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Taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset –ryhmä
• Tutkimme sään ja ilmaston vaikutuksia ja riskejä 

yhteiskunnassa etenkin taloudellisesta 
näkökulmasta Suomessa ja maailmalla. 

• Ryhmämme taloudelliset analyysit ja mallit, 
paikkatietoaineistot ja hybriditietokanta 
mahdollistavat monitieteisen tutkimuksen. 

• Uusimpia tutkimuskohteita ovat ilmaston-
muutokseen sopeutuminen kaupunkiympäristössä ja 
kansalaisten hyvinvointi sekä ilmastopalveluiden 
markkinakehitys ja markkinoiden arvottamisen 
haasteet. 

• Kehitämme yhteistyössä muiden ryhmien kanssa 
ilmastopalveluita mm. kaupunki- ja kiinteistö-
suunnittelua varten.
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Ilmastopolitiikka
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sopeutumistoimet ovat osa 

ilmastopolitiikkaa.

• Sopeutuminen on tarpeellista hillinnän rinnalla, kuin tarvitsemme 
varautua jo toteutuneiden kasvihuonepäästöjen aiheuttamiin seurauksiin

• Tärkeät osat sopeutumista ovat:
• tunnistaa ja arvioida haavoittuvuuksia, sekä 

• arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta  

• Konkreettisia toimia voidaan kohdistaa esimerkiksi rakennusten ja 
yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja ylläpitoon (tulvariskit, kuumuus) 

• Hillintä ja sopeutuminen osana rakennusten energiaratkaisuja, 
materiaalivalintoja ja arkkitehtuuriratkaisuja.

3



Ilmastonmuutos ja varallisuuden hoito

• Finanssialalla on kasvava tarve ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
riskejä ja mahdollisuuksia, koska ne vaikuttavat sijoituksiin. 

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuottavuuteen vaikuttanevat sijoituksien arvoon.

• TFCD* luokitus ilmastoriskeistä

• Epävarmuudet, politiikka, hinnat, kustannukset

• Teknologiset riskit, ns. transitioriskit

• Ilmastonmuutoksen fyysiset riskit, sopeutuminen

• Tehokas riskien hallinta edellyttää riskien läpinäkyvyyttä.

• Finanssiala on kehittämässä riski-indikaattoreita; raportointivelvollisuus on 
tulossa

• Vakuutusala ei ole kiinnostunut pelkästään muuttuvista riskitasoista vaan myös 
uusista riskinjakomekanismeista.

• Tarvitaan rahoitustuotteiden ja yhteistyömuotojen innovaatioita

4*)TFCD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures

• Kiinteistöjen rakennus- ja käyttökustannukset 

• Vahingot tai arvon alenema

• Uudet mahdollisuudet



Kiinteistön arvonmuodostus

• Markkina-arvo on tiiviisti ilmaistuna kiinteistön yleisesti arvostettuihin 
ominaisuuksiin perustuva arvo. Se on paras hinta, jonka myyjä voi saada ja 
edullisin hinta, johon ostaja voi päästä.

• Arvo perustuu toimivilla markkinoilla maksettavaan korvaukseen kahden toisistaan 
riippumattoman osapuolen kesken, jotka arvostavat kiinteistöä sen ominaisuuksiin 
perustuen.

• Miten ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka, voivat vaikuttaa kiinteistön 
arvonmuodostukseen?

• Lyhyesti: Yleisesti arvostettujen ominaisuuksien arvostus tai yleisesti arvostetut 
ominaisuudet muuttuvat.
• Esimerkiksi yleinen arvostus energiaratkaisuja kohtaan nousee tai arvostus kiinteistön 

ilmastokestäviin ratkaisuihin tai ominaisuuksiin nousee yhä keskeisemmäksi. 
• Tämä vaikutus voi myös tulla muuttuvien kustannuksien kautta. Esimerkiksi tietyn 

energiaratkaisun käyttökustannukset muuttuvat merkittävästi tai ratkaisut voivat vaatia 
huomattavia investointeja.

• Ilmastonmuutos lisää rakennusten fyysistä rasitusta ja esimerkiksi viistosateet rasittavat 
rakennusten julkisivuja yhä kasvavassa määrin.

• Fyysisistä riskeistä esimerkkinä tulvariskit (sekä hulevesi että vesistö) tai 
lämpösaarekeilmiö
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URCLIM

• Hankkeessa simuloidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
kaupungeille esim. rankkasateet, tiekeli, lämpövaikutukset, 
ilmanlaatu…

• Tulokset on tuotetaan ilmastopalveluiksi, joita esimerkiksi 
kaupungit voivat hyödyntää.

• Ilmastopalvelut voidaan määritellä yksinkertaisesti 
palveluksi joka tarjoaa ilmastotietoa, dataa tai valmiita 
tuotteita, esim. mallinnuksia käyttäjille. 

• Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi kausiennusteita tai 
taloudellisia analyysejä.

• Esimerkiksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään KVKL:n
aineistoa.

• Ilmastopalvelut eivät pelkästään kerro ilmastoriskeistä vaan 
ne tarjoavat päättäjille luotettavaa, saavutettavaa ja 
selkokielistä tietoa oletetuista riskeistä ja mahdollisesta 
sopeutumiskyvystä. 

• Ilmastopalveluiden voidaan siis sanoa tukevan yhteiskunnan 
toimintaa ja turvallisuutta myös tulevaisuuden ilmastossa.
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Tulvariskikartan vaikutus hintoihin

• Tulvariskikartan julkaisemisen velvollisuus vuodesta 2007

• Tutkimuksessa verrattiin hintakehitystä ennen kartan julkaisua ja 
sen jälkeen. Hintakehitystä tarkasteltiin useassa kaupungissa.

• Kolme tarkasteluryhmää: riskialttiit asunnot, samankaltaiset asunnot 
ilman riskiä ja muu kaupunki.
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Riskialttiit Ilman riskiä Muu kaupunki

PKS-alue + 10,5 % + 18,5 % + 15,7 %

Pori + 15,4 % + 59,1 % + 22,6 %

Rovaniemi - 0,7 % + 19,1 % + 14,8 %

Votsis , A & Perrels , A 2016 , ' Housing prices and the public disclosure of flood risk : A difference-in-

differences analysis in Finland ' Journal of Real Estate Finance and Economics , vol. 53 , no. 4 , pp. 450–

471 . https://doi.org/10.1007/s11146-015-9530-3



Kaupunkiluonnon vaikutus hintoihin

8A. Votsis (2017). Ecological Economics, 132, s.279–289

HUOM! Tulokset uusitaan ensi vuonna



Pääviestit

• Varallisuuden hallinnassa tarvitaan varautumista ilmastonmuutokseen

• Kunnollinen varautuminen edellyttää riskien seurantaa ja 
läpinäkyvyyttä – sekä vuoropuhelun osapuolien välillä

• Hillintä- ja sopeutumisratkaisut voivat vaikuttaa toisiinsa

• Fiksu varautuminen luo mahdollisuuksia!
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Kiitos!
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