
Mpemban ilmiö 
 

Jäätyykö kuuma vesi nopeammin kuin kylmä vesi? Maalaisjärjellä varmasti jokainen meistä 
vastaisi kylmän veden jäätyvän nopeammin, onhan se jo valmiiksi lähempänä jäätymispistettä. 
Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen vaan tietyissä olosuhteissa kuuma vesi jäätyy kylmää 
vettä nopeammin. Tämän ilmiön havaitsi nuori Tansanialainen lukiolaispoika Erasto Mpemba 
vuonna 1963 tehdessään jäätelöä. Mpemban kysyttyä asiasta vierailevalta luennoitsijalta Denis 
G. Osbornelta, hänelle vain naurettiin. Myöhemmin Osborne kuitenkin vahvisti Mpemban 
havainnot, ja he tekivät niistä yhdessä julkaisun vuonna 1969. 

          Tarkemmin Mpemban ilmiö määritellään seuraavasti: On olemassa yhdistelmä 
alkuparametreja ja lämpötilapari, niin että kaksi vesimassaa, joilla on nämä identtiset 
alkuparametrit, ja ainoastaan niiden lämpötilat eroavat, lämmin vesimassa jäätyy nopeammin 
kuin kylmä vesimassa. Mpemban ilmiölle on lukuisia selityksiä. Näitä ovat esimerkiksi 
haihtuminen, veteen liuenneet aineet, alijäähtyminen ja konvektio. 

          Kuumemmasta vedestä haihtuu nopeammin ja enemmän vettä eli sen massa pienenee 
nopeammin ja siten jäähdytettävän veden määrä vähenee. Haihtuminen myös sitoo energiaa 
ympäristöstään (myös vedestä itsestään). Mpemban ilmiö on kuitenkin todettu tapahtuvan 
myös suljetussa systeemissä, joten haihtuminen ei voi yksin aiheuttaa ilmiötä. 

          Alijäähtymisellä tarkoitetaan prosessia, jossa vesi jäähtyy alle jäätymispisteen pysyen 
kuitenkin nesteenä. Jos alkuperäisessä kylmässä vedessä tapahtuu enemmän alijäähtymistä 
kuin kuumassa vedessä, voi alijäähtyminen olla merkittävä syy Mpemban ilmiölle. Kylmään 
veteen liukenee myös enemmän kalsium- ja magnesiumkarbonaattia, jotka voivat alentaa 
veden jäätymispistettä. 

          Konvektio eli kuljettuminen on nesteen tai kaasun virtauksista johtuvaa lämmön siirtoa. 
Nämä konvektion aiheuttavat virtaukset johtuvat tiheyseroista, jotka taas ovat seurausta 
lämpötilaeroista. Lämpimässä vedessä on suurempia lämpötilaeroja jäähdytysvaiheessa mikä 
johtaa suurempaan kuljettumiseen, ja esimerkiksi jääkiteiden nopeampaan leviämiseen. 

          Aluksi vaikuttaa, että ilmiön selitykseen saattaisi olla yksittäinen triviaaliratkaisu, mutta 
ilmiön tarkemman pohtimisen ja tutkimisen jälkeen, on vaikea antaa yhtä ratkaisevaa selitystä. 
Ilmiöön liittyy suuri määrä parametreja, joiden yksittäisiä vaikutuksia on vaikea tutkia. 
Luultavasti ilmiö onkin kaikkien näiden vaikutusten summa eikä siten Mpemban ilmiölle ole 
yksikäsitteistä ratkaisua. 

           Mpemban ilmiö pätee vain vedelle, joten ilmiö liittyy oleellisesti veden ominaisuuksiin 
jollakin tapaa eikä vesi vieläkään lakkaa hämmästyttämästä ihmisiä monipuolisuudellaan. 
Onhan se tiheimmilläänkin 4°C:n lämpötilassa. Jo ennen ajanlaskun alkua tiedetään 
Aristoteleen miettineen ilmiötä ja hänen jälkeensä keskiajan jälkeen Francis Baconin sekä René 
Descartesin. Mpemban ilmiön tutkimus on kuitenkin vasta alkuvaiheissa ottaen huomioon, 
että tuoreimmat vetysidoksien dynaamisuuteen liittyvät selitykset on julkaistu vasta vuonna 
2013.  Ehkä vielä tulevina vuosina tämä yli 2400 vuotta ihmisiä mietityttänyt mysteeri saadaan 
vihdoin ratkaistua aukottomasti. 
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