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• Kuntien 1988 perustama yhdistys, suurin osa rahoituksesta kunnista 0,64 €/as/v
• 36 virkistysaluetta (16 saaristossa, 11 rannikolla ja 9 sisämaassa)
• 1500 ha maa-alueita
• Työnjako: valtio hankkii luonnonsuojelualueet, yhdistys hankkii seudulliset 

virkistysalueet ja kunnat lähivirkistysalueet



Esimerkkejä alueidemme käytöstä
• Alueiden pääkäyttö perustuu jokamiehenoikeuteen, alueilla saa yöpyä 1-2 

yötä kerrallaan
• Tulipaikkoja ym. ei voi varata
• Erillissopimukset

– Sopimus Naturskolanin (Natur och Miljö) kanssa Störsvikin ja Kopparnäsin käytöstä 
– Leirikouluja (Kopparnäs ja Gölisnäs)
– Partiolaisleirejä
– Suunnistuskilpailuja
– Melontatapahtumia
– Ei puhtaasti kaupalliseen käyttöön





Luontokoulu Störsvikissä 20.4.2012 

• Luontokoulut pidetty aikaisemmin ainoastaan Siuntion 
Pikkalassa sijaitsevan luontokoulu Utternin lähimetsässä

• Viime talvena virkistysalueyhdistys teki sopimuksen 
Luontokoulun kanssa n. 600 ha Störsvik-Kopparnäsin
virkistysalueen käytöstä luontokoulun luontoluokkana 

Luontokoulu Uttern



HALÅ-SEXORNAS KLASSRESA TILL 
GÖLISNÄS 30-31.5.12
Inkoon Orslandetissa sijaitsevalla 11,5 ha virkistysalueella on:
iso venelaituri + kolme muuta laituria
kaksi saunaa
majoitustilaa n. 30 henkilölle
kaksi keittokatosta/grilliä



Kommentteja leirikoulusta
• "Händelsen jag kommer att komma ihåg bäst är när flickorna vann pojkarna i bågskytte"
• ”Jag kommer att komma ihåg bäst när vi gick i skogen på kvällen”
• "Det som jag kommer att komma ihåg bäst är båtresorna"
• ”Att simma i det kalla vattnet kommer jag att komma ihåg bäst”
• mysig, ok, trevlig
• roligt, minns länge
• spännande, rolig, inte tråkig
• det var roligt
• rolig, för kort, spännande
• kiva, ö, Ingå
• rolig, cool, spännande
• trevlig, spännande, ihan jees!



”Avoimet ovet” 7.-9-11

• Kopparnäs Inkoossa kv 7.11
• Varlaxudden Porvoossa  to 8.11 
• Piilolammi Hyvinkäällä pe 9.11
• Tilaisuudet klo 12-17
• Tarjoilua, pieni luontotietopolku



Kiitos!

Uudenmaan virkistysalueyhdistys
Esterinportti 2 B
00240 HELSINKI
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Toiminnanjohtaja Henrik Sandström
henrik.sandstrom(at)uudenmaanliitto.fi
050 5942745
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Itämerihaastetta Uudellemaalle
- opit ja haasteet

Pekka Kansanen
ympäristöjohtaja

Helsingin kaupunki

Ympäristötietoinen Uusimaa- päivä 5.11.2012



Kuva: Turun Sanomat
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Itämerihaaste pähkinänkuoressa

• Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloitteesta kesäkuussa 
2007 liikkeelle lähtenyt prosessi

• Tavoitteena parantaa Itämeren tilaa lakisääteisten lisäksi 
ylimääräisillä ja vapaaehtoisilla käytännön toimenpiteillä

• Tarkoituksena vaikuttaa vesien tilaan omalla toiminnalla ja 
kannustaa muita vastaavaan sitoumukseen

• Osana Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009-
2012



Helsingin toimenpiteet
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Toimenpideohjelman teemat
1. Pistekuormituksen vähentäminen
2. Hajakuormituksen vähentäminen

2.1 Maatalouden kuormituksen vähentäminen
2.2 Haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen

3. Pilaantuneiden sedimenttien ruoppaus
4. Laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen vähentäminen
5. Kansainvälinen yhteistyö
6. Tutkimushankkeet ja professuurin perustaminen, Helsinki
7. Saaristomeren suojelurahaston perustaminen, Turku
8. Tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta
9. Öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen



Kaupungin sisäinen työryhmä
Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, ympäristökeskus (pj)

Hannu Airola, projektipäällikkö, liikuntavirasto

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, hallintokeskus

Päivi Islander, projektipäällikkö, rakennusvirasto

Jouni Kilpinen, DI, kaupunkisuunnitteluvirasto

Päivi Kippo-Edlund, ympäristötutkimuspäällikkö, ympäristökeskus

Jouko Laakso, ympäristönhoidon johtaja, Stara

Jukka Piekkari, toimialajohtaja, HSY Vesi

Markku Rissanen, palomestari, pelastuslaitos

Jukka Salo, eläintarhanjohtaja, Korkeasaaren eläintarha

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, opetusvirasto

Kaarina Vuorivirta, laatu- ja ympäristöpäällikkö, Helsingin Satama
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Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa

• Itämeren suojelun ekonomian professori Jussi Lankoski aloitti 
1.1.2011

• Itämeritutkimustyöpaja järjestettiin 21.10. Mukana Helsingin 
kaupunki, Helsingin yliopisto ja Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys. Teemoina:
– Vantaanjoki
– Kaupunkialueen maankäytön vaikutukset
– Merialueet

• Maatalouden vesiensuojeluopasteet 
julkistettiin 1.6.2011 Haltialassa, 
Tuomarinkylässä ja Viikissä
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Yhteistyö SYKE:n kanssa

• Helsingin edustan 
syvänteiden happitilanne

• Sedimenttien kunto
• Toteutus R/V Muikulla 

yhteistyössä SYKE 
Merikeskuksen kanssa 
vuosina 2012-2013
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Haastekampanja
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Itämerihaasteen on ottanut vastaan yli 
190 organisaatiota: kuntia ja kaupunkeja, 
yrityksiä, järjestöjä, alueellisia 
toimijoita. Noin puolet ovat tehneet 
toimenpideohjelman.



Itämerihaasteessa mukana
190
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Mitä heille tarjoamme

• Verkostoitumista ja näkyvyyttä:
– 19.5. Itämerifoorumin teematyöpaja merialuesuunnittelusta
– 15.6. Jazzia Itämeren äärellä yhteistyössä Pro Agrian kanssa
– 28-30.7. Kotkan meripäivät
– 24.11. Itämerihaasteen jokavuotinen kansallinen seminaari, 

teemana hajakuormitus

• Hyviä esimerkkejä, esim. toimenpidepankki

• Viestintämateriaaleja, esim. kirjamerkit, Newsletter



Kansainvälisesti
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Cities for a Healthier Sea-hanke
• Duration: May 1, 2010 - April 30, 2012
• Lead partner: City of Helsinki Environment Centre
• Partners

– Finland: City of Helsinki Environment Centre, City of Turku, Centrum Balticum
– Estonia: Tallinn City Government Environment Department, Estonian Country 

Office of the Regional Environment Center for Central and Eastern Europe (REC 
Estonia), Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)

– Latvia: Latvian Association of Local and Regional Governments (LALRG)

• Budget: 671 479 €
• Financed by: Central Baltic INTERREG IVA Programme 2007 - 2013, Centre 

for Economic Development, Transport and the Environment in Southwest 
Finland.

• www.citiesforahealthiersea.net



Kokemuksia haastekampanjasta menetelmänä
• toimii hyvin, kun haastajana on kunta ja haasteen vastaanottaja toinen 

suomalainen kunta (Helsinki ja Turku koettiin myönteisinä esimerkkeinä)
• Helsingin ja Turun esimerkki ei näytä purevan ulkomailla edes  

kaupungeissa ehkä Viroa lukuun ottamatta
• yritykset selvästi vaikeampi saada mukaan 

– paljon kysyntää myös Itämeriasiassa (mm. BSAG)
– yritykset kaipaavat näkyvyyttä, pohtivat hyötyjä, mitä voidaan tarjota 

yritykselle
• koulut toistaiseksi pieni pettymys

– haluavat lähinnä materiaaleja ja tutustumiskäyntejä tms.
• järjestöt

– osalla selkeä edunvalvontanäkökulma
– osalle helppo tulla mukaan, kun koko toiminta on tavallaan toimintaohjelmaa
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Kokemuksia haastekampanjasta menetelmänä
• valtion viranomaiset ja laitokset

– mukanaolo tuen osoitus enemmän kuin konkreettista tekemistä, poikkeuksia 
löytyy

• kansainvälinen haastekampanja on vaikea alue
– Ruotsissa omia hankkeita (kilpailuasetelma)
– Baltian maat  ja Puola kokevat mallin vieraana
– Venäjällä kiinnostusta (esim. Pietarissa), mutta toimivaltaa rajattu 

keskusvallan toimesta
– Ilman EU-hankkeita ei olisi päästy eteenpäin

• ylimmän johdon näkyvä rooli ensiarvoisen tärkeää haastamisessa
• omat lupaukset on ehdottomasti pidettävä ja tuloksista selkeä seuranta 

internetsivuilla (avointa ja läpinäkyvää)
• miten menetellä niiden kanssa, jotka eivät toimi lupaustensa mukaan?
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Itämerihaaste ympäristökasvatuksen näkökulmasta
• enemmän materiaalin toimittaja ja tukitoimija
• lapsiin ja nuoriin suoraan kohdistuvaa toimintaa ollut vähän
• muutamia aktiivisia kouluja (esim. Kaarinan lukio ja Turun suomalainen 

yk)
• aikuisväestön osalta ongelmana motivointi: mitä yksi ihminen voisi tehdä?

– ajatellaan, että kaikki paha tulee ulkomailta, lähinnä siis  idästä
– maatalouden osalta ennakkoluuloja haasteen tarkoitusperistä

• tarvittaisiin voimien yhdistämistä (WWF, BSAG, John Nurmisen säätiö, 
Itämerihaaste jne.)

Tervetuloa Itämerihaasteen kansalliseen seminaariin 23.11. 2012 Helsingin 
kaupungintalolle aiheena ”Tieto, tietoisuus ja teot: mistä Itämeri hyötyy?”
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Lisätietoa: 
www.itamerihaaste.net



Terveet vaelluskalakannat - HEALFISH-hanke
ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen 

edistäjänä 

Projektipäällikkö Markku Kaukoranta, Uudenmaan 
ELY-keskus 

Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä
5.11.2012



HEALFISH =
Healthy fish stocks – indicator of 

successful river basin
management 

Terveet kalakannat - merkki 
onnistuneesta valuma-alueen 

hallinnasta



”MISSÄ TAIMEN – SIELLÄ EI ONGELMAA!”

Tämä on lyhin tapa kiteyttää hankkeemme:

HEALFISH =
Healthy fish stocks – indicator of successful 
river basin management
Terveet kalakannat - merkki onnistuneesta 
valuma-alueen hallinnasta

perusajatus.
Siis, jos joessa on elinvoimainen, luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, on se merkki siitä, että 
joki on hyvässä kunnossa. Ja toisin päin: jos haluamme saada taimenkannan elvytetyksi on 
joki ja sen valuma-alue saatava kuntoon. Mitä useammassa Itämereen laskevassa joessa on 
hyvä taimenkanta, sitä pienempi on mereen tuleva kuormitus, koska taimenjoen on oltava 
myös veden laadultaan hyvä. 



Mikä sitten on tilanne? 
Alkuperäiset taimenjoet 

Itämeren alueella:



Suomessa on siis ainoastaan
ongelmajokia

Meillä on tehty kaikki mahdolliset synnit, jotka 
ovat aiheuttaneet taimenkantojen ahdingon:

• Patoamiset (myllyt, voimalaitokset)
• Perkaukset (tulvansuojelu, kuivatukset, uitto)
• Kuormitus (teollisuus, asutus, maatalous, 

turvetuotanto)
• Kalastus (taimen tähän asti suojeltu vain 

paperilla)



Hanke muodostuu viidestä 
työpaketista:

Yksi hallintoa ja yksi kommunikaatiota varten ja 
kolme hankkeen perustöiden toteuttamiseksi. 

• WP 1 Projektihallinto 
• WP 2 DNA-tutkimukset 
• WP 3 Kalatutkimukset 
• WP 4 Jokikunnostukset, luonnonmukainen        

tulvansuojelu 
• WP 5 yhteydenpito ja seminaarit



Hankkeen kohdejoet

•Suomessa: Uskelanjoki(0), Ingarskilanjoki(3), Vantaanjoki(7), Koskenkylänjoki(12) ja Vaalimaanjoki(18)
•Virossa: Pirita(50), Võsu(44), Mustoja(42), Altoja(43), Toolse(39) ja Vihterpalu(54)



Toimenpiteet

• Kohdejokien ja niiden lohikalakantojen tilan 
parantaminen. Hankeessa saadaan tietoa, osaamista ja 
käytänteitä, joita voidaan käyttää muilla alueen joilla. 

• Toiminnot sisältävät sekä suunnittelevan että 
rakennustöitä toteuttavan henkilökunnan koulutusta 
“tekemällä oppimisen”-menetelmällä. 

• Kaikkein tärkeimmän ja laajimmalle levinneen 
lohikalan, taimenen geettisen statuksen selvittämiseksi 
kerätään ja analysoidaan DNA-näytteet alueen 
taimenkannoista.  



WP2 - Genetiikka

• Yhteensä noin 3000 kalanäytteen keruu ja analysointi.
• Saaliin kantajakauman ja yksittäisten kalojen alkuperän analysointi.
• Yhteisen näkemyksen aikaansaaminen säätelymenetelmien  

yksityiskohdista ja suojelun ja elvytystoimien kannalta kaikkein 
arvokkaimmista kannoista. 

• Hankeessa Suomen, Viron ja Venäjän geneetikot ovat 
konkreettiusesti verkottuneet ratkaisemaan taimenen kannalta 
keskeistä ongelmaa

• Samalla on geneettisen monimuotoisuuden suojelun tärkeyttä 
saatu levitetyksi myös suurelle yleisölle

• Saaalisnäytteiden keruu on lisännyt kalastavan väestön tietoisuutta
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WP3 – kalatutkimukset
• Smolttipyynti Ingarskilanjoessa, Vantaanjoessa ja yhdessä Viron joessa, 

Toolsessa tai Vihterpalussa.
• Sähkökoekalastus Vaalimaanjoessa, Hitolajoessa, Koskenkylänjoessa,

Vihterpalun vesistössä ja muissa valituissa joissa.
• Habitaattitutkimukset Vaalimaanjoessa, Vantaanjoessa, 

Koskenkylänjoessa, Hitolanjoessa, Ingaskilanjoessa, Toolsejoessa, 
Vihterpalussa, Võsupurossa, Mustojassa ja Altojassa.

• Mätimunien eloonjäämistutkimukset Vaalimaanjoessa, Hitolanjoessa, 
Vantaanjoessa ja Ingarskilanjoessa.

• Akustiset telemetriatutkimukset Toolsejoessa,  ja Kymijoessa. Toolsessa 
selvitetään majavapadon vaikutuksia nahkiaisen vaellukseen. Ja 
Kymijoessa lohen nousua voimalaitosten vaurioittamaan jokeen.

• Yhteenveto julkaistusta kirjallisuudesta ja julkaisemattomasta 
aineistosta Suomenlahteen laskevien jokien kalalajikoostumuksesta.



Sähkökoekalastusporukka työssä

Taimen mittalaudalla



Smolttiruuvilla tutkittiin taimenen                                                                   
vaelluspoikasmääriä Ingarskilajoella



Kymijoen radiokala

Radiolähetin sijoitetaan kalan mahaan
Kalojen paikannusta padon alla 

Project Fish Run



WP4 – Jokikunnostukset ja 
tulvansuojelu

Tavoitteet ovat:
• Helpottaa kalojen vaeltamista Itämerestä Viron ja Suomen 

joissa oleville lisääntymisalueille. 
• Lisätä kutu- ja lisääntymisalueita pääjoissa ja niiden 

sivuvesistöissä.
• Arvioida ja lieventää tulvansuojelutöiden aiheuttamia 

haittoja veden laadulle ja kalojen lisääntymiselle. 
• Levittää tietämystä ja osaamista joki- ja valuma-

aluekunnostuksista kaikille partnereille. 



Työhön kuuluvat:
• Kohdejokien käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden tarkoituksena on 

kehittää uusia jokien hoitomenetelmiä ja välttää toistamasta jo tehtyjä 
virheitä. 

• Kalatierakenteet ja majavapatojen poistot, joiden avulla laajennetaan 
vaellusreittejä ja luodaan uusia elin- ja lisääntymisympäristöjä 
vaelluskaloille. 

• Koski- ja kutualuekunnostukset luonnon lisääntymisen parantamiseksi. 
• Kuivatettujen joki- ja puroalueiden parantaminen kalaystävällisellä 

kunnossapitosuunnittelulla. 
• Rakennettavien kosteikkojen suunnittelun parantaminen.
• Kaupunkipurojen kunnostaminen kalojen lisääntymisalueiksi.
• Koulutus, konsultaatiot ja käytännön kokemuksen välittäminen.





Purokunnostustalkookoulutus Angerjaojalla



Lukupuro esimerkkinä

• Suurpellon alueella siirrettiin Lukupuroa. 
• Uusi uoma piti suunnitella luonnonmukaiseksi.
• Kontakti asiantuntijoihin petti => tulos kehno.
• Hankkeemme ja asukkaiden välisten 

kontaktien jälkeen Suurpelto-hankkeen 
toteuttajan kanssa parannussuunnittelmat.

• Mukaan myös lopputyötä tekevä opiskelija =>
luonnonmukainen hulevesisuunnitelma



Lukupuron uusi uoma



Hankkeen odotetut tulokset
• Yhteistyöverkoston aikaansaaminen Suomen ja Viron (ja 

Venäjän) välillä.
• Jokivesistöt ja niiden valuma-alueet otetaan paremmin 

huomioon maa- ja metsätaloudessa ja kaupunkisuunnittelussa. 
• Tieto kantojen geneettisestä alkuperästä mahdollistaa 

vaelluskalakantojen käyttö- ja suojelusuunnitelmien laatimisen  
=> kantojen paraneminen. Kala-Atlaksen laajennus.

• Kasvanut ympäristötietoisuus ja tuki virkamiesten ja poliittisten 
päättäjien yhteistyöverkostolle. 

• Vaelluskalojen onnistunut suojelu ei paranna ainoastaan 
Suomenlahtea vaan koko Itämeren aluetta => kertausvaikutus. 



HEALFISH - ympäristötietoisuus ja                                
verkostoituminen

• Hanke sisarhankkeineen on itsessään 
verkostoitumisen tulos

• Eräänä päätavoitteena on ympäristötietoisuuden 
kaikinpuolinen lisääminen

• Toimintaa kaikilla tasoilla: ”virkamiestyötä”: 
tutkimusta, kunnostuksia…. Vapaaehtoistoimintaa: 
talkookunnostukset, harrastajien havainnot, 
purokummitoiminta…

• Tiedotus kaikilla tasoilla: ”virallinen”, sosiaalinen 
media, planssit kunnostuskohtessa…



Miten päästä tavoitteeseen?

• Tietämys ja keinot jokivesistöjen ja niiden 
kalakantojen suojelemiseksi ovat olemassa ne on 
”vain” saatava käyttöön!

• Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja tukipolitiikkaa 
muutettava => suojavyöhykkeet, luonnonmukainen 
peruskuivaus

• Osallistava suunnittelu kaikkia hyödyttäväksi 
käytännöksi!

• Kun toimenpiteistä päätettäessä kysytään myös 
taimenen mielipidettä, niin hyvin menee!



Kiitos!
Yhteystiedot:
Projektipäällikkö 
Markku Kaukoranta 
(markku.kaukoranta@ely-
keskus.fi), 
Talous- ja hankekoordinaattori 
Päivi Kulotie. 
www.healfish.eu



Ilmastonmuutos vaikuttaa vesiinkin
- millainen on Uusimaa vuonna 2050?

Martin Forsius
Suomen ympäristökeskus (SYKE)

www.ymparisto.fi/syke



Aiheet
Ilmastonmuutosskenaariot

Ennustetut muutokset virtaamissa

Ennustetut muutokset ravinteiden 
huuhtoutumisessa

Merenpinnan nousu

Johtopäätökset: ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen



 

 

Wateradapt:Keskilämpötilojen muutos (°C) Suomessa jaksolta 1971–2000 jaksolle 
2070–99. Keskiarvo (pisteet) ja 90 % vaihteluväli (palkit). (Ruosteenoja 2011)

Sadannan muutos (%) Suomessa jaksolta 1971–2000 jaksolle 2070–99. 
Keskiarvo ja 90 % vaihteluväli. (Ruosteenoja 2011)



Lunta kertyy vähemmän

(Vehviläinen ym.)



Talvivirtaamat kasvavat ja 
kevätvirtaamat pienenevät



Muutokset vesistöissä
Valunnan vuosittainen jakauma muuttuu järvien, jokien ja 
pohjaveden korkeuksien vuodenaikainen jakauma        
säännöstelyluvat ja –ohjeet eivät toimi enää 

Vesistöjen keskusjärvien ja laskujokien talvitulvat yleistyvät ja 
kasvavat , jokien hyydetulvia 

Lapin (kevät)tulvat pysyvät tai jopa kasvavat

Pohjois-Pohjanmaan  (kevät)tulvat pienenevät 

Pidentynyt kesä, suurempi haihdunta: kuivat jaksot vaikeutuvat

Jokien rankkasadetulvat/syyssadetulvat kasvavat



Riski ravinteiden huuhtoutumiselle kasvaa

Eroosio
• Lämpimät talvet

• Lisääntynyt valunta
• Ei suojaavaa lumipeitettä

• Tulvat

Typpi ja fosfori
• Lämpimät talvet 

• Lisääntynyt valunta
• Lisääntynyt hajotustoiminta 

maaperässä
Photo: Petri Ekholm

Photo: Pasi Valkama



Valunta ja vedenlaatu Lepsämänjoella

Valunta lisääntyy n. 10% v. 2070-2099 mennessä
Kiintoaineen kuormitus + 15% ja epäorgaanisen typen kuormitus + 6%



Kuormitus talvella kasvaa selvästi ja 
pienenee keväällä (Huttunen ym. 2012)



Fosforin vuosikuormituksessa ei 
kuitenkaan selvää muutosta



Kuormituksissa edelleen suurta 
vuosittaista vaihtelua



Kuormituksen muutoksen voidaan
vaikuttaa sopeutumistoimenpiteillä -
viljelykäytännöt

Kiintoainekuormitus Lepsämänjoella

(Rankinen ym. 2012)
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Merenpinnan nousu

Itämeren alueella vaikuttaa jääkauden jälkeinen 
maankohoaminen. Vaasan seudulla maa kohoaa 90 cm 
vuosisadassa, ja Helsingissäkin 40 cm. 
Kilpajuoksu maankohoamisen ja merennousun välillä 
määrää sen, kumpaan suuntaan rantaviiva ajan myötä 
siirtyy.
Menneellä vuosisadalla maankohoaminen on ollut 
merennousua voimakkaampaa koko Suomen rannikolla. 
Viime aikoina ja erityisesti tulevaisuudessa 
merennousun kiihtyminen on muuttanut tilannetta. 
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IL: Merenpinnan keskikorkeus Suomen rannikkoalueilla 
http://ilmatieteenlaitos.fi/itameren-pinnankorkeuden-
muutokset

Maankohoaminen 3.7 mm/vuosi

Maankohoaminen 9.1 mm/vuosi



Johtopäätökset

Muutoksia tulossa tarvitaan sopeutumistoimenpiteitä
Valunta muuttuu säännöstelupien ja -ohjeiden
muuttaminen
Valunnan ja merenpinnan muutokset rakentamisen
suunnittelu
Ravinteiden kuormitus kasvaa (talvikausi) 
viljelykäytännöt



Lisätietoa
Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta 
eri toimialoilla. MMM:n julkaisuja 6/2011 
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/2012/67Wk
e725j/MMM_julkaisu_2012_6.pdf

Ilmasto-opas.fi
VACCIA-hanke: www.environment.fi/syke/vaccia

Kansallinen sopeutumisstrategia: 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ilmastonmuutos_energia/ilmanstonm
uutos_sopeutminen.html
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Thank you
www.environment.fi/syke/lterKiitos

www.ymparisto.fi/syke
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