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1. Johdanto
Mikä Gaia Consulting Oy on
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1. Johdanto
Mitä Gaia tekee



1. Johdanto
Miksi tällainen esitys

Lähde: World Economic Forum, 2020
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2. Tietopohja riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi
Esimerkki Porvoo 2008

https://docplayer.fi/8108030-Loppuraportti-porvoon-kaupungin-vesijarjestelmien-ilmastonmuutoksen-riskien-ja-sopeutumistoimien-arviointi.html


2. Tietopohja riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi
Esimerkki  Merenkulku 2009

https://www.yumpu.com/fi/document/view/8605909/ilmastonmuutoksen-vaikutukset-merenkulkulaitoksen-gaia


2. Tietopohja riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi
- Arvioita uhkien kehittymisestä ja kustannuksista – jotka säteilevät yhteiskunnan joka sektorille

C O N F I D E N T I A L

Kustannukset eivät jakaudu tasaisesti eri puolilla Suomea, eivätkä ne jakaudu tasaisasti eri ryhmien välillä

(lähde: https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmastonmuutoksen-aiheuttamat-riskit-ja-kustannukset-suomelle/ )

https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmastonmuutoksen-aiheuttamat-riskit-ja-kustannukset-suomelle/


2. Tietopohja riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi
- Jo realisoituneista riskeistä kokemuksia

C O N F I D E N T I A L

• 17-18.8.2021 rankkasade aiheutti  asuinalueen ja väylien tulvimisen, sähkökatkoksia, 

teiden sortumia ja  tiesulkuja pysäyttäen julkisen liikenteen ja vaikuttaen junien 

kulkuun. 

Hårda skyfall i mellersta Sverige – se bilderna från översvämmade Gävle (hbl.fi)
Gävle and parts of Dalarna under water after record amounts of rain - Radio Sweden | 
Sveriges Radio

Tulvat Gävlessä 08/2021. 
Kuva: Fredrik Sandberg, AFP

• 12-15.7. Länsi-Saksassa tulvat aiheuttivat laajamittaisia tuhoja infrastruktuurille, kotitalouksille, 

teille, silloille ja rautateille, jättäen n. 200 000 kotitaloutta ilman sähköä, tuhansia ilman 

juomavettä ja johtaen ainakin 171 henkilön kuolemaan ja 764 ihmisen loukkaantumiseen.

• Pelkästään vakuutettujen tuhojen suuruus Nordrhein-Westfalen ja Rheinland-Pfalzin 

osavaltioissa arvioitu nousevan  4-5 miljardiin Euroon. (GDV)

Much power restored in western Germany after floods, 5,800 still cut off | Reuters
Germany floods: 155 still missing as hopes of further rescues fade | Germany | The Guardian
Insured flood losses in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate in the range of 4 to 5 billion 
euros (gdv.de)

Tulvat Länsi-Saksassa 07/2021. 
KUVA: RHEIN-ERFTIN ALUEVIRANOMAISET

https://www.hbl.fi/artikel/harda-skyfall-i-mellersta-sverige-sa-har-ser-det-ut-i-oversvammade-gavle/
https://sverigesradio.se/artikel/gavle-and-dalarna-under-water-after-record-amounts-of-rain
https://www.reuters.com/world/europe/much-power-restored-western-germany-after-floods-5800-still-cut-off-2021-07-27/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/germany-floods-one-hundred-fifty-five-still-missing-hope-further-rescue-fade
https://www.en.gdv.de/en/issues/our-news/insured-flood-losses-in-north-rhine-westphalia-and-rhineland-palatinate-in-the-range-of-4-to-5-billion-euros-69006


C O N F I D E N T I A L

Uuno myrsky, 06/2020. 

• 0.5 miljoonaa m3 kaatunutta puuta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

• 2-3 MEUR vahingot metsänomistajille sekä laajamittaisia sähkökatkoksia.
Suomen metsäkeskus Ylelle: Myrskyt kaatoivat viikon sisään metsää 20 miljoonan euron arvosta | Yle 
Uutiset | yle.fi

"Uuno-myrskyn" metsätuhojen hintalappu nousee miljooniin | Yle Uutiset | yle.fi

Kuva: Milla Holm, YLE
• 1980-2019 sään ääri-ilmiöt ovat aiheuttaneet 446 triljoonan euron kustannukset EEA 

maissa.
• Ilmastonmuutoksen -4 - -18% vaikutus globaaliin GDP:n 2050 mennessä 
Economic losses from climate-related extremes in Europe — European Environment Agency 

(europa.eu)
World economy set to lose up to 18% GDP from climate change if no action taken, reveals Swiss Re 
Institute's stress-test analysis | Swiss Re

Kuva: EEA

https://yle.fi/uutiset/3-11429960
https://yle.fi/uutiset/3-11431284
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20210422-economics-of-climate-change-risks.html


2. Tietopohja riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi
- Tukipalveluita, esimerkkejä ja kokemuksia sopeutumisratkaisuista tarjolla

C O N F I D E N T I A L

Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen 

liittyvät toimijat sitoutuvat laatimaan kestävän 

energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman 

(Sustainable Energy and Climate Action Plan, 

SECAP) 2v kuluessa aloitteeseen liittymisestään.

SECAP:issa määritellään tärkeimmät toimet  

päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. 

Lisäksi tarkastellaan alueelle kohdistuvia 

ilmastonmuutoksen riskejä ja haavoittuvuutta



Esityksen sisältö

C O N F I D E N T I A L

1. Johdanto

2. Tietopohja ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

riittävän hyvä päätöksenteon pohjaksi – uhat 

näköpiirissä ja esimerkkejä realisoituneista riskeistä 

tarpeeksi

3. Ratkaisut ilmastoriskien hallintaan ja hyvän 

sopeutumisen tarjoamat mahdollisuudet 

hyvinvoinnin kehittämiseen kirkastettava

4. Muutama suositus – miten tästä eteenpäin



1 4

3. Ratkaisut ilmastoriskien hallintaan ja hyvän sopeutumisen tarjoamat 
mahdollisuudet hyvinvoinnin kehittämiseen kirkastettava

On taloudellisesti kannattavaa ennakoivasti sopeutua – kansainvälinen tutkimus tästä vahvaa

Lähde: The Global Commission on 

adaptation 2019
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/adapt-our-world
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3. Ratkaisut ilmastoriskien hallintaan ja hyvän sopeutumisen tarjoamat 
mahdollisuudet hyvinvoinnin kehittämiseen kirkastettava

Haasteita päästä julkilausumista ja strategioista toimeen

• Suomi kansainvälinen edelläkävijä sopeutumisstrategian laatimisessa ja meillä on erinomaiset edellytykset 

saada sopeutuminen integroitua mutta ….

• ”Ilmastoriskien hallinta on kuitenkin vielä osin puutteellista. Paneutumalla ja panostamalla enemmän sopeutumistoimien 

suunnitteluun ja toimeenpanoon ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia…

• Keskeisiä kehittämistarpeita ovat tietoisuuden lisääminen sää- ja ilmastoriskeistä ja sopeutumismahdollisuuksista, 

sopeutumiseen liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä koordinaation varmistaminen………. Lisäksi tulisi kehittää 

toimialakohtaista ohjausta sekä työkaluja ja opastusta, joilla erityisesti alueelliset ja paikalliset toimijat voivat omatoim isesti 

vahvistaa sopeutumiskykyään.   ”

Lähde: Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi, Kirsi Mäkinen, Jaana Sorvali, Anna Lip sanen ja Mikael Hildén. 

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:11

• Miten asiat viedään käytäntöön kaupungeissa ja kunnissa ?

• Osaammeko tehdä päätöksiä, jotka huomioivat ilmastonmuutoksen riskit

• Osaammeko integroida johtamiseen ja tavoitteenasetantaan tärkeimmät sopeutumistoimet

• Onko sopeutumistoimet resursoitu siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa 

• Onko niihin tarvittava osaaminen, kannustimet kohdillaan ja mahdollistettu yli siilojen toimiminen
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5. Muutama suositus – miten tästä eteenpäin

• Hyödynnetään olemassa olevaa erinomaista tietopohjaa Suomessa

• Ilmastonmuutoksen hillinnän suunnitelmia ei tehokasta laatia erikseen, ensin hillintää sitten sopeutumista –

jos näin päässyt käymään jatkossa hyvä tunnistaa synergiat ja  yhdistää prosessit ja toimeenpanijat

• Sopeutumisen kustannustehokkaimmat ratkaisut voivat tarjota tärkeitä synergioita

• Kestävän maankäytön ratkaisuihin, jotka sitovat hiiltä ja pidättävät vettä ja/tai helpottavat lämpösaarekkeiden tuskaa

• Hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen kunnissa, esimerkiksi fiksujen digitaalisten ratkaisujen kautta vähennetään 

erityisesti vanhemman väestön liukastumisia, vähennetään vesihuollon riskejä, luodaan viheralueita joilla todennettuja 

terveysvaikutuksia

• Kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen, joka heijastuu myös investointien rahoitusratkaisuihin. Paine 

varmistaa että investoinnit, hankinnat, kokonaisuudessaan budjetointi ovat kestävän kehityksen mukaisia kasvaa nopeasti 

(tähän mm. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia luo painetta, eli vaikuttaa jatkossa rahoituksen hintaan ja 

saatavuuteen).

• Onnistuminen edellyttää ilmastoriskin  oivaltamista osana muita riskejä  – harvoin vastuullisimmat ja 

kokonaisuuden kannalta optimaalisimmat toimenpiteet syntyvät pelkästään ilmastoriskiä tarkastellen




