
Kvanttimekaaninen atomimalli 
Teksti mukailee osittain Neon 2 -oppikirjaa 
 

Bohrin atomimalli ei selitä monimutkaisempien, yli 20 elektronia sisältävien atomien käyttäytymistä. Bohrin 

atomimallia kehittyneempi malli on kvanttimekaaninen atomimalli. Kvanttimekaniikan mukaan ei voida 

tietää atomin elektronien täsmällistä paikkaa tietyllä ajanhetkellä, vaan ainoastaan alue, jossa kukin 

elektroni todennäköisesti sijaitsee.  

Elektronien todennäköisiä esiintymisalueita kutsutaan orbitaaleiksi. Orbitaalit ovat atomiytimen ympärillä 

olevia alueita, joilla elektronit todennäköisesti ovat. Orbitaaleja merkitään kirjaimilla s, p, d ja f. Eri 

kirjaimilla merkityt orbitaalit ovat eri muotoisia.  

Kuten Bohrin mallissa, myös kvanttimekaanisessa mallissa voidaan puhua ydintä ympäröivistä 

pääelektronikuorista, joita merkitään kirjaimin K, L, M, N, O, P ja Q. Kvanttimekaaninen malli kuitenkin 

osoittaa, että nämä pääkuoret voivat pitää sisällään energialtaan erilaisia alueita, joille elektronit sijoittuvat 

tiettyjen sääntöjen mukaan. Kvanttimekaanisessa mallissa elektronit eivät liiku ytimen ympärillä 

säännöllisillä ympyräradoilla, vaan alueet, joilla ne liikkuvat ovat eri muotoisia ja eri tavoin sijoittuneita 

ytimeen nähden. Seuraavassa kuvassa on esitetty näiden alueiden muodot. Kuvissa atomin ydin sijaitsee 

akselien leikkauspisteessä.  

 

Kuva 1: Atomin pääelektronikuori sisältää tietyn määrän erilaisia orbitaaleja. Ensimmäinen kuori koostuu vain yhdestä s-
orbitaalista. Toinen kuori koostuu yhdestä s-orbitaalista ja kolmesta p-orbitaalista. Kolmas kuori kuori koostuu yhdestä s-
orbitaalista, kolmesta p-orbitaalista sekä viidestä d-orbitaalista. (näiden orbitaalien lisäksi on vielä f-
orbitaalit, joita on yhteensä 7 kappaletta).  

 

Atomin kukin pääelektronikuori sisältää tietyn määrän erilaisia orbitaaleja. 

Ensimmäinen kuori muodostuu yhdestä s-orbitaalista Toinen kuori muodostuu yhdestä 

s-orbitaalista sekä ja kolmesta p-orbitaalista. Kolmas kuori muodostuu s-, p-, ja d-

orbitaaleista. Neljännen kuoren elektronit voivat voivat olla edellisten lisäksi myös f-

orbitaaleilla (näitä ei ole ylläolevassa kuvassa). 

Orbitaalien määrä 

(jokaiselle mahtuu  

2 elektronia) 
 

s 1 kpl 

d 3 kpl 

p 5 kpl 

f  7 kpl 

 



Saman pääkuoren erimuotoisten orbitaalien energia on pienin s-

orbitaalilla ja kasvaa järjestyksessä: s, p, d, f.  

 

Elektronit sijoittuvat ytimen ympärille seuraavia lainalaisuuksia 

noudattaen: 

1) Elektronit pyrkivät aina mahdollisimman alhaiseen 

energiatilaan.  Tämän vuoksi elektronit täyttävät orbitaalit 

niiden energian mukaisessa järjestyksessä (kuva 2). Ensin 

täyttyy ensimmäisen kuoren s-orbitaali, sitten toisen 

kuoren s- ja p-orbitaalit ja niin edelleen kuvan 3 

mukaisesti. Se, mille orbitaaleille atomin uloimman kuoren 

elektronit ovat sijoittuneet, vaikuttaa keskeisesti aineen 

kemiallisiin ominaisuuksiin.  

 

2) Paulin kieltosäännön mukaan yhdelle orbitaalille ei voi sijoittua enempää kuin kaksi elektronia. 

 

3) Hundin säännön mukaan atomin kokonaisenergia on pienin, kun 

saman energian omaavat orbitaalit täyttyvät niin pitkälle kuin 

mahdollista kukin ensin yhdellä elektronilla.  

 

Alkuaineen atomien elektronien sijoittumista orbitaaleille voidaan kuvata 

elektronikonfiguraatiolla (kuva 4), jossa numeroilla esitetään kuoren 

järjestysluku ja yläindeksillä kunkin kuoren s-, p-, d- ja f-orbitaaleille sijoittuvien 

elektronien lukumäärä. Esimerkiksi vetyatomin elektronikonfiguraatio on 1s1 ja 

klooriatomin 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Yläindeksien summa kertoo elektronien 

kokonaismäärän, joka on atomeissa sama kuin alkuaineen järjestysluku eli 

protonien määrä. Esimerkiksi klooriatomissa 17Cl elektronien lukumäärä on  

2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17. 

 

Esimerkki. Kirjoitetaan magnesiumatomin elektronikonfiguraatio. 

Magnesiumin järjestysluku on 12. Kaksi elektronia mahtuu ensimmäiselle 1s -orbitaalille 

Paulin kieltosäännön mukaan  1s2. Nämä ovat kuvan 3 mukaisesti K-kuoren 

elektronit. 

Seuraavana täyttyy 2s -orbitaali, jonne sinnekin mahtuu 2 elektronia 2s2. Näiden 

jälkeen täyttyvät 2p -orbitaalit. Näitä p-orbitaaleja on 3 kappaletta, joten näille mahtuu 

6 elektronia  2p6. Nämä ovat kuvan 3 mukaisesti viimeiset L-kuoren elektronit.  

Seuraavana täyttyy 3s –orbitaalii, jonne mahtuu 2 elektronia  3s2. Nämä asettuvat 

kolmannelle, M-elektronikuorelle.  

Nyt ollaan mietitty kaikki 12 elektronia kuorilleen. Kirjoitetaan vastaus eli kloorin 

elektronikonfiguraatio: 

1s2 2s2 2p6 3s2 

 

Kuva 3: Orbitaalien täyttymisjärjestys 

Kuva 2: Orbitaalien energiatasot 

Kuva 4: Heliumin 
elektronikonfiguraation 
merkintä 
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Tehtävä. 

a) Mikä on litiumatomin elektronikonfiguraatio? 

 

 

 

b) Mikä on hiiliatomin elektronikonfiguraatio? 

 

 

 

 

c) Mikä on neonatomin elektronikonfiguraatio? 

 

 

 

d) Mikä on raudan elektronikonfiguraatio? Kuinka monta elektronia sillä on uloimmalla 

elektronikuorella? 

 

 

 

e) Kirjoita jodin elektronikonfiguraatio ja kerro, kuinka monta elektronia hopealla on kullakin 

elektronikuorella. Tarkista tulos jaksollisesta järjestelmästä.  
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2 
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2 
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2 
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6 
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2 
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6 
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6 

4s
2
  

 2 elektronia 

 

Jaksollinen järjestelmä 
 

Alkuaineen atomien elektronirakenne määrää alkuaineen paikan jaksollisessa järjestelmässä. Pääryhmissä 

(1-2 ja 13-18) pystysarakkeen numerotunnuksen viimeinen numero kertoo ryhmän alkuaineiden atomien 

uloimman kuoren elektronien määrän. Ryhmän 13 alkuaineilla on siis kolme elektronia uloimmalla kuorella 

ja ryhmän 14 alkuaineilla neljä. Atomien uloimman kuoren elektronit eli valenssielektronit määräävät 

aineen kemiallisen käyttäytymisen, joten saman ryhmän alkuaineet muistuttavat kemiallisesti toisiaan.  

Ryhmiä 1 ja 2 kutsutaan s-lohkoksi, koska niiden alkuaineiden atomien uloimmat elektronit ovat s-

orbitaaleilla. Ryhmiä 3-12 kutsutaan d-lohkoksi ja ryhmien 13-18 alkuaineiden atomit kuuluvat p-lohkoon. f-

lohkoksi kutsutaan alkuaineita 58-71 ja 90-103, sillä niiden atomien viimeiset elektronit ovat f-orbitaaleilla.  

 

 

s-, p-, d- ja f-lohkot 


