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IPCC:n neljäs arviointiraportti (AR4) ilmastonmuutoksesta (2007) 
Osa 1 – Tieteellinen perusta 
 
Tiivistelmä Lyhennelmästä päätöksentekijöille 
 
 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ensimmäisen työryhmän raportti muodostaa neljännen 

arviointiraportin ensimmäisen osan. Osia on yhteensä kolme. Ensimmäisessä osassa kuvataan nykyistä 

tietämystä ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta. Ilmastonmuutosta koskeva tutkimus on edistynyt 

merkittävästi sen jälkeen, kun IPCC julkaisi kolmannen arviointiraporttinsa (TAR) vuonna 2001: 

havaintoaineisto on kasvanut, tiedon analysointimenetelmät ovat kehittyneet, tutkimus kattaa nyt 

maantieteellisesti laajemman alueen maapallosta, vallitsevat epävarmuustekijät tunnetaan nyt paremmin ja 

niitä on rajattu niiden ilmastovaikutuksen suhteen. Neljäs arviointiraportti vahvistaa tai tarkentaa monia 

kolmannen arviointiraportin tuloksia. 

 

1. Pääviestit: 
 Havainnot ja mittaukset kertovat ilman epäilyksen sijaa, että ilmasto on todella 

muuttumassa: maapallo lämpenee ja merenpinta nousee yhä, ja jäätiköt ja mannerjäät 

sulavat aikaisempaa nopeammin. Euroopan keskilämpötila on noussut sadan viimeisen 

vuoden aikana lähes yhdellä asteella eli maailmanlaajuista keskiarvoa nopeammin. 

 Sadan viimeisen vuoden aikana maapallon lämpötila on noussut keskimäärin noin 0,74 

°C. Ajalta, jolta lämpötilamittauksia on saatavilla, 15 lämpimintä vuotta on kaikki eletty 

viimeisten 20 vuoden aikana. Niistä 11 ajoittuu vuoden 1995 jälkeiseen aikaan.  

 Tutkijat ovat nyt vakuuttuneita, että ne keskimääräiset nettovaikutukset, joita ilmastoon on 

kohdistunut vuodesta 1750 lähtien ihmisen toiminnan vuoksi, ovat olleet luonteeltaan 

lämpötilaa nostavia. Lämpeneminen johtuu ensisijaisesti fossiilisten polttoaineiden 

käytöstä, maataloudesta ja maankäytön muutoksista aiheutuvista kasvihuonekaasujen 

päästöistä. 

 Kasvihuonekaasujen tämänhetkiset pitoisuudet ylittävät selvästi kaikki arvot 

viimeisten 650 000 vuoden ajalta.  

 Alueelliset ilmastot ovat muuttumassa: on havaittu monia pitkän aikavälin muutoksia 

esim. arktisissa lämpötiloissa ja jääpeitteessä, sademäärissä, merten suolaisuudessa ja 

tuulioloissa.  

 Monet sään ääri-ilmiöt ovat muuttuneet: helleaallot, kuivuusjaksot ja rankkasateet ovat 

yleistyneet ja trooppiset myrskyt voimistuneet.  



 Ellei kasvihuonekaasupäästöjä leikata, maapallon ilmasto lämpenee todennäköisesti n. 

0,2 °C vuosikymmenessä seuraavien 30 vuoden ajan. 

 Vaikka kasvihuonekaasupitoisuudet vakiinnutettaisiin vuoteen 2100 mennessä, ilmasto 

muuttuisi vielä tämän jälkeenkin, ja erityisesti merenpinnan nousu jatkuisi. 

 Edistystä ilmastonmuutoksen mallintamisessa: neljättä arviointiraporttia työstettäessä 

käytettiin useampia ilmastomalleja kuin kolmannen arviointiraportin aikana. Mallien 

monimutkaisuus ja realistisuus on myös kasvanut.  

 Lämpenemistä koskevat ennusteet: neljännessä arviointiraportissa käytetyistä 

skenaarioista alhaisimman päästökehityksen skenaarion todennäköisin arvio 

lämpenemiselle vuoteen 2100 mennessä on 1,8 °C (vaihteluväli 1,1 – 2,9 °C). 

Todennäköisin arvio lämpenemiselle korkeimman päästökehityksen skenaariolle on 4,0 

°C (vaihteluväli 2,4 – 6,4 °C).  Esitetty vaihteluväli on samansuuntainen kuin kolmannen 

arviointiraportin ennusteissa esitetty vaihteluväli (1,4–5,8 °C). Vaihteluvälin muutos ja 

aiempaa suuremmat arviot lämpenemiselle kolmanteen arviointiraporttiin verrattuna 

selittyvät pääasiassa sillä, että nyt mallinnuksen käytössä oli uutta tietoa esim. hiilen 

kiertokulun takaisinkytkennöistä.  

 Merenpinnan nousu: mallit ennustavat alhaisen päästöskenaarion mukaisissa 

laskelmissa merenpinnan nousevan vuoteen 2100 mennessä 18–38 cm; korkeimman 

päästöskenaarion mukaisissa 26 – 59 cm. Viimeisin ennuste on matalampi kuin 

kolmannessa arviointiraportissa esitetty ennuste (9 – 88 cm), koska arviot siitä, kuinka 

paljon valtameret sitovat lämpöä, ovat tarkentuneet. Mallinnukseen liittyviä 

epävarmuuksia on myös otettu eri tavalla huomioon.  Ilmastomalleilla ei kyetä selittämään 

viimeaikaisia havaintoja jäämassojen virtauksen nopeasta kiihtymisestä napa-alueilla. 

Nämä havainnot ja paleoklimatologiset tulokset viittaavat siihen, että merenpinta saattaa 

nousta enemmän kuin nykyisten mallien mukaisten ennusteiden pohjalta voidaan odottaa. 

 

2. IPCC:n neljännessä raportissa havainnot tarkentuvat ja laajentuvat 

IPCC:n neljännessä raportissa esitetään uusia ja aikaisempaa laajempia tuloksia, jotka koskevat mm. 

aerosoleja, takaisinkytkentämekanismeja, auringon säteilymuutoksia, alueellista ilmastonmuutosta ja 

valtamerien merkitystä. 

• On entistä varmempaa, että ihmisen toiminta on edistänyt havaittua ilmastonmuutosta: 

vuonna 2007 IPCC toteaa olevan ”hyvin todennäköistä”1 (kolmas arviointiraportti: 

”todennäköistä”1), että valtaosa 1900-luvun puolivälin jälkeen havaitusta maapallon 

keskimääräisten lämpötilojen noususta johtuu ihmisen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen 

pitoisuuksien kasvusta. Osan muistakin ilmasto-olojen muutoksista voidaan nyt katsoa 



aiheutuvan ihmisen toiminnasta, esim. merten lämpeneminen ja muutokset äärevissä 

lämpötiloissa ja ilmakehän kiertoliikkeessä.

• Niitä ristiriitaisuuksia, jotka tuotiin esiin kolmannessa arviointiraportissa ja jotka koskivat 

lähellä maapallon pintaa ja troposfäärin keskiosissa tehtyjä ilmakehän lämpötilamittauksia, ei 

enää ole. 

• Syvällisemmät tieteelliset analyysit ovat vahvistaneet kolmannessa arviointiraportissa 

esitetyn havainnon osoittamalla, että 1900-luvun jälkipuolisko on todennäköisesti ollut 

pohjoisella pallonpuoliskolla lämpimin ajanjakso ainakin viimeisimpiin 1 300 vuoteen. 

•  Ilmastoherkkyys: Nyt ymmärretään selvästi paremmin, kuinka ilmasto reagoi ihmisen 

toiminnasta johtuviin tekijöihin, kuten kasvihuonekaasupäästöihin. Jos 

kasvihuonekaasupitoisuudet kaksinkertaistuvat esiteolliseen tasoon nähden, tästä pitkällä 

tähtäimellä seuraava maapallon keskimääräisen lämpötilan nousu (”ilmastoherkkyys”) on 

2,0–4,5 °C (kolmas arviointiraportti: 1,5–4,5 °C).  Todennäköisin arvio on 3,0 °C eli edellistä 

arviota korkeampi (edellinen arvio: 2,5 °C). On hyvin epätodennäköistä1, että ilmastoherkkyys 

on alle 1,5 °C:een. Sen sijaan jopa yli 4,5 °C:n arvo on mahdollinen. 

• Auringon säteilymuutokset / säteilypakotteen muutokset2: Kolmannen arviointiraportin 

julkaisemisen jälkeen on opittu ymmärtämään paremmin ilmastonmuutoksen ihmisestä 

johtuvia ja luonnollisia syitä. Tämä on ollut mahdollista paikan päällä tehtävien mittausten 

kehittymisen, satelliittien ja aikaisempaa kattavamman mallinnuksen ansiosta. Ihmisen 

toiminta on aiheuttanut vuodesta 1750 lähtien maapallon lämpenemistä, joka 

todennäköisimmin vastaa säteilypakotetta 1,6 W/m2. Tämä nettoarvo on paljon korkeampi 

kuin auringon säteilymuutoksista johtuva arvo, jonka arvioidaan olevan 0,12 W/m2 (alle puolet 

kolmannessa arviointiraportissa ilmoitetusta arvosta). 

• Muutosten nopeutuminen: 

– Lämpötila: Nyt esitetty 0,74 °C:n lineaarinen muutos sadassa vuodessa (1906–2005) on 

suurempi kuin kolmannessa arviointiraportissa ilmoitettu vastaava muutos (0,6 °C v. 1901-

2000). Lämpenemisnopeus viimeisten 50 vuoden aikana on lähes kaksinkertainen verrattuna 

lämpenemisnopeuteen viimeisten 100 vuoden aikana. 

– Merenpinta: Vuosina 1961–2003 merenpinta nousi keskimäärin 1,8 mm vuodessa. 

Vuosina 1993–2003 tämä nousunopeus kasvoi 3,1 mm:iin. 

– Jäätiköiden sulaminen: Maapallon vuoristojäätiköt ja kausittainen lumipeite ovat 

kutistuneet. Jäätikköjen ja mannerjäiden sulaminen (lukuun ottamatta Grönlantia ja 

Antarktista) on saanut merenpinnan nousemaan 0,50 mm vuodessa vuosina 1961–2003 ja 

0,77 mm vuodessa vuosina 1993–2003. 

• Tutkijat ovat havainneet ilmastossa tapahtuvan lukuisia muutoksia, jotka vaikuttavat 

kokonaisiin maanosiin tai valtamerien altaisiin. Nämä muutokset jatkuvat 2000-luvulla. 



– Arktinen alue: Viimeisten 100 vuoden aikana arktisen alueen lämpötilat ovat nousseet 

lähes kaksinkertaista vauhtia maapallon lämpötilan keskimääräiseen nousuvauhtiin nähden. 

1980-luvulta lähtien lämpötila arktisen alueen ikiroudan pintaosissa on noussut paikoin 3 °C. 

– Merijää: Satelliittihavainnot osoittavat, että merijään vuosittainen keskimääräinen pinta-ala 

on pienentynyt vuodesta 1978 lähtien vuosikymmenessä 2,7 prosenttia, kesäisin jopa 

7,4 prosenttia. 

 – Sademäärät vuosina 1900–2005: Sademäärät ovat kasvaneet merkittävästi Pohjois- ja 

Etelä-Amerikan itäosissa, Pohjois-Euroopassa sekä Pohjois- ja Keski-Aasiassa. Sademäärät 

ovat sen sijaan pienentyneet (aiheuttaen kuivuutta) Länsi-Afrikassa (Sahelin alueella), 

Välimerellä, Etelä-Afrikassa ja joissakin osissa Etelä-Aasiaa. Trooppisten ja subtrooppisten 

alueiden kuivuusjaksot ovat pidentyneet 1970-luvulta lähtien. 

– Rankkasateet: Rankkasateet ovat yleistyneet, mikä on linjassa maapallon lämpenemisen 

ja  siitä johtuvan, myös havaitun, ilmakehän vesihöyrypitoisuuden kasvun kanssa.  

– Äärevät lämpötilat: Äärevät lämpötilat ovat muuttuneet viimeisten 50 vuoden aikana. 

Kylmät päivät, kylmät yöt ja pakkanen ovat muuttuneet harvinaisemmiksi, kun taas kuumat 

päivät, kuumat yöt ja helleaallot ovat yleistyneet. On hyvin todennäköistä, että tämä suuntaus 

jatkuu 2000-luvulla. 

– Valtamerten happamoituminen: Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien kasvu on lisännyt 

hiilidioksidin sitoutumista valtameriin, mikä lisää happamoitumista.  

•  Alueellisen ilmaston muuttumista koskevat ennusteet ovat entistä varmempia parempien 

mallien ja tehokkaampien tietokoneiden ansiosta. Maa-alueilla ja pohjoisen pallonpuoliskon 

korkeilla leveysasteilla lämpötila nousee voimakkaammin kuin maapallolla keskimäärin.  

 

                                                 
 
1 Seurauksen tai tuloksen arvioitu todennäköisyys on ilmaistu seuraavin termein: Lähes varmaa: tapahtuu yli 99 prosentin 
todennäköisyydellä; äärimmäisen todennäköistä: > 95 %; hyvin todennäköistä: > 90 %; todennäköistä: > 66 %; tapahtuminen 
todennäköisempää kuin tapahtumatta jääminen: > 50 %; hyvin epätodennäköistä: < 10 %; äärimmäisen epätodennäköistä: < 5 %. 
 
2 Ilmakehän kasvihuonekaasu- ja aerosolimäärän, auringon säteilyn ja maanpinnan ominaisuuksien muutokset vaikuttavat säteilyn 
imeytymiseen, sirontaan ja emissioon ilmakehässä ja maan pinnassa. Näistä tekijöistä aiheutuvaa energiatasapainon positiivista tai 
negatiivista muutosta (lämpenemistä tai jäähtymistä) kutsutaan säteilypakotteeksi. Sillä mitataan sitä, kuinka voimakkaasti jokin 
tekijä muuttaa maan ilmakehäjärjestelmään tulevan ja siitä lähtevän energian tasapainoa, ja se toimii indeksinä, joka ilmoittaa, 
kuinka voimakkaasti kyseinen tekijä voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tässä raportissa säteilypakotearvot määritetään 
muutoksena esiteollisiin olosuhteisiin nähden (vuosi 1750) ja ilmoitetaan watteina neliömetriä kohden (Wm–2). 
 
 
Tiivistelmä on tehty yhteistyössä EU:n kansainvälisten ympäristöasioiden työryhmän alaisessa 
tiedeasiantuntijaryhmässä. Työhön ovat osallistuneet Suomesta mm. ympäristöministeriön sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriön edustajat. 
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