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• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa ihmisen ja luonnon kykyä toimia vallitsevassa 

ilmastossa ja kykyä varautua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Sopeutumisen tarkoituksena 

on vähentää altistumista ja haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille (esimerkki tulva-

alueella asuminen).
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Mitä on ilmastonmuutokseen sopeutuminen?
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Hellepäivien määrä 

kasvaa

Tulvien 

lisääntyminen

Myrskyjen 

yleistyminen

Kuvat: ilmatieteenlaitos, Tapio, Espoon kaupunki

Sademäärän huomattava 

kasvu ja rankkasateiden 

yleistyminen, lunta vähemmän
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Riski

Vaaratekijä

Haavoittuvuus

Altistuminen
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Kuva THL
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Kuvat: HS, Aamulehti



Keskeinen sopeutumiskysymys on, kuinka 

lisääntyvien tulvien riskit ja luonnon 

monimuotoisuuden hupeneminen saadaan 

hallintaan kasvavassa kaupungissa.
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Kuva: Espoon ympäristönsuojelu
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Kaupungit toteuttavat itsenäisesti 
ja yhteistyössä monenlaisia toimia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat 

erityisen voimakkaasti kaupunkeihin ja 

suuri osa sopeutumisen keinoista on 

kaupunkien toimivallassa.
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2012



• Kaavoituksella varataan riittävästi tilaa 

vihreälle, jolloin edistetään 

luonnonmonimuotoisuutta ja viilennetään 

keskustojen pienilmastoa

• Tunnistetaan äärevöityvistä sääoloista 

aiheutuvat riskit, kuten tulvat. 

10

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen kaavoituksessa

Kuva: Pixabay



Hulevesien hallinta

• Hulevesien luonnonmukainen hallinta, 

luontopohjaiset viherratkaisut

• Vähentävät tulvariskejä, viilentävät 

asuinympäristöjä, parantavat pintavesien 

tilaa, luovat elinympäristöjä ja 

viihtyisyyttä
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Kuva: Espoon ympäristönsuojelu



Tulvarakenteet ja tulvatieto

• Kaupunkien tulvasuojaustoimenpiteet ja 

–vallit

• Kunnossapito ja vahingontorjunta 

pelastuslaitoksen kanssa tulvien aikana
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Kuvat: Espoon kaupunki



Myrskytuhojen raivaus ja 

puuston hoito

• Espoolla on sisäinen ohjeistus vastuun-

ja tehtävänjaosta myrskytuhojen 

sattuessa ja tässäkin tehdään yhteistyötä 

pelastuslaitoksen kanssa.

• Kaupungin metsiin laaditaan metsän- ja 

luonnonhoitosuunnitelma, jolla 

varmistetaan metsien monipuolinen ja 

kestävä rakenne ja varaudutaan mm. 

kirjanpainaja- ja myrskytuhoihin.
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Kuvat: Espoon kaupunki



Sopeutuminen 

rakennushankkeissa

• Selvitetään rakennusmateriaalien 

ympäristövaikutukset ja kestävyys 

ilmaston muuttuessa ja sään 

äärevöityessä
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Kuva: Espoon kaupunki



Maastopalojen sammutus-

ja hallintatehtävät
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Kuvat: Espoon kaupunki



Tiedotus ja viestintä

• Helleneuvontaa asukkaille

• Tulvaohjeet asukkailla

• HUTI Hanke, hulevedet

• SAFE Espoo podcast

• Espoon ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen työryhmä 

• Tiedotus poikkeustilanteissa
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Kuva: Espoon kaupunki



Espoon rajapintapalveluiden avoimet aineistot

• https://kartat.espoo.fi/avoindata/ → Samassa palvelussa sekä avoimia että tunnuksella 

suojattuja aineistoja

• WMS: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx

• WFS: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx

• QGIS 2.18 - 3.x: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2

• Lisää aineistoista ja rajapinnoista: https://www.espoo.fi/fi/paikkatiedon-ja-karttojen-

tuotekuvaukset

• Rajapintojen tekninen kuvaus: https://kartat.espoo.fi/paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-

rajapintakuvaukset.pdf
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Aineistoesimerkkejä, WFS Espoo
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Mitä seuraavaksi?

• Lisätietoa ja kaupunkikohtaisia tutkimustuloksia mm.

Lajisto- ja habitaattimuutoksista

Rakennuskannan sopeutumisesta

Ympäristövalvonnan sopeutumistoimista

Hillintä- ja sopeutumistoimien yhteisvaikutuksista

Helteistä 

Ääri-ilmiöiden ja poikkeustilanteiden 
yhteisvaikutuksista
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Yhteisvaikutukset

• Kuivuus ja laajat sähkökatkot

• Tulvat ja teollisuusonnettomuus

• Pandemia ja helteet
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Ennen kaikkea tarvitsemme…

…Sopeutumistoimille näkyvyyttä.
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Paikkatiedon hyödyntäminen 

viestinnässä?
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Hillintätoimet, sopeutumistoimet ja niitä 

tukeva data ovat yhtä tärkeitä ja 

välttämättömiä.



KIITOS
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Saara.olsen@espoo.fi

Twitter:

@EspooEsbo

@SaaraOlsen
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