, pienenee kääntäen verrannollisena etäisyyden

neliöön,

P = 4πR2
S · FS (3.7)
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missä RS on Auringon säde ja FS fotosfäärin säteilyteho. Etäisyydellä r säteily on jakau-

tunut pallosymmetriselle alueelle, jonka pinta-ala on 4πr2. Kääntäen verrannollisuudesta

saadaan ehto:

4πr2F = 4πR2
S · FS (3.8)

Sijoittamalla lausekkeeseen Maan etäisyysRE Auringosta, saadaan keskimääräiseksi säteilytehoksi

Maan etäisyydellä:

FE = FS

(︃
RS

RE

)︃2

, (3.9)

jota kutsutaan aurinkovakioksi. Sen arvo vastaa nimenomaan toisessa luvussa mainittua

keskimääräistä säteilytehoa Maan etäsiyydellä. noin 1380 W/m2. On syytä huomaut-

taa, että aurinkovakio on keskimääräinen havaittu säteilyteho Maan etäisyydellä. Maan

kiertoradan elliptisyys ja Auringon syklin eri vaiheet aiheuttavat kuitenkin sen ajallista

vaihtelua. [10]

Maan kohdalla yhdensuuntaiset säteet leviävät πa2 suuruiselle poikkipinta-alalle, jossa

a on Maan säde. Maan pinnan vastaanottama säteily kullakin ajanhetkellä on siis kes-

kimäärin πa2FE. josta Maahan absorboituva osa on (1 − α)πr2FE. Yhtälössä esiintyvä

α on Maan albedo, jonka arvo on noin 0,3. Samalla Maan pinta emittoi energiaa teholla

4πa2σT 4, joten säteilytasapainotilanteessa:

σT 4 =
1

4
(1− α)FE, (3.10)

missä yhtälön oikea puoli on saatu jakamalla Maan poikkipinta-ala sen kokonaispinta-

alalla. Tämä kuvastaa, kuinka vain osa Maan kokonaispinta-alasta vastaanottaa Auringon

säteilyä, kun taas Maan pinta emittoi lämpösäteilyä kaikkiin suuntiin. [10]

Säteilytasapainosta puhuttaessa on tärkeää erotella Maan emittoima ja vastaanotta-

ma säteily. Maa emittoi avaruuteen pitkäaaltoista infrapunasäteilyä, kun taas suurin osa

Maan vastaanottamasta sähkömagneettisen säteilyn spektristä koostuu näkyvän valon,

sekä ultravioletti- ja infrapuna-alueen säteilystä. [10]

Yhtälön (3.10) mukaista mustan kappaleen lämpötilaa voidaan verrata Maan mitat-

tuun keskimääräiseen lämpötilaan. Ratkaisemalla yhtälöstä T saadaan Maan lämpötilaksi

255 K. Tämä on noin 19 K matalampi, kuin mitattu Maan keskimääräinen lämpötila 289

K. Havaittu ero voidaan selittää tarkastelemalla ilmakehän vaikutusta Maan emittoimaan

lämpösäteilyyn. [10]

Troposfäärissä Maan ilmakehän lämpötila pienenee lineaarisesti korkeuden funktio-

na. Mikäli ilmakehä läpäisisi infrapunasäteilyä täydellisesti, Maan säteilyteho olisi yksin-

kertaisesti σT 4
S . Tämä vastaisi tilannetta, jossa ilmakehä sisältäisi pelkästään infrapuna-

alueen säteilyä heikosti abosrboivia typpi- ja happimolekyylejä. Tilanne kuitenkin muut-

tuu, jos ilmakehään annetaan sekoittua kaasua, joka absorboi voimakkaasti infrapuna-

alueen säteilyä. Mikäli ilmakehä sisältää riittävästi tämankaltaista kaasua, se alkaa käyttäy-

tymään tietyssä pisteessä mustan kappaleen tavoin. Tämän tyyppisiä kaasuja, jotka läpäisevät
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lyhytaaltoista säteilyä, mutta absorboivat vahvasti pitkäaaltoista säteilyä kutsutaan kas-

vihuonekaasuiksi. Niiden lämmittävää vaikutusta Maan pinnan lämpötilaan kutsutaan ns.

kasvihuoneilmiöksi. [10]

Ilmakehän vaikutusta Maan pinnan emittoimaan lämpösäteilyyn voidaan tutkia tar-

kastelmalla kuiva-adiabaatin mukaista troposfäärin lämpötilaprofiilia T (p). Adiabaatti-

suus olettaa, että kohoava ilmapaketti ei vaihda energiaa ympäristönsä kanssa, eli lämpötilan

muutos johtuu ainoastaan ilmapaketin tilavuuden muutoksesta, kun paine muuttuu kor-

keuden funktiona. Ilmapaketin lämpötilan ja paineen riippuvuutta voidaan kuvata yhtälöllä:

T (p) = T (p0)

(︃
p

p0

)︃R/cp

(3.11)

missä p0 on ilmanpaine merenpinnan tasolla, p paine vertailukorkeudella ja T (p0) lämpötila

Maan pinnalla. Potenssissa esiintyvän vakion R/cp arvo ilmalle on 0,286. Maan pinnan

lämpötila on täten TS = T (p0). Mikäli ilmakehä sisältäisi pelkästään happi-ja typpimole-

kyylejä, se läpäisisi täydellisesti Maan emittoimaa lämpösäteilyä, jota karkaisi avaruuteen

jatkuvasti teholla σT 4. [10]

Mikäli riittävä määrä kasvihuonekaasuja sekoittuu tasaisesti ilmakehään, ne alkavat

emittoida mustan kappaleen säteilyä, joka synnyttää kasvihuoneilmiön. Kasvihuonekaasu-

pitoisuuden, joka tietyllä ilmamassalla tulee olla, jotta kappale emittoi mustan kappaleen

säteilyä, määrää absorptiokerroin κ. Sen avulla voidaan määritellä ilmalle optinen tiheys,

missä optisesti harva ilmakehä läpäisee pitkäaaltoista säteilyä ja optisesti tiheä absorboi

sitä. [10]
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Kuva 3.9: Maan vastaanottaman-ja emittoiman säteilyn spektrit (ylhäällä). Alempana
eri kasvihuonekaasujen absorptiospektrejä, josta nähdään vesihöyryn ja hiilidioksin mer-
kitys kasvihuonekaasuina. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_
Transmission.png

Optisesti paksua ilmakehää voidaan mallintaa yhden tai useamman kerroksen avulla,

missä kukin kerros emittoi niiden lämpötilan mukaista mustan kappaleen säteilyä. Sa-

malla kerrokset kuitenkin absorboivat kaiken niihin kohdistuvan pitkäaaltoisen säteilyn,

joten säteilyä pääsee karkaamaan avaruuteen vain ylimmästä kerroksesta. Se emittoi

mustan kappaleen säteilyä, jonka lämpötila määrää avaruuteen karkaavan lämpösäteilyn

säteilytehon σTk. Lämpötilan pieneneminen troposfäärissä korkeuden funktiona johtaa

siihen, että σT 4
k < σT 4

S . Kasvihuonekaasuja voidaan ajatella siis eräänlaisena Maata

lämmittävänä vaippana, joka vähentää avaruuteen karkaavan lämpösäteilyn määrää. Läm-

pötasapainon ylläpitämiseksi Maan on siis emittoitava suurempi määrä energiaa, josta

seuraa pintalämpötilan kasvu. Kasvihuoneilmiö vaatii toimiakseen troposfäärin kaltaisen

lämpötilaprofiilin, missä lämpötila pienenee korkauden kasvaessa. [10]
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Kuva 3.10: Efektiivisen säteilykorkeuden kasvu johtaa Maan pinnan lämpötilan kasvuun.

Todellisuudessa eri kasvihuonekaasujen absorptiokerroin riippuu säteilyn taajuudesta,

joten ilmakehän optinen tiheys ei ole vakio kaikkialla. Optisesti tiheillä alueilla avaruuteen

karkaa säteilyä ilmakehän ylemmistä osista, ja optisesti harvoilla matalemmilta korkeuk-

silta. Efektiivisen säteilykorkeuden määrittäminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä se kertoo

keskimääräisen korkeuden, josta pitkäaaltoista säteilyä karkaa avaruuteen. [10]

Kasvihuonekaasujen lisäksi alailmakehän pilvillä on merkittävä vaikutus Maan emit-

toimaan lämpösäteilyyn. Pilvet koostuvat tiivistyneitä vesipisaroita tai jääkiteitä. Pilvet

mielletään usein erilliseksi lämpösäteilyä emittoivaksi kerrokseksi ilmakehässä, sillä ne

absorboivat voimakkaasti infrapunasäteilyä, jolla on Maata lämmittävä vaikutus. Pieni-

kin määrä nestemäistä vettä sisältävä ilmamassa alkaa emittoimaan mustan kappaleen

säteilyä. Pilvet eroavat kuitenkin tavanomaisista kasvihuonekaasuista, sillä ne myös hei-

jastavat voimakkaasti Auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Tämä tekee pilvien vaiku-

tusten ennuustamisesta ilmastonmuutokseen erittäin haastavaa. [10]

3.3.3 Harmaan kappaleen malli

Kasvihuoneilmiötä voidaan havainnollistaa hyvin, ns. ”harmaan kappaleen”mallilla. Toi-

sin kuin musta kappale, harmaa kappale emittoi vain osan sen absorboimasta. säteilystä,

jonka suhteellista osuutta kuvaa emissiivisyyskerroin ϵ. Se voi saada arvoja välilä 0 < ϵ <

1. Toisin sanottuna, siinä missä mustan kappaleen säteilyteho on σT 4, harmaan kappaleen

säteilyteho on ϵσT 4. [14]

Harmaan kappaleen mallissa Maan pintaa approksimoidaan edelleen mustana kappa-

leena, jossa se absorboi kaiken sen vastaanottaman säteilyn heijastamatta yhtään säteilyä

takaisin. Ilmakehä sen sijaan säteilee vain osan sen lämpötilan mukaisesta mustan kappa-

leen säteilystä. Kirchoffin lain mukaisesti harmaa kappale emittoima ja absorboima energia

ovat yhtä suuria, eli ilmakehän emissiivisyys kuvaa, kuinka suuri osa Maan lämpösäteilystä

absorboituu ilmakehään. Ilmakehän läpäisevän lämpösäteilyn osuus on tällöin (1 − ϵ).

Yhtälö (3.10) vastaa siis tilannetta, jossa ilmakehällä ei ole vaikutusta Maan emittoimaan

lämpösäteilyyn. [14]
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Kuvassa (3.11) on esitetty harmaan kappaleen säteilytasapainomalli: Mallissa ilmakehä

on termodynaamisessa tasapainossa oleva yhtenäinen kaasukerros, jonka lämpötila on Te

ja emissiivisyys ϵ. Vastaavasti Maan albedo α kuvaa kuinka suuri osa Auringon säteilystä

heijastuu takaisin avaruuteen. Maan ilmakehän efektiivinen lämpötila on Te ja pinnan

lämpötila TS.

Kuva 3.11: Säteilytasapainomalli, jossa ilmakehä absorboi osan Maan lämpösäteilystä.
Samalla ilmakehä emittoi säteilyä Maahan ja avaruuteen.

Säteilytasapainoa voidaan tarakastella vaiheittain tarkastelemalla erikseen ilmakehän

vastaanottamaa ja emittoimaa säteilyä. Auringon säteilystä noin 70 % absorboituu suo-

raan Maan pinnalle ja loput 30 % heijastuu takaisin avaruuteen. Maan pinta emittoi

absorboitunutta säteilyä takaisin, josta ilmakehä absorboi osan. Absorboituneen säteilyn

osuus on tässä tapauksessa ϵσT 4
S ja avaruuteen karkaavan säteilyn osuus (1− ϵ)σT 4

S . [14]

Harmaa kappale, mustan kappaleen tavoin, emittoi sen lämpötilan mukaista isotroop-

pista säteilyä teholla ϵσT 4
e . Säteilytasapainossa avaruuteen karkaavan säteilyn ja Maan

pinnan emittoiman säteilyn on vastattava suuruudeltaan Maahan absorboituvan säteilyn

määrää:
1

4
(1− α)FE = σϵT 4

e + (1− ϵ)σT 4
S (3.12)

Vastaavasti ilmakehän absorboiman lämpösäteilyn tulee vastata sen emittoimaa säteilyä,

jolle voidaan tasapainotilanteessa kirjoittaa lauseke:

σϵT 4
S = 2σϵT 4

e (3.13)

Viimeinen tarkasteltava osa on Maan pinta. Maa absorboi kaiken Auringon säteilyn ja
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ilmakehän lämpösäteilyn, jolloin tasapainotilanteessa pätee:

1

4
(1− α)FE + σϵT 4

e = σT 4
S (3.14)

Ratkaisemalla yhtälöistä (3.13) ja (3.14) lämpötilat TS ja Te saadaan

T 4
e =

1

2
T 4
S (3.15)

T 4
S =

(1− α)FE

4σ(1− ϵ/2)
(3.16)

Asettamalla ϵ = 0 päädytään yhtälöön (3.10), jossa ilmakehä läpäisee Maan lämpösäteilyä

täydellisesti. Tämä antaisi Maan pinnan lämpötilaksi TS = 255 K, eli −19 ◦C. Toisaal-

ta, jos ϵ = 1, ilmakehä absorboisi kaiken lämpösäteilyn ja Maan pinnan lämpötila olisi

TS = 303 K. Kumpikaan edellä esitetyistä malleista ei päde, sillä todellisuudessa ilmakehä

absorboi noin 77 % Maan lämpösäteilystä. Asettamalla ϵ = 0, 77 saadaan Maan pinnan

lämpötilaksi TS = 288 K, joka vastaa hyvin havaittua Maan keskimääristä lämpötilaa.

Edistyneemmissä malleissa on kuitenkin huomioitava ilmakehän lämpötilaprofiilin vaihte-

lu, sillä ilmakehä ei todellisuudessa ole isoterminen, kuten kappaleessa 2 todettiin. [14]
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Luku 4

Kasvihuoneilmiö lukion

opetussuunitelmassa

Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat ovat opetushallituksen laatimat dokumentit,

jonka mukaiset tavoitteet tulee kaikkien koulujen ottaa huomioon oman opetussuunni-

telman laatimisen yhteydessä. Sen tehtävänä on antaa opettajille ja kouluille yhtenäiset

ohjeistukset mahdollisimman yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen koulutuksen takaamiseen jo-

kaiselle nuorelle. Peruskoulun opetussuunitelma on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet

jatko-opintoihin ja työelämään. Lukion opetussuunnitelman tarkoituksena on antaa yleis-

sivistävä koulutus ja tarvittavat valmiudet jatko-opiskeluun. Ilmastokasvatus on opetus-

suunnitelmien näkökulmasta varsin uusi käsite. Toisaalta jo vuoden 2003 opetussuunnitel-

massa on viitattu, että lukiokoulutuksen tulisi antaa tarvittavat valmiudet yhteiskunnan

ja ympäristön asettamiin haasteisiin. [16, 18]

Peruskoulun opetussuunnitelmassa ilmastonmuutos mainitaan ensimmäisen kerran-

vuonna 2014. Ennen tätä ilmastonmuutosta ei esiinny aikaisemmissa opetussuunitelmis-

sa opetettavana aiheena. Nykyinen opetussunnitelma nostaa kestävän kehityksen kou-

lujärjestelmän arvomaailmaa tukevaksi keskeiseksi käsitteeksi, joka tuodaan esiin yläkoulun

biologiassa ja maantiedossa. Edeltävässä lukion opetussuunnitelmassa (LOPS 2015) il-

mastonmuutos näyttelee verrattain pientä roolia vaikka se on mainittu arvoperusteissa,

Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvaro-

jen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden

säilyttämisessä [19].

Oppiaineiden osalta ilmastonmuutosta käsitellään biologian toisella pakollisella kurssil-

la BI2 ”Ympäristö ja ekologia”, jossa tutustutaan ilmastonmuutoksen mukana tuomiin

ekologisiin vaikutuksiin (LOPS 2015 s. 142). Lisäksi maantiedon ensimmäisellä kurssilla

GE1 ”Maailma muutoksessa”tarkastellaan ilmastonmuutosta ilmiönä ja muita globaale-

ja ympäristöriskejä. (LOPS 2015 s. 148). Tästä huolimatta ilmastonmuutos ja sen myötä

kasvihuoneilmiö on jäänyt vanhassa opetussuunnitelmassa hyvin marginaaliseksi aiheeksi.
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4.1 Uusi opetussuunnitelma LOPS 2019

Opetushallituksen julkaisema lukion uusi opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 2019 ja

otettiin valtakunnallisesti käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelma toi merkittäviä uudis-

tuksia, joista näkyvin on kenties perinteisen kurssien korvaaminen opintojaksoilla. Opin-

tojaksot muodostuvat 1–3 opintopisteen laajuisista moduuleista. Uudistuksen myötä lu-

kiot voivat rakentaa räätälöityjä, yhden tai useamman moduulin sisältäviä opintojaksoja.

Moduulien ei tarvitse välttämättä edustaa samaa oppiainetta, vaan opintojaksoissa voi

yhdistyä useampia eri oppiaineita. Vanhan 75 kurssin mukaisen lukion oppimäärän korvaa

jatkossa moduuleista ja opintojaksoista koostuva 150 opintopisteen kokonaisuus. [20]

Uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alainen osaaminen on otettu yhdeksi keskeisemmäk-

si tavoitteeksi, jonka mukaan opetuksen tulisi ohjata oppilaita kriittiseen ajatteluun ja uu-

den informaation luotettavuuden arviointiin. Pyrkimyksenä on antaa opiskelijoille riittävät

valmiudet keskustella ja ottaa osaa yhteiskunnan kannalta merkittäviin haasteisiin. Eten-

kin henkilökohtainen vastuu ympäristöä koskevissa kysymyksissä on nostettu keskeiseksi

tavoitteeksi, missä oppilaat osaavat arvioida eri energiatuotantotapojen ja omien kulu-

tusvalintojen vaikutusta ympäristöön. [20]

Uudistusten myötä ilmastokasvatus on noussut keskeiseen rooliin uudessa opetussuun-

nitelmassa. Siinä, missä vanhassa opetussunnitelmassa ilmastonmuutos mainittiin neljä

kertaa, uudessa opetussuunnitelmassa se mainitaan peräti 23 kertaa.

Ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen käsite etenkin luonnontieteellisissä oppiai-

neissa. Samalla on syytä huomauttaa, että vastaava ilmiö on havaittavissa muissakin

reaaliaineissa. Suurin muutos on kuitenkin selvästi fysiikan oppimäärässä. Muutosta voi-

daan pitää positiivisena, sillä vastuu ilmastokasvatuksesta jakautuu tasaisemmin eri op-

piaineiden välillä. Alla on taulukoitu (taulukko 4.1), missä yhteyksissä ilmastonmuutos

mainitaan luonnontieteteellisissä oppinaineissa vuoden 2015 ja 2019 lukion opetussuun-

nitelmissa.

Taulukossa on otettu huomioon oppiaineiden osalta pelkästään luonnontieteet, mutta

ilmastonmuutos mainitaan keskeisissä sisällöissä muissakin oppiainessa. Muutos on huo-

mattava etenkin fysiikan oppimäärässä. Ilmastonmuutoksen ymmärtämisen kannalta on

ensisijaista ymmärtää kasvihuoneilmiön toimintamekanismi, jonka syvällisempi ymmärrys

vaatii fysiikan käsitteiden hallitsemista.

4.2 Oppikirjat suomalaisessa koulujärjestelmässä

Oppikirjat ovat pitkään toimineet pääasiallisena opetusmateriaalina Suomen koulujärjes-

telmässä. Digitalisoituminen on tuonut mukanaan myös sähköiset oppikirjat, joiden muka-

na keinot fysiikan ilmiöiden visuaaliseen havainnollistamiseen on parantunut merkittävästi.

Oppikirjat ovat opettamiseen tarkoitettuja teoksia, joiden sisältö noudattaa opetus-

suunitelman perusteita, ja tukee siihen laadittuja tavoitteita. Kunkin tieteen kannalta

oleellinen asiasisältö pyritään aina esittämään mahdollsimman johdonmukaisesti, neut-
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äk
et
ie
te
es
sä
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raalisti ja objektiivisesti. Oppikirjat ovat kuitenkin vain yksi oppimateriaalin muoto. Ope-

tusmateriaalin voidaan katsoa tarkoittavan mitä tahansa opetuksen tukena käytettävää

ainesta, jonka avulla oppilaat voivat saavuttavat merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja

muokata pysyvästi ennalta omaksuttua tietoa. [21]

Laadukkaiden oppikirjojen laatimiseen liittyy paljon haasteita, sillä niiden tulisi ottaa

huomioon yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit, tuoden samalla esiin ajankohtaisia ja

uusia näkökulmia. Oppikirjojen pitäisi myös tuottaa merkityksellisiä oppimiskokemuksia

eri tasoisille oppilaille. Samaan aikaan kirjojen tulisi kestää useita vuosia menettämättä

niiden käyttökelpoisuutta. Opettajille oppikirja on ehdottamasti tärkein työkalu, joka luo

tietynlaisen viitekehityksen, minkä sisällä opettaja voi toteuttaa ja rytmittää opetusta

haluamallaan tavalla. [21]

Suomen koulutusjärjestelmässä yksi merkittävimpiä muutoksia on vuonna 1990 to-

teutettu päätös oppikirjojen tarkastelumenettelyn lakkauttamisesta, joka antoi kustan-

tajille valtuudet teettää oppimateriaalia ilman myönnytyksiä. Tätä ennen kaikkien ope-

tuskäyttöön tarkoitettujen oppikirjojen tuli saada hyväksyntä opetushallitukselta. Ny-

kypäivänä koulut ja opettajat saavat itse valita eri kustantajien tarjoamista opetusmate-

riaaleista opetukseen parhaiten soveltuvan oppikirjan. [21]

4.3 Oppikirjatutkimukset

Oppikirjoja koskevia tutkimuksia on toteutettu suhteellisen paljon, sillä niillä on edelleen

keskeinen rooli oppimisen tukena. Viirin (2000) väitöskirja [22] tutki vuorovesi-ilmiön

opettamista maantiedossa ja analysoi lukion maantiedon oppikirjoja. Viiri erittelee oppi-

kirjatutkimukset kolmeen eri kategoriaan: oppikirjojen luettavuustutkimukseen, pedago-

giseen tutkimukseen ja asiasisällön tutkimukseen. [21]

Luettavuustutkimuksessa tutkitaan oppikirjojen tekstiä sellaisenaan. Tarkoituksena

on selvittää, eteneekö oppikirja sisällön kannalta loogisesti ja ovatko kappaleet ja virk-

keet sidoksissa toisiina. Pedagoginen oppikirjatutkimus tutkii, millä tavalla opetettavat

käsitteet on jäsennelty oppikirjassa ja millä tavalla ne liittyvät toisiinsa. Tutkimuskohtee-

na voi olla esimerkiksi oppikirjaan valittu oppiaines, oppikirjassa esiintyvien käsitteiden

täsmällisyys, opiskelijoiden aikaisempi tietotaso tai tekstin helppolukuisuus. Oppikirjan

onnistunut rakenne auttaa oppilaita prosessoimaan tekstiä ja vähentää opettajajohtoista

työkentelyä. Asiasisällön tutkimukset keskittyvät sen sijaan tarkastelemaan käsitteiden

paikkansapitävyyttä tieteen näkökulmasta. Toisin sanottuna, ovatko oppikirjan antamat

selitykset ilmiöille tieteen näkökulmasta hyväksyttäviä. [21, 22]

Suurimmissa osissa oppikirjatutkimuksista käytetty tutkimusmenetelmä on sisällön-

analyysi. Sisällönanalyysi on moniin tekstiaineistoihin soveltuva kvalitatiivinen tutkimus-

menetelmä, jolla pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva tekstissä esiintyvistä merki-

tyksistä. Se soveltuu etenkin tutkimuksiin, joissa halutaan kuvata eri teksteissä esiintyviä

yhtäläisyyksiä ja eroja. [23]
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Erilaiset tavat suorittaa sisällönanalyysi on perinteisesti jaettu kolmeen kategoriaan:

aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen- ja teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin. Tässä sovelle-

taan teorialähtöistä sisällönanalyysia, missä aikaisemmat tutkimukset toimivat tutkimu-

kusta ohjaavana viitekehityksenä. [23]
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Luku 5

Pedagoginen näkökulma

5.1 Oppiminen ja ennakkokäsitykset

Luonnontieteiden pedagogisiiin menetelmiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota 1970-

luvulla. Kiinnostuksen kohteena olivat etenkin oppilaiden ennakkokäsitykset erilaisista

luonnonilmiöistä, sekä niiden vaikutukset oppilaiden muodostamiin mielikuviin ja tulkin-

toihin. Tutkimukset osoittivat, että ennalta opitut tietorakenteet ovat hyvin usein virheel-

lisiä, minkä lisäksi ne jäävät elämään sellaisinaaan läpi peruskoulun ja lukion. Pedagogii-

kasssa erotellaan usein sosiaalinen ja kognitiivinen konstruktivismi, missä jälkimmäinen

viittaa oppilaiden sosiaalisissa kanssakäymistilanteissa hankittuun tietoon. Kognitiivisen

konstrukvismin mukaan tietoa ei voida sellaisenaan välittää täydellisesti henkilöltä toi-

selle, vaan sen omaksumiseen vaikuttaa väistämättä henkilökohtaiset kokemukset. [27].

Duit ja Confrey (1996) esittelevät kirjassaan keskeisiä opetuksen metodeja, jotka tukevat

konstruktivistista oppimiskäsitystä:

• Oppitunnilla käsiteltävät luonnonilmiöt tulee yhdistää arkikokemuksiin, minkä avul-

la oppilaat voivat sisäistää ja yhdistää oppimaansa edeltään tietoon.

• Luonnontieteissä tulisi korostaa, kuinka luonnontieteissä ilmöistä hankittu tieto on

luonteeltaan dynaamista.

• Oppilaille esitettyjen käsitteiden ja luonnonlakien laaja-alaista soveltuvuutta tulee

korostaa.

• Oppitunteihin on hyvä sisällyttää toimintaa, jossa oppilaat pääsevät itsenäisesti

työskentelmään ja keskustelmaan opetettavista ilmöistä. [31]

Tyypillisesti oppilaiden virheelliset ennakkokäsitykset perustuvat omiin uskomuksiin

ja havaintoihin tai virheelliseen intuitiiviseen päättelyyn. Yleisiä esimerkkejä ovat lämpösä-

teilyyn ja mekaniikkaan liittyvät ilmiöt, kuten voiman ja vastavoiman laki sekä lämpimien

kappaleiden emittoima lämpösäteily. Yksi mahdollinen selitys on luonnontieteiden opetuk-

sessa käytettävät yksinkertaistukset, joiden on tarkoitus helpottaa oppilaita sisäistämään

monimutkaisempia kokonaisuuksia. Opettajat saattavat myös käyttää opetuksesen ohessa
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haastavia tieteellisiä termejä, joiden ymmärtäminen ja käyttäminen ilmiöiden selittämisessä

voi olla hyvin haastavaa oppilaille. Tällöin oppilaalla voi olla täysin oikea käsitys ope-

tettavasta ilmiöstä, mutta sen ilmaiseminen kielellisesti tai kirjallisesti osoittautuu vir-

heelliseksi. Usein oppilaat pyrkivät selittämään ilmiöitä käyttämällä arkielämästä tuttu-

ja käsitteitä, kiinnittämättä sen suurempaa huomiota selityksen ristiriidattomuuteen ja

täsmällisyyteen. [27]

5.2 Opettajan rooli virhekäsitysten korjaamisessa

Oppilaiden virheellisten ennakkokäsitysten tutkiminen on johtanut uusiin opetusmene-

telmiin, joiden avulla voidaan tukea uuden tiedon omaksumista ja huomioida mahdolli-

sia virhekäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Konstruktivisten oppimismallin mukaan uuden

tiedon siirtäminen sellaisenaan opettajalta oppilaalle ei toimi, vaan opettajan on oltava

etukäteen tietoinen oppilaiden virheellisistä ennakkokäsityksistä ja pyrittävä ohjaamaan

uusien tietorakenteiden muodostamisessa. [27]

Oppailaiden virhekäsitysten tunnistaminen jää opettajan vastuulle, sekä niiden ”pois-

oppiminen”ja korvaaminen uudella tiedolla. Ilman tätä uuden oikean tiedon omaksuminen

hidastuu tai estyy. Tapoja, jolla opettaja voi saada selville virhekäsityksiä on useita, kuten

perinteinen tehtävien teettäminen tai pohdiskeleva kurssipäiväkirja. Varsinkin fysiikassa

opettajan on varmistettava, että oppilaat hahmottavat eri suureiden välisen yhteyden

ja osaavat mallintaa niitä graafisesti. Ennen tätä on mahdotonta lähteä rakentamaan

syvällisempää ymmärrystä kvantitiivisin menetelmin. Useimmiten kokeelliset työt ovat

yksi tehokkaimpia keinoja ottaa selvää oppilaiden ennakkokäsityksistä, missä oppilaat

joutuvat kirjaamaan ennusteita tutkittavasta ilmiöstä ennen varsinaista koetta. [27]

5.3 Virhekäsityksiä

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukioikäisten käsitys kasvihuoneilmiön

toimintamekanismista on virheellinen. Kasvihuoneilmiö sekoitetaan usein myös voimistu-

neeseen kasvihuoneilmiöön, eli ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen torjuminen kuu-

luu aikakautemme suurimpiin haasteisiin, missä koulutuksella on suuri rooli. Peruskäsit-

teistön ymmärtäminen peruskoulu- ja lukiotasolla antaa oppilaille vahvat lähtökohdat vai-

kuttaa tulevaisuuden yhteiskunnassa merkittävällä tavalla. Tästä syystä viime vuosikym-

menen aikana useat maat ovat sisällyttäneet ilmastokasvatuksen osaksi opetussuunnitel-

maa. Opiskelijoilla on kuitenkin edelleen merkittäviä ongelmia omaksua ja ymmärtää il-

mastonmuutokseen liittyvää peruskäsitteistöä. Yksi keskeisimmistä esimerkeistä on luon-

nollinen kasvihuoneilmiö. Kasvihuoneilmiön oikeaoppinen ymmärtäminen vaatii systee-

miajattelua, jossa opiskelijoiden on osattava yhdistää oppimiensa kokonaisuuksuksien syy-

seuraus suhteita ja kuvailla niiden välisiä vuorovaikutusprosesseja. [25]

Opsikelijoiden yleisimpiä virhekäsityksiä on otsonikadon rinnastaminen kasvihuoneil-
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miöön. Ultraviolettisäteilyn muutosten koetaan siis kasvattavan merkittävästi Maan pin-

nalle saapuvan auringonsäteilyn kokonaismäärää, vaikka todellisuudessa se kattaa hy-

vin pienen osan Auringon kokonaisäteilytehosta. Kasvihuonekaasujen luullaan usein myös

estävän Auringon säteilyä heijastumasta takaisin avaruuteen. Käsitteet, kuten heijastu-

minen ja absorptio, menevät hyvin usein oppilailla sekaisin, ja niitä käytetään samas-

sa kontekstissa toisistaan riippumatta. Termi ”kasvihuoneilmiö” on itsessään myös on-

gelmallinen, sillä kasvihuoneen toimintamekanismi perustuu lämpimän ilman konvektion

estämiseen. Lisäksi luonnollisen kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen koetaan usein

tarkoittavan samaa asiaa. Jossain tapauksissa oppilaat ovat ehdottaneet kasvihuoneilmön

syyksi Maan kiertoradan aiheuttamat etäisyyden vaihtelut Aurinkoon nähden. [26]

Opiskelijat sekoittavat myös toisiinsa luonnollisen kasvihuoneilmiön ja ihmistoiminnas-

ta aiheutuvan voimistuneen kasvihuoneilmiön. Oppilaat eivät siis tunnista kasvihuoneil-

miön merkitystä välttämättömänä luonnollisena prosessina, joka ylläpitää elämää maa-

pallolla. Samalla tietämys eri tyyppisistä kasvihuonekaasuista on hyvin heikkoa. Oppilaat

tunnistavat hiilidioksidin kasvihuonekaasuksi, mutta useimmiten vesihöyryn ja metaanin

rooleista tärkeinä kasvihuonekaasuina tiedään vähemmän. Toinen ongelma littyy kasvi-

huonekaasujen yhteydessä käytettävään terminologiaan, jossa kasvihuonekaasujen katso-

taan muodostavan näennäisen ”muurin”, joka ”vangitsee” Auringosta saapuvaa säteilyä.

Tämän voidaan katsoa johtuvan oppilaiden heikosta kyvystä erotella eri säteilytyyppejä,

ja niiden vaikutuksia ilmakehässä. [30]

Andersson ja Wallin (2000) [26] tutkivat yläkoulu -ja lukioikäisten nuorten käsityksiä

ilmastonmuutokseen liittyen, missä oppilaita pyydettiin omin sanoin selittämään, mitä

tarkoitetaan kasvihuoneilmiöllä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 222 lukioikäistä nuorta.

Vastaukset luokiteltiin kirjaimin A–F kuuteen eri kategoriaan niiden paikkansapitävyyden

mukaan. Vain kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista osasi kuvailla kasvihuoneil-

miötä riittävän hyvin. Lukioikäisistä puolet sekoitti kasvihuoneilmiön voimistuneeseen

kasvihuoneilmiöön. Muissa vastauksissa kasvihuoneilmiö yhdistettiin otsonikatoon tai sen

ei koettu vaikuttavan millään tavalla ilmastoon. Korkeimpaan kategoriaan F luokiteltiin

vastaukset, joissa oppilas osasi erotella Maan lämpösäteilyn ja Auringon lyhytaaltoisen

säteilyn toisistaan, sekä kuvailla kasvihuonekaasujen vaikutusta Maan lämpösäteilyyn.

Heikoimman kategorian A vastauksissa kasvihuoneilmiö on sekoitettu ilmastonmuutok-

seen, tai kuvailtu pelkästään sen lämmittävää vaikutusta Maan ilmastoon. [26]

Tutkimuksessa kävi ilmi, että suurimmalla osalla vastanneista oli virheellinen käsitys

ilmakehän roolista kasvihuoneilmiössä. Ilmakehä rinnastettiin monesti lasikattoon, josta

heijastunut säteily ei pääse karkaamaan avaruuteen. Erityisesti aineen ja säteilyn vuoro-

vaikutukseen liittyvät termit ovat usein virheellisiä, missä Maan lämpösäteilyn ajatellaan

”kimpoavan” tai ”heijastuvan” ilmakehän kasvihuonekaasuista takaisin Maan pinnalle.

[26]

V. Nousiaisen (2019) [16] diplomityössä:”Lukiolaisten käsityksiä kasvihuonilmiöstä ja

ilmaston lämpenemisestä”, löytyy paljon päällekkäisyyksiä edellisten tutkimusten. Mo-
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net mainitsivat edelleen otsonikadon yhdeksi päätekijäksi Maassa havaittuun kasvihuo-

neilmiöön. Opetuksen kannalta kenties tärkein tulos tutkimuksessa oli oppilaiden hyvin

heikko ymmärrys mustan kappaleen säteilystä, ja aivan kuten aikaisemmissa tutkimuk-

sissa aineen ja säteilyn vuorovaikutuksessa käytettävät termit. Useimmilla oppilailla oli

jonkinlainen karkea käsitys, kuinka Auringon säteily lämmittää Maata, mutta konsepti

oli väärä. Auringon säteilyn ja Maan lämpösäteilyä ei eroteltu toisistaan, mikä viittaa

opiskelijoiden hallitsevan heikosti mustan kappaleen säteilyn mukaiset lait. Tulokset ovat

yllättäviä siinä mielessä, että niiden aikaväli Anderssonin ja Wallinin suorittaman tutki-

muksen kanssa on lähes kaksikymmentä vuotta. Vaikka ilmastokasvatukseen on siis pa-

nostettu vuosien mittaan enemmän resursseja, virheelliset käsitykset näyttävät edelleen

toistuvan lukiolaisten keskuudessa. Itseasiassa valmennuskursseihin erikoistunut helsin-

kiläinen yritys MAFY-valmennus on esittänyt seuraavanlaisen malliratkaisun tehtävään,

jossa pyydetään selittämään kasvihuoneilmiö:

Auringosta tuleva lyhytaaltoinen säteily absorboituu maanpintaan ja kaasukehään lämmit-

täen niitä. Osa ilmakehän kaasuista estää tehokkaasti maanpinnan ja ilmakehän emittoi-

man pidempiaaltoisen lämpösäteilyn karkaamisen avaruuteen, koska lämpösäteily absor-

boituu tehokkaasti näihin ns. kasvihuonekaasuihin ja heijastuu osittain takaisin maanpin-

nalle [17]

Huomionarvoista tässä mallivastauksessa on termin ”heijastuminen”esiintyminen yhtey-

dessä, jossa kuvaillaan pitkäaaltoisen lämpösäteilyn absorboitumista kasvihuonekaasuihin.

Lämpösäteily todellakin absorboituu kasvihuonekaasuihin, jonka jälkeen kasvihuonekaa-

sut emittoivat osan säteilystä takaisin maanpinnalle. [17]

Yhdeksi osasyyksi ehdotetaan lukion fysiikan kurssisisällön tiivistämistä seitsemään

kurssiin vanhassa opetussuunnitelmassa sekä kurssisisältöjen muutoksia. Kasvihuoneil-

miön kannalta näkyvin muutos on kenties mustan kappaleen säteilyn puuttuminen keskei-

sistä kurssisisällöistä kokonaan vuoden 2015 ja 2019 opetussuunnitelmissa. Ilman riittävää

ymmärrystä mustan kappaleen säteilystä oppilaiden on hyvin haastavaa saada syvällisempi

käsitys siitä, millä tavalla ja minkä takia Auringon ja Maan säteily eroavat toisistaan. Kai-

ken kaikkiaan ilmastonmuutosta ja kasvihuoneilmiötä, käsitellään lukiossa hajainaisina

kokonaisuuksina, joita käsitellään useassa eri oppiaineessa. [16]

5.4 Kasvihuoneilmiön opettaminen

Kasvihuoneilmiön opettaminen on pitkään perustunut tyypilliseen lähestymistapaan, jos-

sa opiskelijoille annetaan oppikirjan mukainen määritelmä, kuten ”Ilmakehän kasvihuo-

nekaasut varastoivat Auringon energiaa ja lämmittävät maapalloa”. Tämän jälkeen an-

nettua määritelmää havainnollistetaan graafisesti, jonka jälkeen oppilaat pyrkivät sovel-

tamaan oppimaansa asiaa erinäisten tehtävien avulla. Tämän kaltainen opetusmetodi voi
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kuitenkin asettaa oppilaille haasteita, mikäli määritelmässä sisältää tieteellisiä termejä,

joita on vaikea yhdistää sellaisenaan kasvihuoneilmiöön. Tämä vaikeuttaa entisestään

graafisten esitysten tulkintaa ja synnyttää virheellisiä mielikuvia kasvihuoneilmiöstä.

Opetusmateriaalit, joissa esitellään ja oikaistaan yleisiä virhekäsityksiä vasta-argument-

tien ja todistusaineiston pohjalta, ovat jossain määrin auttaneet oppilaita pääsemään yli

virhekäsityksistä liittyen tieteellisiin ilmiöihin. Kirjallinen oppimismateriaali ei kuitenkaan

auta oppilaita kasvihuoneilmiön oikeaoppiseen visualisointiin.

Kokeellinen työskentely on yksi tärkeimpiä ja tehokkaimpia keinoja vahvistaa opitun

tiedon sisäistämistä. Tyypillisin esimerkki kasvihuoneilmiötä havainnollistavasta kokeelli-

sesta työstä on tutkimus, jossa oppilaat asettavat kahteen lasiseen astiaan lämpömittarit,

missä vain toisen astian päälle asetetaan kansi. Tämän jälkeen kumpaakin astiaa valais-

taan riittävän tehokkaalla valonlähteellä ja seurataan, kuinka lämpötila muuttuu astian

sisällä ajan funktiona. Työn päätteeksi oppilaat pyrkivät selittämään havaittua ilmiötä

käyttämällä hyväksi kerättyä dataa. Edellisen työn käyttökelpoiuutta on arvosteltu, sillä

se ei ole analoginen vertauskuva Maan kasvihuoneilmiölle. Itseasiassa työssä osoitetaan

kasvihuoneen tomintaperiaate, jossa lasikatto estää lämmön siirtymistä konvektiolla. [28]

Opetusmateriaalin digitalisaatio on mahdollistanut tietokoneimulaatioiden käytön te-

hokkaana opetustmetodina. Lukion fysiikkaan tarkoitetuissa PhET-simulaatiossa oppilaat

pääsevät itse mallintamaan eri luonnonilmiöitä muuttamalla systeemin kannalta merki-

tyksellisiä parametrien arvoja, joka antaa oppilaille erinomaisen käytännön kokemuksen

siitä, kuinka eri parametrien arvot vaikuttavat systeemin aikakehitykseen. Simulaatioi-

den avulla voidaan mallintaa kasvihuonekaasujen kykyä absorboida tietyn aallonpituuden

omaavaa säteilyä, missä oppilaille annetaan vaihtoehto valita simulaatiossa käytettävä

kasvihuonekaasu ja säteilytyyppi. Lisäksi PhET tarjoaa erikseen simulaation, joka mallin-

taa kasvihuoneilmiötä sellaisenaan. Oppilaat voivat valita ilmakehän kasvihuonekaasupi-

toisuuden ja seurata, kuinka Maan efektiivinen lämpötila muuttuu kussakin tapauksessa.

Halutessaan oppilaat voivat ottaa huomioon pilvien vaikutukset. [29]

Kuva 5.1: Kasvihuoneilmiötä havainnollistava PhET-simulaatio, jossa ilmakehän kas-
vihuonepitoisuudella on annettu kolme eri arvoa. https://phet.colorado.edu/sims/
html/molecules-and-light/latest/molecules-and-light_en.html

Strickhouserin, Roychoudhuryn, Hirschin ja Mehtan (2017) julkaisemassa kirjassa:

”Teaching and Learning About Climate Change : A Framework for Educators” [30],

käsitellään kattavasti ilmastomuutoksen opetukseen liittyviä haasteita. Osaksi kirjaa on
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sisällytetty Yhdysvalloissa teetetty tutkimus kasvihuoneilmiön opettamisesta, johon osal-

listui luokka yhdeksännen luokan oppilaita.

Ennen ilmakehää kuvaavien mallien johtamista, kasvihuoneilmiön opettamisessa läh-

dettiin liikkeelle useista kokeellisista töistä. Töiden tarkoituksena oli mallintaa kasvihuo-

neilmiön kannalta tärkeitä prosesseja, kuten eri säteilytyyppien absorboitumista, emittoi-

tumista ja heijastumista eri pintamateriaaleista. Coloradon yliopiston tarjoamia interak-

tiivisia PhET-simulaatioita käytettiin myös oppimisen tukena. [30]

Oppitunneilla käydyistä keskusteluista suoritettiin diskurssianalyysi. Analysoimalla

oppilaiden ja opettajien välistä keskustelua kävi ilmi, että monet kasvihuoneilmiöön liit-

tyvät käsitteet näyttäytyivät oppilaille abstrakteina ja haastavina omaksua. Erityisesti

aineeseen absorboituneen energian uudelleen emittoituminen, kasvihuonekaasujen eroa-

minen muista ilmakehän kaasuista, niiden kyky absorboida emittoida infrapunasäteilyä

ja kasvihuonekaasujen vaikutus ilmakehässä. Toisekseen edellisten oppituntien käsitteiden

yhdistäminen uuteen asiaan osoittautui haastavaksi, minkä takia oppilaille piti antaa

enemmän aikaa muodostaa riippuvuuksia opetettujen käsitteiden välille. [30]

Kokeellisten töiden avulla oppilaat oppivat keräämään dataa, hahmottamaan suurei-

den välisiä riippuvuuksia ja selittämään havaintojaan aikaisemmin opittujen käsitteiden

avulla. Yksi kokeellisista töistä keskittyi tarkkailemaan infrapunasäteilyn lämmittävää

vaikutusta kahdessa toisistaan poikkeavassa ympäristössä, jossa toinen sisälsi suuria määriä

hiilidioksidia ja toinen ei lainkaan. Ilmiön selitettämisessä käytettiin hyväksi Phet-simulaatiota,

josta nähdään kasvihuonekaasujen absorboivan ja emittoivan infrapunasäteilyä, mistä osa

absorboituu takaisin Maahan ja emittoituu takaisin ilmakehään. Simulaation avulla oppi-

laat saivat paremman käsityksen siitä, minkä takia usein kasvihuonekaasujen yhteydessä

käytetty kuvaus ”säteilyä vangitsevana” kaasuna ei ole totuudenmukainen. Simulaation

avulla on myös helppo vertailla kasvihuonekaasujen vaikutusta Maan pintalämpötilaan,

poistamalla tai lisäämällä kasvihuonekaasujen pitoisuutta ilmakehässä. [30]

Tutkimuksen aikana osallistuneiden oppilaiden ymmärrys kasvihuoneilmiöstä parani

merkittävästi. Tästä huolimatta oppilaiden kirjalliset selitykset ilmiöistä olivat usein lii-

an vajavaisia, tai ne eivät vastanneet oppilaiden antamia selityksiä kokeellisten töiden

aikana. Oppilaiden tulisi siis harjoitella opettajan avustuksella hyvin perusteltujen tie-

teellisten vastausten kirjoittamista. Tuntisunnittelussa oppitunnin rakenne on myös mie-

tittävä etukäteen huolellisesti ajankäytön suhteen, sillä monien käsitteiden sisäistäminen

on oppilaille yhä haastavaa. Uusien opetusmenetelmien kehittämisen lisäksi, uusien ja

jatkuvasti haastavampien käsitteiden omaksuminen edellyttää opettajan tukea ja oppi-

tuntien suunnittelua. Esimerkiksi lukion aikana oppilaat joutuvat soveltamaan voiman

käsitettä useisiin eri tilanteisiin, kuten tasaiseen liikkeeseen, kappaleen nopeuteen, kiihty-

vyyteen ja pyörimisliikkeeseen. Toisin sanottuna oppilaat muodostavat toisiinsa sidonnai-

sista käsitteistä yhtenäisen tietopohjan. Tätä varten opettajien on varmistettava, että op-

pituntien sisältö ja yhdessä suoritetut tehtävät ovat oppilaiden niin sanotun lähikehityksen

vyöhykkeellä. Lähikehityksen vyöhyke viittaa oppilaan sen hetkisen taitotason ja poten-
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tiaalisen taitotason väliin jäävää kuvitteellista aluetta. Kun oppilas suorittaa oman tai-

totasonsa ylittäviä tehtäviä osaavan opettajan avustuksella, haastavempien tehtävien te-

keminen helpottuu ja auttaa oppilaita saavuttamaan potentiaalinsa. [30]

Ratinen (2016) [32] tutki luokanopettajien käsityksiä ja ymmärrystä kasvihuoenil-

miöstä. Tutkimuksessa korostettiin systeemiajattelun ja käsitekarttojen roolia, tärkeinä

osina kasvihuoneilmiön opetusta. Käsitekartat auttavat oppilaita hahmottamaan kasvi-

huoneilmiöön littyvien käsitteiden välisiä yhteyksiä tuottaen merkityksellisiä oppimisko-

kemuksia. Samaan aikaan opettajat saavat hyödyllistä tietoa oppilaiden ennakkokäsityksistä.

Raitisen mukaan systeemiajattelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. Systeemin muodostavan komponenttien ja prosessien tunnistaminen.

2. Prosessien tunnistaminen, joissa systeemin eri komponentit vuorovaikuttavat kes-

kenään.

3. Suuremman kokonaisuuden rakentaminen eri vuorovaikutusprosessien pohjalta.

Tutkimukseen kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 275 toisen vuoden luokanopettajaa.

Vain 4 % vastanneista osasi erotella kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen toisistaan,

sekä mainitsivat kasvihuoneilmiön välttämättömyyden Maalla esiintyvän elämän kannal-

ta. Toisaalta lähes kaikki osallistuneet osasivat yhdistää kasvihuoneilmiön voimistumi-

sen johtavan pintalämpötilojen nousuun. Selvä vähemmistö (12 %) vastanneista ymmärsi

kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, metaanin ja CFC-yhdisteiden aiheuttavan kas-

vihuoneilmiön ja havaitun ilmastonmuutoksen. Merkittävä osa (60 %) ilmoitti ilmaston-

muutoksen syyksi Auringon säteilyn ”jumiin” jäämisen ilmakehässä. Toisin sanottuna vas-

tanneista suurin osa ei erotellut toisistaan Maan ja Auringon emittoimaa säteilyä, mikä

viestii osallistuneiden hallitsevan hyvin heikosti mustan kappaleen säteilyn käsitteen. [32]

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessä kävi ilmi luokanopettajien puuttellinen tietämys kas-

vihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta. Kasvihuoneilmiön rooli Maata lämmittävän luon-

nollisena prosessina tunnettiin huonosti. Lisäksi suhteellisen pieni osuus luokanopiskeli-

joista osoitti ymmärtävänsä Auringon säteilyn luonteen ja roolin kasvihuoneilmiössä, mikä

heijastaa valon aalto-ja hiukkaluonteen heikosta tietämyksestä. Osa mainitsi myös ilman-

saasteet osasyyksi kasvihuoneilmiöön ja alle puolet tiesi alailmakehän otsonin käyttäytyvän

kasvihuonekaasun tavoin. [32]
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Luku 6

Kasvihuoneilmiö lukion fysiikan

oppikirjoissa

Lukion fysiikan oppikirjoissa ilmastonmuutosta tarkastellaan toisessa ja kolmannessa mo-

duulissa. Toisen moduulin, Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta sisältö keskittyy energian

käsitteeseen. Samalla opiskelija perehdytetään energian eri tuotantotapoihin ja niiden

ympäristövaikutuksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Moduulissa painotutaan siis tar-

kastelemaan fysiikan ilmiöitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kolmanessa moduulissa,

Lämpö ja energia keskitytään termodynaamisiin systeemeihin, systeemien välisiin ener-

gian siirtymisprosesseihin ja niiden vaikutuksiin. Moduulissa käsitellään jonkin verran ai-

kaisemman moduulin keskeisiä käsitteitä, kuten energiantuotantoa ja ilmastonmuutosta,

mutta lähestymistapa on huomattavasti teoreettisempi. Ilmastonmuutosta lähestytään

luonnontieteellisestä näkökulmasta, missä tärkeimmät käsitteet ovat termodynaamisen

systeemin energiatasapaino ja lämmönsiirtyminen ilmakehässä.

Keskityn tarkastelmaan tutkielmassani fysiikan toisen ja kolmannen moduulin oppi-

kirjojen osioita, joissa käsitellään kasvihuoneilmiötä. Vertailun vuoksi valitsin uuden ope-

tussuunnitelman mukaiset, kolmen eri kustantajan kirjasarjat. Näistä ensimmäinen on Sa-

noma Pron Fysiikka-kirjasarja, toinen Otavan Vipu-kirjasarja ja kolmas Editan Kvarkki-

kirjasarja. Aluksi käsittelen lyhyesti oppikirjojen asiasisällön ja rakenteen, minkä jälkeen

siirryn tarkastelmaan kasvihuoneilmiötä käsitteleviä lukuja.

6.1 FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta

Kvarkki-sarja on sisällyttänyt kummatkin fysiikan pakolliset moduulit, ”Fysiikka luonnon-

tieteenä”ja ”Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta”, samaan kirjaan. ”Fysiikka, ympäristö ja

yhteiskunta-kirjassa on yhteensä seitsemän, jotka on jaoteltu kahteen erilliseen teemako-

konaisuuteen: ”Energia”ja ”Energia ja maapallo”. Toisen moduulin oppikirjan pituus on

90 sivua, lukuunottamatta kertaustehtäviä, tehtävien vastauksia ja luetteloa kummankin

moduulin keskeisistä käsitteistä. Kuten Kvarkki-sarjassa, Vipu-sarjassa kumpikin fysii-

kan pakollinen moduuli esiintyy samassa oppikirjassa. ”Fysiikka, ympäristö ja yhteiskun-

40



ta-kirjassa on yhteensä 93 sivua ja kahdeksan lukua. Sanoma Pron ”Fysiikka, ympäristö

ja yhteiskunta-kirja on julkaistu erillisenä kokonaisuutena, missä sivumäärä on 92 sivua

ja lukuja on yhteensä kahdeksan. Luvut on jaoteltu kolmeen eri teemaan: ”Ilmastonmuu-

tosta voidaan hillitä”, ”Uusiutuvan energian osuuden kasvattavminen hillitsee ilmaston-

muutosta”sekä ”Energian säästäminen on ympräistöteko”. Taulukoin kunkin kirjasarjan

osalta kasvihuoneilmiötä käsittelevät luvut ja niissä esiintyvät alaotsikot.

Fysiikka 2-kirjassa kasvihuoneilmiötä käsitellään 11 sivun mittaisessa luvussa ”Ener-

giantuotannon ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys”. Luku sisältää yhteensä seit-

semän alalukua, joista ensimmäiset kaksi käsittelee eksplisiittisetsi kasvihuoneilmiötä ja

loput havaittuun ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Taulukko 6.1: Kasvihuoneilmiötä käsittelevien kappaleiden sisällöt eri kustantajien välillä.

Fysiikka 2 Vipu 2 Kvarkki 2
Energiantuotannon
ympäristövaikutukset
ja kestävä kehitys

Maapallon
säteilytasapaino

Kasvihuoneilmiö ja il-
mastonmuutos

Muovikupu mallintaa kas-
vihuoneilmiötä
Kasvihuoneilmiö on luon-
nollinen ilmiö maapallol-
lamme
Kasvihuonekaasjuen
lisääntyminen ilma-
kehässä voimistaa kas-
vihuoneilmiötä ja nostaa
keskilämpötiloja
Pienhiukkaset vaikuttavat
ilmakehän lämpenemiseen
sekä ihmisten terveyteen
Hiilidioksidiekvivalentti
kuvaa kasvihuonekaasujen
ilmastovaikutusta
Monen valtion tavoite on
olla hiilineutraali
Kestävä kehitys turvaa
hyvät elämisen mahdolli-
suudet, myös tulevaisuu-
dessa

Valo on sähkömagneettista
säteilyä
Lämpösäteily syntyy
lämpöliikkeestä
Ilmakehä suojaa Maata
haitalliselta säteilyltä
Kasvihuoneilmiö on tärkeä
osa ilmastoamme

Sää ja ilmasto
Ilmastomallit
Kasvihuoneilmiö
Säteilytasapaino ja ilmas-
tonmuutos
Keskilämpötila ja hiilidiok-
sidipitoisuus
Muita säteilytasapainoon
vaikuttavia tekijöitä

Vipu 2-kirjassa kasvihuoneilmiötä käsitellään luvussa ”Maapallon säteilytasapaino”.

Luvun pituus on 12 sivua ja se sisältää neljä alaotsikkoa. Ensimmäiset kaksi alalukua

keskittyvät valon luonteeseen, eri säteilylajeihin sekä lämpösäteilyyn. Kaksi jälkimmäistä

käsittelevät, kuinka ilmakehä vuorovaikuttaa eri säteilylajien kanssa ja aiheuttaa luon-

nollisen kasvihuoneilmiön. Viimeinen alaluku keskittyy kasvihuoneilmiöön ja kasvihuone-

kaasuihin.
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Kvarkki 2-kirjassa kasvihuoneilmiö käsitellään luvussa ”Kasvihuone ja ilmastonmuu-

tos”. Luvun pituus 11 sivua ja se on jaettu kuuteen alalukuun. Alkuosa käsittelee säätä

ja ilmastoa, käytettäviä ilmastomalleja ja kasvihuoneilmiötä. Loppuosio keskittyy ilmas-

tonmuutokseen ja ilmakehän eri kasvihuonekaasuihin.

6.2 FY3 Lämpö ja energia

Kvarkki-sarjan ”Lämpö ja energia”-kirjan pituus on 238 sivua, ja se sisältää neljä lukua

ja 15 alalukua. Vipu-sarjan kirjassa on yhteensä 210 sivua, mitkä on jaoteltu 14 lukuun ja

peräti 52 alalukuun. Fysikka 3-kirjassa aihekokonaisuudet on jaettu neljään eri teemaan,

jotka sisältävät yhteensä 16 lukua. Sivuja on yhteensä 192. Kuten edelläkin, taulukoin

kunkin kirjasarjan kohdalla kasvihuoneilmöitä käsittelevät luvut ja niiden alaotsikot.

Fysiikka 3 käsittelee kasvihuoneilmiötä kymmenen sivun mittaisessa luvussa: ”Ener-

giatasapaino määrää maapallon ilmaston”. Luvun sisältö on jaettu yhteensä kuuteen erilli-

seen alalukuun, joissa käsitellään Maan energiatasapainoa, ilmastomalleja, Maan ja Aurin-

gon aallonpituusjakaumia, mustan kappaleen säteilyä ja säteilytasetta. Alalukujen välissä

esiintyy lisäksi useita soveltavia esimerkkilaskuja. Verrattuna ”Fysiikka, ympräristö ja

yhteiskunta” moduuliin, ilmöitä tarkastellaan paljon teoreettisemmin.

Taulukko 6.2: Kasvihuoneilmiötä käsittelevien kappaleiden sisällöt eri kustantajien välillä.

Fysiikka 3 Vipu 3 Kvarkki 3
Energiatasapaino
määrää maapallon
ilmaston

Lämpöopin sovelluksia Lämpöenergia

Maapallo hakee hakeutuu
kohti energiatasapainoa
Maapallon ilmastoa voi-
daan mallintaa
Kappaleen lämpötilan ja
kappaleen säteilemän ener-
gian välillä on yhteys
Luonnollinen kasvihuoneil-
miä mahdollistaa elämän
planeetallamme
Aurinko ja Maaa säteilevät
eri aallonpituuksilla
Maan säteilytase ja kas-
vihuoneilmiön voimistumi-
nen

Energiantuotannossa
hyödynnetään vettä
Ihmiskeho on termodynaa-
minen systeemi
Säteilytasapainon muutok-
set muuttavat ilmastoa

Energian säilyminen
Lämpöenergian siirtyminen
johtumalla
Lämpöenergian siirtyminen
kuljettumalla
Terminen säteily
Säteilyn lähettäminen ja
vastaanottaminen
Säteilytasapaino
Säteilytasapaino ja ilmas-
tonmuutos

Vipu 3-kirjassa, ”Lämpöopin sovelluksia” luku sisältää kolme alalukua, joissa tarkas-

tellaan eri energiatuotantotapojen hyötysuhdetta, ihmiskehoa termodynaamisena systee-

minä ja Maan säteilytasapainoon vaikuttavia tekijöitä. Kasvihuoneilmiötä käsitellään siis
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viimeisessä alaluvussa. Suurin osa kasvihuoneilmiöön littyvästä asiasisällöstä esiintyy edel-

lisessä moduulissa ”Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta”. Luvussa johdetaan kylläkin nu-

meerinen arvo aurinkovakiolle, sekä Maan pinnan keskimääräiselle lämpötilalle, jättämällä

huomiotta kasvihuoneilmiön vaikutuksen. Luvussa ei kuitenkaan missään vaiheessa lue-

tella kasvihuonekaasuja, vaan keskitytään pikemminkin vesihöyryn palauteilmiöihin.

Kvarkki 3-kirjan yhteydessä on mainittava, että kasvihuoneilmiötä ei mainita teks-

tissä kertaakaan, vaikka luku ”Lämpöenergia” käsittelee monia kasvihuoneilmiön kan-

nalta oleellisia käsitteitä. Luvun viimeiset neljä alalukua käsittelevät termistä säteilyä,

kappaleen kykyä absorboida ja emittoida säteilyä, Maan säteilytasapainoa ja ilmaston-

muutosta.

Oppikirjojen analysoimisessa käytin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuskysy-

mykset pohjautuivat aikaisempiin tutkmuksiin kasvihuoneilmiön opettamisesta ja oppilai-

den virhekäsityksistä. Kiinnostuksen kohteena oli selvittää, millä tavalla kasvihuoneilmiö

on huomioitu uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa ja esiintyykö kirjasarjo-

jen välillä huomattavia eroja. Samalla halusin ottaa selvää auttavatko oppikirjat oppilaita

kasvihuoneilmiöön littyvien virhekäsitysten korjaamisessa. Tarkastelin, miten kirjoissa on

käsitelty seuraavia asioita:

1. Ilmastonmuutoksen ja kasvihuoneilmiön eroa, sekä kasvihuoneilmiön merkitystä.

2. Ilmakehän eri kasvihuonekaasuja.

3. Auringon ja Maan emittoiman säteilyn eroa.

4. Luonnollisen kasvihuoneilmiön tomintamekanismia.

5. Selityksissä käytettävää terminologiaa eri rajapintojen yhteydessä.

6. Mustan kappaleen säteilyä.

Lisäksi tein havaintoja kirjojen kasvihuoneilmiötä käsittelevien lukujen rakenteesta ja

käytetyistä havainnollistamisen keinoista, kuten tietolaatikoista ja kuvista. Jätin tarkas-

telun ulkopuolelle lukujen lopussa suoritettavat tehtävät, mutta kiinnitin huomiota oppi-

kirjojen esimerkkilaskuihin.
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Luku 7

Tulokset

7.1 FY2 Fysiikka, ympräistö ja yhteiskunta

Mitä tietoa kasvihuoneilmiöstä kirjat sisältävät?

Analyysin aikan selvisi, että kirjasarjojen kasvihuoneilmiötä käsittelevien kappaleiden

sisältö ja rakenne erosivat toisistaan merkittävästi. Otavan ja Sanoma Pron kirjoissa kun-

kin luvun alussa on eritelty keskeiset käsitteet, minkä lisäksi lopussa on esitetty yhteen-

veto tai tiivistelmä käsitteistä. Kummankin kirjan kasvihuoneilmiötä käsittelevän luvun

keskeiset käsitteet ja niiden järjestys on esitetty taulukossa (7.1).

Kvarkki-kirjoissa keskeisiä käsitteitä ei mainita lukujen yhteydessä, vaan niiden se-

litykset on luetteloitu sanakirjamaisesti kirjan lopussa. Vastaavanlainen käsiteluettelo

löytyy myös Vipu-ja Fysiikka-kirjojen lopusta. Kaikissa kirjoissa leipätektissä esiintyvät

keskeiset käsitteet on erikseen tummennettu.

Taulukko 7.1: Vipu-kirjan ja Fysiikka-kirjan keskeiset käsitteet.

Fysiikka 2 Vipu 2
kasvihuoneilmiö sähkömagneettisen säteilyn eri lajit
ilmastonmuutos eri säteilylajit

kasvihuonekaasupäästöt kaikki kappaleet säteilevät energiaa
hiilidioksidiekvivalentti maapallon säteilytasapaino

hiilinielu kasvihuoneilmiö

Vaikka Fysiikka-ja Vipu-kirjoissa kummassakin luvussa esiintyy kasvihuoneilmiö oma-

na alalukunaan, on kiinnostavaa huomata lukujen rakenteen eroavan toisistaan hyvin pal-

jon. Vipu-kirjan lähestymistapa tukee paremmin Ratisen mainitsemaa systeemiajattelua

tukevaa oppimista, missä suuremman kokonaisuuden muodostavien yksittäisten kompo-

nenttien välisille suhteille pyritään löytämään yhteys.

Samalla Fysiikka 2-kirjassa kasvihuoneilmiötä ei pohjusteta lainkaan, vaan lähtökohdaksi

on otettu tavallisen kasvihuoneen toimintamekanismin vertailu kasvihuoneilmiöön. Kuten

todettua, kyseinen esimerkki voi olla ongelmallinen ja synnyttää virhekäsityksiä. Kuten
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yllä olevasta taulukosta nähdään, suurin osa luvusta keskittyy nimenomaan ilmaston-

muutokseen, eikä kasvihuoneilmiöön. On myös mainittava, että edellinen luku ei millään

tavalla johdatte opiskelijaa kasvihuoneilmiöön.

Kvarkki 2-kirjan lähestymistapa poikkeaa niin ikään muista oppikirjasta. Alussa anne-

taan yleinen määritelmä sille, mitä tarkoitetaan kun puhutaan Maan ilmastosta. Samalla

kerrotaan lyhyesti, mihin ilmastomallien toiminta perustuu ja mitä niiden antamista tu-

loksista voidaan päätellä.

Tärkeimmät kasvihuonekaasut on mainittu kaikissa kirjoissa (taulukko 7.2), eikä kir-

jojen välillä ole sen suhteen erovaisuuksia. Ainoana poikkeuksena on Kvarkki-kirjan mai-

ninta CFC-yhdisteistä kasvihuonekaasuna, jota ei mainita muissa kirjoissa. Vipu-kirjassa

on myös eritelty eri kasvihuonekaasujen suhteellinen osuus ilmakehässä ja niiden antama

osuus kasvihuoneilmiöön. Kvarkki-kirjassa sen sijaan kasvihuonekaasujen mainitsemisen

yhteydessä on kerrottu niiden alkuperä. Kummassakin kirjassa kasvihuonekaasut on tau-

lukoitu selvyyden vuoksi, kun taas Fysiikka-kirjassa kasvihuonekaasut ja niiden alkuperä

on mainittu leipätekstin yhteydessä.

Taulukko 7.2: Kussakin kirjasarjassa mainitut kasvihuonekaasut.

Kasvihuonekaasu Fysiikka Vipu Kvarkki
Vesihöyry X X X
Metaani X X X

Hiilidioksidi X X X
Ilokaasu X X X
Otsoni X X X

CFC-yhdisteet X

Maan emittoiman lämpösäteilyn ja kasvihuonekaasujen vuorovaikuttamisprosessia käsi-

tellään kaikissa kirjoissa hieman toisistaan poikkeavasti. Kaikissa mainitaan kasvihuone-

kaasujen vuorovaikuttavan infrapuna-alueen säteilyn kanssa niin, että ilmakehä lämpenee.

Vain Fysiika-ja Vipu-kirjoissa absorboitunut säteily rinnastetaan molekyylin värähtelyener-

giaan. Kaikki kirjat mainitsevat ilmakehän vastaanottamasta pitkäaaltoisesta säteilystä,

osan emittoituvan takaisin Maan pinnalle ja osan avaruuteen. Tämä auttaa korjaamaan

virhekäsityksiä, joiden mukaan ilmakehä ”vangitsee” Maan emittoimaa säteilyä. Fysiikka-

ja Vipu-kirjassa kuvataan myös kasvihuonekaasuille ominaista kolmiatomista rakennetta.

Auringon ja Maan emittoiman säteilyn kerrotaan poikkeavan toisistaan kussakin kir-

jassa. Kvarkki-kirjassa Auringon mainitaan emittoivan enemmän säteilyä sen korkean

lämpötilan vuoksi, minkä lisäksi säteilyn mainitaan koostuvan pääosin näkyvästä valosta,

kun taas Maan säteilyn kerrotaan koostuvan pitkäaaltoisemmasta infrapunasäteilystä.

Sama asia käy ilmi Vipu-kirjassa, missä lämpösäteilyn käsitettä pohjustetaan perus-

teellisemmin. Erityisesti kaikkien kappaleiden kerrotaan emittoivan lämpösäteilyä. Lämpö-

säteilyä käsittelevässä osiossa esitetään eri lämpöisten kappaleiden mustan kappleen spekt-

rit, mutta tyydytään yksinkertaisesti mainitsemaan sanallisesti spektrien huippujen vas-
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taavan aallonpituutta, jolla kappale emittoi säteilyä voimakkaimmin. Spektrien muodosta

olisi siis syytä mainita, että ne vastaavat ideaalisen säteilijän emittoimaa spektriä kysei-

sessä lämpötilassa. Ilmakehää ominaisuuksista kertovassa kappaleessa, Maan ja Auringon

lämpötilaa vastaavat mustan kappaleen aallonpituusjakaumat on esitetty.

Vähiten kappaleen lämpötilan ja sen emittoiman säteilyn välistä suhdetta käsitellään

Fysiikka-kirjassa. Oikeastaan Auringon säteilyn luonteesta ei kerrota sanallisesti mitään,

vaan ainoastaan Maan emittoima pitkäaaltoinen säteily mainitaan. Auringon säteilyn

luonteesta ei mainita muuta kuin että, se läpäisee ilmakehän. Säteilyn kulkua ilmakehässä

esittävässä kuvassa on havainnollistettu Maan ja Auringon emittoimaa säteilyä, josta käy

karkeasti ilmi säteilyjen ero. Alle on listattu kunkin kirjan selitys kasvihuoneilmiölle.

Taulukko 7.3: Kasvihuoneilmiötä havainnollistavavat selitykset, kuten ne esiintyy kussakin
kirjasarjassa.

Fysiikka Vipu Kvarkki
”Ilmakehässä olevat kasvi-
huonekaasut päästävät
valtaosan Auringon
säteilystä Maahan. Maa-
pallon lähettämä säteily
on pitkäaaltoista infrapu-
nasäteilyä. Se vuorovai-
kuttaa kasvihuonekaasujen
kanssa niin, että ilmakehä
lämpenee ja osa energiasta
palautuu Maahan”

”Luonnollisessa kasvi-
huoneilmiössä ilmakehän
kaasut, kuten vesihöyry ja
hiilidioksidi, absorboivat
Maan lähettämää infrapu-
nasäteilyä ja alailmakehä
lämpenee.”

”Absorption seuraukse-
na ilmakehä lämpenee.
Lämmin ilmakehä lähettää
säteilyä paitsi avaruu-
teen, myös maanpintaa
kohti. Tämä ilmakehän
lähettämä säteily puoles-
taan lämmittää maata ja
merta. Maapallon pin-
nan lähettämä säteily
siis lämmittää ilmakehää,
ja ilmaekehän lähettämä
säteily lämmittää maan-
pintaa. Ilmiötä kutsutaan
kasvihuoneilmiöksi ja in-
frapunasäteilyä absorboivia
kaasuja kasivhuonekaasu-
ja”

En kiinnittänyt selitysten yhteydessä niinkään huomiota selitysten pituuksiin, vaan

kasvihuoneilmiön kannalta oleellisten termien käyttöön selityksissä. Lähtien liikenteseen

Fysiikka-kirjan selityksestä, suurin puute on juurikin terminologia. Säteilyn kulkua eri

rajapintojen kohdalla on ei ole kuvailtu lainkaan. Selityksessä tulisi käydä ilmi, kuinka

suurin osa ilmakehän läpäisemästä Auringon säteilystä absorboituu nimenomaan Maa-

han. Vastaavasti Maan lähettämän säteilyn kerrotaan ”vuorovaikuttavan” kasvihuone-

kaasujen kanssa. Asiaa selkeyttäisi huomattavasti, jos oppilaalle mainittaisi kasvihuone-

kaasujen absorboivan infrapuna-alueen säteilyä. ”Vuorovaikutus” on tieteen kannalta lii-

an epämääräinen termi, millä voidaan viitata lukuisiin erilaisiin prosesseihin. Kvarkki-ja

Vipu-kirjat mainitsevat kummatkin termin ”absorptio” kasvihuoneilmiön yhteydessä.

Oppikirjoissa on pyritty tuomaan hyvin selkesti ilmi kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuu-
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toksen ero, kuten käy ilmi Fysiikka-ja Vipu-kirjan alaluvun otsikoista: ”Kasvihuoneilmiö

on luonnollinen ilmiö maapallollamme”, ”Kasvihuoneilmiö on tärkeä osa ilmastoamme”.

Kvarkki-kirjassa alaluvun otsikkona toimii pelkästään ”Kasvihuoneilmiö”. Kaikissa kir-

joissa on esitetty lähes identtinen selitys kasvihuoneilmiön lämmittävälle vaikutukselle,

missä ilman kasvihuoneilmiön lämmittävää vaikutusta, Maan havaittu keskilämpötila 18
◦C, olisi -15 ◦C.

Mustan kappaleen käsitettä ei esiintynyt missään kirjassa, mutta Vipu-kirjassa sen

käsitettä sivuutaan hyvin läheisesti. Kuten mainittu Auringon ja Maan lämpötiloja vas-

taavat mustan kappaleen aallonpituusjakaumat on esitetty erikseen, minkä lisäksi lämpösä-

teilyä käsittelevässä alaluvussa eri lämpöisten kappalaiden aallonpituusjakaumien huip-

pujen kerrotaan vastaavan aallonpituuksia, joilla kappaleet emittoivat säteilyä eniten.

Miten kasvihuoneilmiötä on havainnollistettu?

Oppikirjat eroavat leipätekstin lisäksi siinä, miten ne havainnollistavat ilmiöitä. Havain-

nollistamisen tukena käytetään tyypillisesti graafisia esityksiä, tilastollista taulukointia

tai tietolaatikoita. Kasvihuoneilmiötä käsittelevissä luvuissa, tekstiä havainnollistavien

kuvien lukumäärässä ei ollut merkittäviä eroja. Fysiikka-kirja sisälsi enemmän diagram-

meja ja tietolaatikoita, mutta suurin osa niistä havainnollisti ilmastonmuutokseen, ei suo-

ranaisesti kasvihuoneilmiöön liittyviä suureita, kuten hiilidioksidipäästöjä ja Maan kes-

kilämpötilan vaihteluja.

Kuva 7.1: Havainnollistamistavat eri oppikirjojen välillä.

Tutkielman kannalta oleellista oli tutkia, minkälaisia graafisia esityksiä kasvihuoneil-

miöstä esiintyy oppikirjoissa ja onko kuvatekstien selitykset riittäviä. Kummassakin, Vipu-

ja Kvarkki-kirjassa, kasvihuoneilmiötä käsittelevän alaluvun yhteydessä on esitetty kuva

energiavirroista ilmakehässä ja Maan pinnalla. Kuvat ovat lähes identtisiä alla olevan ku-

van kanssa, mutta eri energiavirtojen prosentuaaliset osuudet on esitetty kirjoissa numee-
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risinä arvoina. Kasvihuoneilmiön esittäminen tällä tavoin helpottaa opiskelijaa hahmot-

tamaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat säteilyn kulkuun. Samaan aikaan kuva voi olla

lukiolaiselle hyvin vaikeasti tulkittava, minkä takia opettajan olisi syytä käydä kuvassa

esiintyvät prosessit huolellisesti läpi. Ensinnäkin kuva tulisi käsitellä paloittain, laskemal-

la yhteen saapuvan ja poistuvan säteilyn määrä ilmakehässä ja maanpinalla. Tällä tavoin

saadaan osoitettua, että maa todellakin on säteilytasapainossa. Samalla kuva saattaa syn-

nyttää näennäisen ristiriidan, energian säilymislain kanssa, sillä ensisilmäyksellä ilmakehä

vastaanottaa suuremman määrän kuin mitä maanpinta emittoi.

Kuva 7.2: Hahmotelma kasvihuoneilmiöstä ja energiavirroista ilmakehässä ja Maas-
sa. https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_showing_the_Earth%27s_

energy_budget,_which_includes_the_greenhouse_effect_%28NASA%29.png

Fysiika-kirjassa kasvihuoneilmiötä on havainnollistettu huomattavasti yksinkertaisem-

min (kuva (7.3). Auringon ja Maan säteily on eroteltu toisistaan värien avulla, minkä

lisäksi niiden aallonpituudet poikkeavat toisistaan silmämääräisesti. Näyttää kuitenkin

siltä, että Auringon säteily läpäisee ilmakehän kokonaisuudessaan ja minkäänlaista heijas-

tumista ei pääse tapahtumaan rajapinnoilla. Ilmakehää ei ole kuvaan erikseen merkattu,

mutta lämpösäteilyn heijastuminen kerroksissa tukee virhekäsitystä, missä kasvihuonekaa-

sujen koetaan muodostavan erillisen kerroksen ilmakehässä. Asiaa ei ole pyritty tarken-

tamaan kuvateksissä millään tavalla. Auringon säteilyn mainitaan ainoastaan läpäisevän

hyvin ilmakehän ja lämpösäteilyn vuorovaikuttavan kasvihuonekaasujen kanssa niin, että

ilmakehän lämpötila kasvaa ja osa säteilystä palaa takasin Maahan. Leipätekstissä ei

myöskään viitata kuvaan kertaakaan.
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Kuva 7.3: Kasvihuoneilmiö Fysiikka-kirjassa, josta ei käy ilmi Auringon säteilyn osittainen
heijastuminen ja absorptio ilmakehässä. Fysiikka FY2 (LOPS 2021) Fysiikka, ympäristö ja
yhteiskunta, Jenni Andersin, Pentti Frondelius, Jari Latva-Teikari, Heikki Lehto, Sanoma
Pro

7.2 FY3 Lämpö ja energia

Mitä tietoa kasvihuoneilmiöstä kirjat sisältävät?

Fysiikan kolmannen moduulin oppikirjat huomioivat kasvihuoneilmiön eri tavalla. Suu-

rin osa Vipu-ja Kvarkki-kirjojen kasvihuoneilmiötä käsittelevistä osuuksista oli kertausta

toisen moduulin yhteydessä mainitusta käsitteistöstä. Esmierkiksi kummassakin kirjas-

sa esiintyy sama, Maan energiabudjettia havainnollistava kuva (7.2). Kuten mainittua

Kvarkki-kirjassa kasvihuoneilmiötä ei mainita kertaakaan, vaan painopiste kiinnittyy ter-

miseen säteilyyn ja ilmastonmuutokseen. Tarkastelun kohteena ovat lähinnä eri lämpöisten

kappaleiden muodostamat aallonpituusjakaumat ja toisistaan poikkeavien pintojen emis-

siivisyys. Kvarkki-kirjan osalta voidaan sanoa, että kasvihuoneilmiön käsitteleminen on

jätetty lähes täysin toisen moduulin sisällöksi, minkä takia en tässä vaiheessa näe tarpeel-

liseksi käsitellä sen sisältöä enempää.

Muista kurstantajista poiketen Vipu-kirjassa albedon käsitteelle on varattu oma lyhyt

kappale, mistä käy ilmi pääpiirteittäin eri tyyppisten kappaleiden kyky heijastaa säteilyä.

Esimerkiksi puhtaan lumen tai jään kerrotaan heijastavan lähes 90 % siihen kohdistuvasta

säteilystä, kun taas vastaava lukema avomerelle on 10 %. On mielenkiintoista huomata,

että mustan kappaleen säteilyä ei mainita missään vaiheessa, vaikka ensimmäisellä sivulla

esitetään jälleen eri lämpöisten kappaleiden aallonpituusjakaumat ja lopussa johdetaan

konkreettinen arvo Maan pintalämpötilalle Stefan-Boltzmannin lain avulla. Tällä tavalla

saadaan konkretisoitua kasvihuoneilmiön lämmittävä vaikutus, mikä mainitaankin laskun
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lopussa. Tässäkin on syytä olettaa, että mustan kappaleen käsitteleminen on tarkoituksella

jätetty käsiteltäväksi viimeiseen fysiikan syventämään moduuliin.

Fysiikka 3-kirjassa kasvihuoneilmiö käsitellään selvästi kattavammin, mikä selittää

kenties edellisessä moduliissa havaitun kasvihuoneilmiön vähäisen huomioimisen. Keskei-

siksi sisällöiksi on lueteltu: energia-ja säteilytasapaino, maapallon keskilämpötila, mus-

tan kappale säteilijän mallina, luonnollinen ja voimistunut kasvihuoneilmiö, säteilytase ja

albedo. Luvussa on panostettu etenkin kuviin ja laskuesimerkkeihin. Oikeastaan luvus-

sa käydään läpi kaikki kasvihuoneilmiön kannalta oleelliset ilmiöt, minkä lisäksi sisältö

käydään loogisessa järjestyksessä läpi.

Taulukko 7.4: Fysiikka 3-kirjan kasvihuoneilmiötä käsittelevän luvun keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
energia-ja säteilytasapaino
maapallon keskilömpötila

musta kappale säteilijän mallina
luonnollinen ja voimistunut kasvihuoneilmiö

säteilytase
albedo

Kirja johdattelee oppilaan Stefan–Boltzmannin yhtälöön kertomalla, kuinka kappaleen

säteilyteho ja lämpötilan neljäs potenssi ovat suoraan verrannollisia toisiinsa. Lopuksi esi-

tellään varsinainen yhtälö, sekä siinä esiintyvien muuttujien suureet ja yksiköt. Koska ky-

seessä on lukiofysiikan ensimmäinen pakollinen kurssi, yhtälön kannalta oleellinen mustan

kappaleen säteily käsitellään melko pintapuolisesti ja sen tarkempi käsittely jätetään vii-

meiselle kurssille. Ennen kasvihuoneilmiötä käsittelevää kappaletta, Stefan–Boltzmannin

lain avulla määritellään aurinkovakio, minkä lisäksi lasketaan arvo Maan keskimääräiselle

lämpötilalle ilman kasvihuoneilmiön vaikutusta.

Kasvihuoneilmiötä käsittelevä alaluku on pitkälti edellisen moduulin kertausta, mutta

etenkin kasvihuonekaasujen vaikutus on esitetty Maan ja Auringon lämpötiloja vastaa-

vien mustan kappaleen aallonpituusjakaumien avulla. Kuvaajien sisälle on sovitettu mit-

tuksia kummankin taivaankappaleen säteilyn sisältämistä aallonpituukisista ilmakehässä.

Erityisesti Maan emittoimasta säteilystä puuttuu useita aallopituuksia ja se poikkeaa

melko huomattavasti mustan kappaleen mukaisesta aallonpituusjakaumasta. Puuttuvat

aallonpituudet kerrotaan vastaavan juuri niitä aallonpituuksia, joilla ilmakehän kasvihuo-

nekaasut absorboivat Maan lämpösäteilyä. Erityisesti kasvihuonekaasujen vastaanotta-

man lämpösäteilyn kerrotaan muuntuvan molekyylien värähtelyenergiaksi, josta emittoi-

tuu pitkäaaltoista infrapunasäteilyä. Auringon säteilyn aallonpituusjakaumassa ei esiinny

yhtä suurta eroa, paitsi pienemmillä aallonpituuksilla, josta voidaan päätellä, että suurin

osa Auringon säteilystä läpäisee ilmakehän. Sivun lopussa on taulukoitu ilmakehän eri

kaasujen pitoisuuksia, sekä niiden prosentuaalista vaikutusta kasvihuoneilmiöön.

Viimeinen osio palaa säteilytasapainon käsitteeseen ja määrittelee erikseen säteilytaseen,
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joka voidaan käsittää Maan vastaanottaman säteilyn ja ulkoavaruuteen karkaavan säteilyn

erotuksena. Kappaleessa käydään läpi, mitä tarkoitetaan positiivisella ja negatiivisella

säteilytaseella ja miten niiden muutokset vaikuttavat Maan lämpötilaan. Kaiken kaikki-

aan kappaleesta käy keskeisesti ilmi, kuinka Maa asettuu aina lopulta säteilytasapainoon

ajan kuluessa. Nykyinen ilmastonmuutos on otettu keskeiseksi esimerkiksi, missä positii-

vinen säteilytase on aiheuttanut Maan keskimääräisen lämpötilan kohoamisen.

Kuinka kasvihuoneilmiötä on havainnollistettu?

Havinnolistamiskeinot oppikirjojen välillä muistutti paljon aikasempien moduulien kirjo-

ja, missä aino huomattava ero oli Fysiikka-kirjojen tietolaatikoiden runsas määrä verrattu-

na muihin kirjasarjoihin. Fysiikka 3-kirjassa on esitetty Auringon pintalämpötilaa vastaa-

va mustan kappaleen spektri, johon on sovitettu havaittu Auringon emissiospektri. Lisäksi

viereen on hahmoteltu viiden eri kappaleen mustan kappaleen aallonpituusjakaumat. Ku-

vista ja kuvateksteistä käy ilmi, mitä kuumempi kappale on sitä pienemmillä aallonpi-

tuuksilla se emittoi suurimman osan sätielystään. Samalla korostetaan, että mustan kap-

paleen ei tule olla väriominaisuuksiltaan musta, vaan se voi emittoida sähkömagneettista

säteilyä näkyvän valon alueella, kuten Auringon tapauksessa.

Kuva 7.4: Havainnollistamismenetelmät eri oppikirjoissa.

Kasvihuonekaasujen vaikutuksesta ilmakehässä on pyritty havainnollistamaan esittämällä

Maan ja Auringon aallonpituusjakaumat vierekkäin. Kasvihuonekaasujen vaikutus nähdään

selvästi, kun tarkastellaan Maan lämpösäteilyn spektriä ilmakehän yläosissa. Havaitusta

aallonpituusjakaumasta puuttuu useita osia, joita Maan lämpötilaa vastaava musta kap-

pale emittoi. Opiskelijalle huomautetaan näiden aallonpituuksien vastaavan juuri niitä

aallonpituuksia, joilla kasvihuonekaasut absorboivat lämpösäteilyä.

Yksi näkyvimpiä eroja on esimerkkilaskujen keskeinen rooli, etenkin Vipu-ja Fysiik-

ka kirjasarjoissa, joiden tarkoitus on antaa opiskelijalle samantien konkreettinen käsitys
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opetetun teorian käyttötarkoituksesta. Vipu-kirjassa kasvihuoneilimötä käsittelevässä lu-

vussa on neljä esimerkkitehtävää, kun taas Fysiikka-kirjassa niitä on kolme.

7.3 Lukiolaisen Ilmasto.nyt kurkistuskurssi

Ilmastokasvatusta on pyritty tukemaan eri yliopistojen taholta tarjoamalla lukiolaisille

mahdollisuus suorittaa kahden opintopisteen laajuinen kurkistuskurssi, ”Lukiolaisen il-

masto.nyt”. Kurssin tarkoituksena on tuoda esiin ilmastonmuutoksen laaja-alaista näkö-

kulmaa, saada oppilaat reflektoimaan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia ympäröivään

yhteiskuntaan, sekä kehittää medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua. Oppilaat kirjoitta-

vat kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jota käytetään arviointikriteerinä kurssin suorit-

tamisessa. Lisäksi kunkin luvun yhteydessä oppilaat vastaavat monivalintakysymyksiin,

joiden tarkoituksena on antaa lyhyt kertaus luvun keskeisimmistä asioista. Ilmastonmuu-

toksen poikkitieteellinen näkökulma käy ilmi kurssimateriaalista, missä ilmastonmuutosta

käsitellään luonnontieteellisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tarkastelen tässä konteks-

tissa, kuinka kurssilla käsitellään kasvihuoneilmiötä ja sen yhteydessä esiintyviä fysiikan

käsitteitä. Kurssin sisältö on jaettu lukuihin, joista kukin käsittelee tiettyä ilmastonmuu-

toksen kannalta tärkeää teemaa. Alussa lähdetään liikkeelle Maan säteilytasapainosta ja

kasvihuoneilmiöstä. Kurssi on alustavasti tarkoitettu viimeisen vuoden lukiolaisille ja se

sisältääkin runsaasti luonnontieteiden syventävillä kursseilla esiintyvää termistöä.

Kasvihuoneilmiö on alussa esitetty yksinkertaistetun kuvan (7.5) avulla ilmakehän ja

kasvihuonekaasujen vaikutus, Auringon pääosin lyhytaaltoiseen ja Maan pitkäaaltoiseen

lämpösäteilyyn. Tämän jälkeen käydään läpi kasvihuoneilmiön toimintamekanismin kan-

nalta keskeiset asiat lyhyesti tiivistettynä. Ilmakehä rinnastetaan Maata lämmittävään

peittoon, jota voidaan pitää huomattavasti parempana analogiana verrattuna monissa

oppimateriaaleissa esiintyvään lasikattoon.
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Kuva 7.5: Kasvihuoneilmiö havainnollistettuna kurssikirjan ensimmäisessä kappaleessa.
(Ilmasto.nyt, CC BY-SA 3.0)

Seuraavassa kappaleessa annetaan syvällisempi ja teoreettinen selitys kasvihuoneil-

miöstä videon avulla, missä meteorologi Jouni Räisäinen johdattelee opiskelijan kasvi-

huoneilmiötä havainnollistaviin matemaattisiin malleihin. Varsinkin videon loppuosiossa

esiintyvä harmaan kappaleen mallin sisäistäminen voi olla melko haastavaa lukiolaisil-

le, vaikka mustan kappaleen säteily olisikin ennestään tuttua. Olisi kenties parempi, jos

harmaan kappaleen malliin annettaisiin perustavanlaatuisempi johdatus. Ilmakehän emis-

siivisyydelle voitaisiin antaa useampia arvoja ja tarkastella näissä tilanteissa mustan kap-

paleen säteilylain antamaa Maan pintalämpötilaa. Tästä kävisi paremmin ilmi, kuinka

ilmakehä todellisuudessa päästää läpi osan Maan lämpösäteilystä. Videosta käy lisäksi

ilmi tärkeimmät kasvihuonekaasut ja niiden osuudet ilmakehässä.

Ilmastoherkkyyttä ja säteilypakotetta käsitellään luvun toisessa osiossa. Käsiteltävät

asiat ovat hyvin pitkälti sopusoinnussa lukion fysiikan kolmannen kurssin sisällön kans-

sa, mutta mukaan on otettu myös ilmastomalleissa käytetty herkkyysparametri λ. Se

toimii tietynlaisena virherajana keskimääräiselle pintalämpötilan muutokselle, joka tu-

lee huomioida kun lasketaan lisääntyneiden kasvihuonekaaujen aiheuttamia potentiaalisia

muutoksia säteilypakotteeseen. Oppilaiden onkin syytä tiedostaa haasteet, joita ilmaston

ennustamiseen liittyy, sekä ymmärtää käytettävien mallien rajoitteet ilmaston kehityksen

ennustamisessa.

Loppuluku käsittelee Maan säteilytasapainoon vaikuttavia tekijöitä, kuten kasvihuo-

nekaasuja, albedoa ja aerosoleja. Kappaleesta käy ilmi eri kasvihuonekaasujen aiheuttamat
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säteilypakotteet sekä maankäytön muutosten seurauksena Maan keskimääräinen albedon

pieneneminen.

Luvun loppuun on lisattu viisi soveltavaa tehtävää, joita on mahdollista hyödyntää

osana oppimispäiväkirjaa. Osa tehtävistä haastaa oppilaita hankkimaan tietoa kyseisestä

ilmiöstä itsenäisesti, esimerkiksi selvittämään millä eri aallonpituuksilla ilmakehän kaasut

absorboivat tehokkaimmin Maan ja Auringon lämpösäteilyä. Vertaamalla tulosta kum-

mankin kappaleen lämpötilan mukaisiin mustan kappaleen spektreihin saadaan selville,

mitkä kaasut toimivat kasvihuonekaasuina. Tehtävän avulla voidaan osoittaa myös otso-

nin kyky absorboida lyhyen aallonpituuden säteilyä, pääosin ultraviolettialueella.

Laskutehtävät ovat pitkälti annettujen kaavojen soveltamista ja tulosten tulkitse-

mista, annettujen arvojen perusteella. Ensin lasketaan Maahan absorboituvan aurin-

gonsäteilyn määrä, jonka tulosta verrataan Maan pintalämpötilan mukaiseen mustan kap-

paleen säteilylain antamaan säteilytehoon. Tulosten perusteella oppilaiden tulisi osata se-

littää havaittu ero kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen avulla. Loput tehtävistä

keskittyy erilaisten ilmastomallien tulkitsemiseen, jossa oppilas voi itse muuttaa tietty-

jen muuttujien arvoja ja tarkastella kuinka muutokset vaikuttavat ajallisesti Maan pin-

talämpötilaan ja säteilytaseeseen.
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Luku 8

Yhteenveto

Nykyisen opetussuunnitelman mukaiset kriteerit täyttyvät pääosin kaikissa oppikirjoissa.

Kasvihuoneilmiötä käsitellään aikaisempaa laajemmin kaikissa oppikirjoissa, minkä lisäksi

se esiintyy kahdessa moduulissa. Opiskelijoiden keskuudessa vallitsevien virhekäsitysten

korjaamiseen on kirjojen teettämisessä selvästi kinnitetty enemmän huomiota. Kasvihuo-

neilmiö erotellaan selvästi ilmastonmuutoksesta, kaikki tärkeimmät kasvihuonekaasut on

nimetty, Auringon ja Maan emittoiman sähkömagneettisen säteilyn ero ja rajapintojen

väliset prosessit on kuvailtu yksityiskohtaisemmin.

Mahdollinen ongelmakohta voi olla kasvihuoneilmiön suppea käsitteleminen Fysiikka

2-kirjassa. Oikeastaan opiskelijaa ei millään tapaa johdatella kasvihuoneilmiöön, vaan se

esitetään kokeellisen työn avulla, jota voidaan pitää fysikaalisen näkökulman kannalta

ongelmallisena. Asiaa ei paranna kuva oikeasta kasvihuoneesta heti luvun alussa. Toisaal-

ta, kun tarkastellaan Fysiikka 3-kirjaa kasvihuoneilmiötä käsitellään kattavammin, kuin

missään muussa kirjasarjassa. Tarkoituksena on ollut mitä luultavimmin antaa kasvihuo-

neilmiöstä hyvin pintapuolinen ja intuitiivinen katsaus opiskelijalle, jonka pohjalta opiske-

lijan on helpompi omaksua kolmannen moduulin keskeiset käsitteet. Suurin ongelma tässä

on tietenkin, että fysiikan pakollisia moduuleita on ainoastaan kaksi, joten suurimmalle

opiskelijoista kasvihuoneilmiön toimintamekanismi jää edelleen melko tuntemattomaksi.

Vipu 2-kirjassa toteutuu parhaiten systeemiajatteluun vaadittava, isompien kokonai-

suuksien pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin, minkä jälkeen systeemin muodostavan

yksittäisten komponenttien välisiä vuorovaikutusprosesseja on helpompi omaksua. Kir-

jassa lähdetään liikkeelle kasvihuoneilmiön kannalta hyvin perusteellisesta käsitteestä,

eli valon luonteesta sähkömagneettisena säteilynä. Oppilaiden on täten helpompi omak-

sua termisen säteilyn ja mustan kappaleen käsite. Tästä huolimatta ajatus Maasta, ter-

mistä säteilyä emittoivana mustana kappaleena, on edelleen oppilaille haastava ajatusmalli

omaksua. Auringon säteilyn ajatellaan yksinkertaisesti absorboituvan maapallolle, ilman

minkäänlaista vastasäteilyä. Kenties juuri tämä selittää useimmissa tutkimuksissa ilmen-

neen virhekäsityksen, jossa otsonikerroksen tuhoutuminen yhdistetään kasvihuoneilmiön

voimistumiseen. Oppilaat eivät olettavasti ymmärrä käsitteitä, kuten termodynaaminen

tasapaino ja säteilytasapaino. Kappaleiden oletetaan pelkästään vastaanottavan energiaa,
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mikä johtaisi tietenkin lämpötilojen rajattomaan kasvuun. Useimmat arkikokemuksem-

me tukevat tämänkaltaisia virhekäsityksiä, kuten Auringon paisteessa seisominen. Jatkos-

sa opiskeljoille tulisikin painottaa, millä tavalla kappaleen vastaanottama-ja luovuttama

energia vaikuttaa säteilytasapainoon.

Sisällön hajauttaminen kahteen erilliseen moduuliin ei varsinaisesti auta kasvihuoneil-

miön käsittelemistä. Olisi huomattavasti hyödyllisempää käsitellä kasvihuoneilmiö yh-

dessä moduulissa huolellisesti sen sijaan, että samoja asioita käsitellään kahdesti erik-

seen. Yksi suurimmista ongelmakohdista on moduulien sijoittuminen lukion oppimäärän

alkupäähän, jolloin opiskelijoiden tieto- ja taitotaso kasvihuoneilmiön kannalta tärkeistä

käsitteistä on vielä heikkoa. Tämä asettaa opettajille haasteita teettää helposti toteu-

tettavia ja kasvihuoneilmiötä oikein mallintavia kokeellisia töitä. Riippuen oppikirjasta,

oppilaiden käsitykset kasvihuoneilmiöstä lukion toisen moduulin jälkeen voivat vaihdella

hyvinkin paljon. Oppilaiden olisi kuitenkin ensisijaista osata selittää ja tunnistaa seu-

raavat käsitteet: luonnollisen kasvihuoneilmiön elintärkeä rooli elämän kannalta, eri kas-

vihuonekaasut, Auringon ja Maan emittoiman säteilyn ero sekä tapa, jolla kasvihuone-

kaasut vaikuttavat Maan lämpösäteilyyn. Näiden käsitteiden ja vuorovaikutusprossessien

ymmärtäminen toimii lähtökohtana, kun syvennytään kasvihuoneilmiöön.

Lukiolaisen ilmasto.nyt -kurssi on tehokas keino korjata yleisiä kasvihuoneilmiöön liit-

tyviä virhekäsityksiä ja antaa oppilaille aiheesta huomattavasti yhtenäisempi kokonai-

suus. Vaikka kurssin voi suorittaa ilman ennakkotietämystä fysiikan syventävistä kurs-

seista, materiaalin omaksumisen kannalta on suositeltavaa, että oppilas hallitsee fysii-

kan peruskäsitteistön ja osaa soveltaa perusyhtälöitä. Opplaiden oletetaan ymmärtävän

sähkömagneettisen säteilyn luonne ja omaksuvan nopeasti yksinkertaisia fysikaalisia mal-

leja. Video, jossa Jouni Räisänen selittää kasvihuoneilmiön on hyvin toteutettu, mutta

juurikin mustan kappaleen matemaattiseen mallintamiseen käytettyihin yhtälöihin olisi

syytä paneutua syvällisemmin. Tällä hetkellä kurssirakenteeseen voisi lisätä täysin oman

alaluvun, jossa keskitytään käsittelemään sähkömagneettisen säteilyn luonnetta ja mus-

tan kappaleen säteilyä. Video voisi toimia yhteenvetona käydyistä asioista ja antaa opis-

kelijoille konkreettisen kuvan siitä, miten käytettyjä malleja sovelletaan kasvihuoneilmiön

mallintamisessa.

Suurin haaste ilmastokasvatuksessa tällä hetkellä on materiaalin hajanaisuus ja sel-

keiden oppimistavoitteiden puuttuminen. Puutteet ovat ymmärrettäviä, sillä suuria ra-

kenteellisia muutoksia on jouduttu tekemään suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Muutokset

ovat kuitenkin askelia oikeaan suuntaan ja ovat alkusysäys paremman ilmastokasvatuk-

sen toteuttamisessa. Yksi vaihtoehto olisi laajamittainen valtakunnallinen uudistus, jossa

kurkistuskurssi sisällytettäisiin lukion oppimäärään sellaisenaan. Tähän liittyisi toki haas-

teita, kuten kurssin ainerajat ylittävä materiaali ja opetusvastuun jakaminen eri oppiai-

neiden välillä. Uuden opetussuunitelman mukaiset muutokset ja niiden vaikutukset tar-

joavat tulevaisuudessa paljon mahdollisia tutkimuskohteita. Yksi mahdollinen tutkimus

voisi verrata kasvihuoneilmiön prosessien ymmärtämistä kurkistuskurssin suorittaneiden
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oppilaiden ja viimeisen vuoden lukiolaisten kesken.

57



Kirjallisuutta

[1] Allen, M.R., O.P. Dube, W. Solecki, F. Aragón-Durand, W. Cramer, S. Humphreys,

M. Kainuma, J. Kala, N. Mahowald, Y. Mulugetta, R. Perez, M. Wairiu ja K. Zickfeld

(2018) Framing and Context. Teoksessa: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special

Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and

related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the

global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts

to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J.
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jeet 2015:48, Helsinki, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/

172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf

59

 https://doi.org/10.1177/030913339001400101
 https://doi.org/10.1177/030913339001400101
https://doi:10.1017/CBO9780511780783
https://doi.org/10.1016/S0195-9255(98)00020-1.
https://doi.org/10.1016/S0195-9255(98)00020-1.
DOI: 10.1080/16000870.2019.1620078
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201908022808
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201908022808
https://mafy.fi/wp-content/uploads/2020/09/fysyo_k17.pdf
https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116487
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf


[20] Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019, Opetushallituksen määräykset ja oh-
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[37] Kiuru Mirjami, Kohtamäki Jukka, Korhonen Mikko, Laukkanen Pekka, Nurmi Eero,
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