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Ilmastopalvelu ennen 

• 1850-luvulta lähtien on laadittu kuukausitilastoja perusparametreista 
ja pitkistä aikasarjoista on voitu päätellä ilmaston pääpiirteet

• WMO:n toiminnan myöstä on tehty ilmastotilastokirjoja esim. 1931-
1960, 1961-1990 ja pian tehdään uusi 1991-2020

• Suomessa 1990-luvulla alettiin tehdä räätälöityä 
ilmastopalvelua – etenkin tutkittiin, oliko joku säätila harvinainen, 
poikkeava ja mikä olisi sen toistuvuus ja todennäköisyys 

• 2000-luvulla on tehty paljon nettiviestintää – kehitettiin 
ilmastopalvelusivusto, ilmasto-opas, ilmastokatsaus vietiin nettiin, data 
saatettiin avoimeksi  

• 2000-luvulla ilmastopalvelu on alkanut 
muuttua, kun ilmasto on muuttunut ja 
tiedontarve on muuttunut



Ilmastopalvelu nyt



Tekniset ja operatiiviset ylläpitovastuut:
 Tietokannat

 Havaintojen laadunvarmistus

 Tilastot

 Operatiivinen palvelu – webbi

 Ilmasto-opas

 Ilmastokatsaus

 Pitkät ennusteet

Tutkimuksesta palvelua
 Hila-aineistojen kk-päivitykset

 Ilmastomallinnus

 Ilmastoskenaarioensemblet

 Sään ääri-ilmiö ja ilmastonmuutostutkimus

 Sektorikohtainen ilmastotutkimus

 Taloudellisten hyötyjen mallinnus

Ilmastopalveluiden ketjussa on monta 

osaa – Ilmatieteen laitoksella kaikki 

todellisuudessa osallistuvat



Asiakkaat, yhteistyökumppanit 

ja hankkeet yleisesti

• Metsä- ja maatalous, liikenne- ja energiasektori ovat vahvasti 
olleet tekemisissä kanssamme

• Aiemmin myös vakuutussektorin kanssa tehtiin yhteistyötä

• Yhteiskunnan turvallisuustoimijoiden tehdään yhteistyötä

• Räätälöityä dataa on tuotettu ja toimitetaan yliopistoille, 
yrityksille, tutkimuslaitoksille
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Tutkimus vie aikaa, ja se on osa ilmastopalvelua. 

Tässä esimerkki – vei 3 vuotta, mutta nyt 

aikasarjaa on helppoa päivittää

Esimerkki 1
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Nämäkin asiat saatiin luotettavasti 

selville

(Mikkonen et al. 2015) 
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Esimerkki 2 – kustannus-

hyötyanalyysit
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Over-adaptation
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Results – Negative net 

benefits in the rural 

areas - NPV for rural 

case -373 million €

(significant at 95%)



Adaptation
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Results – Positive net 

benefits in the urban 

areas - NPV for urban 

case +158 million €

(significant at 95%)
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 The expected NPV in urban areas is 158 million € and in rural areas -374 

million €. The expected benefits for industrial and agricultural users are 110 

million €. → total expected NPV of -106 million euros. 

 Based on our analysis, the 36-hour limit for the rural network is too 

restrictive, as the benefits for the rural population is not high enough to 

justify the costs from the increased electricity price → there might be 

competing criteria next to economic criteria, such as safety and security of 

the electricity supply

 The largest concern is related to those rural areas that have their own 

distribution company. In those cases, the rural population needs to pay a 

higher price for the increase in the electricity price compared to their WTP. 

Main findings:
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 The economic analysis of climate change adaptation policies 
requires multidisciplinary analysis

 Economic analysis can be done to support strategic level 
decision-making, but also to analyse the effects of 
policies on companies and customers

 In this case, it is propable that the required investment costs 
are too high for some (rural, small) companies, and mergers 
are expected with companies with also urban customers

Conclusions



Ilmastopalvelua 

luodaan yhdessä  

oivaltaen ja 

kokeillen

http://clips.fmi.fi/wp-

content/uploads/2018/07/C

LIPS-TUOTTEET.pdf

http://clips.fmi.fi/wp-content/uploads/2018/07/CLIPS-TUOTTEET.pdf


EU tasolla tapahtuu isoja 

muutoksia - Copernicus

14



15



Ilmastopalveluita kehittäviä 

kotimaisia ja kansainvälisiä 

projekteja on lukuisia! 

Projektit:

ERA4CS – integrating climate services in Europe:

INDICES - kehittää maatalouden, vakuutuspuolen, metsäsektorin monitorointi, 

LRF ja skenaariopalveluita 

URCLIM – kehittää kaupunkialueen ennusteita sää- ja ilmastoskaalassa sekä 

erilaisia hydrididatoja

DUSTCLIM – kehittää hiekkamyrskyihin liittyvää mallinnusta

WINDSURFER – kehittää metsäsektorin, vakuutussektorin ja rannikkoalueiden 

ilmastomallinnusta ja hydrididatoja

SERVFORFIRE – kehittää ilmanlaatu-metsäpaloennuste-indikaattoreita kytkien 

sään, pitkät ennusteet ja ilmaston

VAARATEKIJÄ: tulva
HAAVOITTUVUUS

RISKI=> työn tuottavuusVAARATEKIJÄ: kadut



Digitaalinen, sujuva 

tuotanto –

palveluiden 

mahdollistaja

http://www.ilmasto

katsaus.fi/2019/03/2

5/ilmastokatsaus-

digilehti-helmikuu-

2019/

http://www.ilmastokatsaus.fi/2019/03/25/ilmastokatsaus-digilehti-helmikuu-2019/


Ilmastopalvelu muuttuu, kun 

mukana on hillintä ja sopeutuminen
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Syyt ja seraukset: ”attribution and detection of climate change”



Ilmastopalvelussa tulossa

• Nousevat uudet asiat
• ERF(extended range forecasting)-pohjaiset olosuhdepalvelut 

yhdessä mm. ECMWF:n kanssa

• LRF(long range forecasting)-pohjaiset kokeilut sidosryhmille 
ja hyödyntäen C3S ja S2S aineistoja

• Taloudellisen mallinnuksen kehittäminen ja integrointi 
osaksi sään ja ilmastonmuutoksen vaikutusmallinnusta 
ja riskien hallintaa 

• AI-menetelmien käyttö

ERF- ja 

tekoäly uudet 

ilmastopalvelut

Attribuutio-

palvelut

Taloudellinen 

kaupunkien 

ilmastoriskien 

hallinta

Taloudellinen 

kuntien 

ilmastoriskien 

hallinta

LRF- ja 

Copernicus-

palvelut ja niiden 

jatkojalostus



Suunnitteilla 

digitaalinen palvelu 

ilmastonmuutoksesta: 

Ilmasto-opas 2.0
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→ Ilmasto-opas 2.0: Digitaalinen palvelu 

ilmastonmuutoksesta tarjoaa parametrit GIS-

ympäristössä 

RISKIVAARATEKIJÄ

ALTISTUMINEN

HAAVOITTUVUUS

YHTEISKUNTAKEHITYKSEN

(YHTEISET) SKENAARIOT

TOIMIALAN 

TOTEUTUNEET 

RISKIT

SÄÄRISKIEN 

HALLINNAN 

JA 

ILMASTONMUU

-TOKSEEN 

SOPEUTUMISE

NTOIMET

ILMASTONMUUTOKSEN

YHTEISET SKENAARIOT

Ovatko kuivuuden haitat lisääntyneet?

Mistä muutos johtuu? 

Millä toimilla riskejä voidaan hallita?

Mitkä ovat olleet rakennuskorkeuksien 

korottamisen hyödyt ja haitat?

Mitä voidaan kaavoittaa rantakaistaleelle?

Missä asuvat lämpöstressin riskiryhmät?

Paljonko heitä on 2035?

Millä tahdilla ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen etenee ja ilmastokestävyys 

paranee?

Sinä valitset, mitä muutoksia, riskejä ja 

vaikutuksia haluat tarkastella!



Kiitos 

17.4.2019 Nimi



BACKGROUND

 This study was undertaken in ELASTINEN project, which is part of the 

implementation of the 2015 Government plan for Analysis, Assessment and 

Research (www.tietokayttoon.fi/en). The producers of the information are 

responsible for its content and it does not necessarily represent the views of 

the Government.

 As an example of how to cost-benefit analysis to study adaptation policy, we 

conducted a CBA to analyse the 2013 Electricity Market Act and its 

economic feasibility

 We combined both climate sciences, forest sciences, and economics to 

analyse the impacts.

 Electricity Market Act 2013 requires that in rural areas (excluding 

premises without permanent residents), blackouts shall not last over 36 

hours, and in urban areas blackouts shall not last over 6 hours. 

 Electricity distribution companies are therefore required to improve the

reliability of their networks. Transition period lasts until 2029, and mid-

term goals have to be reached by 2019 and 2023.
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 Required underground cabling rate (Partanen et al. 2012) needed to 
comply with the 2013 Act

 Current state of the of the low- and medium-voltage networks in the 
areas (Energiavirasto, Tunnusluvut 2016)

 The costs were estimated based on these figures.

DATA 

BENEFITS

 Decrease in Economic damage (in willingness-to-pay as 

the customer pays the bill) due to blackouts to consumers 

and companies

 We took into account the increase due to climatological 

factors if nothing is done

 Blackout data covers period 2005-2014. Based on this 

data, the total benefits were estimated.

COSTS


