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IPCC:n työryhmä I (WG1)

• Tehtävä: Ilmastonmuutoksiin liittyvän 
luonnontieteellisen (fysiikka + kemia + 
geotieteet) tiedon kokoaminen

• Puheenjohtajat
Susan Solomon (USA) & Dahe Qin (Kiina)

• Tekninen tukiyksikkö (TSU)
• Kirjoittajakunta (oman toimen ohella)



WG1:n neljännen 
raportin kirjoitustyö
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IPCC WG1:n raportti ja sen kirjoittajat
Päätöksentekijäin
yhteenveto (2.2.2007)
- 31 pääkirjoittajaa

Tekninen yhteenveto
(toukokuu 2007)
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Pääraportti
(toukokuu 2007)
-143 pääkirjoittajaa 

32 maasta
+ joukko apukirjoittajia

-11 lukua, 
n. 600 sivua



Pääkirjoittajat valtioittain
• USA 34
• Iso-Britannia 14
• Ranska 11
• Kanada 9
• Kiina 8
• Australia ja Saksa 7
• Japani 6
• Intia ja Norja 5
• Argentiina, Brasilia, Kenia, Sveitsi ja Venäjä 3
• Alankomaat, Meksiko, Romania, Senegal ja Uusi-Seelanti 2
• Belgia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Iran, Italia, Itävalta, 

Jamaika, Marokko, Suomi, Tanska ja Thaimaa 1



Kirjoitustyön luonteesta
• Tiedon kokoamista

– jo julkaistut tieteelliset artikkelit
– perusanalyysiä tieteellisesti dokumentoiduille 

mallisimulaatioille ja havaintoaineistoille
• Assessment ≠ Review

– Tiivis esitys nykytietämyksestä ja sen puutteista
• Työprosessin haasteita

– Odotukset sisällöstä >> käytettävissä oleva tieto >> 
käytettävissä oleva sivumäärä

– Liikkuva maali: valtavasti uutta aineistoa syksyn 2004 
ja kesän 2006 välillä



Kommentit ja niiden käsittely
• Kolme kommentointikierrosta

– etukäteen valitut asiantuntijat (0. luonnos)
– tiedeyhteisö (1. luonnos)
– tiedeyhteisö + hallitusten edustajat (2. luonnos)

• Kommenttien lukumäärä
– 0. luonnos: muutamia tuhansia
– 1. luonnos: 17520 kpl
– 2. luonnos: samaa luokkaa kuin 1. luonnos 

• Kirjoittajien vastaukset kahden jälkimmäisen 
kierroksen kommentteihin arkistoitu; tulevat 
saataville IPCC:n kautta.



Kommenttien perustyyppejä
(esimerkit raportin 11. luvun kommenteista keväältä 2006)

• Kehut
• Rakentava kritiikki

– Given the model errors noted in 11.3.2, this assessment seems 
way too confident of the future changes… (Ronald J. Stouffer)

• Skeptikkokommentit
– This chapter is the most disappointing of the whole set. It 

contains hardly any actual regional climate information, based on 
observations. Where there are observations they are wrong…
(Vincent Gray)

• Ottakaa mukaan myös tämä asia…
• Viitatkaa myös tähän ja tähän julkaisuun…
• Kieleen, tekstin rakenteeseen ja kuviin liittyvät 

tekniset parannusehdotukset



Raportin tuloksista 

• Tieteellinen pohja entistä vahvempi
– havainnot
– mallisimulaatiot
– prosessien ymmärtäminen
– epävarmuuksien arviointi

• Päätuloksissa ei dramaattisia muutoksia 
vuoden 2001 raporttiin verrattuna

Lisää seuraavissa esityksissä
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