
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen

Suomessa
Rovaniemen tulevaisuusfoorumi 19.4.2010

Pirkko Heikinheimo, VNK

Kiitokset valmisteluavusta MMM:lle



Mihin Suomi sopeutuu?
• Lämpeneminen

jatkuu joka
tapauksessa

• Päästörajoitusten
vaikutus näkyy jo
vuosisadan
puolivälin vaiheilla

• Arktinen alue
lämpiää nopeasti

A2: päästöt kasvavat nopeasti

B1:päästöjen tehokas rajoittaminen

Kuva: ACCLIM-hanke (IL)



Mihin Suomi sopeutuu?
• Terminen talvi lyhenee
• Etelä-Suomessa

pidentynyt syksy korvaa
talvea

• Kasvukausi pitenee
• Tulvakuva muuttuu
• Kuivuusjaksot saattavat

yleistyä keväisin

• Vuodet eivät ole veljeksiä Vuodenajoista talvi
lämpiää eniten

kuva ACCLIM-hanke (IL)



mukaeltu:
Dessai-Hulme

fyysinen
haavoittuvuus

(ilmasto- ja
vaikutusarviot jne)

sosioekonominen
haavoittuvuus

(yhteiskunnan toiminta)

Haavoittuvuuden
arviointi ja

sopeutumis-
tarkastelut

Sopeutumis-
kyky

Ennakoiva sopeutuminen perustuu
laajaan arvioon



Ketä sopeutuminen koskee?

Päätöksenteko,
hallinto

Tutkimus

Kansalaiset

Elinkeinolämä

jne



Ilmastonmuutoksen kansallinen
sopeutumisstrategia (MMM, 2005)
Tavoitteena parantaa valmiuksia ja kykyä

sopeutua ilmastonmuutokseen
• Sopeutuminen osaksi eri toimialojen työtä
• Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen

pitkäkestoisissa investoinneissa
• Sään ääri-ilmiöihin varautuminen
• Havainnointi- ja varoitusjärjestelmien kehittäminen
• Varautuminen kv. toimintaympäristön muutoksiin ja

kv. yhteistyö



Luonnonvarat:
• maatalous ja

elintarviketuotanto
• metsätalous
• kalatalous
• porotalous
• riistatalous
• vesivarat
• luonnon

monimuotoisuus

Teollisuus
Energia
Liikenne ja

tietoliikenne
Alueidenkäyttö ja

yhdyskunnat
Rakentaminen
Terveys
Matkailu ja luonnon

virkistyskäyttö
Vakuutustoiminta

Strategiassa tarkasteltiin ilmaston-
muutoksen vaikutuksia ja linjattiin
toimenpiteitä aina vuoteen 2080 asti



Vesivarat ja sopeutuminen
• Talvivalumat lisääntyvät
• Talvitulvat ja

rankkasadetulvat lisääntyvät
• Tulvatilanteissa riski veden

laadulle
• Säännöstely ja

patoturvallisuus tarkastelussa
• Tulvariskin huomioiminen

kaavoituksessa

• Ravinnevaluma pelloilta ja
metsistä kasvaa leutoina
talvina

Kuva: SYKE



Kuva: www.ymparisto.fi

http://www.ymparisto.fi


Maatalouden sopeutuminen
• Tutkimus- ja selvitysvaihe menossa
• Peltoviljelyn sadot voivat kasvaa ja

monipuolistua; päätuotantokasvit menestyvät
yhä pohjoisempana

• Edellytyksenä aktiiviset sopeuttamistoimet
(kasvinjalostus, vesitalouden hallinta jne)

• Puutarha- ja vihannesviljely hyötyvät
• Markkinat, hinnat ja jatkojalostus tärkeitä
• Kasvinsuojeluriski noussut Itämeren

ympärysmaissa
LÄHDE: ILMASOPU/MTT

Kuva:MTT



Alueelliset sopeutumisstratgiat
• Alueelliset sopeutumis-

tarkastelut usein osana
laajempaa ilmastostrategian
valmistelua

• Alueelliset ilmastoennusteet
edelleen epävarmoja

• Yhteys tutkimukseen; johdon
sitoutuminen; laaja
osallistuminen

• Alueellista työtä tukeva tieto on
vahvistumassa

Lähde: www.fmi.fi

http://www.fmi.fi


ISTO tutkimusohjelma

• Ilmastonmuutoksen ja
vaikutuksien tutkimusta
Suomessa jo 1990-luvulta

• ISTO (2006-2010) tukee
sopeutumisstrategian
toimeenpanoa

• Suomen Akatemia on
käynnistämässä laajan
ilmastotutkimusohjelman

mmm.fi/ISTO



Muualla tapahtuviin muutoksiin
sopeutuminen

• Vasta alustavia arvioita
heijastuksista Suomeen

• Jäämeren alueen kehitys
• Ruuantuotannon muutokset
• Ympäristöpakolaisuus
• Kehitysmaiden rahallinen

tukeminen

Kuva UNFCCC



Elinkeinoelämän sopeutuminen
• Mahdollinen merkittävä tekijä:

pohjoisten merireittien avautuminen
• Matkailu – tarkasteluja on käynnissä
• Elintarviketalous – osana globaaleja

markkinoita
• Metsäteollisuus – sekä

sopeutuminen että hillintä
• Suomalainen vesialan osaaminen

vastaamaan kv tarpeisiin



Kansalaiset lämpenevässä
ilmastossa

• Viranomaisilta perustiedot (rakentaminen,
kasvinsuojelu jne)

• Miesmuisti on lyhyt, Suomen ilmasto on
vaihtelevaa

• Omat arjen havainnot tärkeitä
• Sopeutumiseen tarvitaan tutkimustietoa



Sopeutumisstrategian
toimeenpanon arviointi
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SOPEUTUMISTUTKIMUS

Alustava indikaattori
sopeutumisen tasosta; Suomi
tasolla 2

Evästystä jatkotyölle:
• Sopeutuminen osaksi toimialojen (yhteis)työtä
• Riskinarvioinnit + Sopeutuminen arvioitua rajumpaan

ilmastonmuutokseen
• Sopeutumisen kustannukset
• Sopeutuminen kehityspolitiikassa
• Kunnille työkaluja sopeutumistyöhön



Kiitos
www. mmm.fi/ISTO

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen


