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Motivaatio

ISTO-väliarviointi:
- lisää monitieteistä tutkimusta
- hankkeiden välistä tutkimussuunnittelua

- vältetään päällekkäisyyttä/ katveita

Tutkijoiden oma toive: 
- yhteisiä seminaareja ja tukijoiden yhteistyön 
vahvistamista



Työpajan teemapöydät

Pöytä 2: Viestintää
- FINESSIn rooli

- Mitä tietoa käyttäjät tarvitsevat?

Pöytä 1: Ilmastotietoa
-Mitä tietoja on olemassa?

- Mitä tarvitaan?

Pöytä 5: Kohtaamispiste
- Uusien hankkeiden ideointia

Pöytä 4: Suomi 2050
- Mitä sopeutumistutkimuksessa 

tehdään v. 2010, jotta Suomi 
varautuisi ilmastonmuutokseen hyvin

Pöytä 3: Sopeutumistutkimus
-Mitä olemme oppineet?

- Mihin suuntaan mennään?



Työpaja: vaihe 1
Alkupalat

• Kaikki kiertävät kaikissa pöydissä - 5 min / pöytä 25 min

• Teemojen välipurku: 3 min/pöytä 15 min

Työpaja vaihe 2
Pääruoka oman valinnan mukaan

• ”Kahvila” muuttuu ”toriksi” ja kaikki valitsevat vapaasti keskusteluryhmänsä
omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti   45 min

• Teemojen purku: 3 min/ pöytä 15 min



Jälkipuinti – Oljenkorressa?

Työpajan virallisen osuuden päätyttyä….???



Työpajan  raportointi

• Pöytä 1: ACCLIM-projektissa, soveltuvin osin hankkeen raportissa
• Pöytä 2: FINESSI-työssä ja sen raportoinnissa

– CCCRP-projektissa
• Pöytä 3: ISTO-koordinaatiossa, syksyn ISTO-haun valmistelussa 
• Pöytä 4: Soveltuvin osin tulevaisuusselonteon sopeutumiseen 

liittyvässä työssä
• Pöytä 5: Hyvinä tutkimushankkeina ja rahoitushakemuksina!



Eräänä tavallisena maanantaiaamuna v. 2050

Ilmastoriskien hallintapalveluiden päällikkö Ilmi Puntari nousi rappuja Kumpulan toimitalon 
neljänteen kerrokseen ja kirjautui sisään tietojärjestelmään. Uudet ilmastoriskiennusteet 
saivat hänet huokaamaan syvään, sillä monella toimialalla riskirajat näyttäisivät ylittyvän 
ennusteiden mukaan loppuviikolla. Ilmi Puntari antoi ensimmäiseksi ohjeet vahvistaa 
valmiuspäivystyksen henkilöstöä torstaista alkaen, sillä yksi meteorologi ei pystyisi  
antamaan riittävästi tilannetietoja kaikille niitä tarvitseville toimialoille.

Kuukausiennusteissa näkyi muutenkin ikäviä signaaleja eri puolella maailmaa ja osa niistä
vaikuttaisi tavalla tai toisella täälläkin. Suomeen pitkät ennusteet näyttäisivät lupaavaan 
toisille hyviä ja toisille ikäviä aikoja. Mutta onneksi useimmat sektorit ovat jo tottuneita 
hoitamaan näitä tilanteita. Ilmi Puntari kiitti mielessään vuosisadan alun fiksuja 
sopeutumistutkijoita; ilman heidän kaukonäköisyyttään elämä muuttuvan ilmaston 
keskellä voisi olla paljon ikävämpää. Mitähän kaikkea yhteistyökumppaneiden 
organisaatioissa tällä hetkellä tapahtuukaan ja millaisiin toimiin he ovat ryhtymässä?

Pitäisi myös antaa isommille päättäjille lyhyt yhteenveto kuukausiennusteista, toteaa Ilmi 
Puntari mielessään, mutta sitä ennen pitää saada kuppi kahvia…



Työpajan teemapöydät
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- Mitä tietoa käyttäjät tarvitsevat?

Pöytä 1: Ilmastotietoa
-Mitä tietoja on olemassa?

- Mitä tarvitaan?

Pöytä 5: Kohtaamispiste
- Uusien hankkeiden ideointia

Pöytä 4: Suomi 2050
- Mitä sopeutumistutkimuksessa 

tehdään v. 2010, jotta Suomi 
varautuisi ilmastonmuutokseen hyvin

Pöytä 3: Sopeutumistutkimus
-Mitä olemme oppineet?

- Mihin suuntaan mennään?



Vaiheen 1 kysymykset

Pöytä 1) Mitä ilmastotietoa tarvitaan eri alojen sopeutumistutkimuksissa?

Pöytä 2) Mitä sopeutumistietoa käyttäjät odottavat löytävänsä verkkotyökalusta?

Pöytä 3) Mitä olemme oppineet ISTO-hankkeissa / sopeutumistutkimuksessa?

Pöytä 4) Millaiseen ilmastonmuutokseen Suomen pitäisi sopeutua?
Äänestysvaihtoehdot: ~A2, ~A1B, ~B1

Pöytä 5) Millaista tutkimusta tarvitaan, jotta sopeutumiskyky paranee?



Pöytä 5: Millaista tutkimusta alla olevista aiheista tarvitaan, jotta 
sopeutumiskyky paranisi eri näkökulmista tarkasteltuna? 

Sopeutumiskyvyn tarkastelunäkökulmia
• Saatavilla olevat tekniset mahdollisuudet 

sopeutua 
• Käytettävissä olevat voimavarat ja niiden 

jakautuminen
• Kriittisten instituutioiden sisäinen rakenne 

(päätöksenteon kriteerit ja oikeudet)
• Inhimillinen pääoma (tieto ja koettu 

turvallisuus)
• Sosiaalinen pääoma (yhteisöllisyys, 

maanomistus jne.)
• Riskien hajaannuttamisen mahdollisuudet
• Päättäjien tietotaito, tiedon ja päätösten 

uskottavuus
• Käsitys riskin oikeutuksesta ja sen 

ilmentyminen paikallistasolla

Muutamia sopeutumistutkimuksen 
teemoja

1. Vesihuollon ja sähkönjakelun 
ongelmien aiheuttamat riskit 
kansanterveydelle

2. Maaseutuelinkeinojen tulevaisuus 
esim. maanviljely

3. Tulokaslajit (lajien sopeutuminen ja  
luonnon monimuotoisuus)

4. Rakennusten säänkestävyys ja 
energiatehokkuus

5. Tulevaisuuden ilmastoriskien 
hallinta – edellisten kohtien 
täydentämistä ja yleistämistä
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-Mitä olemme oppineet?
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Vaiheen 2 kysymykset

Kaikissa pöydissä voidaan täydentää ensimmäisen kierroksen 
kysymyksiä

Pöytä 1 – Ilmastotietoa käyttäjille

Kokemuksia ilmastodatojen käytöstä muiden alojen tutkimuksissa
- Mitä ongelmia ja miten ne ovat ratkenneet?
- Mikä on ollut helppoa?
- Osaammeko puhua samaa kieltä? Poikkitieteellisyyden rikkaus!



Pöytä 2 – Tulosten viestintää

• Miten FINESSIssä esitetään ISTO-projektien tietoja ja tuloksia?

• Climate Change Community Response Portal (CCCRP) 
• LIFE+ hanke, jonka toteuttavat IL, SYKE, TKK/YTK

- Millaista tietoa käyttäjät odottavat löytävänsä portaalista? 
(vaiheen 1 laajennusta)



Pöytä 3 – ISTO / sopeutumistutkimus

• Mihin suuntaan ISTOssa / sopeutumistutkimuksessa mennään tästä eteenpäin?

• Miten päästään entistä konkreettisemmalla tasolle, sopeutumistoimiin?



Pöytä 4  - Tulevaisuus 2050

• Millainen on hyvin ilmastonmuutokseen sopeutunut Suomi?
– tarinoita tulevaisuuden Suomesta

• Mitä teimme oikein vuosituhannen alussa (~2010), jotta tähän päästiin? 



Pöytä 5 – Kohtaamispiste

• Millaista monitieteistä yhteistyötä tarvitaan?
• Miten yhteistyötä voi parantaa entisestään?
• Millaisia yhteistutkimuksia voitaisiin tehdä?

• ISTO
• Ministeriöiden sektoritutkimus; Ilmastotutkimus
• SA, EU, TEKES, SITRA, muut


