
Ilmastotieto 
yhdestä osoitteesta  

syyskuusta 2011 alkaen

Tervetuloa 
osallistumaan!
Parhaan lopputuloksen takaamisek-
si kutsumme kansalaisia ja kuntien 
edustajia sivuston testikäyttäjiksi. 
Tervetuloa vaikuttamaan!  Toivomme 
yhteyden ottoja myös eri  tutkimus- ja 
 asiantuntijaorganisaatioilta, jotka ovat 
kiinnostuneita  tuottamaan  sisältöä sivus-
tolle.

Ota yhteyttä!
Hanna Niemi-Hugaerts
Projektipäällikkö

hanna.niemi-hugaerts@fmi.fi
Puh. (050) 3613315

Ilmatieteen laitos
Ilmastonmuutos,  Ilmastokeskus
Erik Palménin aukio 1
PL 503
FIN-00101 Helsinki

Hyppää 
mukaan 

jo nyt!

Toteuttajat
Ilmasto-opas.fi -sivuston toteuttavat 
yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen 
ympäristö keskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston 
 teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuun-
nittelun tutkimus- ja  koulutuskeskus (TKK/
YTK) . Kyseessä on kolmivuotinen EU Life+ 
-hanke (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP).

 Sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ja yh-
tenäiseen muotoon käytännönläheistä, tut-
kittua tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Hankkeen aikataulu
•	 toukokuu 2010: tekninen pilotti, jossa  

osa sisällöstä ja toiminnallisuuksista 

•	 joulukuu 2010: pilottiversio, jossa iso 
osa sisällöstä ja toiminnallisuuksista 
 testattavana 

•	 elokuu 2011: Ilmasto-opas.fi-sivuston 
julkaisu suomeksi 

•	 syys – joulukuu 2011: alueelliset ja 
 teematyöpajat kuntatoimijoille 

•	 joulukuu 2011: englannin- ja ruotsin-
kieliset versiot julkaistaan osoitteissa 
 Climateguide.fi sekä Klimatguiden.fi.   



Kartoita kuntasi 
tilanne ja tartu 
toimeen
Tukea kuntien strategiatyöhön 
toimiala kohtaisesti sekä konkreettisia 
esimerkkejä hillintä- ja sopeutumis-
toimista.

Kunnille ja kuntalaisille -osion avulla: 

•	 muodostat nopeasti yleiskäsityksen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
 kullakin kunnan toimialalla 

•	 ymmärrät sekä hillinnän että 
 sopeutumisen mahdollisuudet 
 toimialoittain 

•	 arvioit oman kuntasi tarpeisiin sopivat 
toimenpiteet 

•	 tutustut käytännön esimerkkeihin, joita 
voit myöhemmin itsekin lisätä kartta-
liittymän kautta.

Syyskuusta 2011 alkaen osioon 
 pääsee myös suoraan osoitteesta 
 kuntienilmasto-opas.fi. Myös muille 
 kohderyhmille erityisesti räätälöityjä 
 osioita on tulossa.

Tutustu  menneeseen
tai tiedä tulevasta
Havaittu ja ennustettu ilmastonmuu-
tos vaikutuksineen kätevästi kartalla, 
kuvaajina ja taulukoina.

Kartat, kuvaajat ja data -osio on väylä:

•	 Suomen ilmastohavaintoihin ja 
 mallittamalla saatuun tietoon Suomen 
tulevasta ilmastosta. 

•	 vaikutuksista tehtyihin havaintoihin, 
mallitietoon tulevaisuuden vaikutuksista 
sekä sopeutumisvaihtoehtoihin.

•	 aluetason  (esim. maakunta tai valuma-
alue) ja ajankohdan (nykyinen tai 
tuleva ilmasto)  mukaan tehtäviin 
 tarkasteluihin ilmastonmuutoksesta ja 
sen vaikutuksista

•	 edellä mainittujen tietojen 
 katselemiseen karttoina, kuvaajina ja 
taulukoina sekä aineiston lataamiseen 
jatkokäyttöön. 

Kaikki tämä helppokäyttöisen käyttöliitty-
män kautta, jotta löydät vaivatta oleellisen 
aineiston  kulloiseenkin tarpeeseen.

Ymmärrä ilmiö ja 
sen seuraukset
Kokonaisvaltainen  tietopaketti 
 ilmastonmuutoksesta ja sen 
 vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumi-
sesta.

Muutoksen syyt  ja seuraukset -osiosta 
löydät mm.:

•	 luotettavaa ja monimuotoista tietoa

•	 yli 300 artikkelia

•	 määritelmiä

•	 animaatioita

•	 vuorovaikutteisia oppimistyökaluja

•	 tapaustutkimuksia

•	 päästölaskureita

•	 videomuotoisia podcasteja ja semcasteja 

•	 webinaareja

  

Suomalaisten tutkimus- ja asiantuntijaorga-
nisaatioiden tuottamissa sisällöissä on kiin-
nitetty erityishuomiota ymmärrettävyyteen 
ja käyttäjäystävällisyyteen.


