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Tavoitteena

• Helpottaa ISTO-hankkeiden tulosten integrointia

• Lisätä tietoisuutta sopeutumisen tarpeesta

• Edistää käytännön sopeutumistarkastelujen
käynnistymistä



Katsausluonteinen yhteenvetotaulukko verkkoon

• Kaikkien ISTO-hankkeiden menetelmien ja tulosten
kuvaukset kootaan yhteen verkkosivupohjaiseen
taulukkoon

• Lisäksi sektorikohtaista tietoa nykyilmastoon
sopeutumisesta

Verkkotyökalu
• Joidenkin ISTO-hankkeiden vaikutus- ja sopeutumis-
tulokset esitetään valikoidulle joukolle
ilmastoskenaarioita



•Katsausluonteinen
yhteenvetotaulukko

•Kielet: suomi, ruotsi, 
englanti

•Taulukon soluista
pääsee jatkamaan
seuraavalle tasolle
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Verkkotyökalu
• Joidenkin ISTO-hankkeiden vaikutus- ja sopeutumis-
tulokset esitetään valikoidulle joukolle
ilmastoskenaarioita



•Verkkotyökalun
pilotti julkaistaan
syksyllä 2008

•Kielet: suomi, ruotsi, 
englanti

• Tulokset karttoina, 
kuvioina, taulukkoina





Eri malliajojen ja
päästöskenaarioiden
vaikutukset sadannan ja
lämpötilan muutoksiin





Verkkotyökalun vaiheita

1. FINESSI http://www.finessi.info/finessi
• SYKE 2003 – 2008
• pilotti finessi.info/finessi 01/2007
• päivitys 10/2008

2. ISTO-FINESSI 
• MMM 11/2007 – 10/2008
• pilotti 11/2008

3. Ilmastonmuutosportaali IL, SYKE, YTK
• EU/Life+ 2009-2011
• Vaikutusvelho
• Kuntasuunnittelun apuri



ISTO-työpaja – Tulosten viestintää

• Mitä sopeutumistietoa käyttäjät odottavat
verkkotyökalusta?

• Miten ISTO-hankkeiden tietoja ja tuloksia esitetään
verkkotyökalun avulla?


