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Ilmastonmuutoksen vaikutusketjut



Mihin meidän on sopeuduttava?
Odotettavia vaikutuksia Suomessa 2000-luvulla (ACCLIM ja FINADAPT -

tutkimukset)

• Sademäärä kasvaa noin 8-25% skenaariosta riippuen (tarkastelujaksona v 

2070-2099 ja vertailujaksona 1971-2000)

– Kesällä 5-28% talvella jopa 10-39%.

• Lämpötilat nousevat 2.2 – 6.2 astetta samalla tarkasteluperiodilla

– Kesällä lämpötilan nousu n 1.2-5 astetta ja vastaavasti talvella 3.2-8.7 

astetta

– Jo pienehkö ilmaston lämpeneminen lisää huomattavasti korkeiden 

lämpötilojen esiintymistodennäköisyyttä

– Sateettomien kausien pituus saattaa kasvaa

• Mallitulokset osoittavat ääri-ilmiöiden lisääntyvän

– Rankkasateet tulevat voimistumaan sekä kesäkuukausina että

talvikuukausina. 

– Vuorokautisten maksimisademäärien odotettavissa oleva kasvu 10-15 % 

kesällä ja 5-20 % talvella



Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

Euroopassa 
• Vuosittaisen sademäärän odotetaan kasvavan Pohjois-

Euroopassa ja vähenevän etelässä
• Rankkasateiden intensiteetin ja esiintymistiheyden odotetaan 

kasvavan suurimmassa osassa Eurooppaa

(2100 mennessä, Dankers et al. 2007)



Miten ilmastonmuutos näkyy 

varautumisen suunnittelussa?

• Vaihtelevasti: miesmuisti on lyhyt

• Ongelmana on ilmiön moniulotteisuus: 

samanaikaisesti on varauduttava 

– sekä kuivuuden että tulvimisen lisääntymiseen

– runsaaseen sateeseen sekä lumena että vetenä

• Muutokset voivat olla myös positiivisia:

– Uudet lajit ja viljelymahdollisuudet

• .. Ja samaan aikaan negatiivisia:

– Uudet tuholaiset ja viljelyolojen vaikeutuminen



Eri ulottuvuuksia

• Ilmastonmuutos on myös:
– Turvallisuuspolitiikkaa: kiistat luonnonvarojen 

hallinnasta kärjistyvät, pakolaisuus lisääntyy?

– Talouspolitiikkaa: raaka-aineiden ja 
elintarvikkeiden hinnat heilahtelevat 

– Kehityspolitiikkaa: miten kestävällä tavalla 
reagoidaan muutoksiin valtioiden kesken?

• Toisaalta ilmastonmuutos on merkittävä
talouden moottori:
– Päästökauppamarkkina kehittyy, 

ilmastorahastot valtaavat alaa!



Uhkamalleja kuvattaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon niiden moni-
ulotteinen keskinäisriippuvuus. Mallit ovat aina voimakkaasti pelkistettyjä

UHKAT JA RISKIT: YETT 2006



YETT 2006 uhkamalli: luonnon 

aiheuttamat onnettomuudet
• Myrsky- ja tulvatuhot aiheuttavat pahimmillaan patomurtumia ja

tuhoavat rakennuksia sekä muuta infrastruktuuria merkittävästi. 
Todennäköisimpiä ovat jokitulvat, jotka vuosittain peittävät laajojakin
maa-alueita.

• Luonnon aiheuttamat suuronnettomuudet aiheutuvat
poikkeuksellisten sää- ja luonnonilmiöiden seurauksena. 

• Viime vuosina suurimmat aineelliset vahingot ovat johtuneet
myrskytulvasta, jossa meren pinnan nousu aiheuttaa vahinkoja
merenrantakaupungeissa.

• Neuvonnalla ja valistuksella opastetaan ihmisiä tunnistamaan
oikeita toimintatapoja ja välttämään riskiä aiheuttavaa toimintaa. 

• Luonnon aiheuttamien onnettomuuksien vaikutuksia vähennetään
lähinnä rakentamisen ohjauksella ja maankäytön suunnittelulla. 
Lisäksi kehittämällä ennustus- ja varoitusjärjestelmiä
poikkeuksellisten sääilmiöiden etenemisestä helpotetaan
pelastustoiminnan organisointia ja ihmisten sekä omaisuuden
suojaamista ja evakuointia.



Porvoo 29.12.2003

Meritulva



Oravainen 4.8.2004 

Rankkasadetulva

Kuva: Länsi-Suomen ympäristökeskus



Myrsky Vaasassa 31.7.2003

Taajamatulva

• Sademäärä 20-30 mm jopa 40 mm 
yhden tunnin aikana. Lisäksi erittäin 
voimakas tuuli.

• Kaupungin hulevesiviemäriverkosto ja 
kiinteistöjen viemäriverkostot 
ylikuormittuivat ja vesi lainehti kaduille, 
pakkautui kiinteistöjen seiniä vasten ja 
syöksyi kellaritiloihin

• Vahinkojen yhteisarvo noin 500 000 €



Johtopäätöksiä case Vaasa 2003

• Työnjako toimijoiden välillä koordinoimatonta
– suunnittelu ja keskitetty koordinointi olisi auttanut 

torjumaan suurimpia rahallisia vahinkoja

– yhteydenpitomahdollisuudet suunniteltava huolellisesti

• Hälytystehtävien priorisointi
– myrskytilanteessa vaikeaa, tehtävien luonne vaihtelee 

laidasta laitaan

– tärkeä kehitystarve on riskikartoitus ja hätäkeskuksen 
ohjeistaminen 

• Resurssien riittävyys
– kynnyksen lisävoimien hälyttämiseen pitäisi olla 

matalammalla

– viranomaisten välisen yhteistyön suunnittelussa 
parantamisen varaa 



Johtopäätöksiä case Vaasa 2003

Riskitiedottaminen

• Vastuukysymykset kiinteistöjen omistajille 
epäselviä

• Tiedottaminen ja opastaminen eri tahojen 
vastuista ja velvollisuuksista tarpeen:

– puhtaanapito, pihakaivojen säännöllinen tyhjennys

– herkkien toimintojen sijoittamista kellarikerroksiin 
tulisi välttää

– oikea toimiminen tulvatilanteessa, mistä apua ja 
neuvoja saatavissa

• Putoamisvaara avonaisiin kaivoihin 
huomioitava



Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön muodostama kokonaisuus
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TULVARISKIT

Ohjauskeinojen vaikutus 

tulvariskien muodostumiseen

Ympäristöklusterihanke Taajamatulvariskit 2006-2007



Ratkaisu varautumisen kannalta: 

haavoittuvuuden vähentäminen

• Tavallinen, tylsä varautumistyö

– Sähkön ja lämmön saannin turvaaminen

– Vesihuollon toimivuuden varmistaminen

– Elintarvikehuollon turvaaminen

– Onnettomuuksien ehkäiseminen

• Suunnitelmien ajantasaisuus ja selkeys

• Verkostojen kunto, sopimusten ajantasaisuus, 

omatoiminen varautuminen…

• Realistinen kuva uhkista ja varautuminen 

oikeisiin asioihin



Riskin kokemusta pienentävät
• Välttämättömyys – välttämättömäksi koetut riskialttiit 

toiminnot arvioidaan riskeiltään pienemmiksi

• Realisoitumisen nopeus – hitaasti realisoituva riski koetaan 
pienemmäksi kuin yhtäkkinen riski

• Riskin tuttuus – esimerkiksi auto-onnettomuudet koetaan 
riskinä pienemmiksi kuin vaikkapa kemikaaliriskit

• Luottamus – luottamus riskin aiheuttajaan saa riskit 
tuntumaan pienemmiltä

• Ilmastonmuutokseen varautumisessa ongelma on, että
huomiomme kiinnittyy hitaasti kehittyvään muutokseen 
vaikka meidän pitäisi olla jatkuvasti valppaina nopeiden 
vaikutusten torjunnassa!
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