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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen?

Ihmisen ja luonnonjärjestelmien kykyä toimia vallitsevassa 

ilmastossa ja varautua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin

• Sopeutuminen vähentää altistumista ja haavoittuvuutta (herkkyyttä) 

ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

• Sopeutumisen avulla pyritään ehkäisemään tai lieventämään 

muutoksesta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja hyötymään 

myönteisistä seurauksista.

• Varautuminen = sään ääri-ilmiöihin ja lyhyen aikavälin muutoksiin varautuminen (~riskien 

hallintaa, ilmastoturvallisuutta)

• Sopeutuminen = pidemmän aikavälin (-2050, -2100) ilmaston lämpenemiseen sopeutuminen 

(~ myös tulevaisuuden sopeutumiskyvyn vahvistamista)



Suomen ilmasto on 
muutoksessa



Tulevaisuudessa ilmasto muuttuu 
edelleen

• Suomen ilmasto on lämpimämpi ja märempi

• Helteet ja rankkasateet lisääntyvät

• Ilmasto on entistä ennakoimattomampi

• Muutoksen nopeus voi olla arvioitua suurempi

• Muutoksen suuruus riippuu globaalien hillintätoimien tehokkuudesta

• Ilmastonmuutos pääkaupunkiseudulla raportti: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/170155

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/170155


Kuva: Yle

Keskilämpötila nousee 2 - 6° vuosisadan loppuun mennessä  



Kuva: Philipp Schmidt-Thome

Hellepäivien määrä voi 3-4 –kertaistua
ennen vuosisadan loppua

Näyhä 2007



Lämpösaarekeilmiön vuoksi kaupungissa on 
kuumempaa kuin ympäröivällä maaseudulla

Drebs 2011



Sademäärät kasvavat 8 – 20 % vuosisadan loppuun 

mennessä



Kaupunkien erityispiirteitä

• Paljon vettä läpäisemätöntä pintaa

• Tiheästi rakennettuja, rakennusmassa suurta

• Vähän kasvipeitteistä alaa, metsäisiä alueita, puita

• Kallista infrastruktuuria, paljon maan alla => vahingot voivat olla 

suuria

• Paljon ihmisiä, myös haavoittuvia ryhmiä

• Mutta myös paljon resursseja, osaamista, ratkaisuja



Miten puut (ja 
kasvillisuus) auttavat 
sopeutumaan 
lämpenevään 
kaupunki-ilmastoon? 



Puut pidättävät vettä:

lehtipuut jopa 2 700 l/v 

isot havupuut 15 000 l/v 

Haihdutus myös viilentää ilmaa

Lehtipuut kuten koivu voivat

haihduttaa kesäpäivänä 500 l vettä

Puut ovat osa vedenkiertoa

ja sadevesien hallintaa

Vedenkierto:

Puut haihduttavat, 

ylläpitävät maaperän 

vedenläpäisevyyttä,

pidättävät vettä latvuksiinsa

Sadevesien hallinta:

Puut parantavat vesien suotautumista,

vähentävät pintavaluntaa, 

hyödyntävät sadeveden ravinteita,

puhdistavat vettä ja maata juuristonsa avulla,

haihduttavat vettä

Puut ovat hiilinieluja ja varastoja,

tuottavat happea, 

tarjoavat elinympäristöjä monille lajeille

Puut puhdistavat ilmaa, 

tarjoavat suojaa ja varjostusta,

parantavat ääniympäristöä

lisäävät viihtyisyyttä



Asfalttipihoista puutarhoihin – tulevaisuudessa asutaan viherkortteleissa5



Asfalttipihoista puutarhoihin – tulevaisuudessa asutaan viherkortteleissa6



Kiitos!


