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Esittelykierros



Esitysten aikana pohdittavia kysymyksiä

• Mitä ajatuksia pilotista herää?

• Millaista työtä ”multi-hazard” näkökulmasta on jo tehty? Onko käynnissä olevia 
hankkeita?

• Millaisia käyttötarkoituksia näet hankkeessa tuotetulla aineistolla? Miten 
organisaatiosi voisi sitä hyödyntää?

• Millaista tukea SYKE voisi tarjota?
• Dataa, tietotaitoa, verkostoja, palautetta yms.

• Millaista tukea organisaationne voi tarjota?
• Dataa, tietotaitoa, verkostoja, palautetta yms.

• Mitä synergioita/konflikteja eri riskeihin varautumisen välillä on?





Suomen pilotti – “multihazard”-näkökulma

• Havumetsävyöhykkeen ilmastoriskit (Venäläinen et al. 
2020)

• Kuivuus  (sademäärän kasvusta huolimatta)

• Metsäpaloriski

• Metsien tuhohyönteiset

• Maatalouteen liittyviä kuivuusriskejä tutkittu
Lounais-Suomessa, 
kuivuudenhallintasuunnitelmia laadittu
muutamissa kunnissa

• Pilotissa kehitetään uusia työkaluja olemassa
oleviin portaaleihin – vesi.fi ja ilmasto-opas.fi

Source: Venäläinen et al. 2020

CORINE forests (map by A. Viinikka)

https://doi.org/10.1111/gcb.15183


Risk assessment

Quantitative analysis Hazards and impacts to forest

Multi-hazard framework for risks to forests

Combining satellite 
and model data

Conventional 
scenario analysis

Impact response 
surface analysis

Independent 
impacts

Coinciding 
impacts

Consecutive 
impacts

Qualitative analysis

Adaptation
Pathways?

Risk
interpretation

Risk management 
options
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Drought Forest fire Pest outbreak

Exposure (E)
(e.g. soil; location; species)

Hazard (H)
(e.g. key climate variables)

Vulnerability (V)
(e.g. predisposing stresses)

Risk factors R = f (H, E, V)

…



Drought

● Hydrological simulations of drought

● using Watershed Simulation and Forecasting System WSFS in SYKE

● WSFS used for
● Operational flood and drought forecasting: vesi.fi

● Research and planning

● Estimation of climate change impact on discharge, groundwater etc.

● Current forecasts, vesi.fi

● For rivers and lakes, ground water obs. points
● Short and long time scales

● Maps

● Soil moisture, runoff etc.

● Daily maps for the next two weeks

● Monthly maps for 2-3 months ahead (average)



Improving drought forecasts and warnings

• Co-operation with KUHASUO-project (MMM)

• Using satellite soil moisture products (SMOS, SMOPS) in 
model calibration and updating

• Using several drought indices

• SPI, SRI and SPEI 

• Soil moisture and groundwater anomalies

• Separate warnings for different stakeholders

• e.g. farmers, forest sector, water utilities…

• Testing different warning types (length, seriousness…)

• How to communicate uncertainties?

• Long term drought forecast-> large uncertainty in future 
precipitation

• How to communicate risks?

• The average forecasts is not enough to consider

• Stakeholder input needed to produce the most suitable 
warnings

Soil moisture, monthly forecast



Forest fire

Source: Lehtonen et al. 2014

Source: Lehtonen et al. 2016

• Canadian Fire Weather Index (FWI) and 
other forest fire indices calculated from 
climate variables

• Used in official fire warning system and in 
climate change studies

• Increased fire risks in the
future

• Population and forest road density can 
affect an early fire detection and effective 
fire suppression

• Defining forest fuel load to
interpret FWI 

• => Upscaling exercise to European scale with 
ECMWF (incl. possible new fuel load model)



Pests
• Finnish Moth

Monitoring
Scheme

• Systematically
collected data 
from years
1993-2021

• Weekly
observations



• Prediction of outbreaks

• Phenology of moths

• Snow melt, green leaves, etc.

• Environmental factors

• Variables of temperature and precipitation and 
their interactions

• Growing season,

• Mean of the coldest month of a year

• Temperature anomalies

• Snow cover

• Precipitation sum of different seasons

Pests

Moth pest species

Epirrita autumnata

Operophtera brumata

Operophtera fagata

Agriopis aurantiaria

Panolis flammea

Bupalus piniarius

Lymantria monacha



Sidosryhmien rooli

Erilaisia rooleja:

• Yhteistyö – kumppanuustasoinen toiminta; tiedon ja resurssien
investointi

• Osallistuminen – ajan ja resurssien investointi; metodikehittäminen

• Konsultointi – tiedonvaihto ja mielipiteiden selvittäminen, esim. 
palautteen kysyminen

• Informointi – Yksisuuntainen tiedonvaihto, esim. tuloksista
tiedottaminen

• Sovellutukset voidaan kehittää mahdollisimman paljon kaikkia 
hyödyttäväksi

• Sidosryhmien osallistaminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää 



Keskustelu

• Mitä ajatuksia pilotista herää?

• Millaista työtä ”multi-hazard” näkökulmasta on jo tehty? Onko käynnissä olevia 
hankkeita?

• Millaisia käyttötarkoituksia näet hankkeessa tuotetulla aineistolla? Miten 
organisaatiosi voisi sitä hyödyntää?

• Millaista tukea SYKE voisi tarjota?
• Dataa, tietotaitoa, verkostoja, palautetta yms.

• Millaista tukea organisaationne voi tarjota?
• Dataa, tietotaitoa, verkostoja, palautetta yms.

• Mitä synergioita/konflikteja eri riskeihin varautumisen välillä on?



Seuraavat askeleet

• Keskustelujen integroiminen jatkotyöskentelyyn

• Kaikkien pilottien yhteinen sidosryhmäwebinaari kesäkuussa

• Työpaja syksyllä


