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ELASTINEN-työpajaraportti
Johdanto
ELASTINEN-hanke järjesti työpajan sää- ja ilmastoriskien hallinnasta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä
sää- ja ilmastotiedon lähteistä keskiviikkona 27.1.2016 Ilmatieteen laitoksessa Helsingissä. Tämän raportin
ensimmäinen osa tiivistää koko päivän työskentelyn kuuden keskeisen teeman avulla, jotka nousivat esiin päivän
aikana käydyissä keskusteluissa ja ryhmätöissä. Toinen osa tiivistää erikseen jokaisen työpajaosuuden
työskentelyn ja keskeisimmät tuotokset.

Tiivistelmä
ELASTINEN-hankkeen työpajassa tarkasteltiin erityisesti sää- ja ilmastoriskien hallintaa yksityisen ja julkisen
sektorin organisaatioissa sekä alueellista haavoittuvuutta. Tärkeässä osassa työpajassa olivat myös erilaiset sääja ilmastotiedon lähteet: sää- ja tulvavaroitukset, tulvariskikartat, vuodenaikaisennusteet ja Ilmasto-opas.fisivusto. Työpajaan osallistui asiantuntijoita monelta eri toimialalta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta (ks.
Lista osallistujista).
Työpajan avasi ja ELASTINEN-tutkimushankkeen esitteli hankkeen projektipäällikkö Hilppa Gregow, joka
toimii Ilmatieteen laitoksen Ilmastokeskuksen yksikönpäällikkönä. Avauksen jälkeen asiantuntijat jakautuivat
oman mielenkiintonsa mukaisesti kahteen ryhmään, joista toisessa painopiste oli organisaatioiden
riskienhallinnassa ja toisessa alueellisessa riskitarkastelussa. Yhteisessä yhteenvetokeskustelussa ideoitiin uusia
asioita, joita riskienhallinnassa pitäisi tehdä, ja toisaalta asioita, joiden tekeminen tulisi lopettaa tai joita tulisi
tehdä nykyistä vähemmän tai enemmän. Iltapäivällä osallistujat kiersivät pienryhmissä neljä työpistettä, joissa
kussakin keskityttiin yhteen sää- ja ilmastotiedon lähteeseen tai työkaluun ja niiden kehitysmahdollisuuksiin.
Loppukeskustelussa tiivistettiin työpisteissä esiin tulleet kehitysehdotukset ja summattiin päivän anti.
Päivän aikana nousi esiin kuusi merkittävää teemaa:








Viestinnän kehittäminen
Ennusteiden ja varoitusten kytkentä toimintaan
Toimialakohtainen näkökulma
Verkottuminen
Liiketoiminnan mahdollisuudet
Alueellinen sopeutuminen
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Teema 1: Viestinnän kehittäminen
Tietoa säästä ja ilmastosta on tarjolla paljon, mutta yksittäisellä toimijalla ei useinkaan ole aikaa perehtyä tietoon
perusteellisesti. Toimija tarvitsee lähes valmiiksi pureskellun ja täsmällisen tiedon oikealla hetkellä. Kuitenkin
meteorologisia yksityiskohtia etenkin säävaroituksissa tulisi olla vähemmän ja tietoja mahdollisista vaikutuksista
enemmän.
Vaikka riskienhallinnan tai kuntahallinnon asiantuntija tarvitseekin täsmällistä tietoa, myös yleistä tietoisuutta
säästä, ilmastosta ja niiden vaikutuksista tulisi lisätä. Globaalille tiedolle ja kansainvälisille näkökulmille on
myös tarvetta, mutta sen löytäminen on usein haasteellista. Sää- ja ilmastoasioista viestimistä piristäisi, jos
asioista kerrottaisiin tarinoina, käytännönläheisesti ja visualisointien avulla. Viestinnässä tulisi nostaa erityisesti
esiin ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet ja hyödyt eikä keskittyä uhkakuviin, kansalaisten
syyllistämiseen tai ilmiön kyseenalaistamiseen. Sään ja ilmaston kotimaisista ja maailmanlaajuisista
vaikutuksista kaivataan konkreettisia ja selkeitä kuvauksia ja keskeisimpien vaikutusten tunnistamista. Kun
vaikutusten kärkiteemat ovat toimijoilla tiedossa, niihin liittyvien riskien hallintaan on helpompi tarttua.
Tiedonvälityskanavana Ilmasto-opas.fi-sivustoa voitaisiin kehittää ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien ja
niiden hallinnan näkökulmasta: ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia voitaisiin käsitellä enemmän, ja
työkaluiksi toivottiin muun muassa riskilaskureita. Lisäksi äärisää- ja tuhoennusteet, tulvakartat yms. ovat
teemoja, joita voitaisiin käsitellä yhä enemmän kulloiseenkin aihepiiriin parhaiten sopivassa verkkopalvelussa.
Vaikeasti havaittavien hyyde-, jääpato- ja hulevesitulvien varoituksista keskusteltaessa nousi esiin mahdollisuus
havaintojen joukkoistamiseen eli keräämiseen kansalaisilta lisää havaintoja tulvista ja vaikutuksista jonkin
verkkopalvelun kautta. Riskeihin ja varoituksiin liittyvän tiedon välittämisessä tulisi myös selvittää
mahdollisuutta kehittää kansalaisille avoin varoituspalvelu sekä hyödyntää Twitteriä, WhatsAppia ja muita
sosiaalisen median kanavia.

Teema 2: Ennusteiden ja varoitusten kytkentä toimintaan
Sää- ja ilmastoennusteiden toivotaan kehittyvän tarkemmiksi, jotta tiedon loppukäyttäjä voisi helposti tulkita
niiden merkityksen omalle toiminnalleen. Ennusteen käyttäjät voisivat hyödyntää esimerkiksi
todennäköisyyksien ja toistuvuusaikojen analyysejä eri sääilmiöille ja toimialoille. Säävaroitusten tulisi olla
paikallisesti ja ajallisesti tarkempia sekä ymmärrettävämpiä. Samoin tietoa poikkeuksellisista sääilmiöistä ja
niiden alkamisajasta, kestosta, vaikutusalueesta sekä vaikutuksista ja seurauksista toivotaan helpommin
saataville. Lisäksi koettiin tärkeäksi, että ennusteen tuottajat kertovat epävarmuuksista ja ennusteen
muuttumisesta. Päätöksenteon tueksi asiantuntijoille olisi hyödyllinen esimerkiksi kattava
tiedonkeruujärjestelmä, johon olisi tärkeää sisällyttää ennuste- ja varoitustiedot.
Vuodenaikaisennusteiden toimivuutta ja mahdollisia hyötyjä eri toimialoilla tulisi tarkastella, jotta ennusteet
pystyttäisiin räätälöimään kunkin toimialan tarpeita vastaaviksi. Sää- ja ilmastoennusteiden osuvuus on
parantunut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Ennustettavuuden kehitys tulee jatkumaan myös
tulevina vuosina ja yhdistettynä viestinnän murrokseen uudentyyppiset ennustepalvelut tulevat mahdollisiksi.
Näiden uusien ennuste- ja varoituspalveluiden kehitykseen tarvitaan kehittäjien ja loppukäyttäjien tiivistä
yhteistyötä. Yleisesti ottaen käyttäjien toiveissa tarkemmat ennusteet linkittyvät vahvasti viestinnän
kehittämiseen ja tiedon tarkkuuden, käytettävyyden sekä ymmärrettävyyden parantamiseen. Jotta
tutkimuslaitokset voivat tehdä kattavampia ennusteita, jotka myös vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita,
tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Yksi yhteistyön muoto voi olla erilaiset
verkostot.
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Teema 3: Toimialakohtainen näkökulma
Työpajassa kävi ilmi, että sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tarkat tietotarpeet ovat usein hyvin toimialakohtaisia.
Eri aloilla tarvitaan erityyppistä tietoa ja työkaluja. Toimialatasolla riskeistä ja riskitasoista pitäisi
kommunikoida tarkemmin esimerkiksi kehittämällä riskeihin, kuten metsäpalovaaraan, porrastusasteikko
nykyisen päälle-pois -varoituksen sijaan. Tehokkaamman riskienhallinnan saavuttamiseksi sääennusteita tulisi
jalostaa niin, että mahdolliset vaikutukset yhteiskuntaan ja infrastruktuuriin näkyisivät niistä. Esimerkiksi
myrskyvaroitusta antaessa voisi siihen liittää lisäksi varoitusalueen asukasmäärän tai vastaavia altistumista ja
haavoittuvuutta kuvaavia indikaattoreita, jotta vaikutuksia ja seurauksia olisi helpompi arvioida. Sama pätee
ennusteiden jalostamiseen toimialakohtaisesti. Toimialakohtaisessa toiminnassakin tärkeää on tiedon
tulkitsemisen helppous – eli viestinnän kehittäminen.
Asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä toimialajärjestöjen ja tiedon tuottajien välillä.

Teema 4: Verkottuminen
Kuten jo ELASTINEN-hankkeen verkkokyselyn vastausten perusteella ilmeni, oman organisaation ulkopuoliset
asiantuntijat koetaan sää- ja ilmastoasioissa tärkeiksi tiedonlähteiksi. Verkostoilla ja vertaistiedolla on iso
merkitys sää- ja ilmastotiedon omaksumisessa. Ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa tulisi tehostaa pysyvää
(ei projektiluontoista) tiedonvaihtoa tutkimuslaitosten, yritysten ja viranomaisten välillä. Verkostot voivat olla
monenlaisia: tieteellisen näkemyksen ja käytännön vaikutuksiin liittyvän tiedon yhdistämiseen tähtääviä,
konkreettisten riskienhallintakeinojen kehittämistä pohtivia tai vaikka tiedon, käytäntöjen ja kokemusten
jakamiseen keskittyviä. Ne voivat myös olla fyysisiä tai virtuaalisia. Tarvetta on sekä eri aloja yhdistäville että
toimialojen sisäisille verkostoille.
Verkottuminen liittyy myös viestinnän kehittämiseen, sillä yhtenä näkökulmana nousi toimialajärjestöjen ja
tiedon tuottajien välisen yhteistyön parantaminen. Toimialajärjestöt tuntevat toimijoidensa tietotarpeet ja
resurssit omaksua uutta tietoa, joten he voisivat toimia linkkinä tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien välillä.
Vastuu kuntien sopeutumiseen liittyvän tiedon tuottamisesta voisi edelleen olla ympäristösektorilla, vaikka
riskienhallinta onkin hajautettu eri toimijoille. Erilaisten vaikutustyökalujen tuottaminen vaatii toimenpiteitä niin
yksityisiltä kuin julkisiltakin tahoilta.
Ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet kunnissa ja meneillään olevat yhteiskunnan rakennemuutokset puoltavat
alueellisten verkostojen kehittämistä, mutta tehtävään tarvitaan ”veturi”.

Teema 5: Liiketoiminnan mahdollisuudet
Vankasti negatiivinen suhtautuminen sää- ja ilmastoriskeihin hautaa alleen monet mahdollisuudet, joita riskien
hallintaan sekä muuttuvaan ilmastoon voi liittyä. Työpajassa nousi vahvasti esiin, että sää- ja ilmastoriskien
hallintaan liittyvien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen on eritoten liiketoimintamahdollisuus, johon tulisi
tarttua hanakasti, sillä tällaisten tuotteiden markkinat eivät rajoitu vain Suomeen. Perinteisesti sää- ja
ilmastoriskien on nähty luovan liiketoimintaa yksityiselle sektorille, mutta nyt ajattelu on leviämässä myös
julkiselle sektorille. Sopivalla sääntelyllä julkinen sektori voisi synnyttää edelläkävijämarkkinoita.
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Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa oman alueensa elinkeinopohjaan ovat rajalliset, mutta ilmastonmuutoksen
luomat mahdollisuudet liiketoimintaan voitaisiin huomioida paremmin kilpailutuksissa, jotka lisääntyvät
palveluiden ulkoistamisen myötä.

Teema 6: Alueellinen sopeutuminen
Kuntien riskienhallintaan liittyvät velvoitteet koskevat etupäässä kuntalaisten hyvinvoinnin varmistamista ja
kestävän kehityksen tavoitteita. Työpajassa nähtiin, että tarve ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseen
lähtee yleensä hallinnon ylätasoilta eikä kunnilta tai kuntalaisilta itseltään. Poikkeukselliset sääolot toimivat
tässä suhteessa herättelijöinä. Niiden kautta voidaan myös tarkastella alueellista haavoittuvuutta ja erilaisten
ilmastoriskien painoarvoa.
Kuntien toimintaympäristöt ja sitä kautta herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille vaihtelevat suuresti, samoin
kuin resurssit ilmastonmuutoksen riskien arvioimiseen ja niihin varautumiseen. Riskienhallintaan ei täten ole
olemassa kaikille sopivaa mallia, vaikka erilaisia indikaattoreihin pohjautuvia malleja onkin maailmalla
kehitelty. Riskienhallinnan haasteet puoltaisivat alueellisen tason yhteistyötä.
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Työskentelyn kuvaus ja työpajan tuotokset
Riskienhallinta organisaatioissa
Tuomas Raivio (Gaia Consulting Oy) & Atte Harjanne (Ilmatieteen laitos)

Organisaatiokyselyn ja sen tulosten esittely
Atte Harjanne (IL) ja Tuomas Raivio (Gaia) esittelivät ELASTINEN-organisaatiokyselyn tuloksia. IL:n osuus
kuvasi kyselyn taustaa ja erityisesti tiedonlähteisiin liittyviä tuloksia, Gaian keskittyessä perkaamaan vastausten
eroja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tuloksia selkeästi kiistäviä tai kritisoivia puheenvuoroja ei kuultu, vaan
keskustelussa nousi esiin useita täydentäviä ja selittäviä näkökulmia: keskeisinä teemoina aikajänteet ja vastuut.
Sää- ja ilmastoriskit jakaantuvat koko aikaskaalaan operatiivisista riskeistä strategisiin riskeihin ja samalla niiden
hallinta kuuluu monelle tasolla projektipäälliköistä aina hallitukseen asti. Julkisen ja yksityisen sektorin erottaa
myös aikajänne, sillä yrityksissä painottuu lyhyemmän aikajänteen suunnittelu erityisesti operatiivisissa asioissa.
Myös vastuu on toimijoilla erilainen: viranomaisilla on selkeä ja laaja vastuu huolehtia tehtävistään, kun taas
yrityksillä on omat tavoitteensa ja tehtävänsä, joita ohjaa asiakaskäyttäytyminen. Vastuu sää- ja ilmastoriskien
hallinnasta on hajautunut eri työntekijöille niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissakin.
Yritysten näkökulmasta mahdollisuudet korostuvat suhteessa uhkiin. Mahdollisuuksien ajattelu on rantautumassa
myös julkiselle puolelle. Erityisen tärkeä mekanismi ovat säännösmuutokset ja niistä mahdollisesti syntyvät
edelläkävijä- ja referenssimarkkinat. Yritysten kansainväliset kytkökset ovat usein julkista puolta kiinteämpiä,
joten muutokset ja vaikutukset ulkomailla koetaan yrityksissä tärkeämpänä kuin julkisella puolella.
Tiedonlähteisiin liittyen huomautettiin, että usein olisi tarvetta globaalille tiedolle, mutta sen löytäminen on
vaikeaa.

Sää‐ ja riskienhallinnan esteet ja keinot
Aamupäivän ryhmätyöosuudessa kolme ryhmää pohtivat sää- ja ilmastonriskien hallintaan liittyviä esteitä ja
ratkaisuja omien organisaatioidensa näkökulmasta. Esteinä nousivat esiin erityisesti, ettei uhkia ole tunnistettu
tai uhkien tunnistaminen on puutteellista. Lisäksi käytössä olevan tiedon epävarmuutta ei välttämättä osata
käsitellä toimintamalleja rakennettaessa. Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ei myöskään aina pidetä
uskottavina, niistä ei ole tarpeeksi tietoa tai sitten ne jäävät muiden, nopeammin käsillä olevien ongelmien alle.
Tarjolla oleva tieto ei usein ole riittävän ymmärrettävää tai tarkkaa tai edes saatavilla. Tiedon tuottamisen ja
käyttämisen toimintamallit ontuvat ja maksaja puuttuu.
Riskeihin liittyvä tieto olisi syytä jalostaa ymmärrettävämmäksi eri toimialoja ajatellen. Lisäksi tietoa pitäisi
jakaa enemmän eri toimijoiden kesken. Yhteistyön tehostamiseksi olisi mahdollista rakentaa sekä fyysisiä että
virtuaalisia toimialakohtaisia asiantuntijoiden ja osallisten yhteistyöverkostoja.
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Sinisen meren sessio
(alueellisen sopeutumisen ryhmä liittyi mukaan puolivälissä)
Sinisen meren osiossa osallistujia ohjeistettiin keksimään neljänkaltaisia ajatuksia: Mitä kokonaan uutta pitäisi
tehdä? Mikä pitäisi lopettaa? Mitä pitäisi tehdä enemmän? Mitä vähemmän? Vastauksia tuli runsaasti ja ne
heijastelivat suurelta osin aiempaa keskustelua, mutta mukana oli myös yksittäisiä konkreettisia ehdotuksia.
Uusina asioina toivottiin mm. toimialakohtaisia tulkintoja ja ennusteita, erilaisia uusia yhteistyörakenteita sekä
sää- ja ilmastoriskien huomioimista johtamisessa ja resursoinnissa. Samat kannat toistuivat myös kysyttäessä
mitä pitäisi tehdä nykyistä enemmän: useimmat osallistujat halusivat yhteistyötä, tiedonjakoa ja paremmin
jalostettuja tietotuotteita. Kokonaan pois haluttiin hyödyttömäksi koettuja näkökulmia keskusteluun, kuten
ilmastonmuutoksesta valittaminen, syyllistäminen, pelottelu ja vähättely. Vaikuttaisi siltä, että keskustelua
halutaan suunnata ratkaisukeskeiseksi ja asiapohjaiseksi. Vastaavasti vähemmän haluttiin vaikeasti tulkittavaa tai
spekulatiivista tietoa. Myös lyhytjänteistä ja projektiluontoista tekemistä haluttiin vähentää, ja siirtää enemmän
painoa jatkuvaan toimintaan ja tulosten hyödyntämiseen.

Alueellinen riskitarkastelu
Simo Haanpää, Alexandra Jurgilevich, Aleksi Räsänen (Helsingin Yliopisto)
Alueellisia riskitarkasteluja käsitelleessä osiossa todettiin, että kuntien resurssit ilmastotyöhön vaihtelevat.
Ilmastotyö on pitkälti ylhäältä ohjattua ja tarve ilmastonmuutoksen huomioimiseen lähtee harvoin asukkaista ja
kunnan omista haavoittuvuuksista, mikä voi entisestään vähentää intoa siihen. Sopeutumistyötä tehdään
pääasiassa ympäristösektorilla, mikä voi vähentää strategioiden vaikuttavuutta kuntien tehtäväkentän ollessa
huomattavan laaja ja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnan ollessa hajautunut usealle sektorille.
Ratkaisuna tähän voisi olla strategiatyön ohjaaminen vahvemmin siihen suuntaan, että työssä tunnistetaan vain
riskienhallinnan kannalta kaikkein kriittisimmät tehtävät, erityisesti kuntalaisten henkeen ja terveyteen liittyen.
Samalla strategioissa olisi vahvistettava sektorirajat ylittävää otetta, vaikka vastuu strategian laadinnasta jäisikin
ympäristösektorin harteille. Rajalliset resurssit puoltaisivat myös sopeutumiskysymysten tarkastelua laajemmalla
aluetasolla.
Ilmastoriskien hallintaan ei ole olemassa yhtä, kaikille kunnille sopivaa mallia, vaan kunnan toiminnan
jatkuvuuden mahdollisuuksia on tarkasteltava suhteessa kunkin kunnan toimintaympäristöön ja
ilmastonmuutoksen sille aiheuttamiin vaikutuksiin. Osallistujat näkivät, että saatavilla oleva ilmastotieto on yhä
hyvin teknistä ja siitä puuttuu konkretia, yksinkertaisimmillaan tieto erilaisten sääilmiöiden vaikutuksista.
Ilmastotiedotuksen ensisijainen tavoite tulisikin olla ymmärryksen aikaansaaminen. Poikkeusolot ovat tässä
suhteessa tärkeitä herättelijöitä, mutta kokemusperäistä tietoa niistä ei useinkaan kerätä systemaattisesti. Myös
potentiaalisten vaikutusten tunnistaminen on vaikeaa, jos tietoa poikkeusoloista ei ole.
Työpajassa osallistujat pohtivat myös kunnan ketteryyttä toimijana ja niiden mahdollisuuksia hyödyntää
ilmastonmuutoksen positiivisia vaikutuksia, etenkin yritystoiminnan näkökulmasta. Kuntien mahdollisuudet
vaikuttaa alueensa elinkeinopolitiikkaan todettiin rajallisiksi. Sen sijaan luonteva keino tuoda
ilmastonäkökulmaa yritystoimintaan olisi huomioida se kunnan järjestämissä kilpailutuksissa. Kuntien
palvelutuotannon muuttuminen lisää tämän keinon vaikuttavuutta, samaan aikaan kun se vaikuttaa
riskienhallinnan vastuunjakoon ja riskien hallintaan.
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Vuodenaikaisennusteet
Otto Hyvärinen & Hilppa Gregow (Ilmatieteen laitos)
Vuodenaikaisennusteisiin kuuluu aina epävarmuutta, ja ne ovat aina todennäköisyysennusteita. Siksi oli
ilahduttavaa, että kaikki osallistujat olivat valmiita käsittelemään todennäköisyyksiä. Käyttäjälle on tärkeää, että
ennuste on ajan tasalla, minkä vuoksi ennuste tulee päivittää riittävän usein. Vuodenaikaisennusteissa tämä voisi
tarkoittaa uutta ennustetta päivittäin tai viikoittain. Vaikka ennuste ei muuttuisi ratkaisevasti, on usein
hyödyllistä tietää, että ennuste on pysynyt samana.
Vuodenaikaisennusteiden käyttö ja sitä kautta niiden käyttökelpoisuus riippuu hyvin paljon toimialasta, ja siksi
tarvitaan alakohtaista tutkimusta ja tuotekehitystä, jossa keskitytään toimialalle tärkeiden suureiden tai suureiden
yhdistelmien ennustamiseen. Kaikilla toimijoilla on tarve saada mahdollisimman pienen aluetason ennusteita.
Vaikka suurin osa osallistujista oli kiinnostunut Suomen alueesta, myös tieto lähialueista ja koko maapallosta on
hyödyllistä joillekin. Vuodenaikaisennusteista toivottiin apua poikkeuksellisiin tilanteisiin ja ääri-ilmiöihin
varautumiseen. Vuodenaikaisennusteessa voidaan siksi antaa ”ennakkovaroitus” hyvinkin epävarmasta
tilanteesta, kunhan ennustetta ja todennäköisyyttä päivitetään säännöllisesti. Alivarautumisesta eli tilanteesta,
jossa tapahtuneeseen ilmiöön ei ole lainkaan varauduttu, voi syntyä moninkertaisesti kustannuksia.
Ylivarautumisesta eli tilanteesta, jossa varauduttiin turhaan, voi tulla varautumiskustannuksia (ainakin työaikaa
menee hukkaan). Haaste on löytää näiden tasapaino.
Esimerkkikeskustelu matkailu-alaan liittyen: talvisesongin kannalta tiedot loka-marras-joulukuun lumisuudesta
varsinkin maan etelä- ja keskiosassa olisivat erityisen kiinnostuksen kohde. Jos tietoa keliolosuhteista ja
vaihtelusta olisi ajantasaisesti aina 30 vrk:n ajalta saatavilla, voitaisiin yrittää välttää turhaa lumettamista ja
välttyä sekä ylimääräisiltä kustannuksilta että liian optimistiselta mainonnalta.
Esimerkkikeskustelu metsäsektoriin liittyen: kesäaikainen korjuu voidaan päättää toteuttaa tai jättää
toteuttamatta, jos oleellista tietoa kylmyydestä ja märkyydestä tai kuivuudesta ja kuumuudesta olisi saatavilla.
Jos hellevaroituksia ja helteen vaikutusvaroituksia olisi, voitaisiin tarvittaessa lähteä keruuhommiin ja pienentää
samalla metsäpaloriskiä (saadaan palava biopolttoaines talteen ajoissa). Ja jos esimerkiksi kesä on märkä ja
mutta kesällä ennustetaan myös talven olevan, voitaisiin mahdollisesti yrittää ajoittaa korjuu sellaiseen kuivaan
aikaan, jolloin maa on kantavimmillaan myös kesän ja talven välissä (sillä oletuksella, että syksystä ennustetaan
hyvin kuivaa). Metsäsektori on joustava. Suunnitelmia voidaan muuttaa myös seuraavaa kuukautta varten, joten
ennusteet voisivat olla tarkennettuina 1 kk:n päähän ja karkeampina 6–12 kk:n päähän. Riittäisi, että
todennäköisyys olisi yli 50 %, jotta toimenpiteitä harkittaisiin.
Esimerkkikeskustelu maatalouteen liittyen: osa malleista pystyy ennustamaan erityisen luotettavasti
pitkäkestoista viileyttä ja sateisuutta Pohjois-Euroopassa Suomi mukaan lukien. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää
maataloudessa ja valikoida viljalajikkeita riittävän ajoissa. Se, että valitaan normaalin kesän lajike sateiseen
kesään, on tappiollisempaa kuin se, että valitaan kylmän ja sateisen kestävä lajike normaaliin kesään.
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Säävaroitukset
Antti Kokko (Ilmatieteen laitos)
Ilmatieteen laitoksen nykyisistä säävaroituksista pidettiin hyvinä etenkin Luova-tiedotteita ja -palvelua.
Säävaroitusten toivottiin kehittyvän paikallisesti ja ajallisesti tarkemmiksi sekä ymmärrettävämmiksi – 20 mm:n
vesisade tunnissa ei välttämättä kerro monille paljoakaan. Tietoa olisi myös hyvä saada sekä ennustetuista että
toteutuneista vaarallisen sään vaikutuksista. Toisaalta pohdittiin varoitusten määrää – joitain varoituksia ei
koettu kovin mielekkäiksi, tai varoituskynnyksiä pidettiin turhan alhaisina. Eräs osallistuja toivoi
metsäpalovaroitukseen porrastettua asteikkoa nykyisen päälle-pois -varoituksen sijaan.
Hyvä säävaroitus on työpajan osallistujien mielestä paitsi ajallisesti ja paikallisesti tarkka, niin myös selkeä,
ymmärrettävä ja kansantajuinen; ilmeisesti ainakin osa Luova-tiedotteiden piirissä olevista asiakkaista kokee,
että tiedotteissa on liikaa meteorologista jargonia. Kaivattiin konkretiaa nimenomaan sään vaikutusten kautta.
Varoituspalveluissa asiakkaan tai kansalaisen kannalta oleellista on se, mitä sää itse asiassa aiheuttaa eikä
niinkään se, mikä sääilmiö on kyseessä. Tähän liittyen kaivattiin myös toimijakohtaisesti räätälöityjä
säävaroituksia.
Meteorologista tulkintaa tulisi siis tehdä entistä enemmän varoituksien laadintapäässä ja jättää vähemmän
tulkintaa loppukäyttäjälle. Hyväksi koetuksi käytännönläheisyyttä lisääväksi keinoksi mainittiin rinnastaa
ennustetun myrskyn voimakkuus hiljattaiseen, vielä useimmilla muistissa olevaan myrskyyn.
Hyvänä välityskanavana pidettiin kansalaisten näkökulmasta tv-uutisia, mutta lisäksi kaivattiin älypuhelinten
mahdollistamia kohdennettuja tekstiviesti- tai esimerkiksi WhatsApp-varoituspalveluja. Toisaalta hyvin
tavoittavana välityskanavana pidettiin myös radiota. Päädyttiin jopa kummastelemaan, miksei säävaroituksia
lueta radiossa nykyisten liikennetiedotteiden tapaan.
Työpajaan osallistuneiden mielestä vaikutusvaroitusten laadinnassa voisi hyödyntää mm. seuraavia vaikutuksia
ja tietolähteitä: liukkaus ja luunmurtumat, myrskyt – puunkorjuukaluston käyttöaste, pelastusalan hälytykset ja
alueellinen jakauma (käytössä reaaliajassa Turvallisuussääpäivystyksessä), sade-ennusteet prosessivesien
käsittelyssä sekä rankkasateiden osalta vaikutukset maataloudelle (satovaikutukset) ja vesilaitosten raakaveden
likaantuminen. Mahdollisiksi tietolähteiksi mainittiin mm. vakuutusala, sähkökatkokartat, vesihuoltolaitosten
tietokanta VEETI, kuntien raportit sekä kansalaisten havainnot ja kuvat.

Ilmasto-opas.fi
Kirjoittanut: Juha A. Karhu ja Sanna Luhtala (Ilmatieteen laitos)
Ilmasto-opas.fi-työpisteellä kerättiin tieto- ja verkkotyökalutarpeita liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja
niiden hallintaan. Asiateemoina nousivat vahvimmin esiin skenaariot ja vaikutukset, äärisää- ja tuhoennusteet,
rankkasateet, myrskyt, tulvat, paikallisuus ja lämpösaareke. Verkkotyökalutarpeista keskeisimpinä mainittiin
varoitusjärjestelmät eri riskeistä, arkisto äärisään seurauksista, hulevesikarttoja, riskienhallinnan työkalu ja
riskilaskuri.
Moniin työpajassa esiin nousseisiin tarpeisiin vastaisi esimerkiksi selkeä vaikutusketjuja visualisoiva
interaktiivinen työkalu, joka yhdellä silmäyksellä välittäisi ilmastossa tapahtuvien muutosten tärkeimmät
vaikutukset ja varautumistoimet eri sektoreilla eri skenaarioissa. Lisäksi Ilmasto-oppaalta toivottiin parempaa
soveltuvuutta mobiilikäyttöön, koosteita, valmiita materiaaleja esityksiin ja parempia latausominaisuuksia.
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Näiden toteutus edellyttää toimia mm. seuraavilta tahoilta: Ilmatieteen laitos (SÄT, IKE), SYKE ja Luke sekä
yhteistyötä mm. pelastustoimen, vakuutusyhtiöiden, maakuntien ja kuntien kanssa.

Tulvavaroitukset
Kirjoittanut: Antti Parjanne & Juho Jakkila (Suomen ympäristökeskus SYKE)
Osiossa esiteltiin ympäristöhallinnon tulvavaroitus -karttatyökalua (http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet),
joka sisältää tulvavaroitukset, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet sekä tulvakarttoja tärkeimmille riskikohteille.
Osallistujilta toivottiin erityisesti ideoita varoitusten ja tulvakarttojen kehittämiseksi ilmastonmuutoksen myötä
todennäköisesti lisääntyville hyyde- ja hulevesitulville. Lisäksi pohdittiin kehitystarpeita lyhyen ja pitkän
aikavälin ennakointiin sekä parhaita tiedonvälitysmenetelmiä.
Hyyde-, jääpato- ja hulevesitulvavaroitusten kehittämiseksi sekä riskikohteiden kartoittamisen tueksi ehdotettiin,
että tietoa/havaintoja kerättäisiin kansalaisilta (joukkoistaminen), mistä on hyviä kokemuksia esimerkiksi
sinilevähavaintojen osalta. Myös tiivis yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää. Tapahtuneiden tulvatilanteiden
tallentamista tulvatietojärjestelmään pyritään edistämään tulvariskien arvioinnin yhteydessä vuoteen 2018
mennessä. Mahdollisuutta kerätä hyyde- ja jääpatohavaintoja kansalaisilta on selvitetty SYKEn
jokijäähankkeessa. Hyydetulvien osalta toivottiin hyyderiskikohteiden ennakoivaa esittämistä kartalla sekä
nettikameroita tärkeimpiin tulvariskikohteisiin. Lisäksi tulvavaroitussivuille lisätään toivotusti linkkejä muiden
maiden palveluihin.
Koettiin tärkeäksi, että tulvavaroitusten ja -karttojen operatiivista toimintaa kehitetään ja että niitä hyödynnetään
pitkän aikavälin varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden. Hiljattain valmistuneet tulvakartat
ja tulvariskien hallintasuunnitelmat tukevat pitkän aikavälin varautumista, esimerkiksi kaavoitusta. Lisäksi
toivottiin erityisesti ilmastoskenaarioanalyysiä rankkasateiden vaikutuksesta hulevesitulviin. Tämä otetaan
huomioon tulvariskien ja niiden todennäköisyyden arvioinnissa sekä tulvakarttojen päivityksessä, jotka
toteutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
Tiedonvälityksen kehittämiseen toivottiin erityisesti kansalaisille avointa varoituspalvelua, jossa varoituksia voi
tilata mobiililaitteeseen haluamastaan kohteesta. Tällaisia on jo pilotoitu Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksissa. Tulvakeskus pyrkii kehittämään uusia varoitustuotteita piloteista kerääntyvien kokemusten
pohjalta. Varoituskarttatyökalua pidettiin yleisesti toimivana, mutta kansalaisille tuntemattomana tuotteena. Siksi
varoittaminen mobiilipalveluiden, Twitterin ja television välityksellä koettiin tärkeänä.
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Liitteet
Työpajaohjelma
10:00–10:30: Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely (Hilppa Gregow, IL)
10:30–11:00: Kyselytulosten esittäminen
•

Kuntakysely (Aleksi Räsänen, HY)

•

Organisaatiokysely (Atte Harjanne, IL)

11:00–12:00: Työpajaosuus 1
•

Alueellinen riskitarkastelu (Simo Haanpää, HY)

•

Sää- ja ilmastoriskit osana riskienhallintaa (Tuomas Raivio, Gaia)

12:00–12:30: Yhteenvetokeskustelu (Hilppa Gregow, IL, Tuomas Raivio, Gaia & Simo Haanpää, HY)
12:30–13:30: Lounas
13:30–14:30: Työpajaosuus 2: Sää- ja ilmastotiedon työkalut riskienhallinnassa
•

Vuodenaikaisennusteet (Otto Hyvärinen & Hilppa Gregow, IL)

•

Säävaroitukset (Antti Kokko & Kristiina Säntti, IL)

•

Ilmasto-opas.fi-sivusto (Sanna Luhtala & Juha A. Karhu & Antti Mäkelä, IL)

•

Tulvavaroitukset (Antti Parjanne & Juho Jakkila, SYKE)

14:30–14:45: Kahvit
14:45–15:45: Työpajaosuus 2 jatkuu
15:45–16:00: Yhteenveto (Heikki Tuomenvirta, IL)
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Lista osallistujista
Nimi
Aleksi Räsänen
Alexandra Jurgilevich
Anne Vainio
Annina Pietinalho
Antti Kokko
Antti Mäkelä
Antti Parjanne
Ari-Juhani Punkka
Atte Harjanne
Elisa Piesala
Fanny Grundström
Harri Lindfors
Heikki Tuomenvirta
Hilppa Gregow
Ilkka Miettinen
Jaakko Pekki
Johanna Kivela
Jouko Kleemola
Juha A. Karhu
Juha-Pekka Triipponen
Juho Jakkila
Kari Pajuluoma
Kari Rantakokko
Karim Peltonen
Kimmo Heikkinen
Kimmo Vainiola
Kristiina Säntti
Leena Seitovirta
Minna Ahlqvist
Otto Hyvärinen
Petri Mero
Riina Haavisto
Risto Juntunen
Sanna Luhtala
Simo Haanpää
Susanna Kankaanpää
Taina Suonio
Tomi Sundell

Organisaatio
Helsingin Yliopisto
Helsingin Yliopisto
Maa- ja metsätalousministeriö
LähiTapiola
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos
SYKE
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos
Elintarviketeollisuusliitto ry
Helsingin Yliopisto
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos
THL
Suomen Kuntaliitto
Citycon Oyj
Boreal kasvinjalostus Oy
Ilmatieteen laitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
SYKE
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos
Uudenmaan ELY-keskus
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Helsingin Yliopisto
Caruna Oy
Ilmatieteen laitos
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Raaseporin kaupunki
Ilmatieteen laitos
Finanssialan Keskusliitto
Ilmatieteen laitos
Tapio Oy
Ilmatieteen laitos
Aalto
HSY
Helsingin Yliopisto
Cargotec Oyj
12

Tommi Maasilta
Tuomas Raivio
Vesa-Matti Lahti
Ville Hietalahti

Askolan kunta
Gaia Consulting Oy
Sitra
Stora Enso
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