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Tausta

IMPRESSIONS aikoo

Laajasti hyväksyttyä on, että ilmasto muuttuu. YK:n
ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpötilan nousun
tulisi pysyä alle kahden asteen, jotta vakavilta vaikutuksilta välttyttäisiin. Tästä huolimatta nykyiset trendit
päästöissä viittaavat siihen, että lämpenemisen rajoittaminen alle kahden asteen tulee olemaan vaikeaa.
Ilman huomattavia päästöleikkauksia, lämpötilan
nousun ennustetaan olevan selvästi voimakkaampaa.

tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa, jotta päätöksenteon tietotarpeet voitaisiin ymmärtää paremmin.
Päättäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen
edesauttaa merkityksellisen ja hyödyllisen tutkimustiedon tuottamista;

Äärimmäiset skenaariot kuvaavat juuri näitä olosuhteita.
Näiden skenaarioiden kasvavasta uskottavuudesta
huolimatta on vain harvoja tutkimuksia, jotka arvioivat
niiden mahdollisia vaikutuksia, eri sopeutumisvaihtoehtojen kykyä vähentää haavoittuvuuksia, tai sopeutumisen ja hillinnän välisiä synergioita ja kompromisseja
ääriolosuhteissa. Sopeutumisen suunnitelun tueksi on
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että päättäjillä on
luotettavaa ja tieteeseen perustuvaa tietoa koskien näitä
epävarmoja mutta mahdollisesti korkean riskitason
skenaarioita.

soveltaa kehitettyjä skenaarioita laajaan valikoimaan
olemassa olevia ja uusia spatiaalisia malleja vaikutusten ja sopeutumisen simuloimiseksi viidessä eri
tapaustutkimuksessa kattaen globaalin, eurooppalaisen ja alueellisen/paikallisen (Skotlanti, Iberian
niemimaa ja Unkari) tason;

kehittää uuden sidosryhmävetoisen metodologian,
jonka tavoitteena on luoda integroitu joukko äärimmäisiä ilmasto- ja sosioekonomisia skenaarioita;

Edistyminen sopeutumisen mallintamisessa,
sisällyttämällä malleihin kattavammin rajoitteita,
laukaisevia tekijöitä, viiveitä ja seurauksia.

Arviointi politiikan kattavuudesta ja muutosstrategioiden tarpeesta äärimmäisten skenaarioiden
käsittelemiseksi.
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Sektoreiden välinen

Äärimmäisiin skenaarioihin liittyvien sektoreidenvälisten vaikutuksten, riskien ja haavoittuvuuksien
parantunut kvantiﬁointi ja kartoitus, joissa huomioidaan skenaarioihin sisältyvät epävarmuudet.

arvioida erilaisten sopeutumis- ja hillintätoimien aikaja polkuriippuvuuksia huomioiden skenaarioissa
kuvatut ja vaikutusmallien tuloksissa esiin nousevat
epälineaarisuudet, monimutkaisuudet ja kriittiset;
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Globaali

Joukko integroituja äärimmäisiä ilmasto- ja
sosioekonomisia skenaarioita kattaen globaalin-,
eurooppalaisen- ja alueellisen/paikallisen tason.

Uusia malleja, jotka simuloivat sopeutumista
prosessina. Malleissa päättäjien, yritysten ja muiden
toimijoiden käyttäytyminen esitetään oppivien ja
vuorovaikutteisten agenttien kautta.

Integroidut skenaariot

eutu

Sidosryhmät

Sop

IMPRESSIONS pyrkii lisäämään
tietämystä äärimmäisistä
ilmasto- ja sosioekonomisista
skenaarioista ja arvioimaan,
miten tieto voidaan
parhaiten sisällyttää
päätöksentekoon
Nykyhetki
ilmastonmuutokseen
sopeutumisen ja sen
hillinnän osalta.

Syvällisempi ymmärrys päättäjien tarpeista ilmaston
äärimmäisistä skenaarioista.

isällyttää vaikutusmallinnuksen osaksi integroitua
arviointia, jonka tavoitteena on edistää erilaisten
alueellisten tasojen ja sektoreidenvälisten synergioiden ja kompromissien analysointia;

Integroidut ratkaisut

viestiä tulokset laajalle
sidosryhmäjoukolle
Ääripää
nykyisten menettelytapojen parantamiseksi ilmastopolitiikassa ja
-toimissa.
Tulevaisuus

Riskit ja mahdollisuudet

Yleinen tavoite

Keskeiset tulokset

Joukko vaihtoehtoisia kehityspolkuja, jotka ovat
kestäviä ja sovittavat yhteen sopeutumisen ja
hillinnän strategiat äärimmäisten skenaarioiden
käsittelemiseksi useilla alueellisilla tasoilla.
Asiantuntijaverkosto ja tietovaranto tukemaan
keskinäistä oppimista ja kasvattamaan päättäjien
mahdollisuuksia huomioida projektin suositukset.

