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Miksi kuntien ja 
kaupunkien pitää tehdä 
jotain ja tekeekö kukaan 

muu mitään?

• Sitoumukset
• Elinvoima ja kilpailukyky

• Kunta- ja Suomen tasolla
• Yritykset!
• Asukkaat!



Menkää osoitteeseen 
menti.com ja koodi on
74 91 51 



Mitä tulee mieleen kun puhutaan kunnista ja ilmastonmuutoksesta varautumisesta: 



Keiden ryhmien tai organisaatioiden tulee olla mukana: 



Sopeutumisen-varautumisen ohjelman prosessi
Lahdessa



1) Kaikkien ohjelmien ja 
suunnitelmien ilmastotoimien
kokoaminen yhteen:
• Poikkihallinnollinen työryhmä
tarpeen
• Työ käynnistyi kansainvälisessä
Resin Resilient Cities -hankkeessa jo 
2017  



Paljon jo käynnissä olevia
toimenpiteitä, esim. 2018-2019
hulevesitulvariskien ja 
painanteiden kartoitus (kerran 100 
vuodessa mukaan), 
ja vienti paikkatietoihin.
Hulevesien ottaminen huomioon
entistä aikaisemmassa vaiheessa
Hulevesimääräykset
yleiskaavatasolla



Esimerkki hulevesitulvariskin huomioimisesta kaavoituksessa



2) Ilmastonmuutoksen
• hillinnän, sopeutumisen ja 
varautumisen toimenpiteet yhdessä
yhteen suunnitelmaan
• Selviä yhteyksiä sopeutumisen ja 
hillinnän toimien kesken. Yhteyksiä
myös muihin asioihin kuten
monimuotoisuuteen ja 
kaupunkisuunniteluun.  



3) Monta asukasiltaa ja yksi laaja
sidosryhmäworkshop. Lisäksi laajalle
sidosryhmälle workshopin tuotosten
muokkauskierros. Myös henkilöstön
ilmastoluento ja kaikille avoin
kommentointimahdollisuus verkossa

• Asukasosallistuminen yhdessä
maankäytön asukasiltojen kanssa

• Sidosryhmäworkshopissa jo 
ensimmäinen priorisointi-kierros
mikä on tärkein ilmastoilmiö, johon
meidän pitää sopeutua ja varautua







4) Kaupunginjohtajan ja Kymp-
johtoryhmän priorisointi-workshop:

• Kuvitteellisten rahojen ohjaaminen eri
toimenpiteille, millä vähennetään
haavoittuvuutta
• Tämä ei takaa rahoitusta oikeassa
elämässä, mutta toimenpiteiden
priorisointi saatiin ohjelmaan
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Lahden riskit ja haavoittuvuudet -taulut ja SECAP-toimenpidesuunnitelma 
löydettävissä sivulta 

https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-
ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-varautuminen

https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-varautuminen


5) Tuloksena syntyi ilmastotoimenpiteiden
suunnitelma, jossa jokaisella toimenpiteellä
on vastuuyksikkö tai vastuukonserniyhtiö

• Myös joka toimenpiteen priorisointi ja/ 
tai päästövähennyspotentiaali on 
arvioitu

• Merkattu, onko hillinnän vai
sopeutumisen vai molempien
toimenpide

• mukana kaikki haavoittuvuuksien taulut
(26)



Haasteitakin oli:

• Ihmiset puhuvat mieluummin
yleisesti ilmastonmuutoksesta, kuin
siihen sopeutumisesta tai kuinka
voisivat haavoittuvuutta vähentää
paikallisesti



Haasteita (2):
• Käytetty IVAVIA-työkalu ei ollut
kovin kätevä asukastilaisuuksissa. 
• Se kuitenkin toimi hyvin
sidosryhmäworkshopissa, jossa oli
joka pöydässä ohjaaja



Haasteita (3):
Poliitikkojen osallistuminen oli
ohutta, vaikka heitä kutsuttiin eri
vaiheisiin ja ilmastoluennolle. 

Sitten päätöksentekovaiheessa
tarvittiin kaksi esittelyä
kaupunginhallitukselle. 



Parhaillaan menossa toimenpidetason asioiden edistäminen



Ekosysteemipalveluiden turvaaminen Lahden omissa 
metsissä, avoimilla alueilla ja rakennetuilla viheralueilla: 
esimerkiksi puhdas vesi ja ilma, puhdas pohjavesi, metsät 
ja metsätalous.

Vastuutahot kaupunkisuunnittelu, puistotoimi, metsätoimi
SECAP-toimenpide, seuranta EU:lle kahden vuoden välein. 
Sopeutumisen toimenpide.
Ääri-ilmiöiden lisäksi sopeutumista pitää tehdä pitkäkestoisen ilmaston muuttumisen takia. 
Keskilämpötilan nousu ja sateisuuden muutos ja lumisateen muuttuminen vesisateeksi aiheuttaa stressiä 
ja muutostarpeita kaupungin omistamilla mailla ja kaupunkialueella ekosysteemipalveluiden 
turvaamiseksi. Hulevesiohjelma on päivityksessä ja Pohjavedensuojelusuunnitelma on tehty, mutta 
muihin ekosysteemipalveluihin, kuten metsätalouden jatkumiseen ja hiilinielujen turvaamiseen, soihin, 
hiljaisiin alueisiin ja luonnon monimuotoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

Selvitys Lahden tärkeimmistä ekosysteemipalveluista: 
https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/strategia-ja-
talousSite/Documents/Lahden%20suunta/Luonnosvaiheen%20aineisto/Liite13_Selvitys_Lahden_tark
eimmista_ekosysteemipalveluista.pdf

Ekosysteemipalveluiden turvaaminen
- Tärkeimmät ekosysteemipalvelut on kartoitettu yleiskaavatyön yhteydessä v.2019
- Resurssointi: Mahdollinen kehittämisprojektin paikka . Oma työ: prosessien kehittäminen ja 

asian huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen määräyksissä
- Vaikuttavuus: PRIORISOITU

https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/strategia-ja-talousSite/Documents/Lahden%20suunta/Luonnosvaiheen%20aineisto/Liite13_Selvitys_Lahden_tarkeimmista_ekosysteemipalveluista.pdf


Rakennettujen viheralueiden pienilmastovaikutusta 
parannetaan ja puistokäytäväverkostoa vahvistetaan

Vastuutaho: Puistotoimi
Ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän toimenpide. SECAP-raportointi EU:lle kahden vuoden välein
Keskustan kehittämisohjelman toimenpide: Viherrakenteita lisätään. 

Kaupunkikasvillisuudella on lämpötilaa ja tuulia tasaava vaikutus, ne sitovat ilman epäpuhtauksia ja 
vähentävät hulevesien syntyä. Kasvillisuudella on ympäristöpsykologinen merkitys. 

Puistokäytäväverkoston parantaminen ja hyvä kunnossapito mahdollistaa ihmisten kestävän liikkumisen 
myös talvella. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvään pimeyteen ja liukkauteen pitää varautua. Kaupunkien 
viheralueet ovat monitoiminnallisia (mm.hulevedet) ja niillä on merkittävää pienilmastovaikutusta. 

Riskit ja haavoittuvuudet –taulut: https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-
varautuminen

Viheralueiden pienilmastovaikutusten parantaminen ja puistokäytäväverkosto 

Resurssointi: Mahdollinen kehittämisprojektin paikka. Kustannukset koostuvat 
1) Uusia käytäviä +150 000 €/vuosi ja peruskorjauksia +50 000 €/vuosi viiden vuoden ajan. 
2) Talvikunnossapidon vuosittaiset kustannukset +50 000 e, sis. etenkin kouluverkkoa palvelevat väylät
Vaikuttavuus: Sopeutumisessa keskitasoa. Päästövähennyspotentiaalia vaikea arvioida

https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-varautuminen


Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin 
varautuminen joustavilla maankäytön ja 
infrastruktuurin ratkaisuilla

Vastuutahot kaupunkiympäristö, ympäristökehitys, turvallisuuspäällikkö. 
SECAP-toimenpide, seuranta EU:lle kahden vuoden välein. 
Sopeutumisen toimenpide.
Ääri-ilmiöt voivat tarkoittaa esimerkiksi ennätyssateita, pitkäkestoisia tai epätavalliseen 
vuodenaikaan tulevia hellejaksoja sekä myrskytuulia. 

Hulevesiohjelman päivitys on käynnistymässä ja tulvamallinnuksia on tehty ja viety 
paikkatietoaineistoihin. Muihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kuten hellejaksoihin, 
myrskytuuliin ja etenkin asukkaiden ja taloyhtiöiden varautumiseen tarvitaan lisää huomiota.  

Riskit ja haavoittuvuudet –taulut: https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-
varautuminen

Ääri-ilmiöihin varautuminen
- Resurssointi: Mahdollinen kehittämisprojektin paikka. Oma työ: prosessien kehittäminen ja asian huomioiminen kaavoituksessa ja 

rakentamisen määräyksissä
- Varautumisen asiat säännöllisesti esille johtoryhmässä ja varautumisen työryhmässä. Henkilöstön kouluttaminen. 
- Vaikuttavuus: PRIORISOITU

https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/ilmastonmuutokseen-varautuminen


Miten asukkaat mukaan? Kiitos!
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