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• Sopeutumiskyky perustavaa laatua oleva inhimillinen
ominaisuus

• Haavoittuvuuden ”kaava”:
Ilmastonmuutoksen vaikutukset  - Sopeutumiskyky =
Haavoittuvuus

• Sopeutuminen tapahtuu paikallisesti, mutta sen
ymmärtämiseksi täytyy huomioida sopeutumisen
poliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset kontekstit

Sopeutuminen
paikallisyhteisöissä



Ivalo-joen tulvat

• Kevättulvat:
teräsjää ja jääpadot

• Viimeksi vuonna
2005 merkittävä
tulva

• Ilmastonmuutos:
Kuinka usein isoja
tulvia ja millaisia?
Miten niihin voidaan
sopeutua?
Millaista toimintaa
sopeutuminen vaatii?



FIN-CAVIAR - tulokset
• Ilmastonmuutoksen

vaikutukset:
– Jään ja tulvien muutos

• Sopeutumiskyky:
– Nykyinen:

• tulvapenkereet, jääsaha

– Tuleva:
• Tekniset ja tiedonkulkua parantavat ratkaisut

• Haavoittuvuus:
– Kylän kasvaminen ja infrastruktuuri

– Omaisuuden vahingot ja tuhoutuminen

– Tulvapenkereet sekä ratkaisu että ongelma



• Paikallisyhteisöjen, muutosten ja olosuhteiden moninaisuus
• Nykyinen haavoittuvuus:

– Luonnonvarojen hyödyntämisen
– mahdollisuudet
– Sopeutumisen hallinnolliset
– rajoitteet
– Infrastruktuuri ja liikkumisen problematiikka

• Nykyiset sopeutumisstrategiat:
– Ongelmakohtana tiedonkulku
– Luonnonvaroihin liittyvät ristiriidat
– Joustavuus erilaisten paineiden alla

CAVIAR -tulokset



• Haavoittuvuus tulevaisuudessa:
– Ympäristöllisen haavoittuvuuden arviointi

helpompaa kuin sosio-ekonomisen
haavoittuvuuden

– Ilmastonmuutos ”ylimääräinen” stressitekijä

• Sopeutumisstrategiat tulevaisuudessa:
– Sopeutumista edistävät institutionaaliset

järjestelyt
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