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Keskustelu ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeesta on yleistynyt nopeasti viime vuosina, kun 
ilmastotutkimuksen edetessä on havahduttu tietoon ilmastonmuutoksen vaikutusten väistämättö-
myydestä. Sopeutuminen ei tapahdu kuitenkaan itsestään, vaan se edellyttää yhteiskunnallista 
sääntelyä ja ohjausta eri toimialoilla. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tätä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisen yhteiskunnallisen hallinnan kehittymistä yhdyskuntasuunnittelun toimialalla. 
Tarkastelun kohteena on erityisesti Kuopion Saaristokaupungin alue, jonka suunnittelussa mukana 
olleiden toimijoiden haastattelujen avulla tutkimuksessa on selvitetty, mitä on sopeutumisen hallinta 
yhdyskuntasuunnittelussa ja mikä on erityisesti paikallishallinnon merkitys hallinnan kokonaisuu-
dessa. Edelleen tutkimuksessa on pohdittu, mikä on yhdyskuntasuunnittelun rooli paikallisen 
sopeutumiskyvyn kannalta.  
 
Tutkimus on luonteeltaan aineistolähtöinen laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen pääasiallinen 
aineisto koostuu seitsemästä Kuopiossa toteutetusta asiantuntijahaastattelusta, joiden lisäksi tutki-
musta on taustoitettu Saaristokaupunkiin ja Kuopion ilmastopolitiikkaan liittyvien dokumenttien 
avulla. Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen käsitteellisissä osissa so-
peutumisen hallintaa hahmotetaan osana laajempaa yhteiskunnallista hallintakehystä sekä 
tarkemmin yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista on 
tarkasteltu paikalliseen haavoittuvuuteen ja sopeutumiskykyyn liittyvänä kysymyksenä.  
 
Tutkimuksen selvisi, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä keskustelu ja käytännön toimenpi-
teet olivat paikallisille toimijoille selkeästi tutumpia kuin sopeutumiseen liittyvä keskustelu. 
Sopeutumiskirjallisuudessa ja sopeutumisstrategioissa paikallisia yhdyskuntasuunnittelun toimijoita 
pidetään kuitenkin merkittävinä ilmastotiedon jalkauttajina. Haastatteluissa selvisikin, että paikallis-
ten toimijoiden mielestä ilmastonmuutos näyttäytyy kompleksisena ja vaikeasti hahmottuvana 
ilmiönä, jonka hallinnasta kuntatoimijat eivät pysty yksin vastaamaan, vaan he kaipaisivat enem-
män tukea ja vahvempaa ohjausta sekä valtion taholta että kunnan omasta strategiatyöstä. 
Jatkotutkimusta aiheesta voidaan pitää tärkeänä, sillä sopeutumisen painoarvo yhdyskuntasuunnitte-
lussa on jatkuvasti kasvamassa ja uusia ohjauskeinoja ollaan parhaillaan tuomassa lainsäädännön 
piiriin. Tulevaisuudessa sopeutumisen ohjauskeinoja tulisikin suunnata paremmin paikallisia tarpei-
ta vastaaviksi ja integroida sopeutumistavoitteet osaksi yhdyskuntasuunnittelun periaatteita.  
 
AVAINSANAT: ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhdyskuntasuunnittelu, yhteiskunnallinen 
hallinta, paikallinen toimijuus 



 
 

 
 

SISÄLLYS  

 
 

1 JOHDANTO .................................................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimusasetelma ja taustaoletukset ........................................................................................ 2 

1.1.1 Tutkimuksen käsitteellinen tausta ......................................................................................................................2 
1.1.2 Tutkimuksen empiiriset taustaoletukset .............................................................................................................4 

1.2 Tutkimustavoitteet ja tarkennettu tutkimustehtävä .................................................................. 6 

1.3 Tutkimuksen kulku .................................................................................................................. 10 

2 TAPAUS KUOPION SAARISTOKAUPUNKI ....................................................................... 11 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................................................ 15 

3.1 Tutkimusmenetelmänä laadullinen tapaustutkimus ............................................................... 15 

3.2 Haastateltavien valinta ja sisällönanalyysi ............................................................................. 17 

4 ILMASTOPOLIITTISEN TOIMIJUUDEN YHTEISKUNNALLINEN KEHYS ............ 20 

4.1 Kohti ympäristöhallintaa ......................................................................................................... 20 

4.2 Ilmastopoliittisen toimijuuden rakentuminen......................................................................... 27 

4.3 Verkostoituvat toimijat ............................................................................................................ 30 

4.3.1 Verkostot hallinnan välineenä......................................................................................................................... 31 
4.3.2 Politiikkaverkosto toimijoiden yhteen kokoajana .......................................................................................... 33 
4.3.3 Monitasoiset verkostot ilmastonmuutoksen hallinnassa ............................................................................... 36 

4.4 Paikallinen toimijaverkosto Kuopion Saaristokaupungissa .................................................. 38 

Päätelmät ........................................................................................................................................ 41 

5 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN HALLINNAN KEHYS ........................ 42 

5.1 Sopeutumisen paikalliset lähtökohdat .................................................................................... 44 

5.2 Alueen haavoittuvuus ja sopeutumiskyky sopeutumisen lähtökohtana ............................... 46 

5.3 Sopeutumiskyky paikallisen päätöksenteon osana ................................................................ 48 

5.4 Yhdyskuntasuunnittelun merkitys sopeutumisessa ............................................................... 51 

5.5 Sään ääri-ilmiöt sopeutumisen lähtökohtana yhdyskuntasuunnittelussa .............................. 54 

Päätelmät ........................................................................................................................................ 58 

 



 
 

 
 

6 RATKAISUA ETSIMÄSSÄ – KOHTI SOPEUTUMISEN HALLINTAA ......................... 59 

6.1 Sopeutumisen hallinnan kerroksellisuus ................................................................................ 59 

6.2 Monitasoinen sopeutumispolitiikka ........................................................................................ 62 

6.2.1 Laajeneva kansainvälinen sopeutumispolitiikka ............................................................................................ 63 
6.2.2 Muotoutuva kansallinen sopeutumispolitiikka ............................................................................................... 65 
6.2.3 Paikallisen sopeutumispolitiikan haasteet ja toimintamahdollisuudet ........................................................ 67 
6.2.4 Kuopion ilmastopolitiikka ............................................................................................................................... 72 

6.3 Sopeutumisen hallinnan ohjauskeinot yhdyskuntasuunnittelussa ........................................ 76 

6.3.1 Kehittyvä maankäytön- ja rakentamisen ohjaus ............................................................................................ 78 
6.3.2 Ilmastovaikutusten ennakointi osaksi yhdyskuntasuunnittelun käytäntöjä .................................................. 82 
6.3.3 Informaatio- ja taloudellinen ohjaus sopeutumisen edistäjinä ..................................................................... 85 
6.3.4 Vapaaehtoisuuteen perustuvat uudet ohjauskeinot........................................................................................ 88 

Päätelmät ........................................................................................................................................ 91 

7 KESKUSTELU SOPEUTUMISEN PAIKALLISESTA HALLINNASTA ......................... 92 

7.1 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma yhteiskunnalliseen hallintaan ................... 92 

7.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen paikallisena kysymyksenä ........................................... 94 

7.3 Ohjauskeinot sopeutumisen käytäntöön juurruttajina yhdyskuntasuunnittelussa ................ 96 

7.4 Pohdinta tutkimuksen tuloksista ja jatkotutkimusmahdollisuuksista ................................... 98 

LÄHTEET ....................................................................................................................................... 103 

LIITTEET ....................................................................................................................................... 115 

Liite 1 Sopeutumistausta .............................................................................................................. 115 

Liite 2 Teemahaastattelurunko .................................................................................................... 117 

Liite 3 Tutkimukseen haastatellut henkilöt ................................................................................ 119 

Liite 4 Sopeutumistarpeet rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa .................................. 120 

 



 
 

1 
 

1 JOHDANTO  
 
Ilmastonmuutos on noussut yhdeksi julkisen keskustelun käsitellyimmistä teemoista viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutoskeskustelun yleistyminen ja yleisen asenneilmapiirin 

muuttuminen on lisännyt vaatimuksia myös yhdyskuntarakenteen kestävyydelle. Kauppa- ja teolli-

suusministeriön vuosina 2002, 2004 ja 2007 teettämien ”Kansalaisten käsitykset 

ilmastonmuutoksesta” -tutkimusten mukaan ilmastonmuutos on noussut yhdeksi tärkeimmäksi 

suomalaisten elämään vaikuttavaksi asiaksi. Vuonna 2008 julkaistussa valtioneuvoston tutkimuk-

sessa puolestaan havaittiin suomalaisten olevan myös erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. 

Tutkimukset valaisevat vallitsevaa yhteiskunnallista asenneilmapiiriä, joka tulisi huomioida myös 

kuntien kehittämisessä. Tutkimuksissa esiin noussutta yhteisöllisyyden tunteen tarvetta voidaan 

myös luoda hyvän yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen varautu-

minen kytkeytyvät siten hyvän elinympäristön käsitteeseen. (Vanhanen ym. 2009.) 

Ilmastonmuutokseen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on pitkään keskittynyt lähinnä ilmaston-

muutoksen hillinnän tarpeeseen. Viime vuosina on kuitenkin havahduttu myös siihen, että 

ilmastonmuutoksen hillintään pyrkivät toimet eivät parhaimmillaankaan tule riittämään, vaan ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksiin joudutaan myös sopeutumaan ja aktiivisesti varautumaan. 

Tutkimuksessa onkin erotettu hillinnän ja sopeutumisen näkökulmat ja keskitytty pitkälti sopeutu-

miseen. Suomessa keskustelu sopeutumistarpeista on ollut moniin muihin maihin verrattuna 

vähäisempää, joten myös keskustelua varautumis- ja suojautumiskeinoista on sysätty tulevaisuu-

teen. On kuitenkin todistettavasti tutkittu, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ja etenkin sadannan 

muutokset ja sään ääri-ilmiöt tulevat lähivuosikymmeninä lisääntymään voimakkaasti myös Suo-

messa (esim. IPCC 2007a; IPCC 2007b, MMM 2009a). Siten sopeutumisen hallinnan 

ohjauskeinojen tarve on suuri jo nyt, kun ennakoivia sopeutumistoimia tulisi tehdä. 

Myös Kuopion Saaristokaupunkia koskevan tapaustutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että sopeu-

tumisen kuntatason hallinta on Suomessa vasta alkuvaiheessa ja keskustelu paikallisista 

sopeutumistarpeista ja -keinoista vasta heräämässä. Näin ollen tutkimuksen kannalta relevanttia oli 

lähteä selvittämään tehtyjen sopeutumistoimien sijaan niitä tekijöitä, jotka toimijoiden mielestä vai-

kuttavat sopeutumisen hallinnan kehittymiseen.  
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1.1 Tutkimusasetelma ja taustaoletukset 
 

1.1.1 Tutkimuksen käsitteellinen tausta  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen hallintaa julkisen hallinnon näkökulmasta. Ilmas-

tonmuutoksen hallintaan liittyy julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden välisen 

vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan merkittävä lisääntyminen julkisten palveluiden tuottamisessa. 

Etenkin Pohjoismaissa, joissa julkisella sektorilla on vanhastaan ollut hyvin voimakas rooli palvelu-

tuotannossa, on muutos kohti yksityisyritysten, puolijulkisten ja kolmannen sektorin tuottamia 

palveluita merkittävä. Yhteiskunnallisesti merkittäviä päätöksiä ja etenkään niiden toteutusta ei si-

ten tehdä enää vain julkishallinnon toimijoiden piirissä, vaan toimijakenttä on laajentunut 

merkittävästi. (Vrt. Karppi & Haveri 2009.) Hallinnan horisontaalisen pirstoutumisen lisäksi mer-

kittävää on kuitenkin myös sen jakaantuminen monelle eri päätöksenteon tasolle. 

Ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta tämä tarkoittaa hallinnan pirstoutumista lukuisille ja moni-

naisille toimijoille aina kansainvälisestä paikalliselle tasolle.  

Ilmastonmuutosta koskevaan tietoon liittyy monia epävarmuuksia, jolloin kompleksisen ilmiön hal-

lintaan liittyy myös epävarmuus oikeista hallintakeinoista, mikä hidastaa puolestaan ohjauksen 

muotoutumista. Tästä syystä, jotta tarvittavat päästörajoitukset ja sopeutumistoimet toteutuisivat, 

tarvitaan poliittista ohjausta (Mickwitz ym. 2008, 12). Ilmastonmuutoksen hallinta edellyttääkin 

politiikkojen, ohjelmien ja strategioiden toimeenpanoa kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella 

yhteiskunnan tasoilla. Paikallistasolla kunnat on nähty sekä osana ongelmaa että ratkaisua ilmas-

tonmuutoksesta puhuttaessa (Storbjörk 2007). Suomessa kunnat huolehtivat peruspalveluista ja 

fyysisen ympäristön perusrakenteista sekä vastaavat maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta 

alueellaan. Kunnallishallinnolla on siten merkittävä rooli ihmisten arkiympäristön luomisessa. (Jau-

hiainen & Niemenmaa 2006, 231.) Suomessa kunnilla on perustuslain takaama itsehallinto, joka 

toisaalta takaa kunnille mahdollisuudet paikallistason kehittämiseen paikalliset olosuhteet huomioi-

den, mutta myös velvoittaa ne järjestämään kuntalaisten peruspalvelut laissa osoitetulla tavalla 

(Kuntalaki 1995). Paikallisviranomaiset osoittautuvat usein avaintoimijoiksi koordinoitaessa ja 

edistettäessä toimintaa suhteessa ilmastonmuutokseen, toimien vaihtelevasti myös yhteistyössä yk-

sityisten toimijoiden kanssa.  Tästä syystä sopeutumistutkimuksissa on nähty tärkeäksi ohjata 
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huomiota paikalliseen kontekstiin ja kaupunkien ja kuntien rooliin ilmastopolitiikassa ja toimeen-

panossa. (Storbjörk 2007.) 

Kansainvälisesti myös paikallistason merkityksestä osana globaalihallintaa on keskusteltu paljon. 

Toisaalta paikallistason (alueiden ja kaupunkien) merkityksen on epäilty vähenevän, kun monet 

yhteiskunnalliset ja taloudelliset prosessit tapahtuvat globaaleissa verkostoissa, eivätkä ole sidottuja 

tiettyyn paikkaan. Samasta syystä kuitenkin myös kansallisvaltioiden roolin yhteiskunnallisena toi-

mijana on nähty heikkenevän, jolloin paikallistason merkitys itsenäisenä toimijana korostuu. 

(Kananoja 2001, 37.) Kaupungeista on tullut verkostojen solmukohtia ja urbaani elämäntapa on 

haastanut kestävän kehityksen strategiat (esim. IHDP 2003). 

Urbaanin elämäntavan yleistyminen on lisännyt kaupunkisuunnittelun merkitystä koko yhteiskun-

nan toimivuuden kannalta. Kaavoitus voidaan ymmärtää toiminnallisen maankäytön konkreettisena 

kehittämisenä, joka näkyy paitsi eritasoisina kaavoina1, niin lisääntyvässä määrin myös strategiana, 

jonka avulla suunnitellaan laadukasta ja toimivaa ympäristöä kunnan asukkaille ja yrityksille. Laa-

dukkuus ja toimivuus ovat määreitä, joissa kohtaavat toimijoiden erilaiset intressit. Asukkaan ja 

yrityksen intressit (samoin kuin asukasryhmien tai erityyppisten yritysten) intressit maankäytön 

suhteen voivat poiketa toisistaan merkittävästi (Virtanen 2006, 5). Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) 

nostavat esiin maankäytön intressien yhteydessä myös jännitteet kasvun edistämisen ja ympäristön-

suojelun kesken. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 231.) Intressikeskustelu on johtanut maankäytön 

suunnitelmien tapauskohtaisten tarpeiden tarkasteluun ja eri näkökulmien esille tuomiseen keskus-

telussa (Virtanen 2006, 5). 

Paikallisella toimintaympäristöllä onkin merkittävä vaikutus siihen, kuinka ja millaisiksi toimijoi-

den väliset suhteet muotoutuvat. Paikallistason prosesseissa kohtaavat julkisen hallinnon, 

elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka muodostavat paikallisia verkostoja.  Toi-

mintaverkostot muuttuvat jatkuvasti, niin ylhäältäpäin tulevien kansainvälisten normien, kuin 

paikallisten prosessien seurauksena. Yhteiskunnan verkostomainen rakenne näkyy myös silloin, kun 

pyritään selvittämään ympäristöasioiden etenemistä paikallishallinnan eri tasoilla. ”Ympäristöpoliit-

tinen toiminta toisin sanoen elää paikallisella tasolla verkostoissa, niissä vaikuttavissa toimijoissa ja 

                                                   
1 Kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluu kunnan oikeus ja samalla velvollisuus vastata maankäytöstään. Kuntien vas-
tuulla on etenkin yleis- ja asemakaavojen laatiminen kunnan alueella. Yleiskaavassa osoitetaan ensin alueiden käytön 
pääpiirteet ja asemakaavassa tarkennetaan alueen käytön ja rakentamisen järjestämisen periaatteita kunnan tietyllä osa-
alueella. (MRL 1999, 4 §.) 
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näiden välisissä vuorovaikutussuhteissa.” (Anttonen ym. 2008, 129.) Ilmastonmuutosta ei voida 

kuitenkaan rajata vain ympäristöpoliittiseksi ilmiöksi, vaan ilmastopolitiikan muotoutumiseen ja 

toteutumiseen vaikuttavat myös muiden politiikkasektoreiden toimijat. Toisin sanoen myös ne hal-

linnon toimijat, joiden päätehtävät eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen 

sopeutumiseen, edistävät omalla toiminnallaan näitä tavoitteita, jolloin voidaan puhua ilmastopoli-

tiikan valtavirtaistamisesta (Mickwitz ym. 2008, 12). 

Ilmaston ja sen muutoksen vaikutukset näkyvät monella lailla kaupunkiympäristöissä. Tällöin luon-

teva valinta sopeutumisen hallinnan tarkastelualueeksi on arjen elinympäristö ja sen 

kehittymisprosessi. Paikallisten politiikkojen ja toimintatapojen tutkiminen on perusteltua, sillä juu-

ri tietyn kaupunkiympäristön spesifit ominaisuudet ja sijainti tietyllä ilmastovyöhykkeellä 

määrittävät ympäristön suhteellista haavoittuvuutta tietyille ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tästä 

syystä paikallistasoa myös pidetään sopeutumistoimien määrittelyn ja toimeenpanon kannalta tär-

keänä. Toisaalta paikallistasolla konkretisoituvat myös muut suunnittelutavoitteet, esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen hillintään liittyen, jolloin tietyt päätökset hillintätoimenpiteitä koskien voivat 

olla konfliktissa tai pahentaa ilmastovaikutuksille altistumista, heikentäen siten sopeutumispyrki-

myksiä ja päinvastoin. (Ks. Hamin & Gurran 2009, 239.) 

1.1.2 Tutkimuksen empiiriset taustaoletukset 
 
Suomessa on tutkittu ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sopeutumistoimien täytäntöönpanoa 

vasta verrattain vähän. Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutki-

mus- ja koulutuskeskus (YTK), pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) (nyk. Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut, HSY) ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus ovat valmistelleet pää-

kaupunkiseudulle yhteistä sopeutumisstrategiaa, joka valmistuttuaan on ensimmäinen laatuaan 

Suomessa. Strategian valmistelu liittyy EU:n Interreg IVB -rahoitteiseen BaltCICA-hankkeeseen, 

joka tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niihin sopeutumista Itämeren alueen rannikko-

kaupungeissa.  

Tätä valmisteluprosessia varten toteutettiin pääkaupunkiseudulla haastattelukierros alueen toimijoil-

le kesän 2009 aikana. Haastatteluiden lähtökohtana olivat sään ääri-ilmiöihin liittyvät tapaukset ja 

erityisesti niihin varautuminen. Tavoitteena oli myös tarkastella toimijoiden sijoittumista ilmaston-

muutokseen sopeutumisen toimijakentällä. Toteutuneista haastatteluista kunnallisten toimijoiden 
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(Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta) lisäksi haastateltiin kuutta yksityisen sektorin toimijaa, kolmea 

kansalaisjärjestön tai edunvalvontaorganisaation edustajaa ja neljää muuta julkishallinnon toimijaa. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään ei-kunnallisten toimijoiden haastatteluista2 syntynyttä aineistoa, 

jonka kokosin pääasiassa itse toimiessani hankkeessa tutkimusavustajana. Haastateltavat valittiin eri 

toimialoilta sekä julkisista ja yksityisistä että kolmannen sektorin toimijoista.  

Haastatteluissa nousi erityisesti esiin kaksi teemaa, joista voidaan johtaa taustaoletuksia tälle tutki-

mukselle: Ensinnäkin, mitä korkeammalla päätöksenteon hierarkiassa haastateltava työskenteli, sitä 

yleisemmällä tasolla myös keskustelu ilmastonmuutoksesta kulki. Toisin sanoen, sään ääri-

ilmiöiden aiheuttamat toimintahäiriöt kohdattiin organisaatioiden arjen käytännön toteutuksessa, 

mutta niitä ei niinkään huomioitu pitkän tähtäimen suunnittelussa. Osalle haastateltavista myös il-

mastonmuutokseen sopeutuminen osana ilmastokeskustelua oli aiheena täysin uusi. Varsin 

konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä haastattelurunko toimikin erityisen hyvin, jos toimijalla oli 

omakohtaista konkreettista kokemusta sään ääri-ilmiöiden vaikutuksista. Kuntasektorin tarkastelua 

ajatellen oletus johtaa vertailemaan kunnan strategisia asiakirjoja ja viranhaltijoiden haastatteluissa 

antamaa kuvaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen tilasta. Toinen merkittävä huomio käsillä olevan 

tutkimuksen kannalta oli, että organisaatiot, niin yksityiset kuin julkiset, ovat tällä hetkellä hyvin eri 

tasoilla ilmastonmuutokseen varautumisen suhteen. Tähän vaikuttaa haastattelujen mukaan ennen 

kaikkea se, että joillekin toimialoille vaikutukset ovat selkeämpiä ja esimerkiksi taloudellisesti mer-

kittävämpiä kuin toisille. Myös kansalliset sopeutumisstrategiat ja toimenpidesuunnitelmat auttoivat 

tietyillä toimialoilla (esim. liikennesektorilla) sopeutumistarpeen näkemistä.  

Tutkimusasetelman kannalta näiden huomioiden tekeminen ei ole aivan yksiselitteistä poikkeavan 

tutkimustehtävän takia. Pääkaupunkiseudulla tehdyt haastattelut avasivat kuitenkin tekijälleen sitä 

tilannetta, jossa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa parhaillaan organisaatioissa eletään. Kiteytet-

tynä voidaankin sanoa, että haastattelujen luoma kuva sopeutumisesta on se, että tieto sekä 

sopeutumistarpeista että sopeutumisen ohjauksesta on vielä varsin kehittymätöntä monella alalla. 

Näiden taustaoletusten pohjalta on seuraavassa luvussa hahmotettu tarkennettu tutkimustehtävä ja -

tavoitteet. 

  

                                                   
2 Kunnallisten toimijoiden haastattelut toteutettiin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelujen (ent. YTV) toimesta, eikä niiden tuloksia ole ollut vielä saatavilla. 
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1.2 Tutkimustavoitteet ja tarkennettu tutkimustehtävä 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja hahmottaa tutkittava ilmiö kontekstissaan siten kuin paikal-

liset toimijat sen kokevat. Tutkittaessa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja paikallista 

haavoittuvuutta, on tutkimuksen lähtökohtana luonnollisesti paikallisyhteisö ja sen toimijat. Paikal-

listason tutkimuksella voidaan hahmottaa, millainen on relevantti sopeutumisen hallintaverkosto 

tietyssä tapauksessa – kuvatessa esimerkiksi tiettyä toimialaa tai maantieteellistä aluetta (Keskitalo 

& Kulyasova 2009, 61). Verkostoa ja sopeutumismahdollisuuksia on kuitenkin tarve tarkastella 

myös laajemmasta perspektiivistä ja huomioida toimijoita myös paikallistason ulkopuolelta (Naess 

ym. 2005), kun paikallistason (tässä tutkimuksessa kunnan ellei toisin mainita) oletetaan olevan osa 

kansallista ja kansainvälistä hallintaverkostoa. 

 

Kuvio 1 Tutkimusasetelma. 
 
Kuviossa 1 on esitetty tutkimuksen lähtöasetelma. Kuvion sisäkkäisiä kehiä voidaan tulkita siten, 

että tutkimuksessa ilmastonmuutoksen hallintaa tarkastellaan sekä sisältä ulospäin että ulkoa sisälle 

päin. Toisin sanoen paikallisen tason toimijoiden näkökulmasta tarkastellaan paikallisia sopeutu-

mistarpeita ja löydettyjä keinoja niiden täyttämiseksi. Toisaalta yhteiskunnallisen hallinnan 

(ylhäältä alaspäin) näkökulmasta tarkastellaan sitä, kuinka sopeutumisen paikallista hallintaa pyri-

tään ohjaamaan kansainvälisen ja kansallisen tason toimenpiteillä. Yleisemmällä tasolla kyse on 
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silloin siitä, kuinka voidaan paikantaa se väline tai ohjauskeinot, jolla ilmastonmuutoksen hallinta 

sisällytetään yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja erityisesti maankäytön suunnitteluun. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ymmärretään tutkimuksessa toiminnan rakentumista koskevan 

tiedon lähteeksi. Käytännössä tutkimus toteutetaan siten, että vaikka tutkimuksen empiiriset esiole-

tukset on luotu pääkaupunkiseudun haastattelujen pohjalta, niin varsinainen tutkimusaineisto on 

kerätty Kuopion toimijoiden piiristä. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksen kohdealueeksi on valittu 

Kuopion Saaristokaupungin alue, jonka suunnitteluprosessin kautta ilmastonmuutokseen sopeutu-

misen hallinnan kehittymistä tarkastellaan (Saaristokaupungista lisää luvussa 2).  

Kuopion Saaristokaupungin tapaus avaa tutkimukselle mahdollisuudet tarkastella sopeutumista 

suomalaisessa keskisuuressa sisämaan kaupungissa, jossa on tehty aktiivista ilmastopolitiikkaa 

1990-luvun puolivälistä lähtien. Sopeutumisen hallinnan ja ohjauksen kannalta asetelman tekee 

mielenkiintoiseksi se, että Suomessa sopeutumistarpeet liitetään yleisesti lähinnä merenpinnan nou-

suun liittyviin uhkiin rannikkoseuduilla tai jokitulviin varautumiseen. Näistä lähtökohdista voidaan 

olettaa, että myös sopeutumisen ohjausta suunnataan tulvaherkkien alueiden näkökulmasta. 

 

Kuvio 2 Tutkimuksen empiirinen tutkimusasetelma 
 
Tapaustutkimuksen pohjalta voidaankin tarkentaa tutkimusasetelmaa kuviossa 2 esitetyllä tavalla. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkastellaan Kuopion Saaristokaupungin suunnitteluprosessin 
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avulla, jolloin kuvion sisin ympyrä käsittää paitsi itse suunnitteluprosessin, myös suunnitteluun 

osallistuneet toimijat suunnittelutavoitteineen ja toimintatapoineen. Nämä tavoitteet ja toimintatavat 

näkyvät siinä, kuinka ilmastonmuutos huomioidaan osana yhdyskuntasuunnittelun prosessia. Toi-

saalta siihen vaikuttavat myös kansainväliset ja kansalliset ohjaustoimenpiteet. Paikallisen ja 

kansallisen/kansainvälisen sääntelyn vuorovaikutus tapahtuu siten hallittavan ilmiön kautta ja saa 

muotonsa toteutuneena asuin- ja elinympäristönä. 

Näistä lähtökohdista tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka ilmastonmuutokseen sopeu-

tumisen hallinta näyttäytyy alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa paikallisten toimijoiden 

näkökulmasta. Tutkimusongelmaa avataan kolmella tutkimuskysymyksellä. Samalla tutkimusky-

symykset muodostavat tutkimukselle kolme eri näkökulmaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta: 

sopeutumisen hallinnan kehittymisen näkökulman, paikallisen hallinnan näkökulman sekä yhdys-

kuntasuunnittelun toimialan näkökulman.  

1) Sopeutumisen hallinnan kehittymisen näkökulma:  

Mitä on ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinta yhdyskuntasuunnittelussa? 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on ymmärtää sopeutumisen hallinnan kokonaisuutta ja liit-

tää siitä käyty keskustelu yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin. Vastausta tutkimuskysymykseen 

etsitään avaamalla sopeutumisen hallinnan tematiikkaa kirjallisuudessa vakiintuneiden teoreettisten 

käsitteiden avulla, mutta myös pohtimalla ilmastonmuutosdiskurssin ja -hallinnan kehitystä Kuopi-

on Saaristokaupungin avaintoimijoiden näkökulmasta.  

2) Paikallisen hallinnan näkökulma:  

Mikä on paikallishallinnon merkitys sopeutumisen hallinnassa?  

Tutkimuksen toisena tavoitteena on tunnistaa nimenomaan kuntahallinnon merkitys ja asema ilmas-

tonmuutoksen hallintaverkostoissa. Paikallista tasoa ei kuitenkaan voida tarkastella erillään 

hallinnan kokonaisuudesta, sillä ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinta jakaantuu hallinnan 

rakenteissa useille eri tahoille. Tällöin olennaiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuka sopeutu-

mista ohjaa ja miten. Tarkastelua tehdään sekä haastateltujen paikallisten toimijoiden näkökulmasta 

että hahmottamalla sopeutumisen ohjauskeinoja eri hallinnontasoilla. Kuopion Saaristokaupunkia 

koskevan tapaustutkimuksen avulla hahmotetaan ilmastonmuutoksen hallinnan paikallista toimija-
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verkostoa ja sen avaintoimijoita sekä sitä, miten he kokevat omat toimenkuvansa osana suunnittelu-

prosessia. 

3) Yhdyskuntasuunnittelun toimialan näkökulma: 

Kuinka ilmastonmuutosta voidaan huomioida paikallisessa yhdyskuntasuunnittelussa sekä millaisia 

ongelmia se mahdollisesti tuottaa? 

Yhdyskuntasuunnittelu on usein nostettu ratkaisevaan asemaan puhuttaessa ilmastonmuutokseen 

sopeutumisesta. Tutkimuksen kolmanteen tavoitteeseen pyritään vastaamaan sekä aineiston että 

kirjallisuuden perusteella, jolloin näkökulmat tutkimuskysymykseen rakentuvat hieman erilailla: 

Aineiston perusteella vastataan kysymykseen siitä, millaisia ovat suunnittelijatoimijoiden tarpeet, 

jotta ilmastonmuutos voitaisiin huomioida suunnittelussa paremmin, kun taas kirjallisuuden perus-

teella keskiöön nousee kysymys siitä, mikä on ylipäätään yhdyskuntasuunnittelun merkitys 

paikallisen sopeutumiskyvyn kannalta? 

Tarkastelemalla ilmastonmuutoksen hallinnan kokonaisuutta pyritään tutkimuksessa hahmottamaan, 

mitä ovat sopeutumisen lainsäädännölliset ja muut ohjauskeinot, ja ketkä niitä käyttävät. Lähesty-

mistapa on aineistolähtöinen. Näin toteutetussa tutkimuksessa on mielenkiintoista kysyä, ketkä 

osoittautuvat paikallisessa toimintaympäristössä tärkeiksi toimijoiksi. Paikallisten toimijoiden haas-

tatteluaineisto mahdollistaa hallinnan kehittymisen prosessuaalisen tarkastelun ja tuo tutkimukselle 

tärkeän ajallisen ulottuvuuden, kun pohdinnan kohteeksi tulee ilmastodiskurssin kehittyminen yh-

dyskuntasuunnittelussa. Huomion kohteena on tällöin paitsi se, kuinka ohjauskeinot ovat 

kehittyneet, niin myös se, kuinka haastatellut suunnittelijat kokevat ilmastonmuutoksen hallinnan 

tulleen osaksi työtään ja toimintaympäristöään. Yhdyskuntasuunnittelun toimiala on tutkimuksen 

kannalta toiminut tärkeänä aiheen rajaajana ja on toisaalta kiinnittänyt sopeutumisen ja hallinnan 

teoreettiset käsitteet haastateltujen toimijoiden jokapäiväiseen työhön. Siten se tarjoaa teoreettisille 

käsitteille konkreettisen kiinnittymispinnan ja soveltamiskohteen.  
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1.3 Tutkimuksen kulku 
 
Seuraavissa luvuissa esitellään tarkasteltava Kuopion Saaristokaupunki tapaus, aineiston keruu ja 

muut tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät valinnat. Tutkimuksessa on pyritty tuomaan haastateltu-

jen toimijoiden ääni esiin paikallisen toimintaympäristön ja toimintatapojen asiantuntijoina, ja tästä 

syystä teksti rakentuu teorian ja aineiston vuoropuheluna läpi tutkimuksen. Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että aineiston analyysi nivoutuu teorian lomaan aina kunkin käsiteltävän asian kohdalla. 

Käsitteelliset ja aineistolähtöiset tulokset vedetään lyhyesti yhteen päälukujen 4–6 lopussa.  

Neljännessä pääluvussa tutkimus kiinnitetään yhteiskunnallisen muutoksen kontekstiin tarkastele-

malla ensin yleisellä tasolla ja viimeisessä alaluvussa Kuopion esimerkin kautta paikallisesti, 

kuinka yhteiskunnallinen kehitys on vaikuttanut ympäristöhallintaan. Viidennessä luvussa avataan 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hallintaan liittyviä käsitteitä yhdyskuntasuunnittelun 

näkökulmasta. Aiempien lukujen pohjalta kuudennessa luvussa analysoidaan sopeutumisen hallin-

taan vaikuttavia ohjauskeinoja, niiden tilannetta ja haasteita. Seitsemännessä ja samalla viimeisessä 

luvussa keskustellaan ilmastonmuutoksen hallinnasta alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa ja vastataan 

tutkimukselle esitettyihin tutkimuskysymyksiin.   
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2 TAPAUS KUOPION SAARISTOKAUPUNKI   
 

Kuopio valittiin tutkimuksen kohdekaupungiksi useammasta syystä. Ensinnäkin Kuopiota voidaan 

pitää edelläkävijänä paikallisen ilmastopolitiikan saralla Suomessa. Kuopiossa laadittiin ensimmäi-

nen ilmastostrategia vuonna 2003 ja tutkimuksen aloitusvaiheessa keväällä 2009 Kuopiossa 

hyväksyttiin uusi ilmastopoliittinen ohjelma. Toinen selkeä syy kohdekaupungin valinnalle oli sen 

tuttuus entisenä kotikaupunkinani, jolloin paikallisia olosuhteita ja toimintatapoja on ollut helpompi 

ymmärtää. Kolmas syy liittyi kaupungissa käynnissä olevaan voimakkaaseen yhdyskuntarakenteen 

uudistamiseen, kun Kuopiossa on viime vuosina tiivistetty voimakkaasti olemassa olevaa kaupunki-

rakennetta ja rakennettu myös uusia asuinalueita. Saaristokaupungin3 aluetta onkin pidetty 2000-

luvulla Kuopion kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kaupungin markkinoinnin lippulaivaprojektina. 

Saaristokaupunki koostuu oikeastaan neljästä eri kaupunginosasta: Lehtoniemestä, Rautaniemestä, 

Savolanniemestä ja Pirttiniemestä, jotka yhdistää kaupungin keskustaan niin kutsuttu Saaristokatu 

(kuva 1). Alue nostettiin keskusteluun kaupungin mahdollisena kasvusuuntana jo 1990-luvun alussa 

ja uudelleen 1990-luvun lopulla. Lopullisesti se valikoitui Kuopion pääkasvusuunnaksi kuitenkin 

vasta vuonna 2001 kaupunginvaltuuston päättäessä, että Saaristokatu rakennetaan vuosina 2005–

2007. Tällä hetkellä Saaristokaupungissa asuu noin 4300 asukasta, koko Kuopion asukasmäärä ol-

lessa noin 97 000 asukasta (Kuopionkaupunginosat.fi 2011; Kuopion kaupunki 2010). 

Saaristokaupungin asukasmäärän on arvioitu kasvavan vuosittain noin 500–800 asukkaalla ja vuon-

na 2020, jolloin Saaristokaupungin arvioidaan olevan kokonaan rakennettu, on alueella arvioitu 

asuvan jo noin 14 000 asukasta (Saaristokaupunki 2009).  

 

                                                   
3 Luku perustuu pääosin Kuopion kaavoituspäällikön Leo Kososen kirjoittamaan ja ympäristöministeriön julkaisemaan 
raporttiin ”Kuopio 2015 – jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki”. Muut lähteet mainitaan tekstissä erikseen. 
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Kuva 1 Kuopion kaupunkirakenne, jossa kaupungin keskusta jää Saaristokaupungin poh-
joispuolelle ja Petosen kaupunginosa alueen länsipuolelle. (Kuopion kaupunki.) 

 
Saaristokatu avattiin liikenteelle marraskuussa 2008, mutta kadun ensimmäinen luonnos piirrettiin 

jo vuonna 1989, jolloin siitä käytettiin nimeä ”eteläinen rantatie”. Ensimmäisen kerran katu merkit-

tiin vuoden 1994 kaupunkirakennesuunnitelmaan, mutta varsinaisesti katu tuli ajankohtaiseksi vasta 

kun huomattiin, ettei kaupungin eteläinen laajenemissuunta houkuttele ilman uutta katuyhteyttä 

kaupungin keskustaan. Haasteena oli kuitenkin suunnitella katu herkkään järvimaisemaan sopivaksi 

(kuva 2), jolloin myös nimi haluttiin jo varsin varhaisessa vaiheessa muuttaa paremmin kadun 

luonnetta kuvaavaksi. Saaristokatu kulkee nimensä mukaisesti maisemakatuna siltoja pitkin vesis-

tön poikki matalikkoja seuraillen. Saaristokadun rakentamista pidettiin edellytyksenä koko 

Saaristokaupungin rakentamiselle, sillä se yhdistää alueen Kuopion keskustan tuntumaan muodos-

taen rinnakkaisyhteyden valtatie viidelle, lyhentäen matkaa etenkin alueen pohjoisosista Kuopion 

keskustaan tuntuvasti, parhaimmillaan jopa 12 kilometriä (Saaristokaupunki 2009). Saaristokadun 

tavoitteena on siten eheyttää kaupunkirakennetta ja mahdollistaa yksityisautoilun lisäksi pyöräily, 

jalankulku ja bussiliikenne sekä saariin poikkeava ulkoiluliikkuminen. 
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Kuva 2 Saaristokatu yhdistää Saaristokaupungin Kuopion keskustan tuntumaan. (Kuopion 
kaupunki.) 
 
Syynä voimakkaaseen panostukseen Saaristokaupungin alueen kehittämiseksi voidaankin pitää si-

ten sekä käytännön tasolla tehtyjä havaintoja yhdyskuntarakenteen hajautumisesta että laajempaa 

muutosta kaupungin strategisissa kehittymistavoitteissa. Kuopion kaupunkirakennesuunnitelmassa 

on todettu, että keskisuurena suomalaisena kaupunkina Kuopion kasvumahdollisuuksien, toimivuu-

den ja monipuolisuuden kannalta on tärkeää säilyttää jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin 

rakenne sekä suurten kaupunkien tyyppinen paikallisliikenne. Siten yhdyskuntasuunnittelun huole-

na on Kuopiossa ollut kaupunkirakenteen leviäminen ja liikkumisen autoriippuvaisuuden kasvu. 

Vastauksena hajautumiskehitykselle puhutaan Kuopiossa kaupunkikehittämisen ”sormimallista”.  

Sormimallissa on kyse strategisesta asiakirjasta ja ”kartasta, jossa on yleispiirteisesti näytetty ny-

kyiset jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin vyöhykkeet, sekä ne alueet, joita pyritään 

kehittämään joukkoliikennekaupungin suuntaan” (Kosonen 2007, 55). Saaristokaupungin kaupun-

ginosat onkin pyritty ryhmittelemään ketjuiksi, jotka liittyvät joukkoliikenteen sormiin. 

Saaristokaupungin alueella asuntokanta vaihtelee omakotitaloista kerrostaloihin. Kerrostalot sijoit-

tuvat Pirtin keskustan lisäksi lähinnä Keilankantaan, josta on pyritty muodostamaan 

kaupunkimainen keskusta Saaristokaupungille. Kaavoituksen myötä myös alueella ennestään ollut 
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loma-asutus on muuttumassa ympärivuotiseksi. Käytännössä kaikki asutus tulee sijaitsemaan vähin-

tään rantojen läheisyydessä ja noin kolmasosa rannoista varataan virkistyskäyttöön.  

Saaristokaupungin kaavoitus eteni nopeasti ja kaavat hyväksyttiin lähes ilman valituksia. Lehtonie-

men ja Rautaniemen osayleiskaavat sekä niihin liittynyt Saaristokadun yleissuunnitelma, ja edelleen 

Keilankannan kanavan ja Saaristokadun asemakaavat ja katusuunnitelma valmistuivat ja tulivat 

lainvoimaisiksi vuosien 2004–2005 aikana. Vuoden 2005 aikana kadun rakentamiseen saatiin myös 

tarvittavat ympäristöluvat, joten alueiden rakentaminen pääsi käyntiin keväällä 2006. Kososen mu-

kaan keskeinen tekijä kaavojen laadinnan ja projektin sujuvan etenemisen kannalta on ollut 

vuorovaikutteinen projektiyhteistyö, jossa maanhankinta, kaavoitus ja muu suunnittelu ovat liitty-

neet toisiinsa. Saaristokaupunki-projekti perustettiin vuonna 2003 ja sen keskeiset osa-alueet 

koostuivat maankäytön yleissuunnittelusta, asuntoalueiden asemakaavoituksesta, toteutussuunnitte-

lusta ja rakentamisesta, Saaristokadun suunnittelusta ja rakentamisesta, julkisten ja yksityisten 

palvelujen järjestelyistä sekä viestinnästä. Erityisten kehittämisprojektien teemoina Saaristokau-

pungissa on ollut muun muassa hyvän asumisen kulttuuriympäristö, vuorovaikutuksellinen 

asukasyhteistyö, lasten ja nuorten osallisuus, taiteen kaava sekä kosteikkopuistot. Saaristokaupun-

gin projektisuunnitelman 2008–2012 mukaan alueen suunnittelun ja rakentamisen toteutusteemoja 

ovat olleet ympäristö, vuorovaikutus ja osallisuus sekä tulevaisuuden asuinalueen kehittäminen.  

Saaristokaupunki on toteutettu kokonaisuudessaan varsin uuden ympäristölainsäädännön ja voi-

makkaan ilmastotietoisuuden aikana. Mielenkiintoista onkin, että tutkimuksen kannalta kiinnostava 

Saaristokaupunki-projektin ympäristöteema kattaa raportin mukaan lähinnä kosteikot, liito-oravat ja 

alueiden viihtyisyystekijät, mutta ilmastonmuutoksesta ei hankkeen dokumenteissa puhuta. Kadun 

yhdyskuntataloudellista edullisuutta on kuitenkin arvioitu VTT:n yhdyskuntataloudellisessa tarkas-

telussa (Kuopion yhdyskuntatalousselvitys 2003), joka osoitti, että vähentäessään liikennetarvetta 

katu vähentää merkittävästi myös liikenteestä aiheutuvia haitallisia ilmastopäästöjä. Ympäristölain-

säädännön kehitys näkyy kuitenkin siinä, että sekä Saaristokadun että Saaristokaupungin 

perusratkaisut on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) lisäksi YVA-lain (1994/468) 

puitteissa. Huolta aiheuttivat erityisesti kadun vesistö- ja liikennemeluvaikutukset.   
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT  

 

3.1 Tutkimusmenetelmänä laadullinen tapaustutkimus 
 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinnan paikallinen ilmeneminen valittiin tutkimuksen 

kohteeksi jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimustavoitteeksi asetettiin siis 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ymmärtäminen siinä kontekstissa, jossa se ilmenee ja sitä 

voidaan tutkia. Näin ollen lähes alusta asti oli myös varsin selvää, että sopeutumista ja sen hallintaa 

oli selkeintä tutkia jonkin tietyn tapauksen kautta. Tapaustutkimuksessa ei ole kuitenkaan kyse 

pelkästään jonkin tapahtuman kulusta tai ilmiön kuvailusta, vaan tapauksen valinta sisältää 

mielenkiinnon jotain tiettyä jännitettä kohtaan. Tutkimuksessa erotetaan myös toisistaan tapaus ja 

tutkimuksen kohde. (Laine ym. 2007, 10.) Tässä tutkimuksessa tapaukseksi on valittu Kuopion 

Saaristokaupunki, jonka toimijoita haastattelemalla on etsitty vastauksia tutkimuksen kohteeseen eli 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen paikallista hallintaa edistäviin tekijöihin.  

Tapaustutkimuksen valikoituminen tutkimusstrategiaksi oli luonteva vaihtoehto tutkittaessa ilmas-

tonmuutokseen sopeutumisen hallintaa, sillä sopeutumisessa ovat aina läsnä paikalliset olosuhteet ja 

toimijat. Esimerkiksi Häkli (2002, 119–120) on esittänyt, että suunnittelututkimuksessa tutkijan 

tulisi tutkia suunnittelua paikallisesti ja tapauskohtaisesti, jolloin on mahdollista tarkastella sitä, 

mitä suunnittelussa oikeasti tapahtuu. Laineen ym. (2007, 10) mielestä tapaustutkijaa ”ajaakin usein 

eteenpäin tunne tai alustava tieto siitä, että tapaus on jollain lailla tärkeä”. Tapauksen merkitys ei 

siis välttämättä ole vielä tutkimuksen alkuvaiheessa selvä, vaan tapaustutkimus itsessään voidaan 

ymmärtää prosessina, jolloin tapauksen kuvaus sellaisenaan on jo yksi tutkimuksen tulos (Häikiö & 

Niemenmaa 2007, 53). Tällöin haasteena on tietenkin tunnistaa tilanteen erityisyys, historia ja dy-

namiikka sekä kyetä perustamaan tilanteessa pätevä tieto ja toiminta näille lähtökohdille yleisen 

ohjeen sijaan (Häkli 2002, 119–120). 

Aineistolähtöisessä tapaustutkimuksessa liikutaan yleensä induktiivisesti yksityisestä yleiseen, kos-

ka tutkimuskohteena on uudenlainen ilmiö ainutkertaisessa ympäristössä. Tästä syystä suhde 

teoriaan voi tutkimuksen alkuvaiheessa olla epäselvä ja sopiva teoreettinen näkökulma löytyy vasta 

tutkimuksen edetessä. (Laine ym. 2007, 29.) Aiemman tutkimuksen ja tiedon rooli ohjaa kuitenkin 

aina tutkijaa, vaikka aineiston hankinta eli tutkittavan ilmiön määrittely olisikin tehty verraten va-
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paasti suhteessa tutkittavasta ilmiöstä tiedettyyn teoreettiseen tietoon (Tuomi & Sarajärvi 2009, 98). 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut kyllä aiempien tutkimustuloksien tarkastelu, mutta aineis-

ton hankintaa ei ole suoritettu, eikä tehtyjä havaintoja ole arvotettu niiden ehdoilla. Sen sijaan 

teoreettisia käsitteitä on käytetty tapauksen rajaamisen sekä aineiston analysoinnin apuna.  

Saaristokaupungin tapauksen taustalla on vaikuttanut aiemmista YTV-alueella tehdyistä haastatte-

luista syntynyt kuva sopeutumisprosesseista ja -toiminnasta. Lähtöoletuksena oli myös 

haastatteluissa syntynyt ymmärrys toimijoiden välisistä vuorovaikutussuhteista (toimijoiden omasta 

näkökulmasta). Toimijoiden vuorovaikutus ja ohjaussuhteet ilmastonmuutoksen hallintaprosessissa 

eivät kuitenkaan olleet näiden haastattelujen pääteemana, vaan informantit itse viittasivat erilaisiin 

toimijarooleihin ja nostivat aiheen esiin haastatteluissa. Tästä syystä näiden suhteiden selvittämi-

seksi on relevanttia valita toinen tapaus toimijoineen. Tapaustutkimukset ovatkin usein tutkimuksia 

jostain tietystä tapauksesta, mutta eivät jostain ainutlaatuisesta tutkimuskohteesta (Mickwitz ym. 

2009, 26). 

Sosiaalisen elämän kompleksisuutta on vaikeaa tai mahdotonta tunnistaa ja kuvata käyttämällä tut-

kimuksessa vain yhtä menetelmää. Tapaustutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sen sallivuutta 

menetelmien suhteen. Laine ym. (2007) kuvaavat tapaustutkimusta luonteeltaan tutkimusstrategiak-

si, jolloin tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkimuksen kohde perusteellisesti hyödyntäen 

erilaisia aineistoja monipuolisesti. Myös tutkijan aiempi tietämys ja suhde tapaukseen auttavat va-

litsemaan sopivia aineistonkeruumenetelmiä kyseisen tapauksen tutkimiseen. Erilaisia aineistoja, 

menetelmiä ja näkökulmia yhdistelemällä voidaan paljastaa monimutkaisesta todellisuudesta toisi-

aan täydentäviä näkökulmia, muttei objektiivisia totuuksia. (Laine ym. 2007, 9–10; 23–26.) 

Tapaustutkimus mahdollistaa siten aineiston triangulaation4, jossa samaa kysymystä valotetaan eri 

näkökulmista. Tässä tutkimuksessa on käytetty kahta eri lähestymistapaa: dokumenttianalyysia ja 

avaintoimijoiden haastatteluja. 

  

                                                   
4 Triangulaatiolla voidaan tarkoittaa erilaisten aineistojen, tutkijoiden, teorioiden, tutkimusmenetelmien, analyysien tai 
tieteenalojen yhdistämistä samassa tutkimuksessa (Laine ym. 2007). 
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3.2 Haastateltavien valinta ja sisällönanalyysi 
 
Tutkimuksen ensisijainen aineisto koottiin teemahaastatteluista, jotka tehtiin huhtikuussa 2010 seit-

semälle Kuopion Saaristokaupungin maankäytön- ja kaavoituksen suunnitteluprosessissa mukana 

olleelle avaintoimijalle. Jo aiemmin syksyllä 2009 tehtiin yksi avoin haastattelu Saaristokaupungin 

vaiheista ja ilmastopolitiikasta yleensä Kuopiossa, jonka pohjalta tutkimusasetelmaa rakennettiin ja 

rajattiin. Samaa toimijaa haastateltiin uudelleen muiden teemahaastattelujen yhteydessä keväällä. 

Teemahaastatteluihin valittiin haastateltaviksi kuusi kunnan viranhaltijaa teknisestä virastosta, ym-

päristökeskuksesta ja Terve Kuopio -ohjelmasta. Lisäksi haastateltiin yhtä viranhaltijaa Pohjois-

Savon ELY-keskuksesta. Haastateltavista kuusi oli miehiä ja yksi nainen. Haastateltavat valittiin 

siten, että sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen että maankäytölliset ratkaisut voitaisiin huomi-

oida haastatteluissa. Ensimmäisiltä haastateltavilta myös kysyttiin, ketkä ovat heidän lisäkseen 

olleet avainasemassa Saaristokaupungin suunnitteluprosessin aikana (nk. lumipallotekniikka). Tämä 

mahdollisti paikallisten avaintoimijoiden tunnistamisen, jolloin potentiaalisten haastateltavien hen-

kilöiden määrä ei kasvanut liian suureksi.  

Ennen haastatteluja haastateltaville lähetettiin sähköpostitse ilmastovaikutuksiin Kuopiossa ja il-

mastonmuutokseen sopeutumiseen yhdyskuntasuunnittelussa liittyvä taustapaperi (liite 1), jota 

käytettiin myös itse haastatteluissa keskustelun apuna. Varsinainen teemahaastattelujen haastattelu-

runko (liite 2) koostuu neljästä eri teemasta: taustatiedot, toimijuus ja toimijaverkostot, 

ilmastonmuutos, ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Teemat ovat väljiä ja niitä täsmentävät alaky-

symykset. Kaikki kysymykset eivät kuitenkaan tulleet esille kaikkien haastateltavien kanssa, vaan 

kysytyt kysymykset vaihtelivat teemojen sisällä riippuen haastatellun toimijan työnkuvasta Saaris-

tokaupunki-hankkeessa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla, ja haastateltavien kanssa 

sovittiin että haastattelut käsitellään tutkielmassa nimettöminä. Haastateltujen nimet ja virkanimik-

keet löytyvät liitteestä kolme. Tutkielmaan poimituista sitaateista on poistettu puhekielisiä 

ilmauksia ja täytesanoja, jotta haastateltujen anonymiteetti olisi helpompi säilyttää, ja toisaalta, jotta 

niitä olisi helpompi lukea. Lainausten yhteydessä käytetään lyhenteitä H1, H2…H7. Lyhenteiden 

käyttö ei täysin takaa haastateltavien anonymiteettiä, mutta päädyin lyhenteiden käyttämiseen, kos-

ka haastateltavien nimien esiin tuomisella ei saavutettaisi tutkimuksen kannalta merkittävää 

lisäarvoa. (Ks. esim. Kuula 2006, 64.)  
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Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi, koska se sopii hyvin tekstianalyysiin, 

jossa keskitytään analysoimaan tekstin merkityksiä ja sisältöä (eikä esimerkiksi merkityksen tuot-

tamisen keinoja, kuten diskurssianalyysissä), ja koska se perustuu nimenomaan ”päättelyyn, jossa 

edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä” (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 112). Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ensisijaisesti siitä, kuinka haastatellut 

toimijat määrittävät ilmastonmuutosta osana suunnitteluprosessia, kuinka ilmastonmuutos on nous-

sut varsin vakiintuneen suunnitteludiskurssin sisällöksi ja ketkä sitä ovat olleet luomassa, jolloin 

sisällönanalyysi soveltuu inhimillisen vuorovaikutuksen, ihmisten kokemusten ja käsitysten kuvai-

luun (emt., 14–15; 104).   

Haastatteluiden sisällönanalyysissa edettiin soveltaen Tuomen ja Sarajärven (2009, 109) aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin mallia. Analyysi aloitettiin kuuntelemalla ja litteroimalla 

haastattelutallenteet sanatarkasti, jonka jälkeen ne luettiin uudelleen läpi. Kolmannessa vaiheessa 

aineiston sitaateista etsittiin ja alleviivattiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisia ilmauksia, 

jotka erotettiin muusta aineistosta ja koottiin kahden eri pääteeman alle (aineiston pelkistäminen). 

Pääteemat valittiin heti analyysin alkuvaiheessa, sillä ne muodostuivat loogisesti teemahaastattelu-

rungon perusteella. Haastattelurungon neljä perusteemaa – taustatiedot, toimijuus ja 

toimijaverkostot, ilmastonmuutos, ilmastonmuutokseen sopeutuminen – yhdistettiin kahdeksi pää-

teemaksi, joista ensimmäisen alle koottiin kaikki toimijuuteen, työnkuvaan ja sidosryhmiin liittyvät 

vastaukset. Toisen teeman alle puolestaan koottiin kaikki ilmastonmuutokseen ja sopeutumiseen 

sekä yhdyskuntarakenteen muutoksiin liittyvät vastaukset. 

Sisällönanalyysin seuraavassa vaiheessa pääteemojen (toimijuus ja ilmastonmuutos) alle koottuja 

sisältöjä eriteltiin ja ryhmiteltiin pyrkien löytämään niistä sisältökokonaisuuksia, joiden avulla tut-

kimukselle asetettuihin kysymyksiin vastaaminen olisi mahdollista. Poimittuja sitaatteja löytyi 

yhteensä 53 kappaletta, joista 49 ilmastoteemaan ja 14 toimijuusteemaan. Lisäksi haastateltujen 

mainitsemat yhteistyökumppanit (haastattelurungon kysymys numero 7) poimittiin omaksi listauk-

sekseen. Pelkistysvaiheessa jokaista toimijuus- ja ilmastonmuutosteemojen alle koottua sitaattia 

kuvailtiin 1–5 sanalla, pyrkien näin hahmottamaan sitaatin ydinsisältö. Seuraavaksi nämä pelkiste-

tyt ilmaukset järjesteltiin siten, että samantyyppiset ilmaukset ryhmiteltiin omiksi ryhmikseen, joita 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) kutsuvat alaluokiksi. Ilmastoteeman alle muodostettiin 12 ja toimijuus-

teeman alle kolme alaluokkaa, joista kukin sisältää 2–9 pelkistettyä ilmausta. Ilmastoteeman 
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alaluokista etsittiin jälleen samanlaisuuksia ja yhdistettiin kaksi tai useampia alaluokkia yhteensä 

viideksi yläluokaksi. Toimijuusteeman sisällä löydetyt alaluokat muodostavat omat eheät kokonai-

suutensa, jolloin niitä ei koettu olevan tarpeen yhdistellä tässä vaiheessa enempää. Lopuksi kaikki 

kahdeksan luokkaa (viisi yläluokkaa ja 3 alaluokkaa) yhdistettiin kolmeksi pääluokaksi: ilmaston-

muutoksen hallinta, kestävä elinympäristö ja toimijuus.  

Informatiivisuudestaan huolimatta teemahaastattelujen käyttö tapaustutkimuksessa aineiston ke-

ruumenetelmänä ei ole kuitenkaan aivan ongelmatonta, kun tavoitteena on ”hahmottaa 

todellisuutta”. Postmodernissa tutkimuksessa todellisuus näyttäytyy helposti kerroksellisena, jolloin 

eri kerrosten todellisuus on yhtälailla totta. Haastatteluissa hankittu ja litteroitu tieto on kuitenkin 

haastateltavan rakentama todellisuudenkuva, selonteko, jonka haastateltava esittää tutkijalle. Toisin 

sanoen toimijan asema ja näkökulma tilanteeseen tai lopputulokseen voi värittää haastateltavan ko-

kemusta jälkikäteen. Siten tutkijan oma tulkinta on avainasemassa etsittäessä totuuden eri kerroksia. 

Lapintien (2002, 161–163) mukaan tämä asetelma asettaa tutkijan myös tilanteeseen, jossa tutkija 

väistämättä tuntee epäluottamusta haastateltaviensa todellisuudesta esittämää kertomusta kohtaan. 

Tästä syystä, vaikka tutkimuksen ensisijainen sisällönanalyysi on tuotettu Kuopion alueen toimijoil-

ta kerätystä aineistosta, on tutkimuksessa hyödynnetty myös ilmastopoliittisia ja alueellisia 

dokumentteja, joiden avulla voidaan tuottaa kuva paikallisen yhdyskuntasuunnittelun ja ilmastopo-

litiikan kehityksestä ja nykytilasta julkilausuttujen strategioiden, suunnitelmien, arviointien tasolla. 

Analysoituja dokumentteja ovat muun muassa Kuopion ilmastostrategia vuodelta 2003 ja ilmasto-

poliittinen ohjelma 2009–2020, sekä Saaristokadun ympäristövaikutusten arviointiraportti ja 

erilaiset valmisteludokumentit koskien Saaristokatua ja kaavoitusta. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan 

liittyviä tuoreita ilmastopäätöksiä on luettu myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjois-

ta. Erilaiset julkiset dokumentit havainnollistavat käynnissä olevaa keskustelua hallinnon 

pyrkimyksistä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Tutkimuksessa tarkasteltavat do-

kumentit on valittu siten, että ne myös auttavat ymmärtämään käsiteltävää tapausta Kuopion 

Saaristokaupungista ja kiinnittävät sen yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Dokumenttien kuvailun ja 

sisällönerittelyn avulla on pyritty nostamaan esiin yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta olen-

naisia tekijöitä ja kehityskulkuja, tunnistaen myös strategioiden ja toteutettujen toimenpiteiden 

välisiä jännitteitä ja ristiriitoja.  
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4 ILMASTOPOLIITTISEN TOIMIJUUDEN YHTEISKUNNALLINEN KEHYS 
 

Viime vuosikymmenien yhteiskunnallinen muutos, jonka ilmentymiä ovat muun muassa maailman-

laajuinen kaupungistumisen trendi sekä tieto- ja henkilöverkkojen laajeneminen yli rajojen, on 

johtanut myös ympäristöongelmien ymmärtämiseen koko maailman vastuulla olevana kysymykse-

nä. Ilmastonmuutos on esimerkki globaalista ympäristöongelmasta, jonka vaikutukset kohdataan 

kuitenkin aina paikallisesti. Tässä luvussa tarkastellaan ilmastonmuutoksen hallinnan taustalla vai-

kuttavaa koko yhteiskunnan läpäissyttä muutosprosessia ja pyritään näin ollen hahmottamaan sitä 

kontekstia, jossa kunnat toimivat ilmastonmuutoksen noustua yhteiskunnallisen huolen kohteeksi.  

Ensimmäisessä alaluvussa avataan julkisen hallinnon sisäistä muutosprosessia sen ulkoisen toimin-

taympäristön vaatimusten muuttuessa. Esimerkkinä käytetään ympäristöhallinnon kehittymistä. 

Tältä pohjalta toisessa ja kolmannessa alaluvussa tarkastellaan toimijuuden ja toimijoiden yhteis-

työn rakentumista etenkin kuntatoimijoiden näkökulmasta. Viimeisessä alaluvussa teoreettiset 

käsitteet kiinnitetään Saaristokaupungin tapaukseen, josta on haastatteluaineiston avulla pyritty tun-

nistamaan niitä toimijoita ja tapahtumakulkuja, jotka ovat johtaneet Saaristokaupungin 

suunnitteluprosessin muotoutumiseen toteutuneella tavalla. 

 

4.1 Kohti ympäristöhallintaa  
 
Ilmastonmuutos esitetään usein kompleksisena kansainvälisen ympäristöpolitiikan ongelmana, joka 

on seurausta lukuisista toisiinsa liittyvistä tekijöistä. Ilmastonmuutoksen perinteinen hallinta on 

tästä syystä ongelmallista, eikä millään organisaatiolla ole yksinään valtaa tai mahdollisuuksia ilmi-

ön hallintaan (Kerkkänen 2010, 20). Ilmastonmuutokseen liittyvä tieto ja siten keinot sen 

hallitsemiseksi ovat vajavaisia, lukuisista syy-seuraus-suhteista riippuvia ja kompleksisia. Tästä 

johtuen ilmastonmuutosta voidaan pitää myös poliittisena kysymyksenä, kun päätetään miten sitä 

pyritään hallitsemaan ja toisaalta millaisiin seurauksiin pyritään sopeutumaan. Ilmastopolitiikka on 

siten seurausta ilmastonmuutokseen kohdistuvista hallintapyrkimyksistä.  

Hallintapyrkimyksistä näkyvin on kenties kansainvälinen ilmastosopimusprosessi, jota toteutetaan 

valtioiden välisenä yhteistyönä. Kuitenkin yhä näkyvämpää osaa hallinnassa näyttelevät myös eri-
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laiset taloudelliset intressit, mikä on lisännyt myös yritysten näkyvyyttä ilmastokeskustelussa. Il-

mastopolitiikkaa tehdään kansainvälisen tason lisäksi myös julkishallinnon muilla tasoilla, kun 

Euroopan unioni (EU) luo omaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaansa ja toisaalta kunnat ja alueet 

pyrkivät verkostoitumaan edistääkseen omia tavoitteitaan. (Kerkkänen 2010, 20–21.) Näin ollen 

ilmastonmuutoksen hallinta on seurausta lukuisten eri toimijoiden, verkostojen ja eriävien tavoittei-

den synnyttämästä vuorovaikutusprosessista. Tästä prosessista voidaan käyttää nimitystä 

ilmastonmuutoksen yhteiskunnallinen hallinta.      

Yhteiskunnallisen hallinnan (governance) käsitteellä viitataan usein enemmän tai vähemmän harkit-

tuihin yrityksiin hallita yhteiskunnallista kehitystä neuvottelevan vuorovaikutuksen avulla, jolloin 

vuorovaikutus tapahtuu lukuisten toimijoiden, prosessien ja instituutioiden välillä. Yleensä ymmär-

retään, että perinteinen hallinto5 (government) on rakenteeltaan monopolistisempi, hierarkkisempi ja 

jäykempi kuin mitä puolestaan hallinnan käsitteellä ymmärretään. (Esim. Torfing 2007, 3.) Siten 

hallinnassa voidaan ymmärtää olevan kyse prosessista, jossa hallinnon instituutiot ovat väline, jon-

ka avulla yhteiskunnallisia ongelmia ratkaistaan (Leach & Percy-Smith 2001, 2).  

Hallinnan ja hallinnon eroja korostetaan puhuttaessa siirtymästä ”hallinnosta hallintaan”. Kovin 

selkeää hallintatavan muutosta on kuitenkin vaikeata erottaa, sillä sekä hallinto että hallinta ovat 

aina olleet osa yhteiskuntaa, eikä merkkejä poliittisen vallan korvautumisesta esimerkiksi kump-

panuuksilla, politiikkaverkostoilla tai muilla koalitioilla ole (Torfing 2007, 3). Hallinnan tutkijat 

Hajer ja Wagenaar (2003, 2) näkevätkin siirtymän hallinnosta hallintaan olevan lähinnä kieleen 

liittyvä. Puhetavan muutos auttaa oppimaan uusia ja muuttamaan vanhoja opittuja tapoja reagoida ja 

ajatella yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttuessa. Puhetavan muutoksen taustalla vaikuttaa kui-

tenkin myös laaja-alainen julkisen toiminnan menettelytapojen muutos, kun julkisilta toimijoilta 

vaaditaan yhä eriytyneempää ja toisaalta monialaisempaa asiantuntemusta muuttuneessa toimin-

taympäristössä (Karppi & Sinervo 2009, 7–8).  

Hallinnan käsite on levinnyt eri tieteenalojen keskusteluun ja temaattisesti myös yhdistänyt eri tie-

teenaloja. Hallintotieteissä nimenomaan hallinnon muutoksen tutkiminen on luonnollisesti ollut 

varsin keskeisessä asemassa. Hallinnontutkimuksen näkökulmasta merkittävä julkisen hallinnon 

roolia muuttava kehityskulku myös Suomessa on ollut kansallisen hallinnon uudistaminen 1990-

                                                   
5 ”Hallinto” viittaa yleensä virallisiin valtion instituutioihin (lainsäädännöllisiin, toimeenpaneviin ja oikeudellisiin), 
jotka käyttävät monopoliasemasta legitiimiä valtaa. 



 
 

22 
 

luvulla niin kutsutun uuden julkisjohtamisen (New Public Management) oppien mukaisesti, jossa 

taustalla vaikuttavat opit hallinnon hajauttamisesta ja tulosajattelun sisäistämisestä. Mustakangas 

ym. (2003) kiteyttävät 1990-luvun hallinnon hajauttamistoimet kolmeen kehityskulkuun: 

1) Valtion keskushallinnon hajauttaminen valtiohallinnon alemmille tasoille. Käytännössä tä-

mä tarkoitti tulosohjauksen ja tulosbudjetoinnin käyttöönottoa sekä virastojen ja laitosten 

johdolle annettua suurempaa toimivaltaa ja tulosvastuuta. 

2) Valtiohallinnon hajautuminen kunnille ja maakunnille. Kuntien mahdollisuudet suunnata 

voimavaroja ja toimintaa paranivat, kun valtionosuusperiaatteita ja kuntalakia muutettiin. 

Alueellista kehittämistehtävää hoitamaan perustettiin maakunnallisia kuntayhtymiä.  

3) Valtion toimintojen hajauttaminen liikelaitoksille ja yhtiöille. Valtion toimintoja yksityistet-

tiin ja samalla niiden rahoitus muuttui lähtökohtaisesti verorahoituksesta tulorahoitukseksi. 

Uusissa yhtiöissä valtio voi olla omistaja tai ostaa palvelut yksityiseltä tai muulta julkiselta 

toimijalta. (Mustakangas ym. 2003, 9–10.) 

 
Nämä kolme trendiä näkyvät laajalti hallinta-ajattelussa. Monet yhteiskunnalliset ongelmat eivät 

enää sovi yhteen perinteisten politiikan, hallinnon ja yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa. Käy-

tännön tarpeet ajavat eteenpäin toimijoiden muodostamien uusien yhteistoimintamuotojen kehitystä. 

(Hajer & Wagenaar 2003, 2.) Hallintatavan muutos on tapahtunut lähinnä kansallisella ja paikalli-

sella tasolla (Bulkeley & Betsill 2003, 17), kun valtion, kuntien, kansalaisyhteiskunnan sekä 

markkinoiden välinen työnjako on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana. Muu-

tos näkyy etenkin julkisen ja yksityisen sektorin välisen rajan muuttumisena yhä epäselvemmäksi 

(Mustakangas ym. 2003, 10), kuten käy ilmi myös alla olevasta kuviosta (kuvio 3), jossa on verrattu 

muutosta ”vanhasta uuteen” hallintatapaan ideaalimallien avulla.  

Verrattaessa ideaalimalleja todellisuuteen paljastuu kuitenkin, että esimerkiksi Suomen hallintora-

kenteeseen on lähtökohtaisesti kuulunut vahva kunnallishallinto. Näin ollen valta ei ole ollut 

keskittyneenä vain valtiolliselle keskushallinnolle, vaan voidaan puhua pikemminkin valtaa käyttä-

västä julkishallinnosta. Nykyinen kuntalaki ja alueiden kehittämislaki ovat kuitenkin edelleen 

vahvistaneet kuntien vastuuta oman organisaationsa ja palveluidensa kehittäjinä (Haveri 2000, 50–

54; Mustakangas ym. 2003, 30; Niemi-Iilahti ym. 2002).  Niemi-Iilahti ym. (2002) ovat kutsuneet 

alueellisen kehittämisen peruslinjaa ”puolivaltiolliseksi”, kun toimintaan on yhä enenevässä määrin 
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liitetty eri tasoilla (alue, seutu, kunta) ja tehtäväaloilla toimivien toimijoiden yhteistyön rakentami-

nen6. Leach ja Percy-Smith (2001, 4) kuitenkin korostavat, että valtion rooli muuttuu kohti 

strategisesti ohjaavaa ja ”mahdollistavaa” (enabling) toimijuutta, eikä sen merkitys niinkään vähe-

ne. 

 

 Vanha hallinto (government) Uusi hallinta (governance) 

Vallan sijainti (käyt-
täjä) Valtio Valtio ja kansalaisyhteiskunta 

Vallankäyttämisen 
muoto Hierarkia ja auktoriteetti Verkostot ja kumppanuudet 

Toimijat Julkinen sektori Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori 

Valtion rooli Edellyttävä, käskevä, kontrol-
loiva 

Ohjaava, mahdollistava, toimintaa tu-
keva, yhteistyötä tekevä, neuvotteleva 

Kuvio 3 Hallinnosta hallintaan. (Bulkeley & Betsill 2003, 17; Leach & Percy-Smith 2001, 5.) 

 
Ympäristökysymysten hallinta on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi ympäri maailmaa. Karppi ja 

Sinervo (2009, 10) toteavat, että huolimatta siitä, että luonnonympäristön ja sen muutosten hallinta 

ovat pitkälti ihmisen toimien ulottumattomissa, ei se kuitenkaan vapauta ihmisiä ympäristömuutok-

siin liittyvästä julkisesta vastuusta. Tästä vastuusta ja siihen liittyvästä hallinnan ulottuvuudesta 

käytetäänkin termiä ympäristöhallinta (environmental governance). Yleisesti ottaen ympäristöhal-

linnalla tarkoitetaan ympäristöongelmien ja niiden ratkaisujen yhteiskunnallista hallintaa (Sairinen 

2009, 139–140).  

Väyrynen (2009, 58) puolestaan tarkastelee luonnon ja inhimillisen yhteenkietoutumista todeten, 

että ympäristötutkimuksessa keskeinen ongelma ei ole vain sosiaalisen ja luonnollisen kytkeminen 

toisiinsa, vaan myös se erityinen huoli, jota luonnon ja ihmisen hyvinvoinnista kannetaan. Tästä 

syystä on myös havaittu, että luonnontieteellinen ympäristötieto ei yksinään riitä uusien käytäntöjen 

kehittämiseen tai niitä edellyttävän päätöksenteon tueksi. Siten ympäristöongelman, kuten ilmas-

tonmuutoksen tai vaikkapa vesien rehevöitymisen, yleinen tunnustaminen ei itsessään riitä, vaan 

jättää jäljelle vielä lukuisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ratkaistavaksi, kuten politiikan tavoitteis-

ta, sopivista toimenpiteistä, toimien aikataulusta ja alueellisesta laajuudesta sekä toimijoiden 

                                                   
6 Alueiden aseman vahvistaminen ja tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen pyrkivä strategia sai vahvistusta Euroopan 
unionin aluepoliittisista tavoitteista Suomen liityttyä EU:n jäseneksi 1995 (Niemi-Iilahti ym. 2002, 9).  
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keskinäisistä vastuista ja vuorovaikutuksesta päättäminen. Sairisen (2009) mukaan ympäristöratkai-

sujen löytäminen edellyttääkin niiden keinojen ja käytäntöjen löytämistä ja kehittämistä, joilla 

ympäristöasiat voidaan ottaa tehokkaammin ja yhteiskunnan eri sektorit ja eri tasot (yksilö, organi-

saatio tai valtio) läpäisevästi huomioon. Käytännössä esimerkiksi maailmanlaajuinen päästökauppa 

tuottaa toisaalta uusia ohjauksen muotoja, mutta toisaalta myös osoittaa, kuinka vaikeaa uusien as-

keleiden ottaminen ympäristöhallinnassa voi olla. (Sairinen 2009, 130.) 

Ympäristöhallinnan taustalla vaikuttavat yleiset yhteiskuntien ja yhteiskuntasuhteiden muutokset 

(Sairinen 2009, 130). Maailman kasvun rajojen tunnistaminen ja tunnustaminen on johtanut globaa-

lin ympäristöhuolen syntymiseen. Tähän liittyy sen asian tiedostaminen, että ympäristöolosuhteet 

eivät ole olemassa täysin ihmisen luoman teknis-taloudellisen järjestelmän ulkopuolella ja siitä riip-

pumattomina, vaan ihminen muokkaa ja vaikuttaa niihin toiminnallaan. Monia ympäristöongelmista 

pidetään kilpailuyhteiskunnan toiminnan, voitontavoittelun tai modernin tekniikan käytön seurauk-

sena tai sivuvaikutuksena. (Kovács 2009, 202–203.) Ehkä tunnetuin modernia yhteiskuntaa ja sen 

ympäristösuhdetta kritisoiva teoria on saksalaisen Ulrich Beckin (esim. 1995) riskiyhteiskunnan 

teoria. Riskiyhteiskuntateoria perustuu ajatukseen siitä, että muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilan-

teessa, jota hallitsevat epävarmuus, epäselvät valtasuhteet ja konfliktit, kohtaavat perinteiset 

hallinnon, politiikan, oikeuden ja talouden instituutiot lukuisia systeemisiä ongelmia. Teoria onkin 

edesauttanut havainnollistamaan useita moderniin yhteiskuntaan liittyviä ympäristöhallinnan on-

gelmia. (Sairinen 2009, 130–131.) Ympäristöongelmien käsitteellistyminen puolestaan on osaltaan 

edesauttanut puhtaampien ja ympäristöä säästävien ympäristöteknologian vaihtoehtojen kehittämis-

tä ja niiden leviämistä esimerkiksi energiasektorilla (Kovács 2009, 202–203). 

1980-luvulta lähtien yksi tunnetuimmista maailmaa keskusteluttaneista ympäristöön ja yhteiskun-

taan liittyvistä käsitteistä on ollut kestävän kehityksen käsite. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan 

kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen yhteiskunnan edistämistä. Käsitteen lanseerasi 

YK:n asettama ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli niin kutsuttu Brundtlandin komissio 

vuonna 1987 julkaisemassaan raportissa ”Our Common Future”. Kestävä kehitys on osoittautunut 

toimivaksi käsitteeksi etsittäessä yhteistä tapaa puhua ympäristöasioista (Fischer & Hajer 1999, 2), 

mutta sitä on myös moitittu laajalti muun muassa sen mittaamisen ongelmallisuudesta ja siten konk-

retisoitumisen puutteesta. Kestävän kehityksen strategiat ovat kuitenkin tulleet osaksi niin 

kansainvälistä kuin kansallistakin yhteiskunnallista ohjausta, ja kestävää kehitystä edistävää ympä-
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ristönäkökulmaa on pyritty liittämään yhä kattavammin osaksi yksilöiden, perheiden, organisaatioi-

den ja yritysten elämää erilaisten ohjauskeinojen avulla. Ohjauksen tavoitteena onkin 

”ympäristöintegrointi eli ympäristönäkökulman liittäminen sekä politiikan että talouden eri sekto-

reiden toimintoihin.”  (Sairinen 2009, 131.) 

Suomessa ympäristöhallinnan ohjauskeinojen kehittyminen on yhteydessä koko ympäristöhallinnon 

kehittymiseen. Ympäristöhallinto alkoi kehittyä hitaasti 1960-luvulla maailmanlaajuisen ympäristö-

herätyksen seurauksena. Alkuun huoli ympäristöstä kohdentui lähinnä yksittäisten päästölähteiden 

sääntelyyn, mutta on sittemmin 1980-luvulta lähtien kehittynyt kohti yhä moniulotteisempaa ja mo-

nimuotoisempaa hallintaa. Mutta vaikka ympäristöhallinnon kehittäminen alkoi vesihallinnosta jo 

1960-luvulla, alkoi ympäristöhallinto varsinaisesti muotoutua Suomessa samaan aikaan muiden 

länsimaiden kanssa vasta 1980-luvun alkupuolella. Osana tätä muotoutumista perustettiin ympäris-

töministeriö vuonna 1983. Uuden ministeriön perustaminen ei ollut lopulta kuitenkaan itsestään 

selvää, vaan sitä vastustettiin muun muassa sillä perusteella, että keskitetyn ympäristöhallinnon 

sijaan ympäristönsuojelunäkökulmat tulisi ottaa huomioon kaikilla yhteiskuntapolitiikan aloilla. 

(YM historiikki s.a.) Tämä kysymys, ja etenkin kysymys ympäristöministeriön ja maa- ja metsäta-

lousministeriön välisestä työnjaosta on jatkunut tähän päivään asti. 

Parin viime vuosikymmenen aikana ympäristöhallintoa on hajautettu kunnille ja alueille. Suuri 

muutos seurasi Suomen EU-jäsenyydestä vuonna 1995, kun valtion ympäristöhallintorakennetta 

uudistettiin ja hajautettiin alueille. Samaan aikaan perustettiin myös Suomen ympäristökeskus 

(SYKE) ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi.  Myös paikallistasolla syntyi eräänlai-

nen ympäristöhallinnon aalto kuntien perustaessa erilaisia ”ympäristövirkoja”, kuten 

ympäristösihteereiden ja -tarkastajien toimia, ahkerasti 1990-luvun alkupuolelle asti. Viranomais-

lähtöinen ympäristöhallinto ei ole kuitenkaan yksin vastuussa ympäristöhallinnasta, vaan hallinta on 

hajautunut myös julkisen sektorin ulkopuolelle: Ympäristöhallinnon hajauttamisen yhteydessä 

myös kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia haluttiin parantaa, ja myös yritykset ja erilaiset yhdis-

tykset ovat ottaneet vastuuta ympäristön tilan parantamisesta. Tähän on vaikuttanut etenkin vuonna 

1994 voimaan tullut laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA), sekä maankäyttö- ja rakennus-

lainsäädännön sekä ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistaminen vuonna 1999 (ks. luku 

6.3). (YM historiikki s.a.) 
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1990-luvulta lähtien ympäristöhuoli on kiinnittynyt yhä enemmän kaupunkiympäristöihin, kun glo-

baali kaupungistumisen trendi on saavuttanut myös Suomen. Tästä seurauksena ympäristöhallinnon 

alkuaikojen huoli yksittäisten päästölähteiden vähentämisestä on laajentunut koko yhteiskunnan 

läpäiseväksi monialaiseksi hallinnan tarpeeksi, jonka tavoitteena on kuitenkin alkuaikojen tapaan 

yhä edelleen laajasti ajateltuna ihmisten terveyden suojeleminen. Kaupunkiympäristöjen suunnitte-

lulla voidaankin vaikuttaa laaja-alaisesti ihmisten hyvinvointiin ja elämäntapoihin. 

Kaupunkisuunnittelun haasteena on etenkin kaupunkirakenteen hajautuminen kaupunkiseutujen 

jatkaessa kasvuaan ja seutuistumiskehitystään, kun viihtyisämpää elinympäristöä haetaan yhä kau-

empaa ruuhkaisten keskustojen ulkopuolelta. Tämä puolestaan on entisestään lisännyt 

autoriippuvaisuuden kasvua ja lisännyt muun muassa melu- ja saastehaittoja. Kuopiossa ja Saaris-

tokaupungin suunnittelussa on haastateltavien mukaan lähdetty ajatuksesta, että eheä 

kaupunkirakenne ja lähipalvelut voivat vähentää autoilun tarvetta. Tällöin ihmisiä on myös hel-

pompi kannustaa liikkumaan enemmän kävellen ja pyöräillen ja näin edistää myös väestön 

terveyttä.  

”[I]tse asiassa tämä liittyy hyvin vahvasti meidän tämmöiseen hyvinvointiajatteluun, mehän 
pyritään tekemään tätä kaupunkirakennetta tai rakentamaan kaupunkia sillä tavalla, että se 
edistää liikkumista […] ja tämä [Saaristo]katu on saanut valtavan suosion liikkujien kes-
kuudessa. […] Ja tässä kun kadulla on leveyttä seitsemän metriä, niin meidän 
kevyenliikenteen väylä on paikka paikoin viisi metriä leveä, että me kannustetaan ihmisiä 
liikkumaan. Ja monet ihmiset on antanut minulle palautetta mitenkä hieno on tuonne mennä, 
siis esimerkiksi tämä pyörälenkki tästä. Siis parikymmentä kilometriä tulee kivasti ja kau-
niissa maisemassa, mutta ihan selvästi tämä on innostanut.” (H5) 

Erilaisten ympäristövaikutusten huomioiminen konkretisoituu yhdyskuntasuunnittelussa. Ilmaston-

muutoksen huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa on hyvä esimerkki siitä, kuinka 

yhteiskunnallisen hallintatavan muutos ulottuu myös yhdyskuntasuunnitteluun. Ilmastotiedon 

kompleksisuus ja epävarmuus sekä toimijakentän laajentuminen ja toimijoiden välisten suhteiden 

muuttuminen on muuttanut ajattelutapoja ja käytäntöjä myös yhdyskuntasuunnittelun kentällä (vrt. 

Kooiman 1993). Hallinta näkyy yhä kasvavana vuorovaikutuksena erilaisten toimijoiden kesken, 

jolloin julkisen vallan, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijat verkottuvat keskenään 

ja vaikuttavat toisiinsa uusin tavoin. Toimijuuden rakentumista ja toimijasuhteiden muodostumista 

paikallisen ilmastonmuutoksen hallinnan näkökulmasta käsitellään laajemmin seuraavassa alaluvus-

sa.
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4.2 Ilmastopoliittisen toimijuuden rakentuminen 

 
Muutosta hallinnosta hallintaan voidaan tarkastella siirtymänä valtiohallintokeskeisestä päätöksen-

teosta kohti useiden toimijoiden yhdessä neuvottelemaa ja toteuttamaa hallintaa (esim. Hajer & 

Wagenaar 2003; Healey 2006; Häkli ym. 2009; Veggeland 2004). Jos hallinta ymmärretään laajasti, 

kattaa se yksityiset, julkiset sekä kolmannen sektorin toimijat (Healey 2006, 302; Kultalahti ym. 

2009, 16–17). Käsitteellisesti toimija ja toimijuus voidaan ymmärtää eri yhteyksissä eri tavoin, mut-

ta oleellista on, että toimijuus auttaa paitsi tarkastelemaan ihmistoimintaa, niin myös löytämään 

tarkastelun kohteena olevasta tapauksesta sellaista toimintaa, joka on olennaista ongelmien synnyn, 

jatkumisen ja ratkaisujen löytymisen kannalta. Luonteeltaan toistuva toimijuus liittyy yleensä muun 

muassa ammattikäytäntöihin, erilaisiin instituutioihin tai niiden ylläpitämiin ajattelutapoihin. (Läh-

de 2001, 203.) Tässä luvussa rakennetaan toimijuutta kolmen eri teeman kautta, joita ovat 

toiminnan kentät, valta ja asiantuntijuus sekä tieto ja oppiminen. 

Toimijoiden roolit rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erilaisissa organisaatioissa, joissa 

vallitsevat omat toimintatavat ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Toimijalla (niin ihmisellä kuin myös 

organisaatiolla) voi olla erilaisia rooleja, jolloin toimija voi toimia samanaikaisesti usealla eri toi-

minnan kentällä. Åkerman (2001, 117–118) jakaa toimijat niiden roolin mukaan kolmeen eri 

toiminnan kenttään, joita ovat julkinen valta, markkinat ja kansalaisyhteiskunta. Vaikka jako erotte-

lee rooleja, toiminnan tapoja ja organisaatioita – ei yksilöitä – ovat toimijat pääsääntöisesti jonkun 

tietyn toiminnan kentän toimijoita. Jaottelussa lainsäädäntö ja hallinto kuuluvat julkisen vallan pii-

riin, yritykset markkinoiden piiriin ja kansalaisjärjestöt kansalaisyhteiskunnan piiriin. Puhuttaessa 

ilmastopoliittisesta toimijuudesta, ei Kerkkäsen (2010) mukaan toimijuutta tule ymmärtää vain po-

liittisten instituutioiden piiriin rajoittuvana, vaan huomioida toimijat myös laajemmin markkinoilla 

ja kansalaisyhteiskunnassa. Tällöin ilmastopoliittinen toimijuus voidaan nähdä eri toiminnan kentät 

läpäisevänä, moneen eri suuntaan yhteiskunnassa hajautuvana prosessina tai verkostona. (Kerkkä-

nen 2010, 88.) 

Hallinnassa korostetaankin useiden yhteiskunnan toimijoiden keskinäistä koordinaatiota ja vuoro-

vaikutusta yhdessä sovittuihin päämääriin pääsemiseksi. Toisaalta hallintatavan muutos on näkynyt 

myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotojen monipuolistumisen seurauksena samanai-

kaisena toimijajoukon monipuolistumisena, kun valtio on jakautunut useiksi julkisyhteisöllisiksi 
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toimijoiksi, jotka toimivat eri tasoilla: paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 

(Torfing 2007, 3). Lisäksi hallintaan osallistuu yksityisen sektorin toimijoita, kuten yrityksiä tai 

elinkeinoelämän organisaatioita sekä erilaisia kansalaisjärjestöjä. (Häkli ym. 2009, 128–130.) Kul-

talahti ym. (2009, 16–17) muistuttavat kuitenkin, että usein hallinnassa on vaikeata vetää selkeää 

rajaa yksityisten ja julkisten toimijoiden välille ja jopa yksilöillä voi olla hallintaprosessissa tietty 

rooli. 

Toimijoiden välisiin suhteisiin liittyy aina vallan käsite, ja vaikka toimijoiden välistä vuorovaiku-

tusta ei tässä tutkimuksessa analysoidakaan valtasuhteiden näkökulmasta, ei se poista vallan 

olemassaoloa. Häkli (2002) nostaa esiin suunnittelun kannalta kaksi olennaista vallan muotoa: kau-

punkipoliittisen vallan sekä ongelmien määrittelykamppailun. Kaupunkipolitiikan toimijoita ovat 

kaupunkien hallintoelimet ja johtavat viranomaiset, poliitikot, yritykset ja niiden johto, kansalaisjär-

jestöt ja niiden aktivistit mutta myös yksittäiset kaupunkilaiset. Tällöin valta voidaan ymmärtää 

toimijoidensa ominaisuutena ja kykynä hallita ”suunnittelupeliä”, jossa toisten ”pelaajien” ohjailu ja 

omien tavoitteiden edistäminen on vallankäyttäjälle mahdollista. Hallinnan välineet puolestaan 

vaihtelevat riippuen siitä, millaista valtaa toimijalla on käytössään (Kultalahti ym. 2009, 17). Valta 

määrittelykamppailuna puolestaan korostaa pätevän tiedon määrittymistä, eli sitä, mitä kaupungista 

ja sen ongelmista suunnittelun kohteena kannattaa sanoa. Tällöin merkittävässä asemassa ovat kau-

punkisuunnittelun vakiintuneet tiedon ja hallinnan rakenteet, jotka konkretisoituvat 

kaupunkisuunnittelun perinteissä ja olemassa olevissa instituutioissa7. Häklin mukaan kaupunki-

suunnittelun tiedonpolitiikan valtasuhteet nojaavatkin perinteisesti vahvaan asiantuntijuuteen. 

(Häkli 2002, 115–116.) 

Suomessa alue- ja yhdyskuntasuunnittelu on pitkälti valtion ja kuntien vastuulla, kun maankäytön 

suunnittelussa kunnilla on monopoliasema valtion ohjatessa suunnittelua normien avulla. Julkinen 

valta on näin ollen voimakas toimija kaavoituksessa, kun suunnittelusta vastaavat pääosin valtion, 

maakuntien ja kuntien organisaatiot, vaikka erilaisten yksityisten konsulttiyritysten käyttö suunnit-

telun eri vaiheissa onkin jatkuvasti kasvussa. Kaavoituksessa ja aluesuunnittelussa yhdistyvätkin 

laajasti erilaiset toiminnan intressit, jolloin toimijat eri toiminnan kentiltä pyrkivät sekä hallitse-

maan suunnittelupeliä että käyvät jatkuvaa kamppailua suunnittelun kohteista. Yleiset ja yksityiset, 

                                                   
7 Vrt. polkuriippuvuuden käsite (ks. esim. Kerkkänen 2010, 92). 
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taloudelliset ja poliittiset intressit määrittävät sitä, mitä suunnitellaan, kenelle suunnitellaan ja min-

kälaisin perusteluin. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 17–18.)  

Määrittelykamppailua ilmastonmuutoksen aiheuttamista suunnitteluongelmista käydään eri toimi-

joiden, niin paikallisten kuin ylipaikallistenkin taholta jatkuvasti. Tämä myös asettaa kunnat 

uudenlaisten haasteiden eteen, kun sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaatii pitkän aikavälin stra-

tegista suunnittelua ilman, että eri tekijöiden vaikutuksia ja syy-seuraussuhteita voidaan täysin 

ymmärtää ja analysoida. Tiedollinen epävarmuus kompleksisista kysymyksistä ja tiedon jakautumi-

nen useille eri toimijoille onkin tullut jäädäkseen poliittiseen päätöksentekoon (Sairinen 2009, 133–

134). Tällöin on tärkeää ymmärtää, miten ilmastonmuutoksen kannalta tärkeät toimijat oikeasti te-

kevät päätöksiä ja olennaiseksi voikin nousta kysymys siitä, mitkä muutokset ovat poliittisesti 

saavutettavissa ja miten (Rayner & Malone 1997).  

Ilmastopoliittisen toimijuuden hahmottamisessa on oleellista huomioida, että hillinnän ja sopeutu-

misen toimijat eivät välttämättä ole aina samoja. Hillintäpolitiikka on ensisijaisesti keskittynyt 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja kattaa näin toimijoita etenkin paljon päästöjä tuottavil-

ta sektoreilta, kuten energia- ja liikennesektoreilta. Sopeutuminen sen sijaan kattaa toimijat kaikilta 

yhteiskunnallisilla sektoreilla, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hillinnän ja so-

peutumisen toiminnan taso on myös usein erilainen paikallisen kontekstin vaikuttaessa 

sopeutumisessa hillintää enemmän. (Martens ym. 2009, 17.) Kuitenkin tarkasteltaessa sopeutumisen 

ja hillinnän toimijuutta suomalaisessa kuntakontekstissa, on havaittavissa, että yhdyskuntasuunnit-

telussa toimijat ovat pitkälti samoja, puhutaan sitten ilmastonmuutoksen hillinnästä tai siihen 

varautumisesta. Kuntahallinnossa etenkin teknisen- ja ympäristötoimen asema korostuu, niiden vas-

tatessa niin liikenteen järjestämisestä ja energiatehokkuudesta (kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen) kuin tulvariskien vähentämisestä ja ilmastovaikutukset huomioon ottavasta asema-

kaavasuunnittelusta (sopeutumistoimet).  

Peltola (2001a, 167) näkee, että toiminta vaikuttaa aina toimijan ymmärrykseen asiasta, jolloin ta-

pahtuu oppimista. Toisin sanoen, toiminnan seuraukset luovat puitteita, jotka määrittävät tai 

mahdollistavat toimintaa. Toiminnan asettaminen rakenteelliseen yhteyteensä mahdollistaa toimi-

joiden välisten suhteiden määrittelyn eri yhteyksissä eri tavoin. Asetelma noudattelee Anthony 

Giddensin (1984) rakenteistumisen teoriaa, jossa toimijan ja toimintaympäristön suhde nähdään 

kaksisuuntaisena, jolloin rakenteet ja toimijuus kietoutuvat yhteen.  (Peltola 2001a, 166–167.) Ra-
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kenteiden ja toimijoiden asettaminen vastakkain voidaan välttää verkostonäkökulman avulla (Pelto-

la 2001b, 183), sillä toimijoiden yhteenliittymät vaikuttavat siihen, millaiseksi toiminta muotoutuu.  

 

4.3 Verkostoituvat toimijat  
 
Ajattelutavan ja organisoitumistavan muutoksen hallinnosta kohti hallintaa nähdään vaikuttavan 

ennen kaikkea toimijoiden välisten suhteiden muotoutumiseen. Hallinnan häilyvyys (fluidity) tarjo-

aa sekä mahdollisuuksia että uhkia erilaisille yhteiskunnallisille ryhmittymille, riippuen niiden 

kyvystä hyödyntää resursseja ja mukautua muutokseen. Hallinnan hierarkkisuuden ja toimijasuhtei-

den muuttuessa myös paikallisille toimijoille mahdollistuvat uudenlaiset toimintamahdollisuudet, 

kun toimijat voivat muodostaa uudenlaisia kumppanuuksia ja yhteistyöohjelmia eri hallinnon tasoil-

la aina paikalliselta tasolta monikansalliselle tasolle asti. (O’Riordan & Church 2001, 22; Bulkeley 

& Betsill 2003, 29.)  

Verkostojen ja hallinnan suhdetta voidaan lähestyä eri tavoin: Keskeinen verkostoihin liittyvä teo-

reettinen näkemys liittyy verkostoihin nimenomaan hallinnan välineenä (governance networks), 

jonka Klijn ja Skelcher (2007, 587–588) erottavat verkostojen hallinnan (network governance) nä-

kökulmasta. He käyttävät hallintaverkoston käsitettä kuvaamaan julkisen politiikan muodostumista 

ja toimeenpanoa, jolloin politiikka muodostuu julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimi-

joiden muodostaman verkoston suhteiden kautta ja tuloksena. Sen sijaan verkostojen hallinnan he 

näkevät yhteiskunnallisen organisoitumisen muotona, jota voidaan verrata markkinoihin tai hierar-

kioihin.  

Verkostojen ja hallinnan tarkastelu voidaan siten jakaa kahteen eri ulottuvuuteen, joiden avulla pai-

kallisen toiminnan muotoutumista voidaan ymmärtää paremmin. Hallintaverkostojen rakentuminen 

avaa paikallista toimintaa ikään kuin sisältä päin, kun taas verkostojen monitasohallinta avaa moni-

ulotteisemman kuvan toimijoiden vuorovaikutuksesta. Verkostojen hallinnan lähestymistapaa onkin 

käytetty ensisijaisesti analysoitaessa tiettyjen sektoreiden politiikkaprosesseja kansallisvaltion sisäl-

lä, sekä analysoitaessa vuorovaikutusta paikallisen ja kansallisen hallinnon sekä yksityisen ja 

julkisen sektorin organisaatioiden välillä (Bulkeley & Betsill 2003, 30). Monitasohallinnan (multi-

level governance) käsite lisää tähän keskusteluun eri hallinnontasojen välisen vuorovaikutuksen 

auttaen näin tunnistamaan paikalliseen toimintaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä.  
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4.3.1 Verkostot hallinnan välineenä 
 
Monet tärkeät paikalliset päätökset ja palvelut eivät ole enää vain yhden toimijan vastuulla. Paikal-

linen hallinta sisältää lisääntyvässä määrin monitoimijaista työskentelyä, kumppanuuksia ja 

politiikkaverkostoja, jotka leikkaavat läpi organisaatiorajojen. (Leach & Percy-Smith 2001, 1.) Tar-

kastelemalla toimijoiden muodostamia verkostoja, voidaan tutkia toimijoiden välisiä riippuvuus- ja 

valtasuhteita sekä kuvata toimijoiden yhteistoimintaa ja konflikteja. Toimijaverkostolla tarkoitetaan 

toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka toiminta vaikuttaa yhdenmukaiselta ulkopuolelta 

tarkasteltuna, mutta sisäisesti verkoston jäsenten suhteet voivat olla käytännössä eriarvoisia. (Pelto-

la 2001a, 182–183; Torfing 2007.)  

Torfing (2007, 5) erottelee hallintaverkoston toimijaverkoista määrittelemällä sen julkista tarkoitus-

ta palvelevaksi: 

“A relatively stable, horizontal articulation of interdependent, but operationally auto-
nomous actors who interact through negotiations that take place within a relatively 
institutionalized community which is self-regulating within limits set by external agencies 
and contributes to the production of public purpose.” 

Torfingin määritelmä hallintaverkostoista sopii hyvin suomalaiseen kuntakontekstiin, jossa kunnal-

liset toimijat toimivat suhteellisen itsenäisesti niille annettujen institutionalisoituneiden 

toimintarajojen puitteissa. Torfing määrittää hallintaverkostoja viiden eri piirteen avulla, joita ovat 

horisontaalinen yhteistyö, toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus, toimintakehyksen institutionali-

soituminen, verkostojen itsesäätelevyys sekä verkosto julkisen arvon tuottajana. (Torfing 2007, 5.) 

Ensimmäinen verkostoja määrittävä piirre on horisontaalinen yhteistyö. Hallintaverkostot tuovat 

yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotka ovat keskenään riippuvaisia toistensa resursseista ja 

suorituskyvyistä, mutta jotka toimivat itsenäisesti siten, että heitä ei voida määrätä ajattelemaan tai 

käyttäytymään tietyllä tavalla (verkoston) toisten toimijoiden toimesta. Siten verkoston toimijat 

ovat kytkeytyneet toisiinsa horisontaalisten suhteiden kautta. Toimijat eivät kuitenkaan ole välttä-

mättä keskenään samanarvoisessa tilanteessa materiaalisten ja aineettomien resurssien jakautumisen 

tai vaikutusvallan suhteen. (Torfing 2007, 5.)  

Toinen ja kolmas piirre liittyvät vuorovaikutukseen verkoston toimijoiden kesken. Verkoston toimi-

jat vaikuttavat toinen toisiinsa käyttämällä sekä valtaa että resursseja saavuttaakseen haluamansa 

päämäärän. Jokainen pyrkii maksimoimaan lopputuloksen omaksi edukseen (Torfing 2007, 6). Pel-
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tolan (2001a, 182–183) mielestä verkoston ensisijainen tehtävä onkin yhdenmukaistaa toimijajou-

kon toimintaa, jotta sen jäsenet kykenisivät vaikuttamaan paremmin haluamaansa asiaan. Tämä ei 

ole mahdollista ilman keskusteluprosessia, joka mahdollistaa oppimisen, toisten toimijoiden ym-

märtämisen ja yleisen luottamuksen kehittymisen (Torfing 2007, 6). Verkoston toinen tavoite liittyy 

toimintojen vakiinnuttamiseen ja siten myös toimintaympäristön järjestäytymiseen verkoston kan-

nalta halutulla tavalla. Samalla verkosto luo oikeutuksen omalle olemassaololleen, sillä vakiintuneet 

käytännöt edellyttävät ammattilaisia. (Peltola 2001b, 182–183b.) 

Hallintaverkostojen neljäs määritelmä liittyy niiden valtaan määrittää omaa toimintaansa.  Verkos-

toilla on valta muodostaa omat sääntönsä ja päätöksensä niissä rajoissa, jotka ulkoiset poliittiset 

toimijat, kuten julkiset viranomaiset tai muut hallintaverkostot, ovat niille asettaneet. Poliittiset toi-

mijat voivat siten määrittää yleiset poliittiset, lainsäädännölliset ja taloudelliset kehykset, joissa 

hallintaverkosto toimii, mutta verkoston toimijoita ei voida määrätä tekemään tiettyä päätöstä tai 

toimimaan tietyllä tavalla, koska hallintaverkosto ei ole osa byrokraattista komentoketjua. (Torfing 

2007, 6.) Joustavuudella ja vapaudella erilaisista organisationaalisista ja sektoraalisista rajoista ver-

kostot voivat saavuttaa tehokkuutta, mutta niiden heikkous voi olla päätöksenteon 

demokraattisuuden kärsiminen (Sullivan & Skelcher 2002).  

Viides ja viimeinen hallintaverkostojen piirre liittyy niiden yhteiskunnalliseen merkitsevyyteen. 

Hallintaverkostot edistävät valtion toimintaa osallistuessaan julkisen päämäärän tuottamiseen. Jul-

kinen päämäärä tarkoittaa Torfingin mukaan laajasti määriteltynä niiden visioiden, arvojen, 

suunnitelmien, politiikkojen, sääntöjen ja toimien julkaisemista, jotka ovat valideja (perusteltuja) ja 

osoitettu suurelle yleisölle suhteessa yksittäiseen ongelmaan tai asiaan. Siten hallintaverkostot eivät 

ole vain kytkeytyneet julkisen säätelyn muotoiluun ja toimeenpanoon, vaan ne myös tuottavat ai-

neettomia tuloksia, kuten tietoa, uusia ideoita, normatiivisia suuntauksia ja yhteisiä sitoumuksia. 

Verkostot, jotka eivät osallistu julkisen arvon (public value) tuottamiseen, vaan pikemminkin pyr-

kivät ratkaisemaan omia yksityisiä ongelmiaan, eivät täytä hallintoverkoston määritelmää.  (Torfing 

2007, 6–7.) 

Hallintaverkostojen syntyminen voidaan nähdä vastauksena julkisen sektorin pirstoutumiselle ja 

siitä aiheutuvalle ”puolijulkisten” toimijoiden määrän nopealle kasvulle ja yksityisten toimijoiden 

sopimuspohjaisten julkisten tehtävien hoitamiselle. Näkemykset eroavatkin siinä, nähdäänkö ver-

kostot ratkaisuna vai seurauksena julkishallinnon pirstoutumiselle. Toisaalta hallintaverkostojen 
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tunnistaminen voi auttaa ylläpitämään poliitikkojen ja hallinnon välistä eroa. Uuden julkisjohtami-

sen (NPM) mallin mukaisesti poliitikkojen tulisi ”ohjata venettä ja jättää soutaminen 

julkishallinnolle ja yksityisille urakoitsijoille”. Ongelmana on, että kun virkamiehet ovat sopeutu-

neet helposti uuteen päämäärään ja paloittain ohjattuun uuteen systeemiin, on poliitikoilla usein 

ongelmia heidän yrittäessä muotoilla yleisiä politiikkatavoitteita: heidät on yhä enemmän vieraan-

nutettu hallinnan konkreettisista prosesseista ja esitystavoista. Hallintaverkostojen muotoileminen 

voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman mahdollistamalla poliittisen dialogin ongelman määrityk-

sistä ja tavoitteiden muotoilusta. Virkamiehet, jotka ovat vastuussa tosiasiallisesta politiikan 

”toimittamisesta” paikallisille käyttäjäryhmille, yrityksille ja intressiryhmille, voivat myös käyttää 

hallintaverkostoja yrityksissään selviytyä syntyvistä konflikteista. (Torfing 2007, 8‒9.) 

4.3.2 Politiikkaverkosto toimijoiden yhteen kokoajana 
 
Erona hallinnan tutkimukseen, politiikan tutkimuksessa verkostojen nähdään usein rakentuvan po-

liittisen päätöksenteon näkökulman ympärille (esim. Mustakangas ym. 2003, 50). Tiiviitä, 

yhteistyöhön perustuvia institutionalisoituja verkostoja, joiden toimijoita sitovat yhteen samansuun-

taiset taloudelliset, ammatilliset tai muut intressit, kutsutaan politiikkaverkostoiksi (policy 

networks) tai -yhteisöiksi (policy communities) (esim. Rhodes & Marsh 1992). Niihin pääsy voi olla 

rajatumpaa kuin löyhempiin, jonkin tietyn asiakokonaisuuden, kuten ilmastonmuutoksen, ympärille 

muodostuneisiin verkostoihin (issue networks), joiden sisällä ei välttämättä vallitse tarkkaa käsitystä 

verkoston tavoitteista ja intresseistä (Peltola 2001b, 194). Ilmastonmuutosta voidaankin pitää esi-

merkkinä tällaisesta ”poliittista kaaosta” luovasta ilmiöstä, joka kokoaa yhteen laajan joukon 

erilaisia toimijoita ja samalla pakottaa hallinnon koordinoimaan ilmastopolitiikkaa yhdessä laajan, 

eri intressejä omaavien toimijoiden kanssa (O’Riordan & Jordan 1996, 75; Bulkeley & Betsill 2003, 

30). 

Politiikkaverkoston käsite puolestaan havainnollistaa eri politiikkatoimijoiden, kuten valtion viras-

tojen, poliitikkojen ja ympäristöryhmien välisiä suhteita. Sairinen (2000) toteaa hallinnon 

tarvitsevan muiden toimijaryhmien apua kehittäessään ja toimeenpannessaan politiikkaa, jolloin 

hallinnon toimijoiden on otettava myös muut toimijat osaksi politiikkaprosessia. Seurauksena tästä 

resurssien jakoon perustuvasta keskinäisestä riippuvuudesta, on hallinnolla ja intressiryhmillä kan-

nustin rakentaa ja ylläpitää verkostoa. (Sairinen 2000, 46.) Verkostoille tyypillinen piirre onkin 

jonkinlainen sen jäseniä koossa pitävä pakko tai motiivi. Sotarauta (2001) ymmärtää tämän motiivin 
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olevan sidoksissa valtaan, joka vaikuttaa paitsi ihmisten toimintaan, niin myös toimijoiden välisiin 

suhteisiin. Verkostojen kompleksisuuden, dynaamisuuden ja epämääräisyyden vuoksi vallan syn-

tymisen mekanismeja on kuitenkin vaikea tunnistaa. (Sotarauta 2001, 140–141.) 

Perinteisesti politiikan on nähty muodostuvan inhimillisten toimijoiden välisessä kanssakäymisessä 

ja myös yhdyskuntasuunnittelussa on aina mukana useita osapuolia, kuten asukkaat, suunnittelijat, 

yritysten ja yhdistysten edustaja.  Politiikkaa voidaan kuitenkin lähestyä myös toimintana, jonka 

muotoutumiseen vaikuttavat inhimillisten toimijoiden lisäksi myös muut tekijät (Kerkkänen 2010). 

Toimijaverkostot ja paikalliset olosuhteet (toimintaympäristö) kytkeytyvät yhteen toimijaverkkoteo-

riassa (actor network theory). Toimijaverkkoteorian mukaan erilaiset materiaaliset, ei-inhimilliset 

tekijät, kuten sijainti, ilmasto, eläimet, kasvit tai yhdyskuntarakenne voivat vaikuttaa valintojen 

syntymiseen, ja Jauhiaisen ja Niemenmaan (2006, 17) mukaan viime vuosina onkin alettu pohtia 

mahdollisuuksia huomioida niiden merkitystä laajemmin myös ylhäältä alas suuntautuvan yhdys-

kuntasuunnittelun kohteina. 

Toimijaverkkoteorian avulla voidaan melko helposti liittää sään ääri-ilmiöt ja poikkeuksellisen kui-

vat, kuumat tai kylmät ilmastojaksot osaksi yleistä ilmastopolitiikasta käytävää keskustelua 

(Kerkkänen 2010, 89). Sääilmiöt tai niiden vaikutukset, kuten jokakeväiset tulvat tai talven 2010 

kaltaiset kylmyysjaksot voivat toimia huomion herättäjinä ilmastopolitiikkaa kohtaan, vaikka niillä 

ei voitaisikaan todeta olevan tieteellistä painoarvoa ilmastonmuutoksen etenemisen tai hidastumisen 

todistamisessa. Myös paikallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta relevanteiksi päätök-

senteon toimijoiksi voi muodostua paikalliset ilmasto- ja luonnonolosuhteet. Jos varautumisen 

kohde sijaitsee korkealla mäellä, ei sen kannalta oleellista ole varautua tulviin vaan pikemminkin 

koviin tuuliin. Erilaiset sääilmiöt voivat siten vaikuttaa myös tietynlaisten ilmastopolitiikkaa koske-

vien valintojen syntyyn sekä valinnoista seuraaviin toiminnan mahdollisuuksiin (Kerkkänen 2010, 

89–90). Toimijaverkkoteorian mukaan toimijat muodostuvat siten paitsi inhimillisistä päättäjistä, 

myös niistä resursseista ja olosuhteista joiden varassa päättäjät toimivat. Toimijaverkkoteoria ei 

kuitenkaan väitä, että ihmiset ja asiat olisivat samanlaisia. (Mukaillen Peltola 2001b, 192).  

Ympäristöhallinnan ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksessa toimijaverkko-käsitteeseen yhdiste-

tään usein julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden muodostamat kumppanuudet. 

Boelens (2010) esittääkin, että hallinnan ja yhdyskuntasuunnittelun olisi mahdollista olla julkisen, 

yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden epämuodollisten kumppanuuksien toimiva yhteistyö-
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prosessi. Nykyisessä verkostoyhteiskunnassa näiden toimijoiden yhteistyö (tiettyjen poliittisten ta-

voitteiden sijaan) olisi tarpeellista, jotta saavutettaisiin hallinnollisia tuloksia ja toimeenpantaisiin 

alueellisia ratkaisuja. (Boelens 2010, 40.) 

Laajasti määriteltynä verkostojen voidaankin ymmärtää kattavan myös erilaiset hallinnolliset 

kumppanuudet. Etenkin politiikka (policy) -verkostojen tutkimuksessa verkostojen käsite ymmärre-

tään usein laajasti, käsittäen niin pysyvät kuin väliaikaiset sekä laajat ja kapeat verkostot, jolloin 

kumppanuuksia ei tunnusteta yleensä omaksi organisaatiokseen, vaan ennemminkin virallisten or-

ganisaatioiden välisiksi liittymiksi. Kumppanuudet voidaan erottaa verkostoista myös muuttamalla 

tarkastelukulmaa. Tarkasteltaessa kumppanuutta organisoituneena verkostona, on kumppanuus 

huomion keskipisteessä, mutta jos kumppanuutta tarkastellaan puolestaan jonkin siihen kuuluvan 

organisaation näkökulmasta, voidaan puhua verkostoituneesta organisaatiosta. Käsitteellisesti 

kumppanuudet voidaan erottaa verkostoista verkoston sisäisten suhteiden laadun perusteella. Mus-

takankaan ym. (2003, 49) mukaan kumppanuus on nimenomaan (dokumentoiduin päätöksin) 

virallistettua yhteistyötä, jolla on jokin tavoite, kuten virallisilla organisaatioilla yleensä. (Musta-

kangas ym. 2003, 49–50; 59) 

Vaikka kumppanuuksia voi olla välillä vaikeaa erottaa verkostoista, tarjoaa niiden käsitteellinen 

eriyttäminen Lowndesin ja Skelcherin (1998) mukaan mahdollisuuden tarkastella toimijoiden välis-

tä vuorovaikutusta ja toimintaa syvällisemmin. Heidän mukaansa kumppanuudet sisältävät aina 

useita hallinnan muotoja: markkinat, hierarkiat sekä verkostot. Kumppanuuksilla on useita vaiheita 

elinkaarensa aikana, joissa hallinnan muodot ovat erilailla mukana. Jossain vaiheessa elinkaartaan 

kumppanuudet voivat muistuttaa myös virallisia organisaatioita hierarkioineen. Eri kontekstit 

muokkaavat aina kumppanuuksia ja niitä voidaan tunnistaa eri aloilla, kuten juuri yhdyskuntasuun-

nittelussa ja ympäristökysymysten ratkaisemisessa. 

Mustakangas ym. (2003, 51–54) kuvaavat kumppanuuksien edustavan alhaalta ylöspäin toimivaa 

mallia, jossa paikallistason toimijoita valtaistetaan toimimaan oman alueensa hyväksi yhdessä. Uu-

denlainen paikalliskulttuuri luo parhaimmillaan pohjaa luovuudelle ja uusille tavoille paikallisten 

ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseksi. Kumppanuus voi tuoda lisäarvoa toimintaan tuomalla uusia 

näkökulmia ja siten lisäämällä toimijoiden oppimista siitä, mikä on paikkakunnan etu. Tavoitteena 

ei olekaan siten pelkkä kompromissiratkaisujen löytäminen kunkin toimijan ajaessa omia etujaan, 
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vaan hieman ihanteellisestikin, oppimisprosessi, jossa vuorovaikutus muokkaa toimijoiden käsityk-

siä omista eduistaan. 

Häkli ym. (2009) huomauttavat, että vaikka usein puhutaan siitä miten kaupungit tai kunnat tekevät 

yhteistyötä yritysten tai järjestöjen kanssa, niin yhteistyötä tekevät kuitenkin ihmiset – virkahenkilöt 

tai poliitikot – eivät alueet. Näin toiminta ”kiinnittyy” tiettyyn alueelliseen kontekstiin. Alueellis-

tuminen viittaa myös eri valtioissa sijaitsevien alueiden yhteistyön ja verkostoitumisen kasvuun, 

jolloin hallintatavan muutos hierarkioista verkostoihin ja kumppanuuksiin voidaankin nähdä sa-

manaikaisena alueellistumisen prosessin kanssa (Häkli ym. 2009, 129–130; 133). 

Kumppanuusperiaatteessa korostuvat alueellistumisen poliittis-hallinnolliset piirteet (Virkkala 

2000, 18–19). Alueellistuminen on näin ollen aina riippuvaista jollain hallintotasolla tehdyistä pää-

töksistä.  

4.3.3 Monitasoiset verkostot ilmastonmuutoksen hallinnassa 
 
Puhuttaessa ilmastonmuutoksen hallinnasta, ei alueellisten instituutioiden moninaisuuden ja ho-

risontaalisen yhteistyön kuvaaminen kuitenkaan kerro aina koko totuutta vuorovaikutus- ja 

ohjaussuhteista, vaan myös eri hallinnon tasoilla vaikuttavat instituutiot ovat monin eri tavoin osal-

lisina. Tätä hallinnon eri tasojen vuorovaikutusta sekä hallinnon ja ei-hallinnollisten toimijoiden 

keskinäisriippuvuutta eri aluetasoilla kuvataan usein monitasohallinnan8 (multilevel governance) 

käsitteen avulla (esim. Bache & Flinders 2004). Hallinnan ymmärtämisellä monella tasolla tapahtu-

vana ilmiönä (ohjauksen ja resurssien jakautuminen), voi olla huomattava vaikutus myös 

paikalliseen sopeutumistyöhön (Keskitalo & Kulyasova 2009, 61).  

Monitasohallinnan käsite liittyy läheisesti keskusteluun ilmastopolitiikan globaalista luonteesta il-

mastonmuutoksen noustua ehkä tärkeimmäksi globaalin ympäristöhallinnan aiheeksi. 

Ilmastonmuutos on perinteisen julkishallinnon näkökulmasta ongelmallinen ilmiö, koska sen hallin-

ta edellyttää eri toimijoiden ja olosuhteiden luomien tarpeiden koordinointia sekä kansainvälisellä, 

kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla, unohtamatta eri sektoreiden välistä koordinaatio-

ta (esim. ympäristö-, energia ja finanssisektorit), tai yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden 

välisen yhteistyön koordinaatiota. Bache ja Flinders (2004, 3) määrittelevät monitasohallinnan käsi-

                                                   
8 Monitasohallinnan käsite liitetään usein Euroopan unioniin ja Euroopan integraatioon (esim. Hooghe & Marks 2001), 
mutta kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa sitä on käytetty muun muassa globaalin ympäristöhallinnan kontekstissa 
(esim. Betsill & Bulkeley 2006; Keskitalo & Kulyasova 2009). 
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tettä siten, että se sisältää sekä vertikaaliset että horisontaaliset ulottuvuudet, jolloin “monitasoi-

suus” (multilevel) viittaa eri territoriaalisilla tasoilla toimivien hallinnollisten toimijoiden kasvavaan 

riippuvuuteen toisistaan, kun taas “hallinta” (governance) viittaa eri territoriaalisilla tasoilla toimi-

vien hallinnollisten ja ei-hallinnollisten toimijoiden kasvavaan riippuvuuteen toisistaan9.  

Hooghe ja Marks (2001) erottelevat monitasohallinnan käsitteen kahteen eri tyyppiin, joita ei kui-

tenkaan tule käsittää toisiaan poissulkevina. Ensimmäinen tyyppi painottaa monikerroksista 

hallinnan rakennetta, jossa valta jakautuu kansallisen ja subnationaalisten tasojen välillä. Eri hallin-

nan tasojen välinen hierarkia säilyy ja erityisesti valtion vahva rooli kansallisen ja kansainvälisen 

tason välisenä neuvottelijana pysyy vahvana. Valtion ja valtion toimijoiden roolit säilyvät hallinta-

järjestelmän tärkeänä ellei jopa tärkeimpänä tekijänä. Kuitenkin myös paikallishallinnolla on asema 

järjestelmässä itsenäisenä toimijana. (Betsill & Bulkeley 2006, 149–150.) Monitasohallinnan toinen 

tyyppi sen sijaan on lähestymistavaltaan ensimmäistä tyyppiä joustavampi, näkökulman painottues-

sa valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden vuorovaikutukseen. Erilaiset toimijat, niin yksityiset 

kuin julkiset, kilpailevat ja tekevät yhteistyötä. Hallinta kattaa siten sekä hallinnan monet tasot että 

ne lukuisat toimijat ja instituutiot, jotka toimivat samanaikaisesti näillä tasoilla ja niiden välillä. 

(Bulkeley & Betsill 2003, 29.)  

Globaalin ympäristöhallinnan näkökulmasta ilmastonmuutos käsitetään yleensä maailmanlaajuisena 

ilmiönä, jonka ratkaisemisessa kansallisvaltioilla on keskeinen rooli kansainvälisten sopimusten ja 

niiden kansallisten toteutusten vuoksi. Valtiohallinnon ja (subnationaalisen) aluehallinnon keskinäi-

set toimijaroolit ovat kuitenkin muuttuneet ja muuttuvat hallintatavan muutoksen myötä. Valtioiden 

tehtäviä siirtyy paitsi ylöspäin kansainvälisille ja rajat ylittäville organisaatioille ja alaspäin kau-

pungeille ja alueille, niin myös ”ulospäin” ei-valtiollisille toimijoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

välttämättä kansallisvaltion aseman varsinaista heikkenemistä, vaan pikemminkin muiden toimijoi-

den valta-aseman vahvistumista10. (Bulkeley & Betsill 2003, 9; 17–18; 48.)  

Paikallisten toimijoiden näkökulmasta oleelliseksi kysymykseksi nouseekin se, kuinka paikalliset 

julkisen sektorin toimijat sijoittuvat verkostoissa niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Toimi-

joilla on tapana perustaa odotuksensa ja toimintansa kokemuksiinsa aiemmista prosesseista ja 

                                                   
9 Alun perin monitasohallinnan käsite sisälsi myös ajatuksen, että kansallisten hallitusten rooli EU:ssa olisi vähenemäs-
sä, ja että uusi, monitasoinen hallinnan järjestelmä muotoutuisi kansallisvaltiokeskeisen järjestelmän tilalle (Betsill & 
Bulkeley 2006, 149). 
10 Vrt. keskustelu ”alueiden Euroopasta” ja uusregionalismista (esim. Keating 1998; Kokkonen 1994; Le Galés 1998). 
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toimintaympäristöstä, usein kyseenalaistamatta juurtuneita rooli- ja toimintamalleja (Martens 2007, 

43). Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan paikallisen suunnittelijatoimijuuden rakentumista Saaris-

tokaupungin tapauksessa ja pohditaan lisäksi, mikä merkitys paikallisilla toimintatavoilla on ollut 

suunnitteluprosessin kannalta. 

 

4.4 Paikallinen toimijaverkosto Kuopion Saaristokaupungissa 
 
Saaristokaupungin asuinalueen ja sen kaupungin keskustaan liittävän Saaristokadun suunnittelu on 

käynnistynyt ja viety läpi pääosin Kuopion kaupungin omassa organisaatiossa. Tärkeimmässä roo-

lissa ovat luonnollisesti olleet teknisen toimen yksiköt: kaavoitus, infrastruktuuri ja asuntotoimi. 

Saaristokaupunki-ajatuksen isänä on usein mainittu kaupungin nykyinen kaavoituspäällikkö, jonka 

vaikutuksesta myös ideointi- ja suunnittelutyötä on alkuvaiheessa tehty kaavoitusosastolla. Jotta 

Saaristokaupungin suunnitteluprosessia voisi paremmin ymmärtää, on hyvä valaista hieman kuopio-

laista asuinaluesuunnittelun perinnettä. Kuopiossa on suunniteltu asuinalueita projektipohjaisesti 

1980-luvulta lähtien, kun Neulamäen asuinalueen suunnittelua varten perustettiin projektiorganisaa-

tio. Tämän jälkeen muun muassa Särkilahden ja Petosen asuinalueita on suunniteltu samalla 

toimintamallilla. Toimintamallissa hankkeelle nimetään projektijohtaja ja -sihteeri, jotka huolehti-

vat projektin etenemisestä.  

”[S]anotaan että, kun perustetaan projekti niin se tavallaan tarkoittaa sitä, että se otetaan 
vakavasti. Eli projekti on sellainen, että siinä voidaan mennä sitten hyvinkin reippaasti yli 
niin sanottujen hallintokuntien tai tulosalueiden tai palvelualueiden, […] eli projekti koor-
dinoi sitä, että ikään kuin kaikki, jotka siellä tekevät, toimivat samaan suuntaan, ajoitus ja 
ajatukset ovat järkevät ja tällaista näin.” (H5)  

Tutkiessaan Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikkaa Anttonen ym. (2008) ovat todenneet, että 

kaupungin ympäristöhallinta edellyttää useiden toimijatahojen yhteistyötä.  Tekninen toimi ja ym-

päristötoimi toimivat jatkuvassa yhteistyössä, kun esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa 

kaavasuunnittelu, liikennejärjestelmät ja viherverkostot tulee sovittaa yhteen. Saaristokaupungin 

toimijoille tehdyissä haastatteluissa nousivatkin esille pitkälti samat huomiot kuin Anttosen ym. 

Tampereella tekemässä tutkimuksessa: Yhdyskuntasuunnittelun prosessit ovat pitkiä ja tapahtuvat 

useilla hallinnon tasoilla ja monien toimijoiden yhteistyönä. Avaintoimijat usein myös vaihtuvat 

matkan varrella. Erilaisten intressien yhteensovittaminen, on sitten kyse maankäytön seudullisesta 
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suunnittelusta tai kunnan sisäisestä katusuunnitteluprosessista, edellyttää hyvin monitasoisen ja 

monitoimijaisen kokonaisuuden hallitsemista. (Ks. Anttonen ym. 2008, 129.) 

”[J]os ajatellaan sisäisesti, niin meillähän on aika pitkä tämmöinen projektityöperinne. […] 
Niin tämä Saaristokaupunki, Saaristokatu on käyttänyt hyväksi niitä, ne ovat ihan tämmöi-
siä henkilöverkostoja. […] Totta kai ne [henkilöt] siinä vähän vaihtuu, ja vähän eri 
kokoonpanoilla, mutta se on aina se peruskokoonpano, että siinä on asemakaavoittaja, 
yleiskaavoittaja, katu- tai liikennesuunnittelija, puistosuunnittelija, putkien suunnittelija ja 
sitten sen lisäksi ympäristöihminen ja asuntotoimesta joku, ja sitten on tämä projektin [sih-
teeri], joka on sitä kokonaisuutta kirjaamassa.” (H2) 

Lähdettäessä suunnittelemaan Saaristokaupunkia oli kaupungin toimintamalli ja toimijaverkostot 

siten varsin valmiina. Saaristokaupungin toteutumisen ehtona oli käytännössä Saaristokadun toteu-

tuminen (haastattelut; Kosonen 2007; Kuopion kaupunki 2003). Kadun varaus oli tehty 

kaupunkirakennesuunnitelmiin ja yleiskaavaan jo yhdeksänkymmentäluvulla, mutta sen linjaukses-

ta saaristomaiseman läpi ei ollut olemassa tarkkoja suunnitelmia. Ehdotuksia kadun mahdollisesta 

reitistä oli kuitenkin olemassa, mutta lopulliseen päätökseen kadun paikasta ja muodosta (vaihtoeh-

toina mm. erilaiset sillat, penkereet, tunnelit) vaikuttivat vahvasti teknisen viraston 

kaavoitusosastolla vallinneet mielikuvat kadusta. Kaavoitusosaston merkittävä rooli kadun suunnit-

teluprosessin eteenpäin viejänä nousikin toistuvasti esiin haastatteluissa.  

”[J]okuhan meitä vähän moittikin, että miksi me mennään vaan yhteen vaihtoehtoon. Että 
siinä pelin henkihän oli se, että tämmöinen iso [hanke], pitäisi tavallaan puhtaalta paperilta 
pyytää ihmiset kokoon ja ruveta kysymään ideoita. […] Niin me todettiin siis heti alun perin, 
että tämä ei ole semmoinen, tässä ei ole semmoisia vaihtoehtoja. […] Asiantuntijatyönä py-
rittiin tekemään semmoinen suunnitelma, joka antaa mahdollisimman hyvät ratkaisut 
ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten minimoinnin osalta ja toteuttaa tätä ja sitten se 
arvioidaan. […] Ja eli tällä tavalla se ei ollut sellaista luottamuselinten kanssa käytävää ja 
yleistä keskustelua, vaan se yleinen keskustelu käytiin sitten aina siinä vaiheessa kun joku 
vaihe oltiin saatu sellaiseen vaiheeseen, että se pystyttiin esittelemään, siihen saatiin kan-
nanottoja, jolloin keskustelu käytiin ennen kaikkea siitä, että mennäänkö eteenpäin vai 
pysäytetäänkö.” (H2)  

Kysyttäessä Saaristokaupunki-projektin aikaisia tärkeimpiä yhteistyökumppaneita käytettiin apuna 

kuviota, johon nimettyjä toimijoita haastateltavat pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen (liite 2, 

kysymys 7). Haastateltavilla oli myös mahdollisuus lisätä listasta puuttuvia, mutta tärkeäksi näke-

miään toimijoita, tai sulkea pois listalla jo olevia toimijoita. Koska haastateltavat oli valittu 

kaupungin ja ELY-keskuksen virkahenkilöistä, koostuivat myös tärkeimmät yhteistyökumppanit 

johdonmukaisesti julkisen sektorin toimijoista. Osa vähemmän tärkeistä yhteistyökumppaneista 
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saattoi nousta esille myös siksi, että ne olivat listattuna kuvioon. Haastateltavat nimesivät tärkeim-

miksi yhteistyökumppaneikseen ensisijaisesti kaupungin teknisen viraston yksiköiden viranhaltijat 

(kaavoitus- ja kunnallistekniikan osastolta, sekä asuntotoimesta), ympäristötoimen ja entisen Poh-

jois-Savon ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus).  

Käytännössä haastateltavat muodostivat siten pitkälti Saaristokaupunki-hankkeen ydinryhmän, pro-

jektisihteeriä lukuun ottamatta. Muita nimettyjä julkishallinnon toimijoita olivat Saaristokaupunki-

hankkeen projektiorganisaatio, kaupunginkanslian suunnitteluyksikkö, luottamuselimet, kaupungin 

hallintokunnat, valtionhallinto (alueellinen ympäristökeskus, ympäristölupavirasto11, vesiviran-

omaiset, ympäristöministeriö), Pohjois-Savon liitto, tiehallinto/tieviranomaiset, Teknologian 

tutkimuskeskus (VTT), Kuntaliitto, merenkulkupiiri, valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 

eli valtion asuntorahasto (ARA), Kuopion vesi, Kuopion Energia, Terve kunta -verkosto, Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), Maailman terveysjärjestö (WHO) sekä aluekeskusohjelma (jota koor-

dinoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjois-Savon-liitto). 

Ajallisesti haastatteluissa erotettiin toisistaan suunnitteluvaihe ja rakennusvaihe, jolloin eri vaihei-

den aikana myös yhteistyökumppaneiden merkitys vaihteli. Suunnitteluvaiheessa virkahenkilöiden 

välinen vuoropuhelu hankkeen ohjausryhmän kautta muodosti tärkeimmän hallintaverkoston, vaik-

kakin katu- ja siltasuunnitelmia sekä suunnitteluvaiheeseen kuuluvaksi luettava hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointi teetettiin osittain yksityisillä konsulttitoimistoilla. Julkista keskuste-

lua suunnitelmista käytiin muun muassa paikallisten sanomalehtien kautta ja tiedotustilaisuuksissa. 

Näin keskusteluun osallistui laaja joukko erilaisia toimijoita maanomistajista ja kesämökkiläisistä 

kansalaisjärjestöihin. Rakennusvaiheessa puolestaan tärkeimpinä sidosryhminä korostui viranhalti-

joiden näkökulmasta etenkin asukkaiden ja rakennuttajien merkitys.  

”No tuota, asukkaathan on ilman muuta se keskeinen taho, joka pitää olla mukana, että ai-
na kun rakennetaan uusia alueita, kaupunginosia niitä entisiä asukkaita varten. […] Ja 
rakennusliikkeet tai rakennuttajat ne ovat vahvasti mukana.” (H5) 

Kaiken kaikkiaan haastattelujen perusteella voidaan havaita toimijoiden suuri määrä ja yhteis-

työsuhteiden moninaisuus. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta sen voidaan tulkita 

tarkoittavan, että myös sopeutumisen hallinnan ohjaus ja toimeenpano ovat hajautuneet laajalle jou-

                                                   
11 Vuoden 2010 alusta lääninhallitukset, valtion alueelliset ympäristökeskukset, TE-keskukset, ympäristölupavirastot, 
tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot yhdistyivät aluehallintovirastoiksi (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksiksi (ELY). 



 
 

41 
 

kolle toimijoita. Kaikessa moninaisuudessaan toimijaverkosto koostuu kuitenkin varsin paikallisista 

toimijoista: kaupungin hallinnosta, valtion aluehallinnosta, asukkaista ja paikallisista kansalaisjär-

jestöistä. Maakuntaliiton ja esimerkiksi ministeriöohjauksen merkitys on Saaristokaupungin osalta 

pieni ja kysyttäessä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, oli useimmilla haastateltavista vaikeuksia 

nimetä heitä lainkaan. 

 

 

 

 

 

 

  

Päätelmät 
Tässä luvussa on avattu toimijuuden rakentumisen osa-alueita ja toimijoiden yhteistyön 
muotoutumista. Tutkimukselle asetettujen tavoitteiden kannalta luku on pyrkinyt kuvamaan 
niitä vallitsevia yhteiskunnallisia olosuhteita, joiden puitteissa myös Kuopion Saaristokau-
pungin suunnittelussa mukana olleet toimijat toimivat. Saaristokaupungin tapauksessa 
keskeisimpiä toimijoita ovat olleet kaupungin teknisen toimen johtavat virkahenkilöt. Tut-
kimuksen kannalta oleellinen huomio näyttäisi kuitenkin olevan, että huolimatta 
monitasoisen hallinnan ja ylikansallisen päätöksenteon lisääntymisen kasvusta, voidaan 
haastattelujen perusteella sanoa kuntatason toimijoiden kokevan edelleen, että viime kädes-
sä heillä on valta ja vastuu paikallisesta asuin- ja elinympäristöstä. Tämä näkökulma on 
lähtökohtana myös tutkielman seuraavassa luvussa, jossa tarkastellaan tarkemmin ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen hallintaa.  
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5 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN HALLINNAN KEHYS 
 
 

Ilmastonmuutosta pidetään laajalti tällä hetkellä yhtenä suurimmista maailmaa uhkaavista ongel-

mista. Ilmaston lämpenemisen seuraukset vaikuttavat koko maapalloon ja sen ekosysteemiin. 

Ilmastotutkimuksen ja ilmastopolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on viime vuosikymmenten aikana 

ollut ilmaston lämpenemisen estäminen ja hidastaminen. Viime vuosina on kuitenkin myönnetty, 

että pelkkä ilmastonmuutoksen hillintä (mitigation) ei riitä, vaan tarvitaan myös siihen sopeutumi-

seen (adaptation) liittyviä toimia. Hillintätoimilla eli kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisella 

pyritään rajoittamaan ihmistoiminnan aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä sellaiselle tasolle, että se 

ei merkittävästi uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia. Sopeutumisella puolestaan tarkoitetaan ihmisten 

ja luonnon varautumista odotettuihin tai jo tapahtuneisiin ilmastollisten olosuhteiden muutoksiin. 

Lisäksi sopeutumisena voidaan pitää myös sopeutumista hillinnän tavoitteisiin (Tol 2005). Laajasti 

katsoen sopeutumisella tarkoitetaan siten sitä yhteiskunnallista muutosta, jonka ilmastonmuutoksen 

hillintä ja sen vaikutuksiin sopeutuminen edellyttävät (Haanpää 2011). 

Ilmastonmuutoksen hillintä on pitkään ollut globaalin yhteistyön tavoitteena ja sitä on tutkittu pal-

jon, mutta ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vaikutuksiin varautumista sen sijaan pidettiin 

pitkään vähemmän tärkeänä (esim. Mickwitz ym. 2009, 35). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei 

kuitenkaan ole kokonaan uusi asia, vaan jo ilmastopolitiikan alkuaikoina 1980-luvulla sitä pidettiin 

yhteiskunnallisesti merkittävänä vaihtoehtona (Pielke ym. 2007, 597). Voidaankin siis todeta, että 

2000-luvulla sopeutumisen merkitys on ymmärretty ”uudelleen”.  

Huolimatta siitä, että ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen pyrkivät toisiaan täydentävään 

lopputulokseen, eroavat niiden tarkastelunäkökulmat usein selvästi toisistaan (esim. Tol 2005). Füs-

sel (2007) erittelee sekä hillinnän että sopeutumisen toisistaan erottavia piirteitä ja osittain niistä 

johtuvia sopeutumisen haasteita. Ensinnäkin hillintä ja sopeutuminen eroavat toisistaan vaikutusten 

kohteeltaan: Hillintätoimet kohdistuvat suoraan päästöjen vähentämiseen ja siten koko globaalin 

ilmastojärjestelmään, kun sopeutuminen on aina paikallisella tasolla tapahtuvaa. Tästä johtuen hil-

lintä perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin, kun taas sopeutuminen konkretisoituu 

paikallisten toimijoiden toimesta (Järviluoma 2009, 6). Toiseksi, kun hillinnästä aiheutuvat hyödyt 

ovat aina varmoja, ei samaa voida aina varmuudella sanoa ennakoivista sopeutumistoimista. Kol-
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manneksi hillintä ja sopeutuminen eroavat kustannusten jakaantumisen osalta siten, että hillinnälle 

tyypillistä ”saastuttaja maksaa” -käytäntöä ei useinkaan voida hyödyntää sopeutumistoimissa (ks. 

luku 6.3.3). Neljäs eroavaisuus liittyy vaikutusten mittaamiseen: Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 

suhteellisen luotettavasti mitata kvantitatiivisin menetelmin, kun puolestaan sopeutumistoimien 

tehokkuuteen vaikuttavat niistä tulevaisuudessa saatavien hyötyjen arviointi. Hillintä ja sopeutumi-

nen tulisi kuitenkin ymmärtää toisiaan täydentävinä, vaikka ne joissain tapauksissa voivatkin olla 

myös toisiaan poissulkevia. (Füssel 2007, 265–266.) Esimerkkinä ristiriitaisuudesta voidaan mainita 

kaupunkirakenteen tiivistäminen, jonka avulla on mahdollista vähentää liikenteestä aiheutuvia pääs-

töjä, mutta joka voi jossain tapauksessa lisätä kaupunkitulvien riskiä ja lisätä paikallista 

haavoittuvuutta (Järviluoma 2009, 6–7). 

Usein sopeutumisen tarkastelun lähtökohtana ovat tunnistetut ilmastovaikutukset. Ilmastonmuutok-

sen vaikutukset kohdistuvat Suomeen sekä suoraan että välillisesti taloudellisten ja 

yhteiskunnallisten vaikutusketjujen kautta. Suoria vaikutuksia pyritään arvioimaan ilmastoskenaa-

rioiden avulla. Viimeisimmät ilmastoskenaariot, joihin nojaavat esimerkiksi Suomen kansallisen 

sopeutumisstrategian linjaukset, perustuvat kansainvälisen ilmastopaneelin (Intergovernmental Pa-

nel on Climate Change, IPCC) päästöskenaarioihin (B1, A1B ja A2). Vaikka mallit näin ollen 

pohjautuvat vaihtoehtoisiin päästöskenaarioihin ja eroavat siten toisistaan merkittävästi, on kaikkien 

kolmen skenaarion perusteella oletettavissa, että ilmaston lämpenemistä tapahtuu. (Juhola 2010, 

158.) Pohjois-Euroopassa lämpötilojen arvioidaan nousevan nopeammin kuin maapallolla keski-

määrin, 3–6 °C skenaariosta riippuen vuosisadan loppuun mennessä (IPCC 2007b). Vuodesta 2040 

eteenpäin lämpenemisen nopeus riippuu entistä enemmän kasvihuonekaasujen kumuloituvista mää-

ristä (Juhola 2010, 158). Suomessa lämpeneminen ei kuitenkaan tapahdu tasaisesti, vaan talvien 

ennustetaan lämpenevän kesiä enemmän ja maan pohjoisosan enemmän kuin eteläosan. Myös il-

maston vaihtelevuus säilyy ja kylmiä jaksoja esiintyy edelleen, vaikkakin niiden osuuden 

ennustetaan pienenevän vähitellen. (MMM 2009a, 4.) Sopeutumistarpeiden kannalta merkittävää 

on, että erilaisten sään ääri-ilmiöiden on ennustettu lisääntyvän ilmaston lämpenemisen seuraukse-

na.   

Paikallisia ilmastovaikutuksia Kuopiossa on arvioitu VTT:n raportissa (ks. liite 1), jossa Wahlgren 

ym. (2008) esittävät, että toteuttamansa alueellisen ilmastomallin simuloinnin perusteella Kuopion 

ilmastossa tulee tapahtumaan muutoksia, jotka vaikuttavat myös rakennuksiin ja infrastruktuuriin ja 
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edellyttävät näin ollen sopeutumistoimenpiteitä myös yhdyskuntasuunnittelulta. Simuloinnin perus-

teella suurimmat Kuopiossa tapahtuvat ilmastolliset muutokset ovat lämpötilojen nousu, pieni 

keskituulennopeuden nousu, vesisateiden rajuuden lisääntyminen, lumimäärien väheneminen ja 

järvien jäässäoloajan lyheneminen.  

Ilmastonmuutoksen suorien vaikutusten lisäksi myös sen epäsuorat, muualla maailmassa tapahtuvat 

muutokset heijastuvat Suomeen esimerkiksi talousvaikutusten kautta. Tämä vaikeuttaa ilmaston-

muutoksen kokonaisvaikutusten ennustamista. Ilmastopolitiikassa onkin siirrytty aiempaa 

selvemmin vaikutusten arvioinnista riskien arviointiin. Riskien hallinnan kannalta on kuitenkin 

olennaista huomata, että hillintä ja sopeutuminen eroavat toisistaan monessa suhteessa, eivätkä toi-

menpiteet siksi myöskään aina kohtaa. Martens ym. (2009, 16) muistuttavat, että laadittaessa 

kokonaisvaltaisia ilmastopoliittisia ohjelmia, on ilmastopolitiikan hallinnan molemmat näkökulmat 

huomioitava päätöksentekijöiden taholta, kun ilmastopolitiikan tavoitteena pidetään yleisesti elä-

män edellytysten ja hyvinvoinnin säilymistä. Näiden taustaoletusten pohjalta tämän luvun 

tavoitteena on avata ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarkastelua siihen läheisesti liittyvien käsit-

teiden kautta (luvut 5.1‒5.5).  

 

5.1 Sopeutumisen paikalliset lähtökohdat 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset jakaantuvat maapallolla väistämättä epätasaisesti. Erotuksena hil-

linnän rajat ylittävästä yhteistyöstä on sopeutuminen yleensä aina riippuvaista paikallisista 

toimijoista ja olosuhteista. Suomessa kunnat voivat vaikuttaa omalla ilmastopolitiikallaan esimer-

kiksi energiankäyttöön ja käytettyihin energiamuotoihin, yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, 

jätehuoltoon ja kuntalaisten ympäristöasenteisiin. Paikallisen sopeutumisen ongelmaksi koetaan 

kuitenkin usein tarpeeksi tarkan, paikalliset olosuhteet huomioivan tieteellisen tiedon puute, kun 

ilmastoskenaariot tarjoavat tietoa yleensä lähinnä globaalilla tai alueellisella tasolla. Ilmastolliset 

muutokset myös näyttäytyvät hillinnän ja sopeutumisen näkökulmista eri tavoin. Kun ilmastoske-

naariot tuottavat tietoa muutoksista keskiarvoissa, niin sopeutumisella pyritään vähentämään 

paikallista haavoittuvuutta ilmaston vaihtelulle ja ääri-ilmiöille. Käytännössä hillintä ja sopeutumi-

nen ovat siten vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä, vaikka ne tieteellisessä keskustelussa onkin erotettu 

käsitteellisesti toisistaan. Kuviossa 4 on kuvattu ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja sopeutumisen 
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kytkeytyminen toisiinsa ja ilmastopolitiikkaan, kun toteutuneen ilmastonmuutoksen seuraukset sekä 

ennusteet tulevasta muutoksesta ajavat ilmastopolitiikkaa eteenpäin (Haanpää ym. 2009, 12). 

 
Kuvio 4 Sopeutumisen hallinta (mukaillen IPCC 2001; Burton ym. 2002, 147; Haanpää ym. 
2009, 12). 
 
Sopeutumismahdollisuuksien ja siten koko sopeutumispolitiikan muotoutumiseen vaikuttavat pai-

kalliset olosuhteet suhteessa ilmastovaikutuksiin (altistuminen sään ääri-ilmiöille ja suorat 

ilmastovaikutukset), mutta myös niihin reagoiminen (ennakoiva ja reaktiivinen sopeutuminen). Pai-

kalliset olosuhteet vaikuttavat siten sekä tarkastelukulman että sopeutumistavan valintaan. Lim ja 

Spanger-Siegfried (2005, 16) ovat tunnistaneet neljä eri näkökulmaa paikallisten sopeutumismah-

dollisuuksien tarkasteluun:  

1) Haavoittuvuuden näkökulma,  
2) sopeutumiskyvyn näkökulma (sopeutumisen esteiden ja ratkaisumahdollisuuksien kartoit-

taminen), 
3) jonkin politiikkasektorin näkökulma (politiikan tehokkuuden arviointi muuttuvien vaikutus-

ten tai herkkyyden valossa), tai 
4) jonkin tietyn luonnonhasardin (sään ääri-ilmiöiden) mahdollisten seurausten näkökulma.  

 
Eri lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta niiden tunnistaminen auttaa hahmotta-

maan sopeutumisen hallinnan kompleksisuutta. Sopeutumisen tarkastelu monipuolistuu, kun siihen 

yhdistetään kansainvälisen ilmastopaneelin (2007a) jaottelu, jossa sopeutumistoimet jaetaan enna-

koivaan, reaktiiviseen, omaehtoiseen, suunniteltuun, yksityiseen tai julkiseen sopeutumiseen.  
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Ennakoivalla ja suunnitellulla sopeutumisella pyritään ehkäisemään ja minimoimaan ilmastonmuu-

toksesta aiheutuvia haittoja tai hyödyntämään avautuvia uusia mahdollisuuksia. Ennakointi viittaa 

aktiiviseen, suunniteltuun toimintaan tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa selviämiseksi, ja en-

nakoiva sopeutuminen ymmärretäänkin usein poliittisen tason tai hallinnon harkitun päätöksenteon 

tulokseksi (Carter & Kankaanpää 2003, 17). Siten siitä puuttuu sopeutumisen reaktiivinen näkö-

kulma eli jo tapahtuneisiin muutoksiin reagoiminen ja aiheutuneiden vahinkojen lieventämiseen 

pyrkivä toiminta (Haanpää 2010). Sopeutuminen voikin olla myös reaktiivista eli jälkikäteistä rea-

goimista vahinkojen minimoimiseksi tilanteessa, jossa jokin ilmastollinen ääri-ilmiö (rankkasade, 

hellejakso tms.) on jo aiheuttanut häiriön yhdyskunnan toimintaan. Esimerkiksi tulvatilanteessa 

varoituksilla ja hätäavulla voidaan rajata säähäiriöille altistuvaa väestöä tai omaisuutta. (Haanpää 

ym. 2009, 13.) Omaehtoinen tai spontaani sopeutuminen puolestaan tarkoittaa sellaista, yleensä 

jälkikäteistä, ilmaston ilmiöihin mukautumista, jota ei ole ohjattu tai säännelty viranomaisten toi-

mesta. Yhteiskunnissa omaehtoinen sopeutuminen käsitetään yleensä yksityisten tahojen 

toiminnaksi erotuksena hallitusten toimista ja sen laukaisee yleensä muutokset markkinoissa tai 

hyvinvoinnissa ilmastonmuutoksen ennakoinnin sijaan (Carter & Kankaanpää 2003, 17). Siten 

ryhmien tai julkisten instituutioiden toteuttamaa sopeutumista kutsutaan kollektiiviseksi sopeutumi-

seksi (Osberghaus ym. 2010, 836). 

Seuraavissa alaluvuissa hyödynnetään Limin ja Spanger-Siegfriedin (2005, 16) luokittelua tarkas-

teltaessa paikallisen sopeutumisen lähtökohtia.   

 

5.2 Alueen haavoittuvuus ja sopeutumiskyky sopeutumisen lähtökohtana 
 
Haavoittuvuuden (vulnerability) ja sopeutumiskyvyn (adaptive capacity) käsitteitä käytetään usein 

puhuttaessa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Käsitteitä on haastavaa määritellä tarkasti, sillä 

niiden määritelmät vaihtelevat sekä tieteenaloittain (esim. Adger ym. 2004) että sopeutumistutki-

muksen kehittymisen myötä (Burton ym. 2002, 150). Haavoittuvuus on kuitenkin noussut yhdeksi 

sopeutumistutkimuksen keskeisimmäksi käsitteeksi. Haavoittuvuudella tarkoitetaan laajasti ottaen 

alueen, luonnon tai ihmisten herkkyyttä ilmastonmuutoksen aiheuttamille vaikutuksille. IPCC:n 

(2007a) yleisesti käytetyn määritelmän mukaan systeemin haavoittuvuus on aina riippuvaista paitsi 
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ilmastonmuutoksen luonteesta, voimakkuudesta ja muutosnopeudesta niin myös järjestelmän herk-

kyydestä ja sopeutumiskyvystä.  

Ilmastonmuutoksen vaikuttaessa eri alueille eri tavoin on myös haavoittuvuutta tarkasteltava paikal-

lisista lähtökohdista ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Peltonen ym. (2005) määrittelevät paikan 

haavoittuvuuden koostuvan kahdesta eri ulottuvuudesta: biofyysisestä ja yhteiskunnallisesta haa-

voittuvuudesta. Biofyysinen haavoittuvuus on riippuvaista paikan sijainnista ja siihen vaikuttaakin 

esimerkiksi alueen pinnanmuodot (aiheuttaen esimerkiksi tulvaherkkyyttä). Yhteiskunnallista haa-

voittuvuutta arvioitaessa tarkastellaan muun muassa väestön koulutustasoa ja alueen 

institutionaalista kapasiteettia. Yhteiskunnallisen haavoittuvuuden käsite sisältää myös riskinäkö-

kulman arvioinnin, sillä jo tietoisuus riskeistä voi lisätä sopeutumiskykyä niitä kohtaan. Ihmisten 

rooli on haavoittuvuuden ja sopeutumiskyvyn kannalta keskeinen, kun sään ääri-ilmiöiden ja luon-

nonkatastrofien aiheuttamat vahingot, niin humanitaariset kuin taloudelliset, kasvavat jatkuvasti. 

(Peltonen ym. 2005.)  

Riski on kuitenkin käsitteenä moniulotteisempi kuin millaiseksi se usein ymmärretään. Perinteisesti 

riski on ymmärretty tietyn haitan ja sen todennäköisyyden tuloksi, jolloin olennaiseksi kysymyk-

seksi nousee todennäköisyyden mittaamisen epävarmuus. Sairinen ym. (2006) huomauttavat, että 

suuret haitat, kuten suuronnettomuudet, eivät ole hyväksyttäviä, vaikka niiden todennäköinen tapah-

tumisriski olisikin pieni. He määrittelevät haavoittuvuuden ”kerroksittain eteneväksi ilmiöksi, jolla 

on sekä yhteiskunnalliset juurensa (esim. eriarvoistavat poliittiset ja taloudelliset rakenteet) että 

konkreettiset, yksittäisiin vaaratilanteisiin liittyvät ulottuvuutensa (esimerkiksi puutteelliset asun-

not)”. Haavoittuvuuden käsitettä onkin käytetty, kun halutaan hahmottaa riskejä suhteessa sen 

mahdolliseen kärsijään (yksilö, organisaatio). (Sairinen ym. 2006, 18–20.) 

Eräsaari (2002) on puolestaan erottanut toisistaan kriittisen ja myönteisen puheen riskeistä. Kriittis-

tä puhetapaa edustaa esimerkiksi Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoria ja myönteistä tapaa erilaisten 

ulkoisten vaarojen ja uhkien kesyttäjäksi ja kontrolloijaksi ryhtynyt riskinhallintateknologia. Ennen 

kaikkea Eräsaari kuitenkin katsoo, että riskien määrittely perustuu määrittelysuhteisiin. Tällöin ris-

kin ei tarvitse tarkoittaa katastrofia tai kaaosta, vaan se voidaan ymmärtää myös positiivisena 

mahdollisuuskäsitteenä, jonka avulla voidaan synnyttää uudenlaista vaihtoehtoista ajattelua ja te-

kemistä. Positiivisen riskin käsite houkuttelee katsomaan vaarojen ja riskien turvallisemmalle 

puolelle uhkakuvien sijaan. (Eräsaari 2002, 84–86.) Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa positiivi-
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sen riskin käsite voisikin auttaa ajattelemaan paitsi yhteiskuntaa ja yhdyskuntaa uhkaavia tekijöitä, 

niin myös niiden vastavoimiksi luettavia elvyttäviä tekijöitä (vrt. Sairinen ym. 2006, 18), jolloin 

havaittuja riskejä voitaisiin pitää eräänlaisina positiivisina toiminnan kannustimina. Positiivisen 

riskin käsitteen avulla voidaan siten kääntää negatiivinen, hallitsematon uhkakuva hallittaviksi, ris-

kiä ehkäiseviksi toimiksi.  

Riskien minimoiminen voi tarkoittaa sekä haavoittuvuuden vähentymistä että toimintakyvyn lisään-

tymistä. Yksilön haavoittuvuuden erilaisille ympäristön riskeille voidaan katsoa olevan monien 

tekijöiden yhteisvaikutusta. Hyvinvointia edistävät ympäristön osatekijät tasapainottavat haavoittu-

vuuden vaikutuksia. Tällaisia parempaan vastustus- tai palautumiskykyyn (resilience) vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa palvelurakenteet, elinympäristön elvyttävyys ja yksilön oma toiminta. 

Yksilön tai ryhmän toimintakyky, aktiivinen sopeutuminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja niiden 

parantamiseen, mahdollistaa riskien hallinnan. Sairinen ym. päättelevät, että toimintakyvyn ylläpi-

täminen siten vähentää riskiä. (Sairinen ym. 2006, 20; 22.) 

Myös Hamin ja Gurran (2009) ovat sitä mieltä, että resilienttien yhteisöiden saavuttaminen tulisi 

olla laaja-alainen yhteiskunnallinen tavoite. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen avulla 

voidaan vähentää yhteisöjen haavoittuvuutta ja siten myös biofyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 

riskejä. (Hamin & Gurran 2009, 239.) Haavoittuvuutta voidaankin vähentää monilla eri tasoilla 

muun muassa muuttamalla yhteiskunnallisia taustatekijöitä (esim. ohjausjärjestelmien ja politiikan 

avulla), parantamalla fyysistä ympäristöä, vähentämällä sosiaalisen ympäristön haavoittuvuutta, 

kehittämällä toiminnallista ympäristöä (esim. paikallisia palveluita), lisäämällä ympäristöä koske-

vaa tietoa ja myös elämäntapavalinnoilla. (Sairinen ym. 2006, 22.) Tässä tutkielmassa keskitytään 

etenkin haavoittuvuutta vähentämään pyrkivien ohjauskeinojen (poliittisten ja lainsäädännöllisten) 

analysointiin paikallisten toimijoiden näkökulmasta (luku 6). 

 

5.3 Sopeutumiskyky paikallisen päätöksenteon osana 
 
Sopeutumiskyvyllä tarkoitetaan järjestelmän, alueen tai yhteisön kapasiteettia ja potentiaalia sopeu-

tua ilmastonmuutokseen, hillitä potentiaalisia vahinkoja, hyötyä mahdollisuuksista tai selviytyä 

seurauksista (IPCC 2007a) pitkällä aikavälillä (Brooks ym. 2005, 158). Sopeutumiskyky vaihtelee-

kin maittain, alueittain, sosiaalisten ryhmien ja jopa kotitalouksien välillä, mutta eri toimijoiden 
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toiminta vaikuttaa aina myös muihin. Esimerkiksi kotitalouden kyky selvitä ilmastonmuutoksen 

uhista riippuu pitkälti sitä ympäröivän yhteisön luomasta ympäristöstä. Samoin paikallinen toiminta 

on harvoin riippumatonta alueen tai valtion sopeutumiskyvystä. (Smit & Pilifosova 2003, 16.) So-

peutumiskykyyn vaikuttavat niin sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset kuin taloudelliset tekijät (Smit 

& Wandel 2006), jolloin taloudellisten resurssien saatavuus ja riittävyys, institutionaaliset puitteet, 

poliittinen, henkinen ja sosiaalinen pääoma sekä pääsy ilmastotietoon (Juhola ym. 2010) nousevat 

sopeutumiskyvyn osatekijöiksi. Toisin sanoen ilmastonmuutos ei ole läheskään ainoa asia, joka 

vaikuttaa sopeutumispäätöksiin, vaan hyvät taloudelliset edellytykset omaava alue voi vastata il-

mastonmuutoksen seurauksiin hyvin eri tavalla kuin alue, jolla on pienemmät resurssit käytössään 

(Keskitalo 2010, 5).  

Sopeutumiskyvyn tutkiminen onkin hyödyllistä, jotta voidaan ymmärtää ovatko sopeutumiseen 

tarvittavat perusedellytykset tietyllä alueella tai tietyssä paikassa olemassa (Juhola ym. 2010). On 

kuitenkin hyvä muistaa, että sopeutumiskyvyn osatekijät eivät muodosta staattista kokonaisuutta, 

vaan sopeutumispäätöksiin vaikuttava tieto ja olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Sopeutumis-

kyky vaatii siten perusteellista järjestelmän ymmärtämistä. Eri toimijoiden sopeutumiskyky on 

yleensä tulosta niiden vakiintuneista prioriteeteista, resursseista (taloudellisista, tiedollisista ym.) ja 

valmiudesta oppia vastauksena muutokseen (IPCC 2001). 

Sopeutumiskyky voi lisääntyä tai laskea eri tekijöiden samanaikaisten vaikutusten seurauksena, 

jolloin sopeutumiskyky tulisi nähdä suhteessa paitsi ilmastonmuutokseen, myös muihin tekijöihin, 

jotka voivat vaikuttaa toimijoiden sopeutumispäätöksiin (Keskitalo 2010; Smit & Wandel 2006; 

Swart ym. 2009, 43). Nämä tekijät voivat olla ilmastonmuutoksen epäsuoria vaikutuksia, kuten glo-

baaleista markkinapaineista tai muista kulttuurisista, sosiaalisista tai taloudellisista syistä johtuvia. 

Epäsuorien vaikutusten huomiointi etenkin pitkän tähtäimen päätöksissä on tärkeää, kun taas lyhy-

ellä tähtäimellä reagointi suoriin ilmastovaikutuksiin voi olla riittävää. Siten sopeutumispäätöksiin 

vaikuttavat yleensä sekä ilmastolliset että ei-ilmastolliset tekijät (Swart ym. 2009, 43). Kaikissa 

päätöksissä ilmastonmuutoksen huomiointi ei myöskään ole yhtä tärkeätä, jolloin oleellista on tun-

nistaa ne päätökset, joissa ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon (climate-sensitive decisions) 

(Willows & Connell 2003, 10). Willows ja Connell (2003) ovat jakaneet sopeutumispäätökset kol-

meen eri kategoriaan siltä pohjalta, kuinka tärkeänä tekijänä ilmastonmuutosta päätöksen kannalta 

pidetään: 
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1) ilmastovaikutteiset päätökset (climate-influenced decisions) (tulokseen on osittain vaikuttanut 
ilmastonmuutos) 

2) ilmastoon sopeutumispäätökset (climate adaptation decisions) (tehty puhtaasti ilmastovaikutus-
ten perusteella)  

3) sopeutumista rajoittavat päätökset (climate adaptation constraining decisions) (tapaukset missä 
tulevaisuuden sopeutumisen toimeenpanomahdollisuudet on estetty huonolla suunnittelulla tai 
rakentamispäätöksillä)  

 
Esimerkiksi ilmastovaikutteisesta päätöksestä käyvät pitkän tähtäimen liiketoimintapäätökset, joissa 

ilmastonmuutos voi epäsuorasti vaikuttaa hankintaketjuihin, kuluttajien vaatimukseen tai vakuutus-

kustannuksiin. Vaihtoehtoisesti ilmastonmuutos voi edistää tarvetta uusille päätöksille tai vanhojen 

päätösten uudelleen arvioinnille, jolloin ne voidaan Willowsin ja Connellin mukaan tunnistaa ilmas-

tonmuutokseen sopeutumisen ongelmiksi. Monet päätöksenteon alueet kuuluvat tähän kategoriaan, 

kuten luonnonsuojelu tai tulva-alueiden suojelu. Kolmas kategoria eroaa selvästi kahdesta aiemmas-

ta, sillä myöhempää sopeutumista rajoittavat päätökset on yleensä tehty eri päätöksentekijöiden 

toimesta kuin ne, jotka joutuvat ”elämään” niiden negatiivisten seurausten kanssa. Willows ja Con-

nell ovatkin sitä mieltä, että tällaiset päätökset tulisi kieltää tulevaisuuden päätöksentekijöiltä. 

(Willows & Connell 2003, 10–11.) 

Kuntatasolla ilmastomyönteisten päätösten tai sopeutumista edistävien päätösten tekoon vaikuttavat 

kuitenkin useat tekijät. Robinson ja Gore (2005) ovat tutkineet kanadalaisten kuntien ilmastopolitii-

kan esteitä. Heidän mukaansa kuntien ilmastotoimien esteenä on priorisointiin, tietoon ja 

kapasiteettiin liittyviä tekijöitä. Päättäjien tieto ilmastonmuutoksesta on vajavaista, jolloin ilmasto-

toimien yhteyksiä muihin päätöksenteon osa-alueisiin ei tiedetä. Tiedon ja rahoituksen lisäämisen 

ohella Robinson ja Gore ehdotettavatkin, että ilmastotoimien tärkeyttä kuntatason päättäjille voitai-

siin korostaa vetoamalla näistä toimista aiheutuviin muihin hyötyihin. Toisin sanoen, jos päättäjille 

esiteltäisiin asiat siitä näkökulmasta, josta he ovat tottuneet päätöksiä tekemään, olisi myös muutok-

sen aikaan saamiseksi paremmat mahdollisuudet.  (Robinson & Gore 2005.) Osana tämänsuuntaista 

ajattelua on Kuopion ilmastopoliittiseen ohjelmaan kirjattu päätös, että kaikkiin kaupungin omista-

mien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden hallitusten, lautakuntien, kaupunginhallituksen ja 

kaupunginvaltuuston päätöksiin tulisi jatkossa kirjata näkyviin esittelijän näkemys siitä, onko esitet-

tävä asia ilmastonmuutoksen kannalta positiivinen, negatiivinen vai neutraali (Kuopion 

ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020). Tavoitteen toteuttaminen käytännössä on kuitenkin osoit-

tautunut haastavaksi ja se on otettu käyttöön vain pienessä osassa päätöksiä.  
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”Se on mielenkiintoinen yritys, mutta se ei ole ollenkaan helppoa, […] itse asiassa se on 
sinne ohjelmaan kirjattukin, miten me olisi se alun perin haluttu. Että vaan semmoisiin mer-
kittäviin, selkeisiin hankkeisiin olisi koetettu sitä tarkastelua tehdä aluksi, ja sitten repiä se 
kaikkeen tähän muuhunkin, jos se olisi ollut tärkeää. Se oli tämmöinen poliittinen juttu, että 
se haluttiin kirjata.” (H1)  

Siten ilmastonmuutoksen huomioivien päätös- ja ohjausmallien jalkauttaminen käytännön tasolle on 

haastavaa, mutta pitkällä aikavälillä niillä voi olla merkittävä vaikutus paikallisen haavoittuvuuden 

vähentämisen ja sopeutumiskyvyn parantumisen kannalta. 

 

5.4 Yhdyskuntasuunnittelun merkitys sopeutumisessa 
 
Pitkällä aikajänteellä ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilojen nousu tulee vaikuttamaan sekä 

luontoon että ihmisen toimintaan ratkaisevasti. Limin ja Spanger-Siegfriedin (2005, 16) aiemmin 

mainitun luokittelun mukaan yksi näkökulma arvioitaessa alueen herkkyyttä ilmastonmuutoksen 

vaikutuksille ja paikallista sopeutumispolitiikkaa on tarkastella niitä tietyn toimintapolitiikan näkö-

kulmasta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaasti etenkin ilmasto-oloista 

riippuvaisilla aloilla. Sopeutumisen suunnittelu on erityisen tärkeää niillä sektoreilla, joilla ääri-

ilmiöiden, kuten tulvien, kuivuuden, myrskyjen ja helleaaltojen lisääntyvät riskit aiheuttavat suoria 

seurauksia. Ennakoivat toimet tulevat todennäköisesti myös halvemmiksi kuin jälkikäteen toteutetut 

toimet vahingon jo tapahduttua. (Peltonen ym. 2005.)  

Yhdyskuntasuunnittelu on toimiala, jolla voidaan vaikuttaa paikallisen sopeutumiskyvyn rakentu-

miseen ja pitkällä aikavälillä kokonaisvaltaisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri toimialoille alueellistuvat ja paikallistuvat yhdyskuntasuunnitte-

lussa. Suomessa kunnilla on kaavoitusmonopoli, jonka kautta kunnan mahdollisuudet vaikuttaa 

sekä hillinnän että sopeutumisen suuntaan ovat suuret. Kaavoituksen tavoitteena on yhdistää yhteis-

kunnalliset toiminnot, kuten kunnallistekniikka, liikenne, elinkeinot ja asumisratkaisut toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Yhdyskuntasuunnittelua voidaankin pitää tulevaisuusorientoituneena julkisen 

politiikan alueena (Wilson 2009, 223), sillä kaavoitusta tehdään aina pitkällä aikajänteellä. Nyt kaa-

voitettujen alueiden tulee säilyä elinvoimaisina ja toimivina kymmeniä tai jopa satoja vuosia. Näin 

ollen myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumisratkaisut tulisi huomioida kaavoituksen 

yhteydessä.   
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Haastatteluiden perusteella kaavoituksen merkitys ilmastonmuutoksen hallinnassa ei kuitenkaan ole 

aivan niin selvä kuin kirjallisuudessa usein annetaan ymmärtää ja haastatteluista nousi esiin myös 

kritiikkiä kaavoitukselle annettua roolia kohtaan.  

”[M]inulla ei ole ainakaan tullut silmiin, että kukaan olisi oikeasti järjestelmällisesti pohti-
nut sitä, että mikä se tämä kaavoituksen rooli tai merkitys ilmastonmuutoksen näkökulmasta 
on. Ja siihen varmaan kohdistuu nyt enemmän odotuksia, kun mitä oikeasti voi odottaa tai 
sitten kohdistuu vääriin asioihin, koska siihen, esimerkiksi minkälaisia taloja, mikä on talo-
jen lämmöneristävyys tai ilmastointi tai vastaava, niin nehän on semmoisia, että niihin me ei 
kaavoilla puututa. […] Ja sitten taas ihmisten elämäntavat, miten ne elää ja kuluttaa ja 
käyttäytyy, niin sekään ei ole suoraan kaavan asia. Mutta sitten taas välillisesti kyllä […] ne 
liittyvät aika suoraan nyt tämmöisiin hyvän kaupungin käsityksiin tai terveen kaupungin kä-
sityksiin.” (H2)  

Haastateltavien esittämä kritiikki huomioiden etsittiin aineistosta yhdyskuntasuunnittelun keinoja 

vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Aineistosta tunnistettiin kolme eri teemaa, jotka ovat ol-

leet esillä ilmastonmuutoksesta ja yhdyskuntasuunnittelusta puhuttaessa: sopeutumisen suunnittelu 

ja sopeutumiskeinot; ilmastonmuutoksen hillintä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä ter-

veellisen ja kestävän elinympäristön suunnittelu. Kuopiossa ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

yhdistyy siten kestävän, tiiviin ja terveellisen elinympäristön suunnitteluun (vrt. positiivinen riski 

mahdollisuuskäsitteenä). Myös Saaristokadun rakentamista on useasti perusteltu juuri näillä kritee-

reillä, vaikka varsinaisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ei olekaan puhuttu.  

Hillinnän näkökulmasta kaavoituksen rooli on varsin selvä, sillä kaavoituksella voidaan vaikuttaa 

merkittävästi kasvihuonepäästöjen määrään (Wahlgren 2006, 10). Puhuttaessa ilmastonmuutoksesta 

ja yhdyskuntarakenteesta ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta ei voida ohittaa keskustelua 

yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa erityisesti kaupunkiseutujen 

liikenteeseen, kaukolämmön edellytyksiin ja yhdyskuntateknisten verkostojen tarpeeseen ja siten 

kasvihuonekaasupäästöihin (Kuoppa 2006). Yhdyskuntarakenteen tiiviyden kannalta sopeutumis-

toimet voivat vaikuttaa ongelmallisilta, sillä monet sopeutumistoimet, vaikkakaan eivät kaikki, 

vaativat enemmän maata jätettäväksi tyhjäksi ja/tai vähemmän tiheästi rakennetuksi ympäristöksi 

(Hamin & Gurran 2009, 241). Hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet voivatkin olla keskenään ristirii-

dassa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen voi lisätä alueen haavoittuvuutta (esimerkiksi 

tulvaherkkyyden lisääntyminen) ja vähentää omavaraisuutta. Toisaalta sopeutumista edistävä kau-

punkikasvillisuuden lisääminen voi estää hillintään tähtäävää kaupunkirakenteen tiivistämistä 

(emt.), mutta lisätä alueen viihtyisyyttä. Wahlgrenin (2006, 10) mukaan yhdyskuntien suunnittelu-
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periaatteita tulisi kehittää niin, että samaan aikaan voidaan ottaa huomioon sekä ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen että sopeutumiseen liittyvät tavoitteet.12  

Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta onkin oleellista huomioida suunniteltavan ympäristön koko 

elinkaari. Kaavoittamisen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen ympäristöratkaisu, jossa on huomioi-

tava muun muassa uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen, infrastruktuuri (tiet, viemärit, 

energiaratkaisut), maapolitiikka ja luonnonympäristö. Kaikkien kaavoituksen osa-alueiden tulisi 

kestää ja joustaa yhteiskunnan muutoksessa, jolloin ilmastovaikutusten arviointi muodostaa vain 

yhden tekijän kokonaisuuden arvioinnissa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen asettavat 

uudenlaisia vaatimuksia kestävälle kaupunkirakenteelle.  

”Tuo, jos ajattelee Kuopiota, […] niin tämä kysymys todennäköisesti asettuu aikalailla eri 
tavalla, kun jos tehdään merenrannalla tasamaalle, niin se on ihan eri juttu, kun että täällä 
sisämaassa tämmöiseen maastoon, jossa ei ole tasaista paikkaa missään. Että meillähän jo 
tuolla, tämä palaa taas siihen hyvään kaupunkisuunnitteluun, kaavoitukseen, että yksi pe-
rusasia on miten me saadaan tontit ja korttelit istutettua niin, että pihat aukeaa edulliseen 
ilmansuuntaan ja... tämän tyyppinen pohdinta on jo, tämä ratkaisu on jo niin iso.” (H2) 

Saaristokadun ja Saaristokaupungin tapauksessa olennaiseksi suunnittelukysymykseksi nousivat 

kaupunkirakenteen tiivistäminen ja viihtyisän elinympäristön tuottaminen (sisältäen sopeutumis-

toimet), pyrkien kuitenkin samalla säilyttämään ainutlaatuinen järvimaisema. Tämä on tarkoittanut 

paikalliset olosuhteet huomioivan suunnittelun eri osatekijöiden keskinäisen painoarvon punnitse-

mista: 

”[Y]ksi missä konkreettisesti keskusteltiin oli tämä vedenpinnan tai tulviin varautuminen ja 
siinähän on ne arviot vedenpinnan enimmäiskorkeuksista, ja ne tässä on otettu huomioon. 
Ainut missä käytiin isompi keskustelu oli tuo Saaristokadun korkeusasema. Eli siitähän nä-
mä liikennesuunnittelijat tai yleissuunnittelijat olisivat halunneet sen korkeammalle kuin 
mihin se nyt tuli. […] Siinä sitten päästiin semmoiseen ratkaisuun, että jos nyt meillä on sa-
tamatori ja uusi satama, uudet satamalaiturit […] rakennettu tiettyyn tasoon, ja niissä tämä 
sama ongelma on ehkä vielä isompi, niin jos nyt hyväksyttäisiin, että tässä on se sama riski-
taso kuin siellä. […] Itse olisin pistänyt sen vielä matalammalle, koska maisemallisesti se 
olisi ollut paljon kauniimpi vielä silloin.” (H2)  

Erilaiset sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vaikutukset ja riskit ovat nousseet sopeutumiskeskustelun 

keskiöön yhdyskuntasuunnittelun alalla. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaankin tarkemmin ääri-

ilmiöiden merkitystä yhdyskuntasuunnittelulle. 

                                                   
12 Vrt. Martens ym. (2009) hillinnän ja sopeutumisen yhteensovittamisesta. 
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5.5 Sään ääri-ilmiöt sopeutumisen lähtökohtana yhdyskuntasuunnittelussa 
 
Sopeutumistutkimuksessa on keskitytty pitkään sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen ja siitä seuraavien 

vahinkojen arvioimiseen, sillä ne tarjoavat konkreettisen tarttumapinnan ilmastonmuutoksen vaiku-

tuksiin reagoimiselle. Etenkin viime vuosien myrskyt, rankkasateet ja helleaallot seurauksineen, 

sekä ihmisille että ympäristölle, ovat herättäneet laajaa keskustelua niin mediassa kuin politiikka- ja 

tiedeyhteisössä siitä, kuinka hyvin yhteiskunta on varautunut sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen 

tulevaisuudessa (Swart ym. 2009, 47). Ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöiden esiin-

tymisalueiden, -taajuuden ja voimakkuuden ennustetaan muuttuvan. Muutokset sademäärissä, 

tuulisuudessa ja haihdunnassa näkyvät poikkeuksellisina ilmiöinä, kuten rankkasadetulvina, myrs-

kyinä tai kuivuusjaksoina. Suomessa vuosittaisen sademäärän on arvioitu kasvavan noin kymmenen 

prosenttia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Merkittävää sademäärän lisääntymisen seurausten 

kannalta on, että entistä suurempi osa sateista tullee rankkasateina, joka puolestaan lisää tulvariskiä. 

Toisaalta myös pitkät kuivat kaudet lisääntyvät. Sen sijaan tuulisuuden ja myrskyisyyden lisäänty-

misen osalta ennusteet ovat epävarmoja, mutta toistaiseksi suuria muutoksia ei ole ennustettu 

tapahtuvan. (MMM 2009a, 4; YM 2008.)  

Sopeutumisen näkökulmasta sään ääri-ilmiöt tarjoavat hyvän lähtökohdan paikallisten sopeutumis-

tarpeiden ja keinojen tunnistamiselle, sillä ne muistuttavat ilmastonmuutoksen potentiaalisista 

riskeistä. Sään ääri-ilmiöihin reagoimisesta voidaan myös oppia hyviä toimintatapoja tulevaisuuden 

sopeutumiskyvyn parantamiseksi, sillä ilmastollisten riskien huomioimista strategioissa ja suunnit-

teluprosesseissa voidaan jo nyt pitää taloudellisesti kannattavana. (Hilpert ym. 2007, 6.) Kaikkia 

säähän liittyviä ääri-ilmiöitä ja niihin liittyviä reaktiivisia toimenpiteitä ei voida kuitenkaan liittää 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vaan monilla alueilla on lisätty esimerkiksi tulvasuojelua tu-

hoisien tulvien jälkeen (Swart ym. 2009, 47).  

Kaavoituksessa ja maankäytössä korostuu erityisesti varautuminen tulvien, tuulisuuden, rank-

kasateiden ja myrskyjen lisääntymiseen, sadannan kasvuun, maan kosteuden ja 

pohjavesiolosuhteiden muutoksiin, eroosion ja sortumariskin lisääntymiseen sekä jäätymisolosuh-

teiden muutoksiin (ks. liitteet 1 ja 4). Kunnan perusinfrastruktuurin (liikenteen, tietoliikenne- ja 

energiaverkostojen sekä vesihuoltojärjestelmien) suunnittelussa tulisi huomioida muuttuvat ilmasto-

olosuhteet ja ääri-ilmiöiden yleistyminen siten, että niiden toimintakyky voidaan turvata myös 

poikkeusolosuhteissa (Haanpää 2011). Keskeisiä varautumistoimenpiteitä ovat esimerkiksi tulva-, 
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sortuma- ja muiden riskialueiden määrittely jo yleispiirteisillä suunnittelutasoilla (maakunta- tai 

yleiskaavassa). (Wahlgren 2006, 9.) Yksityiskohtaisella kaavoituksella, kuten osayleiskaavoilla tai 

asemakaavoilla, voidaan huomioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia hyvinkin tarkasti tarkastele-

malla muun muassa alueen pienilmastoa, maastoa ja maaperää. Tulvariskialueiden kartoituksella, 

maaperän kuivatuksen suunnittelulla (hulevesien imeyttäminen) sekä esimerkiksi erilaisilla kortteli-

ratkaisuilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

Haastatteluissa nousi kuitenkin esille, että yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta sopeutumispu-

heessa on osittain kyse myös puhetavan muutoksesta, sillä vaikka erilaisia sopeutumista ohjaavia 

ratkaisuja voidaankin pitää uusina, ovat ilmasto-olosuhteiden ja sään vaihtelu olleet aina läsnä ih-

mistoiminnassa ja siten myös yhdyskuntasuunnittelussa. Myös Saaristokaupungin suunnittelussa on 

arvioitu ilmastosta ja paikallisista biofyysisistä tekijöistä johtuvia riskejä osana normaalia suunnitte-

lua.  

”Tosiaankin tämä kysymys sen kadun rakentamisen korkeudesta nyt on ehkä ainoa, mutta 
siitäkään en nyt ihan varmaksi sano, että sekään nyt, ehkä lähtenyt tästä ilmastonmuutok-
sesta, vaan ihan siitä tiedosta, että katujen kannattaa olla riittävän korkealla vedenpinnasta 
silloin kun vesi on liikkeessä ja korkealla. Mutta varmaan tänä päivänä tehtäisiin ihan toi-
sella tavalla joku tämmöinen tulvariskiin liittyvä arviointi, ihan sillä nimellä. Tässä se on 
nyt varmaan ajateltu, että kunhan se nyt riittävän korkealle rakennetaan, sen enempää miet-
timättä sitä.” (H6) 

Siten sään ääri-ilmiöiden huomiointi on ollut pitkään osana yhdyskuntasuunnittelua, vaikka varsi-

naisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ei olekaan puhuttu. Saaristokaupungin 

suunnitteluprosessin aikana pohdittiinkin Saaristokadun korkeuden lisäksi kysymyksiä muun muas-

sa hulevesien hallinnasta sekä tonttien sijoittamisesta viihtyisyyden lisäämiseksi.  Normaalien 

hulevesien käsittelyjärjestelmien lisäksi Saaristokaupungissa on testattu erilaisia hulevesien imeyt-

tämiskenttiä osana EU-rahoitteista hanketta (Kuopion kaupunki 2005).  

Asumis- ja liikkumisviihtyisyyden lisäämiseen puolestaan liittyy muun muassa kysymys tuulisuu-

desta ja tuulen pyörteilystä rakennusten välissä. Tuulisuuden huomioimisesta osana 

yhdyskuntasuunnittelua onkin puhuttu paljon viime aikoina, kun vanhojen taajama-alueiden tiivis-

tämisrakentamisen yhteydessä on otettu käyttöön muun muassa merenrannalla sijaitsevia vanhoja 

satama- ja teollisuusalueita (esim. Helsingissä). Saaristokaupungin tapauksessa kyse on ollut pitkäl-

ti ennestään rakentamattomasta alueesta. Alueelle on alkuvaiheessa rakennettu pääasiassa omakoti- 
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ja rivitaloja, jotka pitävät rakennuskannan suhteellisen matalana. Toistaiseksi ainoastaan Keilan-

kanavan alueelle on rakennettu kerrostaloja. 

VTT:n raportissa (Wahlgren ym. 2008, 89) esitetyn arvion mukaan tuulisuuden ei ole ennustettu 

varsinaisesti lisääntyvän Kuopiossa, mutta lisääntyvä kosteus yhdessä tuulen kanssa rasittaa raken-

nuksia kuitenkin aiempaa enemmän aiheuttaen suuria tuulikuormia. Järviympäristön lisäämää 

kosteutta voidaankin pitää raportin mukaan yhtenä Saaristokaupungin suunnittelun tärkeimpänä 

kysymyksenä sopeutumisen kannalta, sillä talvien leudontuessa lyhenee myös järvien jäässäoloaika, 

joka yhdessä tuulen lievän lisääntymisen kanssa pidentää kosteaa tuulista välivuodenaikaa, vaikut-

taen rakennuksien ja infrastruktuurin kunnossapitoon (ks. liitteet 1 ja 4). VTT:n arviot saavat 

haastateltavilta myös kritiikkiä, sillä haastateltavien mukaan Kuopiossa rakennuskanta on suhteelli-

sen matalaa, jolloin tuulitunneleita ei pääse suuressa määrin syntymään ja sisämaan ilmamassa on 

rannikkoseutuja huomattavasti kuivempaa järvistä huolimatta. Myös aallokon ja vedenpinnan nou-

sun riskit on todettu Saaristokadun osalta suhteellisen pieniksi johtuen kadun linjauksen suojaisesta 

sijainnista. 

”Että se suhteuttaa tämän järvi-ilmasto verrattuna merenrantailmastoon on pikkusen eri 
asia, että siinä vähän tunsi läpi sen, että siellä on merenrannalla tehty sitä hommaa. Niin ne 
kuvittelevat, että täälläkin yhtälailla äärevästi toimii järvi-ilmasto, että se ei ole ihan niin 
rankka kuitenkaan.” (H3) 

”Että siinä [Keilankanavassa] on nyt just tämä urbaanin kaupunkiympäristön saanti, että 
tällä isolla Saaristokaupungilla olisi joku keskus, ja että tästä saataisiin hitaasti liikuttava 
paikka ja sitten taas tämä rannan saaminen viihtyisäksi, […] niin siihen satsataan, mutta 
kyllä me tiedetään, että silloin jos on sopivan tuulinen päivä ilkeästä suunnasta niin tuo on 
aika epämiellyttävä paikka. Mutta se vaan hyväksytään, koska me tiedetään taas, että niitä 
ei ole hirveän usein. Että sitten paljon useammin on tyyniä ja lämpimiä päiviä jolloin tämä 
taas on ihan ihanteellinen paikka. […] Se on niin monen osatekijän summa.” (H2)  

Saaristokaupungin suunnitteluesimerkkien avulla voidaankin todeta, että vaikka ilmastonmuutok-

seen sopeutumisesta ei ole erikseen puhuttu, on ympäristöolosuhteet huomioitu osana suunnittelua. 

Näin ollen jo toteutettuja toimenpiteitä voidaan pitää lähtökohtana myös pyrittäessä arvioimaan 

tulevaisuudessa tarvittavia sopeutumistoimenpiteitä. Brittiläinen UKCIP13 on ehdottanut, että ai-

emmin tapahtuneita sään ääri-ilmiöitä koskevia kokemuksia voitaisiin käyttää hyväksi arvioitaessa 

ja luotaessa kuvauksia tulevaisuuden ilmastoista, joiden perusteella suunnittelussa voidaan pyrkiä 

                                                   
13 UKCIP (UK Climate Impacts Programme) on perustettu avustamaan ilmastonmuutoksen vaikutusten tieteellisen 
tutkimuksen koordinointia ja organisaatioiden sopeutumista väistämättömiin seurauksiin (UKCIP 2010). 



 
 

57 
 

kohti sopeutumistavoitteita. Näin voitaisiin lisätä yleistä luottamusta ennusteita kohtaan ja lisätä 

julkista halukkuutta toteuttaa välttämättömät sopeutumistoimet. (Willows & Connell 2003.) Kui-

tenkin on hyvä pitää mielessä, että luottamus pelkästään aiempaan tietoon muuttuvasta ilmastosta ei 

ole riittävää, ja että riskialueet muuttuvat ajan kuluessa rakentamisen ja luonnollisten prosessien 

seurauksena.  

Peltonen ym. (2005) saivat FINADAPT-tutkimuksessaan selville, että dokumentoidut kokemukset 

menneistä ilmastotapahtumista on todettu suureksi avuksi perusteltaessa haavoittuvuuden vähentä-

misen ja ilmastonmuutokseen sopeutumispäätösten tärkeyttä yhdyskuntasuunnittelussa. 

Sidosryhmäkeskusteluissa he saivat selville, että yhdyskuntasuunnittelun osalliset ottavat riskin 

vakavasti vain silloin, kun aiemmin vahingoittuneilta alueilta esitetään materiaalia (kuten valoku-

via, korkean veden merkintöjä tai karttoja), ja heidän mukaansa nämä opit tulisikin liittää 

systemaattisesti osaksi suunnitteluprosessia. (Peltonen ym. 2005, 20.) 

Sopeutumistarpeiden arviointi perinteisestä riskinäkökulmasta (vrt. riski mahdollisuuskäsitteenä) 

muodostuu ilmastovaikutusten (hasardien), haavoittuvuuden ja sopeutumisen suhteesta toisiinsa 

(Downing & Patwardhan 2005, 71). Siten sopeutumistarpeiden arvioinnin kannalta on olennaista 

pystyä muodostamaan kuva riskitasosta ja paikallisesta haavoittuvuudesta. Eräs tärkeä Peltosen ym. 

(2005) tutkimuksessa selvinnyt seikka oli, että yhtenä esteenä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle 

suunnittelussa on riskipohjaisten suunnitteluinstrumenttien heikko kehitys. Hasardien riskikartoi-

tusmenetelmiä (esimerkiksi tulvariskikartoituksia) tulisi kehittää ja liittää ne myös osaksi 

hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutusten (YVA ja SOVA) arviointia. (Peltonen ym. 2005, 

20.) Ratkaisevaksi kysymykseksi ilmastovaikutusten arvioinnissa osoittautuu usein kuitenkin paitsi 

niiden todennäköinen tapahtumisriski, niin myös toteuttamiskustannusten arvioiminen suhteessa 

saavutettuun hyötyyn.  

Riskien hallinnan (risk management) rajat on kohdattu ajoittain myös Suomessa (esim. kesätulvat 

2004). Ensimmäinen vaihe olisi siten edistää riskien hallintaa ja suunniteltua sopeutumista kohti 

tämän päivän odotettuja hasardeja. (Peltonen ym. 2005, 20.) Sopeutumisen tarkastelu pelkästään 

menneiden sään ääri-ilmiöiden kannalta voi kuitenkin muodostua myös ongelmaksi, sillä vaikka 

sopeutumisen kannalta on tärkeää tunnistaa järjestelmän tai esimerkiksi kunnan haavoittuvimmat 

paikat, voi se johtaa pitkän aikavälin muutoksiin valmistautumisen sijasta lähinnä lyhyen aikavälin 

reagoimiseen. Ennakoivan suunnitellun sopeutumisen tulisikin kattaa haavoittuvimpien paikkojen 
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Päätelmät 
Käsillä olevassa luvussa on tarkasteltu ilmastonmuutokseen sopeutumisen eri ulottuvuuksia 
peilaten niitä Saaristokaupungin suunnitteluesimerkkeihin. Sopeutumisen hallintaa tarkastel-
tiin neljästä eri näkökulmasta: haavoittuvuuden, sopeutumiskyvyn, yhdyskuntasuunnittelun 
ja sään ääri-ilmiöiden mahdollisten seurausten näkökulmasta. 

Kaiken kaikkiaan tämä luku on yhdessä edellisen luvun kanssa pyrkinyt avaamaan yhdys-
kuntasuunnittelun näkökulmasta paikalliseen sopeutumisen hallintaan liittyviä monia 
ulottuvuuksia – yhteiskunnallisen hallinnan tekijöistä aina teknisiin ratkaisuihin. Ilmaston-
muutokseen varautuminen edellyttää muun muassa tieteellisen tiedon, paikallisten 
olosuhteiden ja globaalin yhteistyön omaksumista ja onnistumista. Näin ollen sopeutuminen 
ei ole riippuvaista vain eksaktista luonnontieteellisestä tiedosta muuttuvista ilmasto-
olosuhteista, vaan myös toimijoiden erilaiset tiedolliset lähtökohdat sekä erilaiset intressit 
määrittävät hallintapyrkimyksiä. Näistä hallinnan politisoitumisen lähtökohdista tarkastel-
laan seuraavassa luvussa sopeutumisen hallinnan ohjauksen rakenteita ja välineitä. 

tunnistaminen, mahdollisten sopeutumistoimien kartoittaminen sekä niistä aiheutuvien kustannusten 

allokoiminen pidemmälle aikavälille, jotta sopeutuminen olisi sekä pitkäjänteistä että tehokasta. 

Tältä pohjalta, keskipitkän ja pitkän tähtäimen sopeutuminen voitaisiin rakentaa laajemmin hyväk-

sytylle pohjalle (UNDP 2004, 70).  
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6 RATKAISUA ETSIMÄSSÄ – KOHTI SOPEUTUMISEN HALLINTAA 
 
 
 
Edellisissä luvuissa on käsitelty sopeutumisen hallinnan lähtökohtia ja esteitä yhdyskuntasuunnitte-

lussa eri näkökulmista. Hallinta voidaan nähdä paikallisista tarpeista syntyvänä paikallisten 

toimijoiden horisontaalisena yhteistyönä tai eri hallinnon tasojen välisenä vuorovaikutuksena, jossa 

ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin tapahtuva toimijoiden välinen vertikaalinen vuorovaikutus 

määrittävät hallintaa. Sopeutumisen hallintaa ohjataan kuitenkin nykyisin myös monin institutiona-

lisoiduin keinoin. Sopeutumisstrategiat, lait, ohjeet ja kannustimet tukevat sopeutumispyrkimyksiä 

ja pyrkivät kannustamaan ilmastonmuutokseen varautumiseen. Tässä luvussa tarkastellaankin yksi-

tyiskohtaisemmin pyrkimyksiä ratkaista sopeutumiseen liittyviä ongelmia ja toisaalta pyrkimyksiä 

edistää ennakoivaa sopeutumista. Luku alkaa käsitteellisellä tarkastelulla sopeutumisen hallintaan 

liittyvistä ohjaussuhteista, jota havainnollistetaan toisen ja kolmannen alaluvun empiirisesti painot-

tuneilla esimerkeillä. Toinen alaluku keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinnan 

poliittisen ohjaukseen, viimeisen alaluvun painottuessa sopeutumisen oikeudellis-hallinnollisiin 

sekä muihin ohjaus- ja vaikutuskeinoihin. 

 

6.1 Sopeutumisen hallinnan kerroksellisuus  
 
Tarkasteltaessa ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallintaa, joudutaan ottamaan huomioon laajalti 

yhteiskunnallisten rakenteiden muutokset (hallinnosta hallintaan), jotka näkyvät niin toimijuuden ja 

toimintatapojen muutoksena, kuin paikallisten päätöksentekoympäristöjen muutoksena. Sopeutu-

miskyvyn kannalta on todettu, että hyvä hallinta ja institutionaaliset rakenteet ovat tärkeitä, mutta 

hallinnan vaikutusta on vaikeaa mitata millään tietyllä indikaattorilla. Hallinnan merkityksen mit-

taamista vaikeuttaa se, että nimenomaan hallinnon kyvyllä varmistaa ihmisten valmius ennakoida, 

suojautua ja selviytyä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on merkitystä. Hyvän ja valmistautuneen 

hallinto-organisaation katsotaan takaavan epäjärjestäytynyttä ja valmistautumatonta hallintoa pa-

remmat edellytykset sopeutumiskyvylle. (Vincent 2007, 14.) Julkinen sektori voi myös vaikuttaa 

ihmisten ja instituutioiden toimintaan ja tarpeisiin muun muassa tiedottamalla ja herättämällä julkis-

ta keskustelua sekä toisaalta käyttämällä taloudellisia ohjauskeinoja ja säädöksiä (Hilpert ym. 

2007).  
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Ylhäältä päin tapahtuva valtiojohtoinen ohjaus ymmärretään lakeja ja tarkkoja poliittisia tavoitteita 

asettavana, valmiin toimintasuunnitelman tarjoavana hallintana, joka voidaan suoraan kääntää toi-

minnaksi “alhaalla”. Nykyisin on kuitenkin huomattu, että politiikkojen kehitys jatkuu pitkään 

myös sen jälkeen, kun politiikat on muotoiltu ja hyväksytty virallisesti osaksi lainsäädäntöä. (Urwin 

& Jordan 2008, 183.) Myös sopeutumispolitiikassa on vallinnut pitkään ”ylhäältä alas” -

ajattelumalli ja monissa maissa sopeutumispolitiikkaa on kehitetty valtiojohtoisesti laatimalla kan-

sallisia sopeutumisstrategioita.  

Haavoittuvuuskeskustelun myötä huoli ilmastonmuutoksesta on kuitenkin siirretty alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jolloin tavoitteena on, että haavoittuvuutta voitaisiin vähentää paikallisesti rea-

goimalla jo havaittuun ilmaston vaihtelun seurauksiin (esimerkiksi tulviin tai helteisiin). Näin ollen 

sopeutuminen ei enää rajoittuisi vain olemassa oleviin strategioihin kirjattuihin tavoitteisiin. (Swart 

ym. 2009, 29.) Alhaalta ylöspäin suuntautuvan hallinta-ajattelun mukaan paikalliset viranomaiset 

voivat myös mobilisoida toimintaa ilmastonmuutokseen reagoimiseksi sekä pienen mittakaavan 

paikallisilla hankkeilla että lobbaamalla ylempien hallintotasojen päättäjiä (Bulkeley & Betsill 

2003, 2; Lähteenmäki-Smith 2004, 23).  

Kerkkänen (2009) painottaa kuntien asemaa erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaajana 

ja siten hillintä- ja sopeutumistoimien konkreettisena toteuttajana. Vaikka ilmastonmuutos on glo-

baali ilmiö ja päätöksiä sen hillinnästä ja siihen varautumisesta tehdään monella eri tasolla, on 

kunnallisella päätöksenteolla vastuu ylemmän tason sopimusten toimeenpanosta ja paikallisten olo-

suhteiden huomioon ottamisesta. Toisaalta kuntien vastuunkanto voidaan nähdä myös edellytyksenä 

sille, että kunta voi menestyä ja säilyä toimintakykyisenä myös tulevaisuudessa. (Kerkkänen 2009.) 

Paikallisen ilmastonmuutoksen hallinnan näkökulmasta on huomioitava, että globaalit, kansalliset ja 

alueelliset prosessit vaikuttavat yksittäisiin kaupunkeihin ympäri maailman. Myös paikalliset toimi-

jat vaikuttavat näin samanaikaisesti eri hallinnan tasoilla, jolloin eri hallinnan tasojen välinen 

vuorovaikutus kasvaa. Paikallisesta hallinnasta on siten tulossa yhä moniulotteisempaa – monisek-

toraalista, monitoimijaista sekä monitasoista. (Gustavsson ym. 2009, 60.)  

Hallinnon eri tasojen välinen koordinaatio on kuitenkin useissa sopeutumistutkimuksissa todettu 

heikoksi. Adger ym. (2005) huomauttavat, että eri tasoilla tehdään lukuisia sopeutumispäätöksiä, 

jotka voivat vaikuttaa keskenään (samalla tasolla) optimaalisilta toimintastrategioilta tai politiikoil-

ta, vaikka ne voivat heikentää sopeutumisaskeleita jollain toisella tasolla. Tämä voi johtua siitä, että 
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usein ilmastonmuutoksen vaikutukset koetaan eri tasoilla kuin millä päätökset sopeutumisesta teh-

dään, mikä puolestaan lisää mahdollisuutta epäjohdonmukaisuuksien syntymiseen havaittujen 

sopeutumistarpeiden ja siitä seurauksena olevien päätösten välillä (Keskitalo 2010). Urwin ja Jor-

dan (2008, 182) ovat samoilla linjoilla todetessaan, että politiikkojen toimeenpanijat alemmilla 

hallinnon tasoilla löytävät usein luovia ratkaisuja välttääkseen sellaisia konfliktitilanteita, jotka on 

ennakoitu politiikkaohjelmissa, mutta samalla konflikteja voi syntyä asioissa, joita ylemmällä hal-

linnon tasolla politiikat hyväksyneet toimijat eivät ole osanneet ennakoida.  

Myös paikallisen tason päätöksentekokyvyn tai poliittisen vallan puute voi estää sopeutumista, jos 

paikallisilla virkamiehillä tai yrittäjillä ei ole valtaa toimia havaitsemiensa ongelmien ratkaisemi-

seksi (esimerkiksi valtion asettamissa budjettikehyksissä tai jos kansallinen politiikka ei salli 

paikallisten toimintojen itsenäistä määrittelyä). (Keskitalo 2010, 7–8.) Toisaalta esimerkiksi Naess 

ym. (2005) ovat huomanneet tutkiessaan norjalaisten kuntien reagointia tulvariskeihin, kuinka jol-

lain tasolla (usein keskushallinnossa) asetettuja tavoitteita ei välttämättä huomioida ja 

toimeenpanna muilla tasoilla. 

Yksittäiset sopeutumistoimet tehdään aina osana laajempaa yhteiskunnallista ja institutionaalista 

rakennetta, kuten vallitsevaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallisia normeja (Adger ym. 2005, 78). 

Toimijoiden suhtautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumiseen eri tasoilla on pitkäl-

ti riippuvaista sopeutumiskyvystä (esimerkiksi taloudellisista resursseista, pääsystä informaation 

lähteille, päätöksentekorakenteista ja muista institutionaalisista tekijöistä) (Smit & Wandel 2006). 

Tosiasiassa hyvätkään sopeutumisresurssit kansallisella tasolla eivät välttämättä käänny hyväksi 

sopeutumiskyvyksi paikallisella tasolla ilman, että muut sopeutumiskyvyn, -tarpeen ja -ohjauksen 

palaset osuvat kohdalleen. Samaten korkeakaan resurssien taso paikallisella tasolla ei välttämättä 

johda sopeutumisen kehittymiseen ellei sopeutumistarvetta ole määritelty kiireelliseksi paikallisessa 

kontekstissa tai ellei sopeutumistoimenpiteiden toimeenpanoa ole vaadittu kansallisessa lainsäädän-

nössä. (Keskitalo 2010, 4–5.) 

Urwin ja Jordan (2008) eivät kuitenkaan hyväksy ”ylhäältä alas” ja ”alhaalta ylös” ohjausta jyrkästi 

toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina, vaan näkevät, että molemmilla lähestymistavoilla on jotain 

tarjottavaa. He perustelevat näkemystään siten, että alhaalta lähtevä, toimeenpanoon keskittyvä oh-

jaus voi huomioida eri sektoreiden ja tasojen välisen vuorovaikutuksen (horisontaalinen ja 

vertikaalinen ulottuvuus) usein paremmin kuin keskusjohtoinen ohjaus, mutta toisaalta useimmat 
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ruohonjuuritason toimijat ovat vasta heräämässä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, mikä vaikeuttaa 

niiden kykyä tunnistaa sopeutumista estäviä toimintapolitiikkoja ja löytää oikeita sopeutumiskeino-

ja. Keskitetysti luodut poliittiset tavoitteet lähettävät silloin parhaimmillaan selkeän viestin siitä, 

kuinka ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät tulisi huomioida ja missä järjestyksessä. Siten “ylhäältä 

alas” ja “alhaalta ylös” -ohjaus tulisi nähdä pikemminkin toisiaan täydentävinä kuin vaihtoehtoisina 

tapoina pyrkiessä integroimaan sopeutumista osaksi kokonaisvaltaista ilmastopolitiikkaa. (Urwin & 

Jordan 2008, 187–189.)  

Ongelmallista politiikkaintegraatiossa on usein kuitenkin myös hillinnän ja sopeutumisen tavoittei-

den ristiriitaisuus. Sopeutuminen ja hillintä tapahtuvat eri ihmisten toimesta ja eri spatiaalisilla ja 

ajallisilla skaaloilla. Verrattuna hillintään, sopeutuminen on aina paikallinen tai alueellinen asia. 

Tästä syystä Osberghaus ym. (2010) esittävät, että kansallisen tason sopeutumispolitiikkaa voidaan 

käsitellä itsenäisesti (erillään) hillintäpolitiikasta, joka on puolestaan määritelty kansainvälisellä 

tasolla. (Osberghaus ym. 2010, 834.) 

 

6.2 Monitasoinen sopeutumispolitiikka  
 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii poliittista ohjausta ja sääntelyä, kuten muutkin yhteis-

kunnalliset ongelmat. Ilmastonmuutoksesta keskusteltiin kuitenkin pitkään lähinnä tieteen 

näkökulmasta. Kansainväliseen keskusteluun ja osaksi kansainvälistä politiikkaa ilmastonmuutos 

tuli Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin myötä. Kes-

tävän kehityksen periaatteita voidaankin pitää välttämättömänä lähtökohtana pitkän tähtäimen 

vähittäiseen muutokseen sopeutuvalle strategiselle suunnittelulle (adaptive management). Ilmasto-

politiikka kattaa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen, joista tässä keskitytään 

lähinnä sopeutumispolitiikan kannalta merkittäviin avauksiin. 

Sopeutumispolitiikan tavoitteena ei kuitenkaan ole luoda erillistä politiikkasektoria, vaan sisällyttää 

ja integroida sopeutumistavoitteet muihin politiikkasektoreihin, kuten yhdyskuntasuunnitteluun 

(Mickwitz ym. 2009, 35). Sopeutumispolitiikalla tarkoitetaan esimerkiksi hallitusten toimia, joiden 

tavoitteena on vähentää haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle (mukaan lukien ilmaston vaihtelulle ja 

sään ääri-ilmiöille). Ohjaus voi kohdistua käytäntöihin, prosesseihin tai rakenteisiin, joko (tulevai-

suuden) arvioitujen muutosten tai (menneisyyden) havaittujen kehityskulkujen pohjalta. Koska 
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sopeutuminen tapahtuu kuitenkin aina paikallisten olosuhteiden ehdoilla, vaaditaan myös sopeutu-

misen ohjaukselta luovuutta ja joustavuutta. Erilaiset taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja 

ympäristölliset olosuhteet vaativat erilaisia sopeutumiskeinoja, sillä ne myös määrittävät paikallisen 

herkkyyden ilmastonmuutoksen vaikutuksille. (Burton ym. 2002, 146; 154.) 

Sopeutumisstrategiat ovat keino tunnistaa ilmastoriskejä ja jakaa vastuuta sopeutumistoimista. Kan-

sainvälisesti sopeutumisen kannalta merkittäviä toimijoita ovat Yhdistyneet kansakunnat (YK) sekä 

Euroopan unioni, jotka ovat edistäneet valtioiden ja alueiden välistä solidaarisuutta sekä kansainvä-

listen ja rajat ylittävien sopeutumishaasteiden koordinointia. Kansallisella tasolla valtiohallinnon 

tehtävänä on kansallisten sopeutumistavoitteiden luominen sekä paikallistason sopeutumisedellytys-

ten parantaminen. Tämä voi olla tiedollista ja taloudellista tukemista sekä toimijoiden yhteistyön ja 

parhaiden käytäntöjen edistämistä. Kuntatasolla puolestaan on tärkeä rooli paikallisen osallistumi-

sen ja toimintapolitiikan luojana.  

Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinnollista ohjausta eri 

tasoilla: kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti tutkimuksen kohdekaupungis-

sa Kuopiossa. Lukujen tavoitteena on kartoittaa sopeutumiseen liittyvää poliittisen säätelyn kenttää 

kokonaisuutena, ei niinkään yksityiskohtien kautta, eri hallinnon tasoilla. 

6.2.1 Laajeneva kansainvälinen sopeutumispolitiikka  
 
Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, jonka hillitsemiseksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä laajalla 

rintamalla. Kansainvälisillä yhteistyöelimillä on merkittävä rooli toimijoiden yhteen saattamisessa 

sekä yhteisten tavoitteiden ja keinojen löytämisen edistämisessä. Ilmastonmuutokseen sopeutumi-

nen kohdataan aina ennen kaikkea paikallisella tasolla. Eri maiden ja alueiden kyky ja 

mahdollisuudet varautua ilmastonmuutokseen vaihtelevat kuitenkin suuresti: Ensinnäkin ilmaston-

muutos kohtelee eri alueita eriarvoisesti, toisilla alueilla vaikutukset ovat suuremmat kuin toisilla. 

Lisäksi vaurailla teollisuusmailla on lähtökohtaisesti kehitysmaita paremmat mahdollisuudet vähen-

tää haavoittuvuuttaan ja parantaa sopeutumiskykyään. Kaiken kaikkiaan kansainvälisten 

ilmastoneuvotteluiden voidaan katsoa nostaneen tietoisuutta paitsi ilmastonmuutoksen hillinnän 

tarpeesta, niin myös tarpeesta vähentää haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen väistämättömiä vaiku-

tuksia kohtaan (Swart ym. 2009, 45).  
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Sopeutumispolitiikan merkityksen kasvua ja nousua kansainvälisen politiikan agendalle ovat edis-

täneet ennen kaikkea Kansainvälisen ilmastopaneelin uusin raportti vuodelta 2007, jossa 

sopeutumista sekä sopeutumisen ja hillinnän suhdetta on käsitelty suhteellisen laajasti (IPCC 

2007a), sekä niin kutsuttu Sternin raportti ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista (Stern 

2007). Myös EU:n ja YK:n arviot ilmastonmuutoksesta ja tarvittavista toimista perustuvat IPCC:n 

pitkän tähtäimen skenaarioihin.  

Ilmastonmuutoksen kannalta ratifioiduista kansainvälisistä sopimuksista tärkein ja tunnetuin on 

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, UNFCCC) vuodelta 1992 sekä siihen liittyvä Kioton pöytäkirja vuodelta 1997 (päättyy 

2012). Yleissopimuksen tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen 

sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuttaisi ilmastojärjestelmään haitallisesti. Sopeutumisen 

osalta sopimus pyrkii edistämään kansallisten ja alueellisten sopeutumisstrategioiden hyväksymistä 

(4. artikla). Kioton jälkeen ilmastoneuvotteluja on käyty vuoden 2012 jälkeistä sopimusjärjestelmää 

koskien vuosittain niin kutsutuissa osapuolikonferensseissa. Nairobissa vuonna 2006 hyväksyttiin 

sopeutumisen viisivuotistyöohjelma, joka koskee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta 

ja sopeutumista (UNFCCC 2006). Osapuolineuvottelujen oli määrä huipentua Kööpenhaminan il-

mastokokoukseen joulukuussa 2009, mutta jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen 

ilmastosopimuksen sisältämistä tavoitteista ja keinoista niihin pääsemiseksi. Sen sijaan osapuolet 

allekirjoittivat niin kutsutun Kööpenhaminan sitoumuksen (Copenhagen Accord), jonka pohjalta 

neuvotteluja tullaan jatkamaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta Kööpenhaminassa saatiin 

aikaiseksi vain päätösluonnos. (YM 2010.) 

Euroopan unionissa herättiin sopeutumispolitiikan tärkeyteen melko myöhään, mutta vuodesta 2005 

lähtien sopeutumisstrategioiden määrä on noussut nopeasti (Swart ym. 2009). Vuonna 2007 julkais-

tiin sopeutumisen vihreä kirja, jossa esiteltiin EU:n ensisijaisia vaihtoehtoja sopeutumistoimille 

(Euroopan yhteisöjen komissio 2007). Se sai jatkoa kaksi vuotta myöhemmin, kun komissio linjasi 

EU:n tavoitteita sopeutumisen valkoisessa kirjassa14. Lyhyen tähtäimen tavoitteeksi sopeutumisen 

valkoisessa kirjassa asetetaan EU-alueen kattavan sopeutumisstrategian valmistelu ja toimeenpano 

vuodesta 2013 eteenpäin. Komission mukaan ilmastonmuutoksella on todennäköisesti suuria vaiku-

tuksia talouteen eri aloilla, kuten maatalouden, energian, liikenteen, ja matkailun aloilla seuraavan 

                                                   
14 Sopeutumisen vihreän ja valkoisen kirjan sisällöstä tarkemmin kts. Ellison 2010, 43–44 . 
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50 vuoden aikana. Taloudellisia resursseja sopeutumiseen löytyisi komission mukaan EU:n budje-

tista, päästökauppajärjestelmästä sekä yksityisistä lähteistä. (Euroopan yhteisöjen komissio 2009.) 

Valkoisessa kirjassa määritellään myös EU:n roolia ilmastonmuutokseen sopeutumistyössä. EU:n 

tehtävänä tulisi olla lisääntyvässä määrin ilmastoa koskevien toimien koordinoinnin ja parhaiden 

käytänteiden vaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden kesken. EU:n intressi sopeutumispolitiikan 

osalta kohdistuu erityisesti jäsenvaltioiden rajat ylittäviin sopeutumishaasteisiin, kuten jaettuihin 

vesialueisiin ja yhteismarkkinoiden kannalta keskeisiin toimialoihin, kuten maatalouteen tai energi-

anjakeluun. Unionin jäsenmaita ei velvoiteta kansallisten sopeutumisstrategioiden valmisteluun 

ennen vuotta 2013, mutta kansallisella ja alueellisella tasolla tehtävää ilmastostrategiatyötä tuetaan 

EU:n taholta YK:n yleissopimuksen mukaisesti. EU ei tarjoa sopeutumisstrategioiden laadintaan 

tiettyä mallia tai ylipäänsä ohjaa sopeutumiskysymyksen kansallista käsittelyä.  

Tällä hetkellä kyseenalaista sopeutumispolitiikan menestymisen kannalta onkin osaltaan EU:n, kan-

sallisen ja paikallisen tason työnjaon määrittely. Nykyisellään jäsenmaissa laaditut kansalliset 

sopeutumisstrategiat käsittelevät hyvin vähän tai eivät lainkaan muissa maissa tapahtuvien vaiku-

tuksien heijastumista omiin maihinsa. Kansainvälinen kauppa, muuttoliikkeet ja erilaiset konfliktit 

vaikuttavat kuitenkin globaalisti, ja ilmastonmuutoksen seuraukset yhdellä alueella heijastuvat 

myös muualle maailmaan. (Swart ym. 2009.) EU:n tehtävänä onkin pyrkiä edistämään myös jäsen-

valtioiden välistä solidaarisuutta, jotta eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät alueet pystyisivät myös 

varautumaan ja toteuttamaan sopeutumista edistäviä toimenpiteitä. (Euroopan yhteisöjen komissio 

2009.) 

6.2.2 Muotoutuva kansallinen sopeutumispolitiikka  
 
Suomessa YK:n ilmastosopimus tuli voimaan vuonna 1994, jonka jälkeen Suomi on sitoutunut 

muiden EU-maiden mukana myös muiden kansainvälisten ilmastositoumusten täytäntöönpanoon, 

kuten Kioton pöytäkirjan mukaisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen vuoden 1990 tasolle. Pääs-

tötavoitteiden saavuttamista ei kuitenkaan pidetty Suomessa ongelmattomana ja vuoden 1998 

kansallisessa energiastrategiassa myönnettiin, että olemassa olevan energiapolitiikan työkalut eivät 

riittäisi päästötavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2000 mennessä. (Juhola 2010, 154.) 

Osaksi tästä syystä koettiin ajankohtaiseksi olemassa olevan energiastrategian päivittäminen. Ener-

giastrategian ilmasto-osioon haluttiin sisällyttää myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Niinpä 
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ilmestyessään vuonna 2005, oli Suomen kansallinen sopeutumisstrategia ensimmäinen laatuaan 

Euroopassa. Poliittisten strategioiden päivittämisen tarvetta voidaankin pitää varsin yleisenä syynä 

myös kansallisten sopeutumisstrategioiden laatimiselle, sillä sopeutumistoimet harvoin muodosta-

vat omaa kokonaisuuttaan tai politiikkasektoria. Sen sijaan niiden koordinoimiseksi vaaditaan 

useiden ministeriöiden ja hallinnon välistä yhteistyötä. (Swart ym. 2009, 50.) Suomen kansallinen 

sopeutumisstrategia onkin koottu toimialakohtaisesti palvelemaan lähinnä ministeriöiden sisäistä 

jatkotyötä (Haanpää ym. 2009, 14). Strategiassa kuvataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, esitetään 

arvioita Suomen kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen ja määritetään mahdollisia toimenpidelinja-

uksia toimialoittain jopa vuoteen 2080 asti (MMM 2009a, 3) tavoitteena ”vahvistaa ja lisätä” 

kansallista sopeutumiskykyä (Marttila ym. 2005, 14).  

Strategian toimeenpanon ensimmäisessä arvioinnissa vuonna 2008 kartoitettiin käynnistettyjä so-

peutumistoimia toimialoittain sekä sopeutumistutkimusta Suomessa (MMM 2009b, 6). Valtakunnan 

tason ohjeistuksen odotetaan heijastuvan valmistuessaan hiljalleen osaksi toimialojen tavanomaista 

suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa (VN 2008), mutta ainakin toistaiseksi, huolimatta varhai-

sesta reagoimisesta, ollaan Suomessa sopeutumisen suhteen vielä selvitysvaiheessa. Pisimmällä 

selvitystyössä ovat ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö, jotka ovat julkaisseet 

oman hallinnonalansa toimenpideohjelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ympäristöhallin-

non toimenpideohjelmassa nostetaan hallinnonalan kolmeksi keskeisimmäksi sopeutumistarpeeksi 

tulvariskien hallinta, sään ääri-ilmiöihin varautuminen ja vesihuollon turvaaminen. (YM 2008.)  

Kansallisen sopeutumisstrategian yhtenä ongelmana on pidetty sen hidasta jalkautumista paikalli-

selle tasolle. Joissain muissa maissa sopeutuminen on puolestaan alkanut kunta- ja aluetasolta. 

(Swart ym. 2009.) Myös Suomessa ilmastoasioita on pohdittu kuntatasolla, toiminnan perustuessa 

kuntien vapaaehtoisuuteen. Onnistuessaan kansallinen ohjaus voikin sisältää sekä alue- ja paikallis-

tason motivointia että sopivia tukitoimia ja oikeusvaikutteisia päätöksiä. (Haanpää ym. 2009.) 

Swart ym. (2009) toteavatkin, että alueellisten ja paikallisten sopeutumistoimenpiteiden lisääminen 

ovat yksi suurimmista kansallisen sopeutumispolitiikan haasteista. 
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6.2.3 Paikallisen sopeutumispolitiikan haasteet ja toimintamahdollisuudet 
 
Ilmastotavoitteiden toteutuminen ratkeaa viime kädessä paikallisissa päätöksissä, jotka siten myös 

muotoilevat ilmastopolitiikan todellisen sisällön (Kerkkänen 2009). Kansallisessa ilmastopolitiikas-

sa alue- ja paikallistoimijat nostetaan esiin paikallisten olosuhteiden asiantuntijoina ja strategioiden 

jalkauttajina. Esimerkiksi kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa sekä hallituksen energia- ja 

ilmastopoliittisessa tulevaisuusselonteossa nostetaan kunnat ja alueet ilmastopolitiikan tavoitteiden 

toimeenpanijoiksi ja kannustetaan kuntia ilmastostrategioiden laadintaan. Tämä edellyttää muun 

muassa paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen käynnistämistä energia- ja ilmastoasioissa sekä 

osaamisen vahvistamista neuvonnan, koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla. (VN 2005, 26–27; VN 

2009.) Kuten jo aiemmin tuli ilmi, on valtiojohtoisen sopeutumispolitiikan ongelmana kuitenkin 

paikallistason motivointi tavoitteiden edistämiseksi. 

”[S]ehän se tämmöinen aika huomiota herättävä asia on kyllä ollut, että monissa näissä 
valtakunnallisissa, […] esimerkiksi siinä kansallisessa ilmasto- ja energiaohjelmassa, […] 
siellähän on todettu se, että kunnilla on merkittävä rooli paikallisessa päätöksenteossa, että 
ne pystyy vaikuttamaan siihen ja tähän ja tuohon, näin, mutta sittenpä siellä ei oikeastaan 
mitään muuta sanotakaan tästä. [...] Tavallaan on vähän jäänyt semmoinen tunne, että kun-
nat on jätetty miettimään se homma niin kun ihan itse.” (H1)  

 
Kuntien ilmastopolitiikka on Suomessa perustunut tähän asti pitkälti vapaaehtoisuuteen. Haastatte-

luissa ilmeni, että paikallisen ilmastopolitiikan ongelmana onkin siten paitsi ilmastotyön 

vakiintumattomuus monissa kunnissa, niin myös kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan 

vahvuus, joka on omalta osaltaan sysännyt ilmastokeskustelua pois paikalliselta tasolta. Haastatte-

luissa nousikin esille kuntien kokema paine ja toisaalta voimattomuus ilmastopolitiikan käytäntöön 

panossa.   

”[S]iinä on vähän semmoinen jännä tilanne muutenkin tämän paikallisen ilmastopolitiikan 
toteuttamisessa, että joskus on pohdittu sitä joidenkin kaupunkien kanssa, että mikä rooli 
sille itse asiassa jää sille kunnan omalle ilmastopolitiikalle siellä, että kun tämä on aika 
tämmöistä valtiovetoista. […] Mekin on jouduttu miettimään tuossa omassa ilmasto-
ohjelmassa sitä, että okei, meillä on kansalliset toimenpiteet, jotka jyrää ja ne vaikuttavat 
jotain. […] Sitten on päästökauppa, joka ohjaa energiantuotantoa aika vahvasti. […] Mikä 
merkitys on sitten niillä toimilla, mitä kunta pystyy sitten vaikuttamaan siihen sektoriin, mi-
kä tavallaan ehkä jää sinne väliin, niin se ei välttämättä kauhean iso itse asiassa ole.” (H1)  

Yhdyskuntasuunnittelu on perinteisesti kuntien vastuulla oleva toimiala, jota kuitenkin ohjataan 

kansallisella lainsäädännöllä (ks. luku 6.3). Kuntien rooli yhdyskuntarakenteeseen liittyvien ilmas-
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tovaikutusten vähentäjänä mainitaan myös kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, todeten 

kuitenkin samalla, että asetettuihin tavoitteisiin pääseminen voi toisaalta edellyttää nykyistä vah-

vempaa valtionohjausta (VN 2005, 26–27).  

“No ei ne kyllä minun mielestä mitenkään kovin vahvana ohjauksena kyllä näy. […] Onhan 
siellä sitten merkittäviä ohjausmetodeja tietysti, että esimerkiksi siihen kansalliseen ilmasto-
ohjelmaan tietysti sisältyy toimenpiteitä, mitkä sitten pannaan täytäntöön, esimerkiksi ra-
kentamismääräyksien muutokset ja tällaiset, että sehän tietysti menee kautta linjan siinä 
hallinnossa sitten, että sen tyyppisethän ohjaa hyvinkin voimakkaasti sitten. Mutta niihinhän 
ei kunta pysty sitten vaikuttamaan mitenkään itse, että ne on valtion toimia, valtio päättää, 
että jotakin lainsäädäntöä tai määräyksiä muutetaan tai näin ja se hoitaa sitten hommat sil-
lä.” (H1) 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa painotetaan, että kunnilla on merkittävä rooli sopeu-

tumisessa jo nykyisten lakisääteisten tehtäviensä kautta, joka voidaan tulkita myös siten, että 

sopeutumista ei nähdä erillisenä kokonaisuutena, vaan “osana kuntien tavanomaista suunnittelua, 

toimeenpanoa ja seurantaa”. Tärkeäksi on nähty myös toimialojen välisen kokonaisuuden hallinta. 

(VN 2008.) 

Erilaiset normit ja sopimukset siirtyvät käytäntöön paikallisella tasolla, mutta Anttonen ym. (2008) 

toteavat, että paikallinen ilmasto- tai ympäristöpolitiikka ei ole vain ohjelmiin kirjattuja linjauksia, 

vaan sen tulisi ilmetä muun muassa maankäytön ja liikenteen käytännöissä. Viime vuosina useissa 

suomalaisissa kunnissa, etenkin suuremmissa kaupungeissa, onkin laadittu paikallisia ja seudullisia 

ilmastostrategioita. Paikallisten strategioiden painopiste on pitkään ollut hillinnässä, mutta vähitel-

len myös sopeutumistoimiin on alettu kiinnittää huomiota. Esimerkiksi Tampereen, Kuopion ja 

Oulun seudun ilmastostrategioissa on jo kartoitettu sopeutumistarpeita, -keinoja ja -toimenpiteitä 

ainakin joillakin toimintasektoreilla, ja pääkaupunkiseudulla valmistellaan erillistä sopeutumisstra-

tegiaa (ks. luku 1.1.2) (HSY 2010; Kuopion ilmasto…2009; Oulun seudun…2009; Tampereen 

kaupunki…2010; YTV 2007).  

”Mutta tietysti nyt varmaan ainakin isommilla kunnilla, joilla nyt resursseja on vähän 
enemmän, niin on kyllä selkeästi tahtoa tehdä sen asian eteen, sen kyllä huomaa, että kyllä 
siellä halua on. Että pitäisi pystyä analysoimaan, että mitkä ne keinot ja mahdollisuudet 
ovat, se olisi se iso haaste minun mielestä.” (H1)  

Erilliset ilmasto- ja ympäristöstrategiat nostavat ilmastonäkökulman paikallisen keskustelun aiheek-

si, mutta mikäli niitä ei onnistuta integroimaan kunnan muihin strategia- ja talousprosesseihin, on 

Anttosen (2007, 187) mukaan vaarana, että ne voivat jäädä ilman vaikuttavuutta. Myös Kuopion 
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toimijoille tehdyissä haastatteluissa nousi esiin kunnan yleisen strategisen suunnittelun merkitys 

ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta.  

”Että jotenkin se strateginen taso, strategisen suunnittelun merkitys tulee korostumaan […] 
ja että jos ei tämmöistä ilmastonmuutosasiaa ole huomioitu siellä strategiatasolla, niin sit-
ten sen toteuttaminen käytännössä on hyvin vaikeata.” (H4) 

Ilmastopoliittiset linjaukset eivät toteudu siten ilman paikallista tahtoa ja resursseja. Sillä, miten eri 

toimijat näkevät ja kokevat ympäristön merkityksen ja toimintansa vaikutukset vaikuttavan ilmas-

topolitiikan toimeenpanoon, voikin olla suuri vaikutus käytännössä tehtyihin valintoihin. 

Paikallisilla verkostoilla ja toimijoilla on Anttosen ym. (2008, 128) mielestä suuri merkitys siinä, 

millä tavoin ympäristöpoliittisia sopimuksia ja normeja sovelletaan. Haanpään ym. (2009) mukaan 

jopa kunnanjohtajien henkilökohtainen kiinnostus sopeutumis- ja hillintäkysymyksiin on useissa 

kehittämishankkeissa havaittu tärkeäksi. Haastatteluissa puolestaan nousi esiin kunnan luotta-

muselimien merkittävä rooli sopeutumistoimien alkuunpanijoina.  

”Se strategia on kuitenkin sellainen asia, jossa poliittinen johto ja virkamiesjohto sitoutuvat 
joihinkin semmoisiin yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin. Ja jos niihin ei ole yhdessä si-
touduttu, niin sitten on hirmu vaikeata viedä käytännössä asioita eteenpäin, esimerkiksi 
hakea rahoituksia tai sopia jonkun ihmisen työajan käytöstä johonkin.” (H4) 

Toisaalta ilmastostrategioiden vapaaehtoinen luonne tarkoittaa, että rahoitus myös niiden toimeen-

panoon täytyy varmistaa, ja etenkin pienemmiltä kunnilta se edellyttää verkostoitumista (Juhola 

2010, 150). Hyvä esimerkki kuntien verkostoitumisesta onkin Kuntaliiton ilmastokampanja, jossa 

on mukana 43 suomalaista kuntaa (vuoden 2009 alussa) Kuopio mukaan lukien. Kampanjaan liitty-

neiden kuntien tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden (sisältäen sekä ilmastonmuutoksen 

hillinnän että siihen sopeutumisen) sisällyttäminen kunnallishallinnon päätöksentekoon ja menette-

lytapoihin. (Tanskanen 2008.) Kuntien maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö (ICLEI) on myös 

tuottanut kuntien käyttöön erilaisia työvälineitä, kuten ohjekirjoja, ja on mukana useissa kansainvä-

lisissä sopeutumishankkeissa pyrkien näin edistämään paikallisten sopeutumisstrategioiden 

laatimista (ICLEI 2010). Myös Kuopiossa ratkaisua ongelmaan etsitään kuntien välisestä yhteis-

työstä. Kuopio on mukana Suomen Kuntaliiton ilmastohankkeissa, mutta yhteisiä intressejä ja 

toteutuskeinoja voitaisiin erään haastateltavan mukaan etsiä laajemminkin. 
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”Kun katsoo kuntia, niin kaikki pyörii niiden samojen ongelmien ympärillä. Että minusta se 
on toisaalta vähän, joskus voi kysyä, että onko se resurssien tehokasta käyttöä. […] Sano-
taan, että jos 200:kin kunnassa mietitään samoja juttuja, niin voisiko niitä, jos vähän tekisi 
enemmän yhteistyötä tai olisi joku foorumi missä niitä asioita voisi pyörittää yhdessä, niin 
ei tarvitsisi jokaisen tehdä sitä samaa työtä alusta loppuun ainakaan ihan juurta jaksain. 
Tietysti sitten ne omat paikalliset näkökulmat pitää pystyä ottamaan huomioon.” (H1)  

Paikallisten olosuhteiden (esim. akuuttien sopeutumistarpeiden), poliittisen tahdon ja taloudellisten 

resurssien lisäksi kuntien ilmastotyöhön vaikuttavat kuitenkin aina myös tiedolliset resurssit. Suu-

rimmiksi paikallisen sopeutumistoiminnan esteiksi ja hidasteiksi nousivat haastatteluissa paikallisen 

ilmastotiedon puute ja epävarmuus vaikutuksista. Havainnot ovat yhtenevät myös muiden tutkimus-

ten kanssa: Esimerkiksi Kerkkänen (2010) on tuoreessa väitöskirjassaan tullut siihen tulokseen, että 

paikallisen ilmastotiedon puutetta voidaan pitää yhtenä suurimmista paikallisen ilmastopolitiikan 

toimeenpanoa hidastavista tekijöistä. Ribeiron ym. (2009) tutkimustulosten päätelmänä puolestaan 

on, että juuri epävarmuus ilmastonmuutoksen vaikutusten tasosta, ajoituksesta ja seurauksista ovat 

ratkaisevia alueellisen sopeutumistoiminnan käynnistymisen kannalta. Eräs Kuopion toimija pohtii 

tiedon yleisluonteisuuden ja konkretisoitumisen ongelmaa seuraavasti: 

”Se […], että mitä se ilmastonmuutos tuo tullessaan ja mihinkä sitä pitäisi oikeastaan so-
peutua, niin siinä on vähän se ongelma, että nämä on aika yleisiä nämä johtopäätökset ja 
toisekseen vielä jossain määrin epävarmoja. […] Ja sitten ne välilliset vaikutukset, mitä 
näillä voisi olla, niin ne ovat ehkä niitä vaikeimmin hallittavia sitten. […] Mikä merkitys 
niillä [ilmastovaikutuksilla] on esim. rakentamiseen taikka kunnossapitoon taikka johonkin 
[…] kunnallisteknisiin ratkaisuihin, niin siellä se ei välttämättä ole […] ihan itsestään sel-
vää, että miten niitä pitäisi ja missä asioissa niitä pitäisi osata ottaa [huomioon]. Tietysti 
onhan sitä tietoa tulossa sinne koko ajan lisää.” (H1)  

Toistaiseksi ei ole käytännössä tehty tutkimuksia, joissa olisi tutkittu rajoitteita ja esteitä sopeutumi-

selle alueellisella tasolla (Juhola ym. 2010). Ribeiro ym. (2009) ovat tehneet tutkimuksessaan 

kuitenkin joitakin alustavia päätelmiä, esittäen, että epävarmuudella ilmastonmuutoksen vaikutusten 

tasosta, ajoituksesta ja seurauksista on suuri merkitys alueellisen toiminnan estämisessä (Ribeiro 

ym. 2009).   Epäselvyys ja epävarmuus eivät kuitenkaan tarkoita, ettei ilmastovaikutuksia yritettäisi 

ottaa huomioon. Sopeutumiskysymykset tulevat esiin etenkin energiasektorilla, pelastustoimen-, 

yhdyskuntarakenteen-, liikenteen-, ja infrastruktuurin suunnittelussa sekä rakentamisessa (VN 2005, 

26–27).  

Paikallisen ilmastotiedon puute johtaa toiseen tärkeään haasteeseen kuntien näkökulmasta, joka 

liittyy ilmastonmuutostyön vakiintumattomuuteen kunnissa. Haastateltavien mukaan vakiintumat-
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tomuus voi näkyä ainakin siten, että kunnassa asetetut ilmastopoliittiset tavoitteet ja arjen käytännöt 

eivät välttämättä kohtaa, kun tavoitteet on asetettu ilman, että keinot niiden saavuttamiseksi ovat 

selvillä tai tavoitteet on asetettu jopa ristiriitaisesti muiden politiikkatavoitteiden kanssa.  

”[E]ttä nyt ensimmäinen vaihe, että valitseeko meidän lautakunta tai hallitus sellaiset vaih-
toehdot, jotka suuntautuvat tähän tämmöiseen eheyttävän strategian mukaiseen. Siinä on 
hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan kun hyväksytään tämmöinen eheyttäminen ja tiivis-
täminen, samaan aikaan on vahva vaatimus, että omakotitontteja pitää olla vähintään sata 
tai sata viisikymmentä. Että kaksi täysin vastakkaista tavoitetta on samaan aikaan. Ja kaa-
voittaja joutuu näiden kanssa elämään, me ei voida sanoa, että me emme hyväksy sitä, että 
te, valtuusto sanoo, että pitää olla sata tonttia, että ei se meille käy. Se pitää vaan hyväksyä. 
[…] Ainut mitä voi vaikuttaa on se ne mitä me pidetään hyvinä vaihtoehtoina, että me teh-
dään tosissaan töitä niissä ja tehdään niistä mahdollisimman hyviä, mutta se ei tarkoita 
sitä, että me tehtäisiin huonoja omakotialueita myöskään tai huono Ikean tontti.” (H2)  

Toiseksi vakiintumattomuudesta näyttäisi kärsivän ainakin raportointi. Kuntien arkipäivää on, että 

yhdyskuntasuunnittelun suunnitelmat ja arvioinnit (esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnit) 

tehdään usein kiireisellä aikataululla ja niukoilla resursseilla. Haastateltujen mukaan tämä johtaa 

siihen, että raportoinnissa joustetaan helposti, jolloin vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksia huo-

mioitaisiinkin itse arviointi- ja suunnittelutyössä, voidaan se kirjata raportteihin vain yleisellä 

tasolla. 

”[K]yllä se rupesi olemaan jo tuolla ajatuksissa, takaraivossa, mutta […], sanotaan, että se 
on semmoisen reilun viisi vuotta ollut enempi pinnalla tässä esimerkiksi alueiden käytön 
suunnittelussa tai niin, että se olisi yva-raporteissa tai ohjelmissa omina otsikkoina. […] 
Välillisestihän se on toki ollut näiden vaikutusten kautta, mutta ei esimerkiksi niin, että olisi 
lopuksi koottu vielä vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta.” (H6)  

Kuntien yhteistyötä voitaisiin edistää ja toimintamahdollisuuksia parantaa alueellisen sopeutumis-

politiikan paremmalla koordinoinnilla. Tällä hetkellä osa kuntien ilmastostrategioista onkin laadittu 

kaupunkiseuduittain, jolloin toistensa vaikutuspiiriin kuuluvat kunnat pyrkivät rakentamaan yhteisiä 

ilmastotavoitteita. Alueellinen sopeutumispolitiikka on Suomessa kuitenkin vasta alkuvaiheessa. 

Käytännössä esimerkiksi maakuntatason strateginen sopeutuminen tarjoaisi suunnittelulle kuntata-

soa laajemman alueellisen näkökulman ja pidemmän aikajänteen. Tämä mahdollistaisi myös 

sopeutumisratkaisujen kokonaisvaltaisemman, esimerkiksi vesistökohtaisen, tarkastelun. Alueellis-

ten ilmastostrategioiden ongelmana kuitenkin on, että niiden painoarvo strategisen suunnittelun 

prosesseissa vaihtelee, ja että ilmastonmuutosten suorien ja välillisten vaikutusten koko skaalaa on 

vaikea hahmottaa ja huomioida. (MMM 2009b, 14–15.)  
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6.2.4 Kuopion ilmastopolitiikka 
 
Kuopiossa on tehty aktiivista ilmastopolitiikkaa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 2003 hy-

väksyttiin ensimmäinen ilmastostrategia, jota oli mukana laatimassa ja hyväksymässä myös 

yksityisiä toimijoita ja kaupungin liikelaitoksista muun muassa Kuopion Vesi, Kuopion Energia 

sekä seudullinen jätehuoltoyhtiö Jätekukko. Strategian merkitystä lisäsi se, että strategia tehtiin ai-

kana, jolloin kansainvälinen ja kansallinen ilmastolainsäädäntö olivat vielä hajanaista ja esimerkiksi 

päästökauppajärjestelmä etsi vielä muotoaan. Kuopio ansaitsikin ilmastostrategiallaan edelläkävijän 

maineen ilmastoasioissa, kun muita paikallisia ilmastostrategioita ei ollut Suomessa vielä tehty. 

Strategia keskittyi lähinnä ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistäviin toimiin (kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen) etenkin liikenteen ja 

yhdyskuntasuunnittelun keinoin (Kuopion ilmastostrategia 2003).  

Lokakuussa 2007 Kuopion kaupunginvaltuusto päätti ilmastostrategian päivittämisen tarpeesta. 

Haastattelujen perusteella yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutosta pidettiin kuitenkin niin 

suurena verrattuna edellisen strategian laadinnan aikaan, että ilmastostrategia haluttiin pelkän päivi-

tyksen sijaan laatia lähes kokonaan uudestaan. Työn aikana arvioitiin karkeasti myös edellisen 

ilmastostrategian toteutumista ja Kuopiossa jo toteutettuja ilmastomyönteisiä toimia. Merkittävä 

muutos erään haastateltavan mukaan ohjelman laadinnassa oli edelliseen strategiaan verrattuna 

muutos yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä suunnitteluprosessin aikana. Yritykset pyydettiin 

mukaan valmisteluprosessiin tälläkin kertaa, mutta yhteisen prosessin sijasta laati niistä kukin omat 

ilmastotavoitteensa ja toimenpide-ehdotuksensa. Tästä syystä ja ohjelman tiukan laadinta-

aikataulun vuoksi voidaan yritysten panoksen varsinaiseen ilmasto-ohjelmaan katsoa jääneen pie-

neksi. Yritysten omat tavoitteet on kuitenkin liitetty ilmastopoliittisen ohjelman liitteisiin.  

Uusi ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009–2020 hyväksyttiin huhtikuussa 2009. Ohjelman läh-

tökohtana olivat laskelmat Kuopion kasvihuonekaasupäästöistä ja energiankulutuksesta vuodelta 

2006 ja ohjelmaan on kirjattu Kuopion kaupungin tavoitteet, joilla pyritään paikallisesti vastaamaan 

nykyisiin kansallisiin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen 

huomioon ottamiseksi eri toiminnoissa. Kuopion kaupungin toimintojen osalta ilmastostrategiaa 

valmisteltiinkin rinnan tilakeskuksen valmisteleman Kuopion kaupungin energiankäytön tehosta-

missuunnitelman 2008–2016 kanssa. Molempien toteutumista on myös tarkoitus seurata yhdessä. 

(Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2010.) 
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Ilmastopoliittista ohjelmaa voidaan pitää monella tapaa merkkinä valtuutettujen poliittisesta sitou-

tumisesta ilmastotavoitteisiin. Ympäristökeskuksen valmistelemaan ohjelmaan tehtiin merkittäviä 

muutoksia sekä kaupunginhallituksen että valtuuston toimesta vielä päätösvaiheessa. Suurimpana 

muutoksena valtuuston kokouksessa päätettiin nostaa kasvihuonepäästöjen vähennystavoitetta 20 

prosentista 40 prosenttiin (vuoden 1990 tasosta) vuoteen 2020 mennessä (Kuopion kaupunginval-

tuuston pöytäkirja 6.4.2009).  

”Kaupunginvaltuustohan sen teki sen päätöksen, että se esityshän oli, että 20 prosenttia vä-
hennetään, mutta se muuttui sitten neljäksikymmeneksi ilman mitään perusteluja. Ikään kuin 
jos ilkeästi sanoo, niin kävi niin kun pokerissa, että nokitettiin siinä.” (H7) 

Liikenteen ja liikkumisen osalta ohjelmassa painotetaan kevyen- ja joukkoliikenteen houkuttele-

vuuden lisäämistä. Oleellista ohjelman mukaan olisi, että niin kuntalaiset kuin virastotkin olisivat 

tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. 

(Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2010.) Kaupunginhallitus tekikin uudenlaisen avauksen ja vel-

voitti kaikki kaupungin hallintokunnat ottamaan ilmastopoliittisen ohjelman aktiiviseen käyttöön 

kaikessa valmistelussa (ks. s. 50–51) (Kuopion kaupunginhallitus 2009). Käytännössä päästö- ja 

integrointitavoitteet eivät ole vielä moneltakaan osin toteutuneet ja myös haastatteluissa nousi esiin 

niiden soveltamisen ongelmallisuus.  

”Että jollain tavallahan se pitäisi vastuuttaa, että kuka, että mistä se 40 prosenttia otetaan, 
kun itse pidetään sitä erittäin haastavana, että kaupunki koko ajan laajenee ja liikenne li-
sääntyy, että sieltä sen vähentäminen on todella haastavaa, ja enkä tiedä, että uskooko 
siihen kovin moni. […] Että aiotaanko tosiaankin liikenteestäkin leikata sitten 40 prosenttia 
liikennemäärästä vai […] luotetaanko ajoneuvotekniikan kehittymiseen, vai että nämä ta-
voitteet toteutuvat vai mitä sen kanssa sitten tehdään.” (H7)  

Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen on myös laajemmin havaittu ilmiö. Mickwitz ym. (2009, 59–

60) ovat todenneet, että huolimatta siitä tosiasiasta, että hallitus ja kunnat ovat sisäistäneet tarpeen 

linkittää liikenteen ja maankäytön suunnittelu ilmastonmuutoksen hillinnän takia jo 1990-luvulla, ei 

yhdyskuntarakenteen hajaantumiskehitys ole pysähtynyt. Myös Kuopion ilmastopoliittisessa ohjel-

massa maankäytön ja liikenteen tavoitteet jäävät kaiken kaikkiaan varsin yleiselle tasolle. 

Saaristokadun ja Saaristokaupungin tärkeä asema kaupungin kehittymisen kannalta ei näy ilmasto-

poliittisessa ohjelmassa paljoakaan, mutta Saaristokatu mainitaan kuitenkin lyhyesti arvioitaessa jo 

tehtyjä ilmastomyönteisiä päätöksiä. (Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2010.) Sen sijaan haastat-
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teluissa Saaristokadun rakentamisen merkitys kaupunkirakenteen eheytymisen ja näin ollen liiken-

nepäästöjen vähentymisen suhteen tuli esille toistuvasti. 

”[K]yllä täällä Saaristokatu mainitaan ja tosin ei noissa toimenpiteissä eikä tavoitteissa, 
nämä on tältä osin tämmöisiä vähän ympäripyöreitä nämä liikenteen ja maankäytön tavoit-
teet, niin kun ne tahtoo monesti näissä jäädä. Mutta […] kyllä se on ollut tässä jo 
keskusteluissa tausta-aineistona ja semmoisena näkökulmana, vaikka ei sitten sen konkreet-
tisemmin sitä ollutkaan kirjattu tuohon. Ja on se ollut, kaavoittaja ainakin on sitä pyrkinyt 
nostamaan joka välissä kyllä sen jälkeen esille niin kun ilmastotoimenpiteenä.” (H2)  

”No kyllä se tässä hankkeessa merkittävä näkökohta oli se, että tuolla kadunrakentamisella 
tuettiin myös kevyttä ja joukkoliikennettä, parannettiin joukkoliikenneyhteyksiä, plus sitten 
pyrittiin tukemaan kevyttä liikennettä.” (H7) 

Kommentit heijastelevat myös sitä tosiasiaa, että ilmastonmuutos on tullut osaksi kaavoituksen ja 

maankäytön ohjausta vasta varsin myöhään. Tämä on näkynyt myös Saaristokaupungin suunnitte-

luprosessissa, vaikka Kuopiossa on ilmastonmuutoksen seurausten huomioimiseen herätty jo varsin 

varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisen ilmastostrategian linjaukset eivät tästä syystä konkretisoituneet 

vielä Saaristokaupungin suunnitteluprosessissa. 

”Siinä on ehkä sekin, että siinä vaiheessa kun sitä suunniteltiin ja tehtiin niitä selvityksiä, 
niin tämä ilmastonäkökulma ei ollut vielä ihan niin voimakas kuin mitä se tänä päivänä on 
esimerkiksi kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa, että se oli vähän semmoinen 'public 
under' siellä, että se oli tulossa keskusteluun, mutta sanotaan se painoarvo ei ollut niin vah-
va kuin se olisi tänä päivänä.” (H1) 

”Minäkään en nyt muista tarkkaan, että missä vaiheessa se olisi ensimmäisen kerran nostet-
tu esille se ilmastokysymys. […] Minä luulen, että se varmaan oli jo silloin kun sitä 
yleiskaavaa väännettiin, että jos minä oikein muistan, niin ainakin meidän puolelta sitä nä-
kökulmaa jo silloin nostettiin esille. Meillä on kuitenkin tämä ilmastotyö ollut aika 
vahvoilla, tai tavallaan niihin asioihin on edes yritetty jotenkin kiinnittää huomiota aika 
kauan.” (H1) 

 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen jää Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa selvästi hillintää 

vähemmälle huomiolle. Avauksena kohti sopeutumistavoitteiden asettamista voidaan kuitenkin pi-

tää ohjelman tavoitetta tunnistaa kaupungin toimintoihin vaikuttavat tärkeimmät ilmastovaikutukset 

ja nimetä niiden huomiointia varten myös vastuutahot kaupungin hallinnosta. Ohjelman tavoitteena 

on: 
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 hyödyntää alueellisten tiede- ja tutkimusyhteisöjen osaamista ilmastonmuutokseen varaudut-
taessa (kaikki toimialat), 

 kartoittaa maankäytön suunnittelun yhteydessä ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja ot-
taa ne huomioon suunnitteluprosessissa (tekninen toimi), 

 varautua liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa sään ääri-ilmiöihin, kuten rank-
kasateisiin (tekninen toimi), 

 turvata vesihuolto myös sään ääri-ilmiöiden yhteydessä (Kuopion Vesi), 
 varautua rakennusten lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. (tilakes-

kus, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Niiralan Kulma Oy, Kuopion Matkailupalvelu Oy), 
 huomioida sään ääri-ilmiöiden vaikutukset kaupungin ja toimialojen valmiussuunnitelmissa 

sekä riskikartoituksissa (hallinto- ja kehittämiskeskus, kaikki hallintokunnat),  
 tunnistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysriskit ja varautua niihin (sosiaali- ja terve-

yskeskus, Kallaveden työterveys), 
 huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupungin metsätaloussuunnitelmassa ja puisto-

jen suunnittelussa (tekninen toimi, mittausosasto) ja 
 huomioida sään ääri-ilmiöt matkailun kehittämisessä ja vapaa-ajan toimintojen suunnittelus-

sa (Kuopion Matkailupalvelu Oy, vapaa-ajankeskus). 
 
Tavoitteissa korostuu ilmastovaikutusten ja sään ääri-ilmiöiden huomioiminen eri toimintasektoreil-

la. Haastatteluissa nousi kuitenkin toistuvasti esille myös kuopiolaisen yhdyskuntasuunnittelun 

tavoite kestävästä ja kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä kaupunkirakenteesta, jolloin 

myös ilmastonmuutoksen huomiointi sisältyy hyvän kaupunkisuunnittelun käsitteeseen. Tällöin 

tavoite ulottuu teknisin ratkaisuin reagoivaa sopeutumista ”syvemmälle suunnittelun tasolle”, josta 

osoitus on myös se, että terveellisen ja kestävän kaupunkisuunnittelun ajatus on kirjattu Kuopion 

kaupungin strategiaan.  

”Kuopion kaupungin strategia […] on rakentunut vahvasti tämän hyvinvointiosaamisen ke-
hittämisen tueksi. […] Se on luonut taas vahvan pohjan sille, että sitten käytännön toimissa 
on voitu huomioida näitä asioita. Sitten se toinen taso on se, että kuinka kaupunkiympäris-
töä kehitetään, rakennetaan terveyttä edistäväksi. Ja väestön terveyttä edistää myös 
ilmastonmuutoksen torjunta, joka on tämmöinen globaali, iso terveysuhka myös meille. Ja 
että kaupunkiympäristö luo puitteet sille terveydenedistämisen kehittämistyölle. Puistot, hie-
koitukset, valaistus ja bussipysäkit, penkit, kaikki se, lähiliikuntapaikat, lasten leikkipaikat, 
kaikki on sitä terveellistä elinympäristöä ja se tapahtuu siellä kaavoituksen ja suunnittelu-
pöytien äärellä.” (H4) 

Tavoitteeseen kestävästä ja terveyttä edistävästä yhdyskuntarakenteesta liittyy Kuopiossa myös 

ajatus kaupunkirakenteen sormimallista, jonka ”sormista” Saaristokaupunki muodostaa yhden (ks. 

s. 13). Sormimalli on vuodesta 1994 ollut Kuopion kaupunkirakenteen tavoitemalli, jonka tavoit-
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teena on ohjata kaupungin kasvua tiettyihin suuntiin. 2000-luvulla Saaristokaupungin alueesta on 

tullut kaupungin pääkasvusuunta. Kaavoituksen tavoitteena on luoda uutta "joukkoliikennekaupun-

gin" tyyppistä sormirakennetta. (Kosonen 2007, 64; 69.) Erotettaessa kävely-, joukkoliikenne- ja 

autokaupungin rakenteet toisistaan, pystytään vaikuttamaan alueiden viihtyisyyteen, asuntotyypis-

töön, väestömääriin ja väestörakenteeseen. Kososen mukaan kyse on samalla myös muun muassa 

lähipalveluiden säilymisestä ja uudistumisesta, bussilinjojen aikatauluista ja matkojen hinnoittelus-

ta, pysäkeistä sekä pysäkkien ympärillä olevan korttelirakenteen viihtyisyydestä. Saaristokatua 

voidaankin pitää joukkoliikennekaupungin rakenteen mahdollistavana rakenteena. (Kosonen 2007, 

55–57.) 

 

6.3 Sopeutumisen hallinnan ohjauskeinot yhdyskuntasuunnittelussa  
 
Ympäristön käsite on moniulotteinen – se kattaa niin luonnonympäristön kuin rakennetun ja sosiaa-

lisen ympäristön. Ihmisten toiminta vaikuttaa ympäristön eri ulottuvuuksiin lukuisin eri tavoin ja 

tästä syystä on tarpeen luoda toimintaa ohjaavia pelisääntöjä. Haastavuutta pelisääntöjen luomiseen 

tuo ympäristön – ja tiedon ympäristöstä – jatkuva muuttuminen, jolloin myös ohjausjärjestelmältä 

vaaditaan joustavuutta. Ohjauskeinojen tehtävänä onkin ohjata ihmisten suhdetta ympäristöönsä eli 

ympäristönkäyttöä. (Hollo 2009, 89.) 

Ympäristöohjauskeinot ovat siten vaikutuskeinoja, joilla julkiset toimijat, yksin tai yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa, pyrkivät ohjaamaan yhteiskunnallista kehitystä ympäristön kannalta myöntei-

seen suuntaan. Vaikutuskeinoja voidaan tyypitellä sen mukaan, millaisia välineitä käytetään ja 

miten ohjaus toteutuu, eri keinotyypit ovat myös usein käytössä päällekkäin (Jokinen 2001, 86). 

Sairinen (2000) jakaa ohjauskeinot kuuteen eri luokkaan, joista perinteisiin keinoihin kuuluvat hal-

linnollis-oikeudellinen ohjaus, informaatio-ohjaus ja taloudellinen ohjaus. Uudempia ohjauskeinoja 

ovat puolestaan suunnittelu-, yhteis- ja itseohjaus (ks. kuvio 5). 

Jako perinteisiin ja uusiin ohjauskeinoihin syntyy eri ohjauskeinojen historiallisesta taustasta. Ym-

päristöpolitiikan kehityksen perustana oli 1970-luvulla ja vielä 1980-luvullakin 

lainsäädäntöoptimismi ja toiminta-aloittain eriytynyt hallintomalli. 1990-luvulla eri ohjauskeinojen 

käyttö alkoi kuitenkin monipuolistua ja etenkin taloudellisten keinojen käyttö lisääntyi hallinnollis-

ten määräysten ja informaatio-ohjauksen rinnalla. (Jokinen 2001, 88–89.) 2000-luvulla yleiset 
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yhteiskunnalliset paineet vähentää sääntelyä (deregulaatio) ja kehittää uudenlaisia ympäristöohjaus-

keinoja ovat entisestään lisääntyneet. Uudet ohjauskeinot palvelevatkin useita tavoitteita, kuten 

kannustavuuden lisäämistä (ympäristösaavutusten palkitseminen), yritysten sääntelytaakan vähen-

tämistä, yritysten omaehtoisuuden ja itseoppimisen lisäämistä, kustannustehokkuutta ja 

markkinamekanismien hyödyntämistä, innovaatioiden tukemista sekä kuluttajien ympäristöarvojen 

hyödyntämistä aiempaa tehokkaammin. (Sairinen 2009, 140–141.) Sairinen onkin todennut, että 

ympäristöpolitiikan institutionaalinen rakenne kehittyi alun perin kohti valtiohallintokeskeisyyttä ja 

ylhäältä alaspäin suuntautuvaa hallinnointitapaa. Samanaikaisesti politiikkakulttuuri on muuttunut 

kuitenkin neuvovasta politiikkatavasta konsensushakuisemmaksi. Tämä muutos on avannut uusia 

mahdollisuuksia itse- ja yhteissääntelylle. (Sairinen 2000, 83.)  

Ohjausmalli Avainsana Kontrollin keino Avaintoimija 
Hallinnollis-
oikeudellinen ohjaus 

Käskyvalta Lainsäädäntö Julkinen hallinto 

Informaatio-ohjaus Oppiminen Tiedon jakaminen, 
kommunikaatio 

Valtio, markkinat, kan-
salaisyhteiskunta 

Suunnittelu Ehkäisevä 
toiminta 

Etukäteissuunnittelu ja 
arviointi 

Julkinen hallinto 

Taloudellinen ohjaus Vaihdanta Markkinat Yritykset 

Yhteisohjaus Neuvoteltu 
yksimielisyys 

Yhteistoiminnallisuus, 
kommunikatiivinen 
politiikkamuotoilu, 
vapaaehtoisuus 

Julkinen hallinto, yri-
tykset 

Itseohjaus Vastuullisuus Vapaaehtoiset si-
toumukset 

Yritykset 

Kuvio 5 Ympäristöhallinnan ohjauskeinot. (Sairinen 2000.) 
 
Käytännössä uudet ohjauskeinot voivat kuitenkin olla myös keskenään ristiriitaisia tai päällekkäisiä. 

Eri toimijoilla on myös erilaisia odotuksia uusien ohjauskeinojen osalta. Julkisen hallinnon rooli 

muuttuu talouselämän ja kansalaisjärjestöjen hakiessa omaa paikkaansa toiminnan kentällä. Talous-

elämä odottaa ennen kaikkea toiminnan vapaaehtoisuuden ja ennustettavuuden lisääntymistä, kun 

taas ympäristöjärjestöt edellyttävät osallistuvaa ja avointa päätöksentekoa, monipuolista tietopohjaa 

ja taloudellista ohjausta päätöksenteon tueksi.   (Sairinen 2009, 141.) Uusien vaikutuskeinojen ke-

hittäminen ei myöskään tee aiempia ohjauskeinoja tarpeettomiksi, koska uudetkin keinot tarvitsevat 

tuekseen lakeihin perustuvia normeja (Jokinen 2001, 89). Sääntelyn määrä ei olekaan vähentynyt, 

vaan päinvastoin lisääntynyt kun kansallista lainsäädäntöä sopeutetaan sekä Euroopan unionin että 
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globaalihallinnan tavoitteisiin uusista keinoista hillitä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Sairinen 

(2000, 37; 82) onkin todennut, että uusien politiikkainstrumenttien muotoileminen luo uuden todel-

lisuuden kentän kumuloituvine seurauksineen ja jokainen askel politiikkainstrumenttien 

uudistumisessa edellyttää yhteiskunnan ja sen politiikkatoimijoiden oppimisprosessia. Seuraavissa 

alaluvuissa onkin tavoitteena valottaa näitä vaikutuksia paikallisen ilmastonmuutoskeskustelun nä-

kökulmasta. Tavoitteena on siten ymmärtää, millaisia ohjauskeinoja Saaristokaupungin osalta 

tehtyjen päätösten taustalla vaikuttaa, ei niinkään niiden ”oikeudenmukaisuutta”.  

6.3.1 Kehittyvä maankäytön- ja rakentamisen ohjaus  
 
Ympäristönkäytön ohjauksella tarkoitetaan kaikkia sellaisia järjestelmiä, joita on noudatettava koh-

distettaessa toimenpiteitä ympäristöön. Ohjausjärjestelmät pohjautuvat lähtökohtaisesti yleisiin 

oikeudellisiin ja niitä tukeviin hallinnollisiin järjestelyihin. (Hollo 2009, 19.) Näin ollen ympäristö-

hallinnon alkaessa kehittyä 1960-luvulla otettiin valtiollisen ympäristöpolitiikan ensimmäisinä 

vaikutuskeinoina käyttöön erilaiset hallinnollis-oikeudelliset säädökset. Sääntelyohjaus (command 

and control) perustuu lakeihin ja normeihin, jotka voivat konkretisoitua erilaisina standardeina, 

rajoituksina, kieltoina ja lupina. Sääntelyohjauksen keskeisin toimija on valtio. (Jokinen 2001, 86; 

Sairinen 2000, 18; 37.) 

Ympäristölainsäädännön alkuvaiheessa 1960-luvulla15 valtion valta kohdistui funktionaalisen ra-

tionaliteetin mukaisesti selkeisiin ja hallittaviin kokonaisuuksiin eli lähinnä suuriin yksittäisiin 

saastuttajiin. 1980-luvulta lähtien perinteisen sääntelyohjauksen on kuitenkin koettu olevan kriisis-

sä, kun ympäristöhallinnan vaatimukset alkoivat kasvaa ja toimijoiden joukko monipuolistua. 

Sääntelyn rajoitukset ja suoranaiset virheet havaittiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Suoran sääntelyn suurimpina puutteina pidettiin taloudellista ja ympäristösuojelullista tehottomuut-

ta sekä demokraattisuuden puutetta (Sairinen 2000, 18).   

Myöhemmin ympäristölainsäädännössä on keskitytty ympäristön tiettyjä osa-alueita koskevan 

säännöstön luomiseen. Nykyinen lainsäädäntö on kehittynyt sektorikohtaisesta sääntelystä kohti 

ympäristönsuojelun yleislakeja, mikä on osaltaan korostanut ympäristönäkökulman nivoutumista 

osaksi kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 193–194.) Ympäris-

tönäkökulman integroitumista kansalliseen lainsäädäntöön ovat edistäneet kansainväliset 
                                                   
15 Varsinaisia ympäristönsuojelulakeja Suomessa on säädetty 1960-luvulta lähtien, mutta jo 1920 säädettyä naapuruus-
suhdelakia ja vuoden 1923 luonnonsuojelulakia voidaan pitää ympäristölainsäädäntöä ennakoivina. 
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sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. Eniten Suomen kansallinen ympäristölainsäädäntö on kui-

tenkin muuttunut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Sairisen ja Lindholmin (2004, 69–72) mukaan 

EU-jäsenyys onkin vahvistanut Suomen ympäristönsuojelun tasoa. Muun muassa vesilaki, ilman-

suojelulaki, luonnonsuojelulaki, metsälaki, ympäristönsuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 

ovat uudistuneet 1990-luvun puolivälin jälkeen.  

Kaikilla ympäristönsuojeluun liittyvillä laeilla on vaikutusta myös yhdyskuntasuunnitteluun. Kui-

tenkin tarkasteltaessa nykyistä lainsäädäntöä ja yhdyskuntasuunnittelun vaikutuksia ympäristölle 

voidaan nostaa esiin kaksi erityisen merkityksellistä lakikokonaisuutta: laki ympäristövaikutusten 

arvioinnista (YVAL 468/1994) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999), jotka ovat mo-

lemmat suhteellisen tuoreita. Ympäristövaikutusten arviointia ja maankäytön ohjausta 

nykymuodossaan voidaankin pitää uudenlaisina suunnitteluohjauksen vaikutuskeinoina. Niiden 

tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä ihmistoiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja. 

Maankäytön suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonva-

rojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Nämä 

hallinnollisesti eritasoiset tai sektorikohtaiset suunnittelun osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa kaa-

voituksen kautta. (Hollo 2009, 145–146.) Hallinnon eri tasojen (kunta, maakunta, valtio) tulee olla 

myös keskenään vuorovaikutuksessa, jotta kokonaisuus muodostaisi maankäyttö- ja rakennuslain 

tavoitteleman terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön (MRL 5 §). Lisäksi maankäyttö- 

ja rakennuslain perusteluissa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita. Lain yleisiä tavoitteita 

ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti että kulttuurises-

ti kestävän kehityksen ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. (Esim. Jauhiainen & 

Niemenmaa 2006, 237.) Asemakaavan on saman lain 54. pykälän mukaisten sisältövaatimusten 

mukaan luotava tälle edellytykset. Näin ollen kestävän kehityksen teeman voidaan katsoa edeltä-

neen ilmastokeskustelua osana lainsäädäntöä. 

”[M]inusta se oli, että se kestävä kehitys alkoi siinä vaiheessa jo vähän hiipua, ainakin 
meillä se kävi näin, että se oli enemmän ehkä siellä yhdeksänkymmentä luvun puolella tape-
tilla taas se. Että se [ilmastonmuutos] oli semmoinen iso asia, mikä oli tulossa silloin 2000-
luvun alussa, […] mutta se ei konkretisoitunut vielä […] yksittäisissä hankkeissa, oli ehkä 
vielä vähän semmoinen globaali asia, mitä mietittiin tai ajateltiin, että se oli tämmöinen 
kansainvälisesti ratkaistava ja se ei heijastunut vielä tämmöiseen paikallistason päätöksen-
tekoon kovinkaan konkreettisesti.” (H1) 
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Ilmastonmuutoskeskustelun tuleminen yhdyskuntasuunnitteluun näkyykin selvästi vasta vuonna 

2009 maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyissä päivityksissä, kun erityisesti alueellista kehittämistä 

ohjaavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT)16 (MRL 22 §) päivitettiin lisäämällä nii-

hin ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen viittaavaa ohjeistusta. Haastattelujen mukaan 

alueidenkäyttötavoitteiden päivittämistä voidaan pitää osoituksena yleisestä ilmastokeskustelun 

etenemisestä ja siirtymisestä ohjaukseen.  

”[E]hkä keskeisin aihepiiri, joka aiheutti tarvetta tarkistaa niitä [valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita], oli se, että sinne oli tarvetta moneenkin kohtaan tuoda se ilmastonmuutos, 
eri teemojen alle […] niin se minusta osoittaa, että se tapahtui tässä jossakin vaiheessa 
2000-lukua. Ei siinä varmaan yhtä semmoista selvää vuotta tai mitään semmoista pistettä 
ole, eri asioissa vähän eri aikoina ja jotkut ovat menneet vähän enemmän eturintamassa ja 
jotkut takana ja jotkut tulee vielä siellä niin kun pitää kivireellä vetää perässä, että saavat 
sen ilmastoherätyksen.” (H6) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovatkin hyvä esimerkki päivitetystä ympäristöohjauksesta, 

sillä nykyisellään ilmastonmuutoksen huomiointi on noussut keskeiseen asemaan tavoitteiden sisäl-

lössä. Ohjeistuksen tarkistukset koskivat etenkin yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja 

alueidenkäytön energiaratkaisuja, mutta myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on huomioitu. 

Sopeutumisen osalta lainsäädäntö on kuitenkin vielä käymistilassa. Monet säädökset ovat joko juuri 

valmistuneet tai ne ovat valmistelun alla. Parhaillaan ympäristöministeriössä on valmisteilla esitys 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen vaatimista laajemmista muutoksis-

ta maankäyttö- ja rakennuslakiin. Esityksen tavoitteena on selvittää, kuinka ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen tulisi huomioida kaikissa kaavojen sisältövaatimuksia koskevissa säännöksissä. (HE 

30/2010.) 

Tunnetuimmat jo käytössä olevat sopeutumiseen liittyvät säädökset liittyvät tulvariskien hallintaan, 

jota ohjaa marraskuussa 2007 voimaan tullut EU:n tulvadirektiivi17. Direktiivin toimeenpano liittyy 

                                                   
16 Suomesta puuttuu koko valtakunnan kattava kaavoitustaso. VATit ovat poliittisen päätöksenteon suunnitteluväline, 
joiden muuntaminen kaavasisällöiksi edellyttää valtion, maakuntien ja kuntien yhteistyötä. VATit koskevat asioita, 
joilla on aluerakenteen, alueiden käytön tai liikenne- ja energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maa-
kunnallinen merkitys; merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai valtakunnallisesti merkittävä 
vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. 
(Hollo 2009, 157–158; 161; MRL 132/1999, 22 §.) 
17 Tulvasuojelu on ajankohtainen esimerkki sopeutumistoiminnasta, joka läpäisee eri hallinnon tasot. EU:n tulvadirek-
tiivin (2007/60/EY) voimaantulo pakottaa tulvaherkät alueet huomioimaan tulvakysymyksen maankäytön 
suunnittelussa ja vähentämään tulvaherkkien alueiden haavoittuvuutta vuoteen 2011 mennessä. Direktiivi painottaa 
koko vesistöalueiden laajuista tarkastelua yksittäisten kohteiden sijaan sekä ilmastonmuutoksen tuomien vähittäisten 
muutosten ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista pitkällä tähtäimellä. (Haanpää ym. 2009) 
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kaavoitukseen erityisesti jo rakennetuilla tai tulevilla taajama-alueilla, joilla tulvariski on suuri 

(Tynkkynen 2009).  Tulvadirektiivin tavoitteena on vähentää ja hallita tulvista aiheutuvia riskejä 

niin ihmisten terveydelle kuin ympäristölle, infrastruktuurille ja muulle omaisuudellekin vesistöjen 

rannalla. Tästä syystä jäsenvaltioiden tulee kartoittaa merkittävät tulvariskialueet ja laatia niille tul-

vavaara- ja tulvariskikartat vuoteen 2013 mennessä. (Kerkkänen 2009.)18 

Suomessa ilmastonmuutoksen seurauksena tulvariskien lisääntymisellä onkin arvioitu olevan suuri 

merkitys lähivuosikymmenien aikana tehtävien maankäytön ja kaavoituksen ratkaisujen kannalta: 

Valtioneuvoston päätöksessä (VNp 13.11.2008) on todettu, että alueidenkäytön suunnittelussa on 

varauduttava lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin sekä osoitettava yhdyskuntien 

toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille korvaavat alueidenkäyttöratkaisut (VN 2008). 

Rakennettaessa uutta voidaankin rakennukset sijoittaa tulvariskien ulottumattomiin, mutta vanhan 

rakennuskannan osalta on mietittävä, millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan ja toisaalta millaisia 

suojautumiskeinoja voidaan käyttää. (Tynkkynen 2009.) 

”[S]ehän [tulvariskien kartoitus] on ELY:n sisällä laaja yhteistyökysymys. Tietysti kaikkien 
muidenkin viranomaisten ja kuntien kanssa, mutta [se]on osoitus tämmöisestä aika nopea-
stikin realisoituneesta uudesta asiasta. Että onhan sitä nyt ennenkin seurattu vedenpinnan 
korkeuden vaihteluja, mutta ei nyt, […] sanotaanko tämmöisessä yhdyskuntien tai infran 
tulvariskimielessä ole kovinkaan kauaa puhuttu tai tämmöisistä kaupunkitulvista tai muista 
niin, sehän on ihan tämmöistä viime vuosien, ihan uusia sanojakin tullut suomalaiseen kie-
lenkäyttöön.” (H6)  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja eritasoisten kaavojen lisäksi ympäristön suunnitte-

lun sääntely ulottuu myös rakentamisen ohjaamiseen. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 

julkaistaan maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) täydentäviä ja rakentamista koskevia teknisiä 

ja yleisiä määräyksiä ja ohjeita. Ohjeet ja määräykset liittyvät muun muassa rakenteiden lujuuteen 

ja energiatalouteen. Rakentamismääräyksiä käyttävät muun muassa rakennushankkeiden suunnitte-

lijat, rakennusvalvontaviranomaiset, rakennuttajat ja urakoitsijat. Kunnat voivat ohjata rakentamista 

rakennusjärjestyksen avulla. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 242–243.) Toistaiseksi sopeutumis-

tavoitteita ei ole sisällytetty rakennusmääräyksiin, mutta asiaa mietitään parhaillaan. 

 

                                                   
18Lisäksi tulvariskialueille tulee valmistella tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2015 mennessä. Tulvasuojelun 
tasot ja tulvariskien hallinnan keinot ovat kuitenkin jäsenmaiden päätettävissä. (Kerkkänen 2009) 
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”Se on aika vähäistä tällä hetkellä ainakin, että esimerkiksi rakennusliikkeiltä vaadittaisiin, 
että ne huomioisivat ilmastonmuutoksen jotenkin. […] Tämmöisiä puhutaan koko ajan yhä 
enemmän, eli esimerkiksi [rakennus]hankkeisiin voisi jo tarjouspyyntöihin velvoittaa, että 
siellä täytyy huomioida erinäisiä ilmastonmuutoksen seikkoja, […] että se ei vaan vielä ole 
saanut tulta alleen oikein tarpeeksi, että oikeasti tapahtuisi näin, mutta sitä mahdollisesti tu-
lee kyllä siis lähivuosina enemmän mukaan.” (H3) 

 

6.3.2 Ilmastovaikutusten ennakointi osaksi yhdyskuntasuunnittelun käytäntöjä  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan nykyisellään myös kaavojen ympäristövaikutusten arvi-

ointia (MRL 1999, 9 §). Kaavojen ympäristövaikutuksien arviointi erotetaan hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista, jota säädetään erillisellä YVA-lailla (1994/468)19. Hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnissa tulokset kirjataan päätöksenteon pohjaksi, kun taas kaavojen 

ympäristövaikutusten arvioinnissa arviointi etenee kaavoituksen tahdissa vaikuttaen suunnittelurat-

kaisuihin. Kaavojen ja muiden julkisten suunnitelmien arvioinnissa selvitetään tarkasteltavien 

vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, joihin kuuluvat myös sosiaaliset, kulttuuriset ja yhdyskuntata-

loudelliset vaikutukset.  

”Sitten kyllä kannattaa muistaa se, että […] jos hanke, kaava on edellyttänyt tai on osa jo-
tain tämmöistä yvattua hanketta, niin sitten sen kaavan pitää olla sen yva-prosessin, yva-
selostuksen ja yhteysviranomaisen lausunnon mukainen. Siten ne ketjuuntuu, ihan sinne to-
teutukseen asti, vaikka oltaisiinkin alun perin mietitty aika yleispiirteisellä tasolla jotakin 
hanketta. […] Se löytyy vielä se yleispiirteinen asia ehkä sieltä ihan yksittäisestä lupapää-
töksestäkin, että se täytyy se ketju pelata loppuun asti. […] Aika harva hahmottaa 
ympäristölainsäädännön tällä tavalla, että kuitenkin ne linkittyvät toisiinsa.” (H6)  

YVA-lain (1994/468) adaptoimista suomalaiseen lainsäädäntöön 1990-luvulla voidaan pitää yhtenä 

merkittävimmistä muutoksista ympäristönsuojelun ja yhdyskuntasuunnittelun rajapinnalla. Menette-

ly kehitettiin jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa, mutta Suomessa YVA-laki hyväksyttiin vasta 1994 

EU-jäsenyyden myötä (Haila ym. 2009, 169). YVA-menettelyn tavoitteena on tunnistaa ja auttaa 

arvioimaan yksittäisten hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia 

ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin (Ympäristöhallinto 2010). Ympä-

ristövaikutusten arvioinnilla pyritäänkin siten varmistamaan, että mahdolliset ympäristövaikutukset 

selvitetään ja arvioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.   

                                                   
19 Kaavojen ja suunnitelmien ympäristövaikutuksia on arvioitu jo aiemmin YVA-lain mukaisesti, mutta vuonna 2004 
hyväksytty SOVA-direktiivi (2001/42/EY) suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen adap-
tointi kansalliseen lainsäädäntöön (SOVA-laki 2005/200) vahvisti arvioinnin tarvetta ja merkitystä.   
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Ilmastonmuutoksella ei ole ollut kovinkaan suurta roolia YVA-hankkeissa. Ilmastonmuutoksen 

hillintä on ollut tärkeä asia pääasiassa suurissa energiaa vaativissa projekteissa, kuten voimaloissa 

tai liikenneinfrastruktuurissa. Monissa tapauksissa vaikutusarviointiprosessin tulokset ovat myös 

riippuneet siitä, kuinka ne on kohdennettu. Esimerkiksi Tanskassa ja Suomessa on tehty tutkimuk-

sia, joissa on argumentoitu, että uusi infrastruktuuri (tie, silta tms.) voisi vähentää 

hiilidioksidipäästöjä, koska se edistää liikenteen sujuvuutta, eikä toisaalta lisää liikenteen määriä 

sujuvuuden lisääntymisestä huolimatta. (Mickwitz ym. 2009, 53.) Saaristokatua on useissa doku-

menteissa perusteltu juuri sillä, että se eheyttää kaupunkirakennetta ja mahdollistaa nopean 

yhteyden uusista eteläisistä kaupunginosista Kuopion keskustaan. 

”[T]uo Saaristokatu on nimenomaan tällaisen ajattelun kiteytymä. Että sillä saadaan kai-
kista suurimmat seurannaisvaikutukset, mutta sitten se, että miten se yksityiskohtaisesti 
toteutuu tai ei, se ei ole enää kaavoituksen asia, vaan se on ihmisten valintoja siinä, että va-
litsevatko ne.” (H2)  

”Että kai se yleisin tapa ajatella on just sitä, että vähennetään liikenteestä johtuvia päästöjä 
ohjaamalla, tukemalla jotenkin joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä, vähentämällä tarvet-
ta yksityisautoiluun, viemällä palveluja lähelle.”(H4) 

Suomessa kansallisten ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi on lisääntynyt vuoden 1999 jäl-

keen, kun vaikutusten laajempaa selvitystä vaadittiin kansallisen metsäohjelman laatimisen 

yhteydessä. Käytännössä arviointikäytännöt sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten merkitys arvioin-

nissa ovat kuitenkin vaihdelleet.  (Mickwitz ym. 2009, 53.) Tätä ajatusta tukee myös haastateltavien 

näkemys Saaristokaupungin yleiskaavalle tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista. 

”[K]yllä se sillä tavalla aika varhaisessa vaiheessa tuli se [ilmastonmuutos]näkökulma esil-
le. Ja siinä YVA:ssahan se sitten oli sillä tavalla konkreettisena, että tuo tekninen toimi otti 
sen siihen jotenkin tarkastelunäkökulmaksi, olkoonkin, että se ei nyt ehkä ihan ollut sitä ta-
soa mitä nyt kenties olisi ehkä toivonut, mutta olihan se kuitenkin jollain lailla siellä 
mukana.” (H1)  

Sairinen (2000) korostaa ympäristövaikutusten arvioinnin roolia toimijoiden välisten suhteiden 

muuttajana. Ensinnäkin YVA edistää ympäristöasiantuntijuuden syntymistä sitoen poliittiset toimi-

jat päätöksentekoon. Toisaalta se muuttaa eri toimijoiden suhteita luomalla uudet säännöt 

asianomaisten vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Näin ollen YVA-prosessilla on myös taipumus 

”normalisoida” ympäristöulottuvuus ja ympäristöasiantuntijuus osaksi suunnittelujärjestelmää. (Sai-

rinen 2000, 157.) Mickwitz ym. (2009) esittävät, että jotta ympäristövaikutusten arvioinnilla olisi 

merkitystä ilmastopolitiikan integroinnille, edellyttäisi se sekä suorien että epäsuorien linkkien 
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huomioimista hankkeiden, strategioiden, säädösten ja ilmastonmuutoksen välillä. Kyky arvioida 

prosessia kokonaisvaltaisesti riippuu kuitenkin myös luotettavan ja kokonaisvaltaisen tiedon saata-

vuudesta sekä arviointi- ja toimeenpanotyövälineiden kehityksestä. (Mickwitz ym. 2009, 52–53.)  

Prosessien sujuvuus ja vakiintuminen osaksi suunnittelua mahdollistaa aina tapauskohtaisen tarkas-

telun. Paikallisten olosuhteiden ja ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten huomioimista 

voidaankin pitää edellytyksenä ilmastonmuutokseen sopeutumistarpeiden tarkastelun kannalta. Li-

säksi ympäristövaikutusten arvioinnissa on mahdollista parhaimmillaan yhdistää yhteisön 

historiallinen tieto (ks. esim. Langlais ym. 2008.) sitouttamalla paikalliset toimijat vaikutusten arvi-

ointiprosessiin. Tätä voidaankin pitää yhtenä sopeutumisen ohjauksen paikallisten tarpeiden 

huomioimisen lähtökohtana. Esimerkiksi Hukkinen (2001) muistuttaa, että ympäristöongelmat ovat 

historiallisesti syntyneet ihmisyhteisöjen pitkäaikaisesta sitoutumisesta paikalliseen elinympäris-

töönsä, mutta ongelmiin on myös löydetty paikalliset ratkaisut. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta paikallisten ratkaisujen merkitys edelleen korostuu, kun olosuhteet ja toimijat vaihtelevat 

paikallisesti. 

”[S]iinähän jäi tiettyjä asioita sen YVA:n jälkeen, että ne pitää ratkaista kaavoituksessa, ja 
eihän kaavoituksessakaan ratkaista ihan kaikkea loppuun asti, että jäi semmoisia ympäris-
tön kannalta kiinnostavia tai sanotaanko kriittisiä kysymyksiä sitten ratkaistavaksi ihan 
katusuunnittelussa. Jäi yksityiskohdissaan kaikki tämmöiset silta-aukkojen koot ja rakenta-
misen korkeus ja melunsuojaukseen liittyvät kysymykset, että kyllä niitä sitten seurattiin 
vielä ihan loppuun asti, että siinä oli se YVA-vaihe, oli se yleiskaavavaihe, oli asemakaavat, 
joita tehtiin useammassa osassa ja sitten oli se katusuunnittelu.” (H6)  

Yhtenä YVA-menettelyn tavoitteena onkin juuri kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämi-

nen. Vielä selvemmin tämä tavoite on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 132/1999, 8. 

luku), jonka mukaan osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua sekä kaavan valmisteluun että sen 

vaikutusten arviointiin. Osallisilla käsitetään muun muassa maanomistajat ja alueen asukkaat sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Vaikutusmahdollisuuksiksi puoles-

taan nähdään tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, tapaamiset suunnittelijan kanssa, 

suunnittelijaverstaat, kaavanäyttelyt ja mielipidekyselyt. (Hukkinen 2001, 66.) Haastatteluissa ko-

rostuikin maankäyttö- ja rakennuslain hengessä tapahtuva asukkaiden ja suunnittelijoiden välinen 

vilkas vuorovaikutus kaavoitusprosessin aikana. 

Asetelma, jossa hallinnon eri tasot, kansalaiset ja järjestöt toimivat vuorovaikutuksessa ei ole kui-

tenkaan tähän mennessä toteutunut kovinkaan helposti. Maankäytön suunnittelu on perinteisesti 
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ollut Suomessa hyvin ”ylhäältä päin” johdettua. Toisaalta kaavoitusta pidettiin pitkään sellaisena 

rationaalisena toimintana, jolla luodaan yhteiskunnan perusrakenteita, kuten katuja ja vesijohtoja, 

eikä niiden toteutus vaadi erityisiä perusteluja tai arviointeja. Suunnittelijoiden ammattitaitoa kun-

nioitettiin ja korostettiin yhdyskuntarakenteen ylläpitämisessä. Eri intressien vertailu ja 

suunnitelmien arvioinnin tarve ovatkin korostuneet vasta myöhemmin. (Virtanen 2006, 5.) Toisaalta 

pelkkä asianosaisten osallistumisoikeuden mahdollistaminen ei sinällään välttämättä kuitenkaan 

lisää osallistumista tai paranna elinympäristön suunnittelun laatua. Hukkisen (2001) mukaan osallis-

tumisen periaate voi jopa etäännyttää ihmisiä luonnosta, sillä sekä maankäyttö- ja rakennuslaki että 

YVA-laki pitävät loppujen lopuksi suunnittelun ja toteutuksen tiukasti ”suunnittelija- ja päättäjäelii-

tin” käsissä, kun käytännössä osallistuminen rajoittuu lähinnä suunnitelmien kommentointiin, ei 

niiden valmisteluun tai toteutukseen. (Hukkinen 2001, 66.) 

Perinteinen oikeudellis-hallinnollinen ohjaus on sopeutumisen osalta muutostilassa. Hallinnollisen 

ohjauksen ongelmana voidaan pitää jäykkyyttä ja kykenemättömyyttä vastata dynaamisesti ympä-

ristön ja yhteiskunnan muutokseen sekä paikallisten olosuhteiden tarpeisiin. Seuraavassa luvussa 

tarkastellaan lainsäädännölle vaihtoehtoisia ohjauskeinoja.  

6.3.3 Informaatio- ja taloudellinen ohjaus sopeutumisen edistäjinä 
 
Hallinnollis-oikeudellisen ohjauksen lisäksi ympäristövaikutusten ehkäisyä on perinteisesti edistetty 

myös informaatio-ohjauksella. Julkinen hallinto voi käyttää informaatio-ohjausta keventääkseen 

omaa työtään ja edistääkseen poliittisia päämääriä. Myös esimerkiksi kansalaisjärjestöillä on suuri 

rooli ympäristötiedon levittäjinä ja valistajina. Sairisen (2000, 37) mallin mukaan informaatio-

ohjaus voi edistää tiedon ja arvojen siirtämistä sekä kommunikaation lisääntymistä samalla kun 

toimijat kehittyvät ja oppivat. Informaatio-ohjauksen mielekkyys syntyykin sen ”pehmeydestä” 

verrattuna muihin ohjauskeinoihin. Valistamalla ja kouluttamalla toimijoita voidaan muuttaa asen-

teita sekä edistää olemassa olevien hallinnollis-oikeudellisten tavoitteiden toteutumista, sillä lain 

mukaan toimijoilla itsellään on velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Erilai-

set tiedontuottamismenetelmät (esim. tietokannat) helpottavat toimijoiden tiedonhankintaa ja 

vähentävät viranomaisjohtoisuutta. (Hollo 2009, 94; Jokinen 2001, 88.) 
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Haastatteluissa nousi kuitenkin esille perinteisen informaatio-ohjauksen aseman muuttuminen, kun 

myös julkinen sektori kohtaa markkina- ja tehostamispaineet yhteiskunnan ja julkisen sektorin roo-

lin muuttuessa. Yksi haastateltavista selvitti kunnan muuttunutta roolia seuraavasti: 

”[M]e elämme markkinataloudessa, jossa ihmisille myydään epäterveitä elämäntapoja te-
hokkaasti joka arkipäivä, ja ikään kun tätä ilmastoa tuhoavia käytännön ratkaisuja 
jatkuvasti ja maailman isoimmat yhtiöt palkkaa maailman fiksuimmat psykologit tekemään 
mainoskampanjoita, että ne toimivat ja ovat tehokkaita. Niin miten me julkisella sektorilla 
toimitaan: Okei, meidän perinteinen tapa on se, että me jaetaan informaatiota, yritetään 
vaikuttaa sillä ihmisiin, että huolestukaa nyt siitä terveydestänne, että teille käy huonosti tai 
huolestukaa nyt siitä ilmastosta tai meille käy huonosti. Mutta jostakin syystä se ei vaikuta, 
koska ihminen ei ole pelkästään järkiolento, vaan me toimimme, niin kun markkinataloudes-
sa on ymmärretty se, niin tunteen pohjalta. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi opetella 
markkinoimaan näitä terveitä kestävän kehityksen elämäntapavalintoja ihmisille. Ja se on 
julkisen sektorin ongelma, että me ei osata markkinoida niille.” (H4) 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta informaatio-ohjauksen tarpeen voidaan kuitenkin katsoa 

olevan suuri, sillä niin kansalliset kuin paikallisetkin käytännöt ja toimintamuodot etsivät vielä 

muotoaan. Kansainvälisesti toteutettuja käytäntöjä on usein vaikeaa soveltaa Suomen olosuhteisiin, 

johtuen pohjoisesta ilmastosta. Alueellisten ja paikallisten olosuhteiden ymmärtäminen ja tuntemus 

auttavat tunnistamaan haavoittuvuuksia ilmaston vaihtelulle ja ilmastonmuutokselle. Toisaalta so-

peutumisen osalta ollaan tilanteessa, jossa lähiajan ilmasto-olosuhteiden muutoksista alkaa syntyä 

yleisesti hyväksytty kuva, jonka perusteella sopeutumistoimia voidaan ryhtyä suunnittelemaan 

myös käytännön tasolla. (Mäntysalo & Roininen 2009, 36.) Hyvä esimerkki julkisen sektorin tuot-

tamasta perinteisestä informaatio-ohjauksesta on taajamatulviin liittyvä hulevesiopas, jota laaditaan 

parhaillaan julkisen sektorin eri toimijoiden yhteistyönä.  

Sopeutumisen ohjauksen kannalta merkittävää on myös sopeutumistoimenpiteiden kustannusten 

muodostuminen ja jakautuminen. Yleisesti ottaen on tunnustettua, että ilmastonmuutoksen vaiku-

tusten ja siten sopeutumistoimenpiteiden toteutuksen kustannuksiin liittyy paljon epävarmuuksia. 

Suomessa alustavat arviot ilmastonmuutoksen kokonaistaloudellisista vaikutuksista ovat lievästi 

positiivisia tällä vuosisadalla, mutta pidemmällä aikavälillä haitat kuitenkin ylittävät selvästi hyö-

dyt. Paikallisesti vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella suuresti. Myös sään ääri-ilmiöiden 

vaikutukset ja kansainvälisten markkinoiden välilliset vaikutukset muuttavat kokoistaloudellisia 

kustannuksia. (Carter & Kankaanpää 2007.) 
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Siten oikeudellisten ja tiedollisten keinojen lisäksi myös taloudellisella ohjauksella voidaan pyrkiä 

ilmastonmuutoksen huomioimisen lisäämiseen. Pelkistetysti sanoen taloudellisen ohjauksen kei-

noilla voidaan pyrkiä sovittamaan yhteen hallinnolliset määräykset ja markkinoiden toiminta. 

Perinteisesti taloudellisia keinoja – sanktioita, kannustimia ja kaupankäyntimekanismeja – hyödyn-

täen on ollut tavoitteena tehdä ympäristön pilaantumisen torjumisesta taloudellisesti kannattavaa. 

Määttä ja Pulliainen (2003) korostavat hallinnollisen sääntelyn ja taloudellisen ohjauksen riippu-

vuutta toisistaan. Hallinnollisilla määräyksillä korostetaan toimien niin ympäristöllistä kuin 

taloudellistakin tehokkuutta, kun taas taloudellisilla instrumenteilla, kuten ympäristöveroilla ja -

maksuilla, mahdollistetaan hallinnollisten määräysten toteutuminen tehokkaasti. Siten valtio vastaa 

lainsäädännöstä ja säädöksistä, mutta tärkein vaikutusväline on raha (Jokinen 2001, 87).  

Ympäristötaloudelliset instrumentit näkyvät myös valtioiden ja kuntien vuosittaisissa talousarviois-

sa. Talousarviossa määritellään hallinnon sektoreiden resurssit suunnitella, integroida ja 

toimeenpanna ilmastopolitiikkaa. Talousarvion tulopuolella näkyvät verot ja maksut, ja vastaavasti 

kulupuolella tukiaiset, jotka on suunniteltu edistämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää 

(esim. uusiutuvien energiamuotojen tuet). (Mickwitz ym. 2009, 55.) Jokinen (2001) kuitenkin muis-

tuttaa, että taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset ovat varsin epävarmoja. Esimerkiksi 

ympäristöveron kohteena on kyllä ympäristölle haitallinen toiminta tai tuote, mutta jos verotuloa ei 

ole kohdennettu mihinkään ympäristöpoliittiseen tai ympäristönsuojeluun tähtäävään kohteeseen, ei 

tulolla itsessään ole ilmasto- tai ympäristömyönteisiä vaikutuksia. (Jokinen 2001, 87.)  

Toisaalta myös siitä, että ei tehdä mitään, aiheutuu kustannuksia pitkällä aikavälillä. Usein ilmasto-

tiedon epävarmuus ja siten epävarmuus kustannusten suuruudesta koetaan esteenä sopeutumisen 

suunnittelulle. Kuitenkin usein esitetty toteamus on, että mitä aikaisemmin ilmastonmuutos huomi-

oidaan päätöksenteossa, sitä helpompaa ja edullisempaa varautumisen suunnittelu on. (Langlais ym. 

2008.) Sopeutumisen kustannuksien muodostumista voidaan verrata esimerkiksi suhteessa hillin-

nästä aiheutuviin kustannuksiin. Haanpää ym. (2009) perustelevat sopeutumistoimien 

kannattavuutta ensinnäkin sillä, että sopeutumistoimien takaisinmaksuaika on hillintätoimia lyhy-

empi. Toiseksi sopeutumisella vastataan usein ongelmiin, jotka jo nykyään saattavat aiheuttaa 

paikallisesti suuria kustannuksia, kuten tulvasuojelu. Kolmanneksi sopeutumistoimien hyödyt koh-

dentuvat paikallisesti paikallisiin ongelmiin, kun taas hillintätoimet vaikuttavat aina globaalisti. 

(Haanpää ym. 2009.) Useissa lähteissä korostetaankin strategisen suunnittelun ja resurssien allo-
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koinnin merkitystä ennakoivalle sopeutumiselle (esim. Carter & Kankaanpää 2007). Yhdyskunta-

suunnittelussa ilmastotietoisella ennakoivalla suunnittelulla voidaan parhaimmillaan madaltaa 

energiankulutusta, helpottaa kiinteistönhoitoa ja vähentää korjaustarvetta, alentaen siten myös asu-

mis- ja liikkumiskustannuksia (Wahlgren ym. 2008). Myös haastatteluissa nousi esiin hyvän 

suunnittelun merkitys ilmastonmuutoksen torjunnan ja varautumisen näkökulmasta. 

”Tämä [Saaristokatu] toteuttaa ilmastotavoitteita, koska siinä pystytään välttämään, siis 
parhaimmillamme me on vältetty kaikki ne virheet, jotka voi tulla kyseeseen. Siis normaalis-
sa rakentamisessa, jotka joka virhe maksaa, siis aiheuttaa ilmastopäästöjä. […] Hyväkään 
talosuunnittelu, hyväkään asemakaavasuunnittelu ei paljon pelasta jos se on väärässä pai-
kassa, ja väärän tyyppistä ja taas toisinpäin, jos se on oikeassa paikassa oikean tyyppistä 
niin se kestää pahojakin virheitä ja vielä ei pääse tapahtumaan kovin suurta eroa sinne il-
mastonäkökulmasta.” (H2)  

Yhdyskuntasuunnittelun taloudelliset haasteet voivat liittyä myös institutionalisoituneisiin käytän-

töihin. Suomessa esimerkiksi rantarakentamisella on pitkät perinteet. Nykyisin käsitykset riskeistä 

ja niiden hallinnasta ovat muuttuneet ja rakentaminen suuntautuu entistä enemmän myös alueille, 

joille ei ennen ole rakennettu niiden luonnonolojen vuoksi. Ilmiö on globaali, mutta näkyy myös 

Suomessa. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta esimerkiksi rakennuskorkeuden nosta-

minen tai rakentamisen rajoittaminen rantavyöhykkeillä voisi pitkällä aikavälillä olla kannattavaa. 

Maankäyttöön suuntautuvat taloudelliset paineet lisäävät kuitenkin riskinottoa.  

6.3.4 Vapaaehtoisuuteen perustuvat uudet ohjauskeinot 
 
Perinteiset ohjauskeinot (hallinnollinen sääntely, informaatio- ja taloudellinen ohjaus) ovat edelleen 

relevantti tapa toteuttaa ympäristöohjausta, sillä niiden vaikutukset ovat yleensä hyvin ymmärrettyjä 

ja suosittuja. Niiden rinnalle on kuitenkin alkanut syntyä uudenlaisia, useimmiten vapaaehtoisuu-

teen perustuvia ohjauskeinoja, joiden etuna etenkin pakolliseen sääntelyyn verrattuna voidaankin 

pitää sitä, että ne tarjoavat kannustimen parantaa suoritusta vielä senkin jälkeen, kun lainsäädännön 

vaatima taso on kerran saavutettu (Connelly & Smith 2003, 178).  

Kuntien ja yritysten vapaaehtoisia ympäristösitoumuksia, kuten esimerkiksi sopeutumisstrategioita 

ja tavoitteita, voidaan pitää esimerkkinä itseohjauksesta. Itseohjauksessa yritykset tai muut toimijat 

tekevät sitoumuksia, laativat ympäristöohjelmia tai noudattavat ympäristösertifikaattien vaatimuk-

sia vapaaehtoisesti. Sairisen (2000) tutkimuksen perusteella vapaaehtoisten sitoumusten käyttö on 

aiemmin pääasiassa perustunut tilapäisiin käytäntöihin tai yksittäisiin tapauksiin, ei niinkään suun-
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niteltuihin strategisiin päätöksiin ministeriötasolla. (Sairinen 2000, 22; 214.) Tilanne on kuitenkin 

alkanut muuttua 2000-luvun aikana, kun ilmastonäkökulmaa on integroitu osaksi yhä useamman 

toimialan strategisia linjauksia.  

Eräänlaisena itseohjauksena voidaan pitää myös kuopiolaisten yritysten ilmastotavoitteita ja toi-

menpidelistauksia osana Kuopion aiempaa ilmastostrategiaa ja myös uutta ilmastopoliittista 

ohjelmaa. Juhola ym. (2010) ovatkin kiinnittäneet huomiota suomalaiseen kansallisen tason ohjaus-

toimien puutteeseen, josta johtuen Suomessa alueellisen ja paikallisen tason toimijat ovat 

sitoutuneet sopeutumiseen vapaaehtoisin keinoin. Ongelmana kuitenkin on, että sopeutuminen on 

siten usein projektiluonteista tai ulkoiseen rahoitukseen perustuvaa. Tämä voi johtaa tilanteeseen 

jossa alueen sopeutumiskyvyllä itsessään on merkittävä rooli siihen, kuinka laajasti alueella sitou-

dutaan sopeutumiseen. Vahvemmalla vertikaalisella ohjauksella (esimerkiksi resurssien 

allokoimisella) voitaisiin sopeutumista edistää myös alueilla, joiden oma sopeutumiskyky (esim. 

resurssit, tietämys tai taidot) ei riitä. (Juhola ym. 2010.) 

Tällä hetkellä suurin osa kustannuksista kohdistuu edelleen kuitenkin käytännössä julkiselle sekto-

rille. OECD:n raportissa sopeutumisen taloudellisista kustannuksista (Agrawala & Fankhauser 

2008) todetaankin, että julkisen sektorin tulisi löytää uudenlaisia tapoja sopeutumiskustannusten 

kattamiseksi. Tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että kysymys vastuiden jakautumisesta on usein 

epäselvä. Esimerkiksi tulvasuojelua ei ole Suomessa varsinaisesti säädetty valtion eikä kuntien vas-

tuulle, vaan vastuu omaisuudesta on siirretty kiinteistönomistajille. Nykyisellään valtio ainoastaan 

tukee tulvasuojelutoimenpiteitä ja valtion aluehallinto (ELY-keskukset) vastaavat vesivarojen käy-

töstä ja hoidosta sekä tulvariskien hallinnasta20. Kuntaliiton edustajana Haiko (2010) onkin esittänyt 

perustellusti huolensa, että sopeutumisen kustannukset jäävät pitkälti kuntien maksettavaksi, jollei 

varautumis- ja korvausvastuita saada selkiytettyä. Yhdyskuntasuunnittelun osalta julkiset sopeutu-

miskustannukset muodostuvat pitkälti infrastruktuurin vahvistamisesta, korjaamisesta tai 

suojaamisesta (esim. tulvasuojelurakenteista, teiden korottamisesta tai tulvavaurioiden korjaamises-

ta), joista suurin osa on kuntien vastuulla. Ääri-ilmiöiden seurausten kannalta merkittävää on myös 

                                                   
20 Valmisteilla olevassa laissa tulvariskien hallinnasta laajentunee ELY-keskusten toimenkuva myös tulvasuojeluun ja 
tulvariskien hallintaa parantavien toimenpiteiden edistämiseen. Tällä hetkellä valtio tukee tulvasuojelutoimenpiteitä 
maaseutuelinkeinoista annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla. Kunnille kuuluu ainoastaan pelastustoimi. (Haiko 
2010.) 
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julkisen sektorin vastuu yhteiskunnallisten valmiusjärjestelmien ylläpitämisestä ja kehittämisestä.  

(Agrawala & Fankhauser 2008.) 

Agrawala ja Fankhauser (2008) ehdottavat yhtenä ratkaisuna sopeutumiskustannusten kattamiseksi 

erilaisia julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka voisivat edistää toimeenpanoa, tehokkuutta ja 

nopeuttaa investointeja. Tällainen yhteisohjaus tai refleksiivinen sääntely (vrt. Karppi & Rantalahti 

2009), jossa julkinen hallinto ja yritykset toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa, perustuu toimi-

joiden keskinäiseen neuvotteluun tai suostutteluun. Refleksiivisyys perustuu osapuolten 

molemminpuoliseen ymmärrykseen kommunikaation tärkeydestä pyrittäessä ymmärtämään moni-

mutkaista toimintaympäristöä ja luomaan siihen sopivia toimintamalleja (Karppi & Rantalahti 2009, 

37). Yhteisohjaus koostuu esimerkiksi vapaaehtoisista sitoumuksista, ympäristömerkeistä, ympäris-

töauditoinneista ja konfliktinratkaisumalleista, joissa sovitaan tiettyjen ympäristövaatimusten 

täyttämisestä, tavoitteena siirtää rutiiniseurantaa valtiolta toiminnanharjoittajia edustaville organi-

saatioille (Hollo 2009, 490).  

Yhteisohjaus mahdollistaa useiden erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, asukkaiden ja järjestöjen, 

sitomisen ja sitoutumisen hallintaan. Ongelmana kuitenkin käytännössä on, että neuvottelut rajoit-

tuvat julkisen hallinnon osalta usein eri toimijaryhmien kanssa erikseen käytäviksi neuvotteluiksi tai 

vain heidän kuulemisekseen. Aitoon vuorovaikutukseen pääseminen esimerkiksi kaavoitusproses-

sissa edellyttää kuitenkin voimakasta tahtoa sitoutua prosessiin niin suunnittelijoiden kuin 

muidenkin osallisten taholta. (Vrt. Connelly & Smith 2003, 176.)  Parhaimmillaan yhteisohjaus ja 

erilaiset vapaaehtoiset kumppanuudet maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa kuitenkin tehos-

tavat prosesseja ja lisäävät toimijoiden vuorovaikutusta, jolloin voidaan saavuttaa säästöä 

kustannuksissa, vähentää konflikteja ja tuottaa hyvää elinympäristöä. Saaristokaupungissa Keilan-

kanavan alueen kaavoitusta tehtiin teknisen toimen, rakennusyhtiöiden ja konsulttien yhteistyönä. 

Alueen kaavoituksessa kaupungin tekninen virasto toimi aloitteentekijänä, mutta käytännössä ra-

kennusyhtiöt kantoivat kuitenkin riskin hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta.  

 
”Mentiin tämän kartan kanssa sitten rakennusliikkeisiin ja pyydettiin heitä kommentoimaan. 
Tällaista me suunnitellaan, niin saatteko te laadukkaita tuotteita, taloja aikaan, onko tämä 
kaava semmoinen, että tämä mahdollistaa hyvän tuotannon, laadukkaan tuotannon? […] 
Me siis mentiin kysymään heiltä.” (H5) 
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”Sitten taas tässä itse Keilankanavassa oli yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa jo samalla 
kun sitä kanavaa suunniteltiin, siltaa suunniteltiin. […] Että samaan aikaan kun meillä oli 
konsultit suunnittelemassa siltaa ja kanavaa, niin sitten oli […] konsultti suunnittelemassa 
näitä taloja, jolloin näiden pysäköinnit ovat esimerkiksi täällä tämän siltarakenteiden alla 
kahdessa kerroksessa. Eli tämä oli tämmöinen hyvin tiivis partnerisuhde tässä yhden tosi 
keskeisen elementin kohdalla.” (H2) 

Keilankannan alueen suunnittelu on muodostanut yhden osahankkeen Saaristokaupungin suunnitte-

lussa. Sen ympärille muodostunut toimijaverkosto eroaakin jonkin verran sekä toimintamuodoltaan 

että itse toimijoiltaan koko Saaristokaupungin suunnittelussa mukana olleesta toimijaverkostosta. 

Siten Kuopion kaupungin teknisen viraston voidaan katsoa pyrkineen kohti verkostoitunutta toimi-

juutta sen etsiessä yhteistyökumppaneita rakennusalan yrityksistä. (Vrt. Mustakangas ym. 2003.) 

Erilaiset kumppanuusmallit ovatkin yleistyneet yhdyskuntasuunnittelussa, sillä ne mahdollistavat 

suunnittelun eri osapuolten välisen kommunikoinnin ja siten parhaimmillaan oppimisprosessin, 

jossa toimijat pyrkivät yhdessä kohti asetettua tavoitetta. Esimerkiksi Keilankannan alueen suunnit-

telussa edellä mainitunlainen kumppanuusmalli mahdollisti alueen kokonaisvaltaisen suunnittelun, 

kun kaavoitus ja rakentajat toivat omat osansa suunnitteluun alusta asti.   

  

Päätelmät 
Tässä luvussa sopeutumisen hallinnan vaikutuskeinot jaettiin yhtäältä sopeutumispolitiik-
kaan, jolla ymmärretään monella eri tasolla käytyjen politiikkaneuvottelujen pohjalta luodut 
strategiat ja tavoitteet, sekä toisaalta niihin ohjauskeinoihin, joilla politiikan toimeenpanoa 
pyritään edistämään. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää siten poliittista ohjausta 
ja sääntelyä, kuten muutkin yhteiskunnalliset ongelmat.  

Yleistäen voidaan sanoa, että ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinta on vasta alkuvai-
heessa. Tilanne on kuitenkin parhaillaan muuttumassa, kun uusia sopeutumista ohjaavia 
vaikutuskeinoja ollaan ottamassa käyttöön. Toistaiseksi eniten huomiota on kiinnitetty tulva-
riskien ennakointiin. Kuopion kaltaisessa sisämaakaupungissa tulvariskien uhka ei 
kuitenkaan konkretisoidu samalla tavalla kuin rannikkoseuduilla tai jokien tulva-alueilla, 
jolloin myös sopeutumisen ohjauskeinoilta tulisi edellyttää laaja-alaisemmin paikallisten 
olosuhteiden huomioimista. Normisääntelyn rinnalla yhdyskuntasuunnittelussa ovat yleisty-
neet myös erilaiset paikalliset toimintamallit. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen 
kumppanuudet edistävät yhdyskuntasuunnittelussa rakennuskohteiden kokonaisvaltaisempaa 
suunnittelua ja mahdollistavat siten myös ilmastovaikutusten huomioimisen eri suunnittelu-
vaiheissa. 
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7 KESKUSTELU SOPEUTUMISEN PAIKALLISESTA HALLINNASTA 
 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen paikallista hallintaa on tarkasteltu tutkimuksessa sekä hallinnan 

että sopeutumisen käsitteiden ympärille rakentuvien lukujen avulla. Hallinta koostuu aina toimijois-

ta (kärjistäen hallitsijoista ja hallittavista) sekä ympäröivän yhteiskunnan rakenteista, joiden 

puitteissa kulloinkin käsiteltävää asiaa pyritään hallitsemaan. Toisaalta ilmastonmuutokseen sopeu-

tumisen käsite kytkee yhteen luonnon ja yhteiskunnallisen: Sopeutuminen koostuu siis aina luonnon 

asettamien ehtojen (paikallisten ilmasto-olosuhteiden ja muiden biofyysisten tekijöiden) pohjalta 

tehdyistä yhteiskunnallisista ratkaisuista.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on noussut ”uudelleen” keskusteluun, kun on huomattu, että 

hillintätavoitteista ja -pyrkimyksistä huolimatta yhteiskunta on entistä haavoittuvaisempi ilmaston-

muutoksen vaikutuksille. Yhteiskunnallisen sopeutumiskyvyn parantaminen on muodostunut 

keskeiseksi aiheeksi ilmastotutkimuksessa. Sopeutumisen lähtökohtana on tässä tutkimuksessa ollut 

sopeutumiskyvyn tarkastelu yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Seuraavissa alaluvuissa vede-

tään yhteen ja pohditaan tutkimuksessa esitettyjä näkökulmia ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

hallinnasta.  

 

7.1 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma yhteiskunnalliseen hallin-
taan  
 
Ilmastonmuutoksen hallintaa ei voida tarkastella irrallaan muusta yhteiskunnallisesta kontekstista. 

Yhteiskunnallinen hallinta ja siten myös ympäristöhallinta on muuttunut viime vuosikymmeninä 

radikaalisti, kun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyörakenteet ovat muuttuneet ja 

toimijat verkostoituvat yhä enemmän niin vertikaalisesti yli hallintotasojen kuin horisontaalisesti 

muodostaen yksityisen ja julkisen rajapinnan rikkovia kumppanuuksia. Hallinnan käytännöt vaihte-

levat lisäksi niin maittain, paikkakunnittain kuin politiikka-aloittainkin (esim. Martens 2007, 43). 

Voidaankin siis todeta, että hallintasuhteiden variaatiot ja kompleksisuus ovat muuttaneet koko hal-

linnan kenttää merkittävästi. Näin ollen myös sopeutumisen hallintaan vaikuttavat päätökset 

tapahtuvat monella tasolla ja lukuisten toimijoiden myötävaikutuksella. Paikalliset toimijat ovat 

kuitenkin mukana hallinnassa eri tasoilla verkostojensa välityksellä (ks. Gustavsson ym. 2009, 60). 
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Toimijaverkostoissa yhdistyvät usein horisontaaliset ja vertikaaliset yhteistyö- ja hallintaverkostot. 

Globaalia verkostoyhteiskuntaa kuvailevassa hallintakirjallisuudessa korostetaankin yleisesti eri-

laisten vertikaalisten vuorovaikutus- ja ohjaussuhteiden merkityksen kasvua. Tutkimuksen kannalta 

oleellinen huomio näyttäisi kuitenkin olevan, että huolimatta ylikansallisen päätöksenteon lisään-

tymisen kasvusta, kokivat haastatellut kuntatason toimijat edelleen, että viime kädessä heillä on 

valta ja vastuu paikallisesta asuin- ja elinympäristöstä. 

Haastattelujen perusteella voitiin havaita Saaristokaupunki-hankkeessa eri tavoin mukana olleiden 

toimijoiden suuri määrä ja yhteistyösuhteiden moninaisuus. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

näkökulmasta sen voidaan tulkita tarkoittavan, että myös sopeutumisen hallinnan ohjaus ja toi-

meenpano ovat hajautuneet laajalle joukolle toimijoita. Eri toimijoiden merkitys hankkeen aikana 

on vaihdellut myös ajallisesti, kun haastatellut toimijat erottivat selkeästi toisistaan hankkeen suun-

nitteluvaiheen ja rakennusvaiheen. Kaikessa moninaisuudessaan Saaristokaupungin toimijaverkosto 

koostuu kuitenkin varsin paikallisista toimijoista: kaupungin hallintokunnista, valtion aluehallinnos-

ta, asukkaista ja paikallisista kansalaisjärjestöistä. Maakuntaliiton ja esimerkiksi 

ministeriöohjauksen merkitys on Saaristokaupungin osalta ollut pieni ja kysyttäessä kansainvälisiä 

sidosryhmätahoja, oli osalla haastateltavista vaikeuksia nimetä heitä lainkaan. 

Yhdyskuntasuunnittelussa suunnitteluprosessit ovat pitkiä ja erilaisten intressien yhteensovittami-

nen edellyttää hyvin monitasoisen ja monitoimijaisen kokonaisuuden hallitsemista (ks. Anttonen 

ym. 2008, 129). Toimijoilla on myös tapana perustaa odotuksensa ja toimintansa kokemuksiinsa 

aiemmista prosesseista ja toimintaympäristöstä, usein kyseenalaistamatta juurtuneita rooli- ja toi-

mintamalleja (ks. Martens 2007, 43). Saaristokaupungin tapauksessa keskeisimpiä toimijoita ovat 

olleet kaupungin teknisen toimen johtavat virkahenkilöt. Varsin vakiintunut hallintaverkosto on 

toiminut kehyksessä, jonka yhtäältä lainsäädäntö ja toisaalta kunnan luottamuselimet ovat sille mää-

rittäneet, pyrkien kuitenkin säilyttämään suunnittelijoiden vallan luoda toiminnallaan myös jotain 

uutta (vrt. Torfing 2007).  

Saaristokaupunki-tapauksessa toimijaverkoston tuottamana julkisena arvona voidaan pitää yhdys-

kuntasuunnittelun onnistunutta toteutusta, josta on kaupungin asukkaille iloa vuosikymmeniksi. 

Kuitenkin, kuten haastatteluissa tuli ilmi, on suunnittelua toteutettu monin paikoin suunnittelijoiden 

asiantuntijuutta korostaen, ajoittain vuorovaikutuksen ja avoimuuden kustannuksella. Keskustelua 

Saaristokaupungin rakentamisen mielekkyydestä ja etenkin Saaristokadun maisemallisista arvoista 
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käytiin kuitenkin vilkkaasti myös kaupunkilaisten keskuudessa. Maisemalliset ja luonnonsuojelulli-

set arvot olivatkin suunnittelussa tärkeässä osassa. Niitä ei kuitenkaan koettu vain suunnittelun 

rajoitteiksi, vaan pikemminkin resurssina, jonka varassa ja ehdoilla suunnittelussa edettiin (ks. Pel-

tola 2001b). Saaret ja muut maastonmuodot rakentuivat näin kadun olemassaolon ehdoksi, joita 

ilman katu olisi jäänyt ilman erityisasemaa ja niitä merkityksiä, jotka sille suunnitteluprosessin ai-

kana syntyivät. Saaristokatu on samalla osoitus myös siitä, että ilmastonmuutoksen ja siihen 

sopeutumisen näkökulmasta merkittäviä paikallisia olosuhteita voidaan huomioida suunnittelussa, 

jos näin halutaan tehdä. 

 

7.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen paikallisena kysymyksenä 
 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kytkeytyy myös laajempaan kestävän yhteiskunnan tavoittee-

seen (ks. Sairinen 2000). Toimijaverkostot ja selviytyminen voidaankin kytkeä ympäristön 

haavoittuvuuden vähentämiseen ja paikallisen sopeutumiskyvyn rakentamiseen. Haavoittuvuus on 

havaittu sopeutumistutkimuksessa hyödylliseksi käsitteeksi, sillä tunnistamalla alueen paikallisesta 

luonnonympäristöstä (biofyysiset) ja toisaalta inhimillisestä toiminnasta haavoittuvuutta lisäävät 

tekijät (ks. Peltonen ym. 2005), voidaan myös paremmin toteuttaa alueen sopeutumiskykyä edistä-

viä toimenpiteitä. Paikallisen sopeutumiskyvyn rakentumiseen voidaan puolestaan vaikuttaa 

yhdyskuntasuunnittelulla, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset paikallistuvat ja konkretisoituvat 

yhdyskuntasuunnittelun ratkaisuissa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen muodosta-

vat kuitenkin vain yhden huomioitavan osa-alueen kestävässä suunnittelussa. Sopeutumisen 

näkökulmasta olisikin tärkeää panostaa ennakoivaan sopeutumiseen ja jo havaittujen sään ääri-

ilmiöiden ja muiden ilmastovaikutusten huomioimiseen. 

Ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten ennakointi on edelleen vaikeaa. Tämä ilmastotiedon 

epävarmuus vaikeuttaa myös riskien arvioimista. Pyrittäessä minimoimaan riskejä tavoitellaan sekä 

yhteiskunnallisen haavoittuvuuden vähentämistä että toiminta- ja vastustuskyvyn lisäämistä. Posi-

tiivisen riskin käsitteellä voidaan ylittää negatiivisen riskin luoma uhkakuva, kun pyritään 

keksimään uhkaavien tekijöiden lisäksi myös elvyttäviä tekijöitä (ks. Eräsaari 2002; Sairinen ym. 

2006). Kuopion tapauksessa koko kaupunkialueen suunnittelun pohjaksi on kehitetty kaupunkira-

kenteen kehittymistä ohjaava sormimalli. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaupunkirakenteen sormimalli 
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ovat osa kattavaa Terve Kuopio -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on positiivisten mielikuvien 

avulla edistää terveellisen elinympäristön käyttöönottoa. Hyvä esimerkki toiminnan onnistumisesta 

on Saaristokadun muodostuminen suosituksi ulkoilureitiksi. 

Ilmastonmuutos hallinnan kohteena on kompleksinen ja jatkuvasti muuttuva. Tietoa ilmastonmuu-

toksen vaikutuksista saadaan myös jatkuvasti lisää. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kiistellään 

jatkuvasti, mutta siitä huolimatta se on jo muuttanut ajattelutapoja ja herättänyt vilkasta keskustelua 

niin tieteen, politiikan kuin kansalaisyhteiskunnankin piirissä. Kuitenkaan Suomessa sopeutuminen 

ei ole tutkimuksen perusteella vielä konkretisoitunut paikallisen tason käytäntöihin tai osaksi yh-

dyskuntasuunnittelun prosesseja, vaan haastateltavien mukaan se on pikemminkin vasta 

nousemassa keskusteluun uusien ohjauskeinojen, kuten tulvariskikartoitusten ja valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden myötä. Siten, vaikka sopeutumisen tärkeydestä on puhuttu jo pitkään, 

voidaan Kuopion Saaristokaupunkia koskevan tapauksen perusteella todeta, että ainakin Suomessa 

kunnat edelleen odottavat valtion taholta vahvaa signaalia ja myös konkreettista apua (yhteistyö-

muotoja, resursseja), jotta sopeutumistavoitteet siirtyisivät strategioista käytäntöihin. Tämä voi 

johtua myös siitä, että Suomessa ja etenkin Kuopion kaltaisessa sisämaan kaupungissa ilmaston-

muutoksen vaikutukset eivät ole vielä samalla lailla konkretisoituneet kuin monessa muussa 

Euroopan maassa, joissa ennätystulvat ja helleaallot ovat koetelleet ihmisiä ennätyksellisen kovasti 

viime vuosina. Tästä syystä monissa muissa maissa onkin Suomesta poiketen lähdetty etsimään 

sopeutumisratkaisuja suoraan paikallistasolta. 

Yhdeksi tutkimuksen tulokseksi voidaan nostaa se, että ilmastotiedon epävarmuus vaikuttaa ja vai-

keuttaa hallintapyrkimyksiä monella tasolla. Haastatteluissa ilmastotiedon epävarmuus 

ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista nousikin suurimmaksi paikallisen sopeutumistoimin-

nan esteeksi ja hidasteeksi. Sopeutumisen hallinnan kannalta olennaiseksi kysymykseksi nouseekin 

siten, kuinka hallintaa voidaan toteuttaa ja toimeenpanna sopeutumistavoitteita ilman, että ilmas-

tonmuutoksen tarkkoja alueellisia vaikutuksia voidaan ymmärtää. Hallinnan kompleksisuuteen 

vaikuttaa myös, että ilmastonmuutoksen hallintaa toteutetaan samanaikaisesti usealla eri hallinto-

tasoilla ja niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. 

Epävarmuuden hallintaan voidaan vaikuttaa ohjauksella. Yhdyskuntasuunnittelu on perinteisesti 

toimiala, jossa kunnilla on suuri päätäntävalta omalla alueellaan. Ilmastonmuutoskysymyksissä 

puolestaan kunnat ovat odottaneet päätöksiä valtiotoimijan taholta. Suomen kansallinen ilmasto- ja 
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energiastrategia sekä kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia ovat konkretisoituneet 

heikosti kuntatasolla. Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kuntatoimijat kaipai-

sivat lisää valtion tukea ja ohjausta. Kuntien ilmastopolitiikka onkin Suomessa perustunut tähän asti 

pitkälti vapaaehtoisuuteen valtionohjauksen jäädessä heikommalle. Vasta muutamana viime vuote-

na ilmastonmuutosdiskurssi on alkanut siirtyä myös oikeudellis-hallinnollisiin käytäntöihin, kuten 

osaksi maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Ilmastonmuutostyön vakiintumattomuus näkyy kun-

nissa haastateltavien mukaan ainakin siten, että kunnassa asetetut ilmastopoliittiset tavoitteet ja 

arjen käytännöt eivät välttämättä kohtaa. Tämä johtuu siitä, että tavoitteet on usein asetettu ilman, 

että keinot niiden saavuttamiseksi ovat selvillä tai tavoitteiden ristiriitaisuudesta muiden politiikka-

tavoitteiden kanssa.  

 

7.3 Ohjauskeinot sopeutumisen käytäntöön juurruttajina yhdyskuntasuunnitte-
lussa 
 
Sopeutumisen hallinnan vaikutuskeinot jaettiin tutkimuksessa yhtäältä sopeutumispolitiikkaan, jolla 

ymmärretään monella eri tasolla käytyjen politiikkaneuvottelujen pohjalta luodut strategiat ja ta-

voitteet, sekä toisaalta niihin ohjauskeinoihin, joilla politiikan toimeenpanoa pyritään edistämään. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää siten poliittista ohjausta ja sääntelyä, kuten muutkin 

yhteiskunnalliset ongelmat.  

Sopeutumispolitiikkaa tehdään useilla hallinnon tasoilla samanaikaisesti. Tällöin oleelliseksi kysy-

mykseksi muodostuu näiden eri tasoilla muodostettujen politiikkatavoitteiden keskinäinen suhde. 

Lähtökohdat sopeutumisen poliittiselle ohjaukselle eroavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillin-

nästä selvästi siinä, että vaikka molempien onnistumisen edellytykset syntyvät pitkälti paikallisella 

tasolla tehdyistä toimenpiteistä, niin hillinnän tarpeita mitataan globaalissa mittakaavassa sopeutu-

mistarpeiden noustessa pääosin paikallisista kokemuksista. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

hallinnasta onkin olemassa varsin vähän kansainvälisiä sitoumuksia, vaikka sopeutuminen on nous-

sut viime vuosina kansainvälisesti yhä keskustellummaksi aiheeksi sekä ilmastotutkijoiden että 

ilmastopolitiikan piirissä. Sen sijaan sopeutumista on pidetty pitkälti kansallisesti ja paikallisesti 

hallittavana kysymyksenä. Kansainvälisen ja kansallisen tason strateginen ohjaus on kuitenkin muo-

toutumassa ja kansainvälisillä päätöksillä voi tulevaisuudessa olla merkittävä vaikutus myös 

paikallisen tason toimintaan. Myös paikallisen tason sopeutumispolitiikasta voidaan Kuopion Saa-
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ristokaupunkia koskevan tapaustutkimuksen pohjalta sanoa, että ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

paikallinen hallinta on vasta alkuvaiheessa. Tilanne on kuitenkin parhaillaan muuttumassa, kun uu-

sia sopeutumista ohjaavia vaikutuskeinoja ollaan ottamassa käyttöön.  

Sopeutumisen hallinnassa ei ole aina kyse pelkästään ilmastopolitiikasta, vaan EU on tuonut muka-

naan laajemman kontekstin, jossa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin tuhoihin varautuminen on osa 

laajempaa rakennepolitiikkaa. Myös Suomessa sopeutumisen sääntely kietoutuu yhteen muun lain-

säädännön kanssa. Yhdyskuntasuunnittelun alalla etenkin maankäyttö- ja rakennuslaki sekä 

hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi sisältävät myös ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin varautumista. Lainsäädäntö on kuitenkin tällä hetkellä muutostilassa, joten kaavoituk-

sessa ja rakentamisessa sen voidaan lähitulevaisuudessa odottaa tiukkenevan etenkin tulvariskien 

huomioimisen osalta. Kansallisen lainsäädännön ongelmana voidaan usein kuitenkin pitää kyvyt-

tömyyttä huomioida paikallisia olosuhteita, jotka ovat sopeutumisen kannalta yleensä ratkaisevia 

(ks. esim. Burton 2002).  

Julkisen sektorin ja laajemmin koko yhteiskunnan muutos on vaikuttanut myös ympäristöohjauksen 

keinoihin ja toimijoihin. Normisääntelyn rinnalla ovatkin yleistyneet myös erilaiset paikalliset toi-

mintamallit ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottamiseksi. Esimerkiksi julkisen ja 

yksityisen kumppanuudet edistävät yhdyskuntasuunnittelussa rakennuskohteiden kokonaisvaltai-

sempaa suunnittelua. Toisaalta ilmastonmuutos lisää riskiä kustannusten nousuun, jolloin monet 

toimijat ovat kehittäneet vapaaehtoisia toimintamalleja riskien arvioimiseksi ja pienentämiseksi. 

Hallintaan liittyy tietyn riskitason hyväksyminen, joka tekee siitä poliittista. Yleensä ilmastonmuu-

toksen vaikutukset nähdään joko uhkina tai joissa tapauksissa mahdollisuuksina, esimerkiksi 

liiketoiminnan kannalta. Positiivisen riskin käsite (ks. Eräsaari 2002) ajaa kuitenkin ajattelemaan 

yksittäisiä uhkia laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Tällöin riskit voidaan nähdä mahdollisuuk-

sina kehittää omaa elinympäristöä. Kuopion tapauksessa voidaan katsoa pyrittäneen kohti tällaista 

kehitystä, kun WHO:n Healthy urban planning ja Terve kunta -verkostot sekä Terve Kuopio -

ohjelma sisältävät elinympäristön parantamisen hyvin laajasti määriteltynä. Kokonaisvaltaisesti 

kaupungin strategiaan kirjattuna tavoitteiden integroituminen käytäntöihin vaikuttaa todennäköi-

semmältä kuin mitä itsenäisiin ympäristö- tai ilmastostrategioihin kirjattujen, hyvin 

kunnianhimoistenkin, tavoitteiden voidaan olettaa integroituvan (ks. Anttonen 2007). Myös Kuopi-
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on toimijoille tehdyissä haastatteluissa nousi esiin kunnan yleisen strategisen suunnittelun merkitys 

ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta.  

Kaiken kaikkiaan sopeutumisen hallinnan ohjaus on varsin kerrostunutta, eikä paikallisen yhdys-

kuntasuunnittelun toimijoiden ole mahdollista toteuttaa yksinään sopeutumiseen tähtääviä toimia, 

vaan etenkin valtion ohjausta ja yhteistyötä tarvitaan. Toinen tärkeä sekä haastattelujen että osittain 

myös kirjallisuuden perusteella tehty huomio on, että kaupungin oma strategiatyö ja luottamuselin-

ten sille antama tuki on edellytys, jotta sopeutumista edistäviä päätöksiä voidaan tehdä (mm. 

kaavoitusratkaisut, resurssit). Kolmanneksi yksityisen ja julkisen kumppanuudet sekä asukkaiden 

kanssa tehtävä yhteistyö eri suunnittelukriteereiden täyttämiseksi on välttämätöntä. 

 

7.4 Pohdinta tutkimuksen tuloksista ja jatkotutkimusmahdollisuuksista 
 
Tutkielman alussa asetettiin tutkimuksen tavoitteeksi selvittää, kuinka ilmastonmuutokseen sopeu-

tumisen hallinta näyttäytyy yhdyskuntasuunnittelussa paikallisten toimijoiden näkökulmasta. 

Paikallisten toimijoiden näkökulmaan paneuduttiin haastattelemalla Kuopion Saaristokaupungin 

toimijoita ja perehtymällä Saaristokaupunki-hankkeen ja Kuopion kaupungin ilmastopoliittisiin 

dokumentteihin. Tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan onkin tutkimusongelmaa käsitelty työssä 

monesta eri näkökulmasta. 

Tutkimustavoitetta tarkennettiin kolmella tutkimuskysymyksellä, jotka rakentuivat tutkimuksen 

kannalta kolmen keskeisen teeman ympärille: yhteiskunnallinen muutos ja kehitys; paikallinen toi-

mijuus ja yhdyskuntasuunnittelu. Tässä alaluvussa onkin tavoitteena koota yhteen esitetyt 

argumentit ja vastata näihin tutkimukselle esitettyihin kysymyksiin. Luku päättyy pohdintaan so-

peutumisen paikallisen hallinnan nykytilasta ja jatkotutkimusmahdollisuuksista. 

Tutkimuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin sopeutumisen hallinnan kokonaisuuden ymmär-

täminen ja siitä käydyn keskustelun liittäminen yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin. Vastausta 

tutkimuskysymykseen lähdettiin etsimään sopeutumisen hallinnan teoreettisten käsitteiden avulla 

peilaamalla niiden avulla ilmastonmuutosdiskurssin ja -hallinnan kehitystä Kuopion Saaristokau-

pungin avaintoimijoiden näkökulmaan.  
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Sopeutumistutkimuksessa on todettu, että haluttaessa parantaa sopeutumiskykyä ovat hyvä hallinta 

ja institutionaaliset rakenteet tärkeitä. Ongelmana on kuitenkin hallinnan vaikutuksen mittaamisen 

vaikeus, jota vaikeuttaa edelleen se, että nimenomaan hallinnon kyvyllä varmistaa ihmisten valmius 

ennakoida, suojautua ja selviytyä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on merkitystä. Lähtökohtana 

kuitenkin on, että hyvin valmistautunut hallinto-organisaatio pystyy myös parhaiten takaamaan so-

peutumiskyvyn säilymisen. (Vincent 2007.) Myös haastatteluissa nousi esiin kunnan strategiatyön 

merkitys ja esimerkiksi ilmastovaikutteisten päätösten tunnistamisen tärkeys jo suunnitteluvaihees-

sa.  

Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta paikalliseen sopeutumisen hallintaan liittyy monia ulottu-

vuuksia yhteiskunnallisen hallinnan tekijöistä aina teknisiin ratkaisuihin. Ilmastonmuutokseen 

varautuminen edellyttää jatkuvasti lisääntyvän tieteellisen tiedon omaksumista ja ainutlaatuisten 

paikallisten olosuhteiden tuntemista sekä toisaalta osallistumista ilmastonmuutoksen kansallisiin ja 

kansainvälisiin toimijaverkostoihin. Siten sopeutumiskyvyn muodostumiseen vaikuttaa paitsi luon-

nontieteellinen tieto muuttuvista ilmasto-olosuhteista, mutta myös toimijoiden erilaiset tiedolliset 

lähtökohdat sekä erilaiset intressit ja tavoitteet määrittävät hallintapyrkimyksiä. Ilmastonmuutok-

seen sopeutumisen hallinnassa on siten kyse paikallisten olosuhteiden hallinnasta, 

yhteiskunnallisten ohjaus- ja vuorovaikutusrakenteiden hallinnasta sekä ilmastotiedon ja siihen liit-

tyvien riskien ja toimintamahdollisuuksien hallinnasta. Tältä pohjalta sopeutumisen hallinnan 

haasteet voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: tiedon ja yhteistyön hallintaan sekä teknisten rat-

kaisujen hallintaan. Puhuttaessa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta voidaan tiedon ja yhteistyön 

hallintaa pitää haasteena kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Teknisten ratkaisujen hallinta on puo-

lestaan aina toimialakohtaista. 

Tiedon hallintaan liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa tiedon saatavuuden ja sen jakamisen ky-

symys, tiedon epävarmuuteen ja ilmastodiskurssin kehitykseen liittyvät kysymykset sekä 

toimijoiden ohjaukseen (poliittinen ohjaus ja muut ohjaus- ja vaikutuskeinot) liittyvät kysymykset. 

Yhteistyön hallintaan puolestaan voidaan liittää etenkin vertikaalisten ja horisontaalisten verkosto-

jen hallintaan sekä erilaisiin yksityisen ja julkisen välisiin kumppanuuksiin liittyvät kysymykset.  

Tutkimuksen toisessa tavoitteessa, paikallisuuden ja paikallishallinnon merkityksen tunnistamisesta 

ilmastonmuutoksen hallintaverkostoissa, onkin kyse juuri tästä. Haastateltavien mukaan suurimpia 

esteitä ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen sopeutumiselle ovat juuri tiedon ja ohjauksen epä-
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varmuuteen liittyviä. Ristiriita alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin suuntautuvan ohjauksen merki-

tyksestä oli selkeä: paikalliset toimijat korostivat valtio-ohjauksen ja kansallisten sekä 

kansainvälisten verkostojen merkitystä ilmastonmuutoksen hallinnassa samaan aikaan kun kansalli-

sissa ilmasto- ja energiastrategioissa nostettiin esiin paikallisen tason merkitys toimien toteuttajina. 

Kuntatoimijat kuitenkin kokivat, että heidät jätettiin yksin miettimään mitä tarvittavat toimet ovat ja 

kuinka ne käytännössä toteutetaan olemassa olevin resurssein. Tämä myös asettaa kuntia hyvin 

eriarvoiseen asemaan, sillä erikokoisilla kunnilla on erilaiset tiedolliset ja taloudelliset resurssit käy-

tössään. Sopeutuminen onkin yleensä aina riippuvaista paikallisista toimijoista ja olosuhteista. 

Paikallishallinnon merkitystä sopeutumisen kannalta voidaan pitää suurena myös jo sen takia, että 

sopeutumisen toimenpiteet on toteutettava siellä missä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ja 

myös koska ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannukset kohdistuvat voimakkaasti julkiselle 

sektorille.  

Suomessa kunnat voivat vaikuttaa omalla ilmastopolitiikallaan esimerkiksi energiankäyttöön ja käy-

tettyihin energiamuotoihin, yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, jätehuoltoon ja kuntalaisten 

ympäristöasenteisiin. Näihin poliittisiin tavoitteisiin voidaan vaikuttaa, ainakin osittain, yhdyskun-

tasuunnittelun ratkaisuilla. Kirjallisuudessa ja politiikkaohjelmissa yhdyskuntasuunnittelu on usein 

nostettu ratkaisevaan asemaan puhuttaessa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Kuitenkin Saaris-

tokaupungin toimijoille tehdyissä haastatteluissa nousi toistuvasti esiin myös paikallisten 

toimijoiden kokemat tiedolliset ja toiminnalliset esteet sopeutumistoimien toimeenpanemiseksi. 

Tutkimuksen kolmas tavoite onkin ollut selvittää, mikä on yhdyskuntasuunnittelun merkitys ilmas-

tonmuutokseen sopeutumisen hallinnassa ja millaisia esteitä ja mahdollisuuksia sopeutumiseen 

suunnittelijatoimijoiden mielestä liittyy.  

Yhdyskuntasuunnittelu on ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta siitä merkittävä toimiala, 

että siinä on aina otettu huomioon niin paikalliset maastonmuodot kuin ilmastolliset olosuhteetkin. 

Ilmastonmuutoksen odotetaan kuitenkin lisäävän erityisesti sään ääri-ilmiöiden esiintymistiheyttä ja 

voimakkuutta, jolloin haasteeksi muodostuu aiempaa suurempiin ilmastovaikutuksiin varautuminen. 

Tällöin puhuttaessa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta nimenomaan yhdyskuntasuunnittelun toi-

mialalla, voidaan sopeutumisen hallinnan edellytykseksi laskea ennen kaikkea paikallisten 

olosuhteiden tuntemus, sään ääri-ilmiöiden ja muiden ilmastovaikutusten alueellisten vaikutusten 

tunnistaminen sekä muiden yhdyskuntasuunnitteluun vaikuttavien suunnitteluperiaatteiden, kuten 
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toimivuuden, viihtyisyyden, maiseman ja ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden hallinta. Ilmas-

tonmuutokseen sopeutumisen teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi erilaiset hulevesiratkaisut, 

tulvariskikartoitukset ja rakennuskorkeuden nostaminen tulvariskialueilla sekä tuuli- ja kosteusolo-

jen huomioiminen tonttien ja rakennusten suunnittelussa. 

Vaikka monilla yhdyskuntasuunnittelussa tehtävillä päätöksillä on suoria ilmastovaikutuksia (vrt. 

Willows & Connell 2003), yhdistyvät suunnittelussa kuitenkin lukuisat eri motiivit ja intressit, jois-

ta ilmastonmuutoksen hillintä ja toisaalta sen vaikutuksiin varautuminen muodostavat vain yhden 

osa-alueen. Tämä näkökulmien ”ristiriita” nousee esille myös voimassa olevassa lainsäädännössä, 

kun ympäristövaikutuksien huomioimista osana suunnittelua edistetään lainsäädännön kautta lailla 

ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994), johon on sisällytetty myös ilmastovaikutusten osio. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) puolestaan edellyttää kunnilta eri sidosryhmien kuulemis-

ta, jolloin hyvän ympäristön kriteerit asetetaan myös toimijoiden intressien mukaan. Toisaalta 

maankäyttö- ja rakennuslakia on myös moitittu siitä, että se ei vielä takaa aitoa kuuntelemista. Yh-

teiskunnallinen muutos onkin asettanut kunnat uudenlaiseen tilanteeseen yhdyskuntasuunnittelun 

prosessien hallinnoijana. Yhtenä ratkaisuna erilaisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamiseksi 

yhdyskuntasuunnittelussa on esitetty yksityisen ja julkisen muodostamia kumppanuuskaavoituksia, 

jotka voivat parhaimmillaan edistää kokonaisvaltaista elinympäristön kehittämistä, jos suunnittelun 

eri osapuolien – suunnittelijoiden, rakennuttajien ja asukkaiden – toiveet ja tavoitteet pystytään so-

vittamaan yhteen.   

Tutkimuksessa onkin useaan otteeseen korostettu sopeutumisen ohjauksen keskeneräisyyttä, joka 

on määrittänyt sekä tutkimusasetelman rajaamista että tutkimusaineiston keräämistä. Tämä tutkimus 

on mahdollista nähdä katsauksena sopeutumisen hallinnan nykytilaan. Aineistolähtöiselle tutkimuk-

selle on tyypillistä, että aineiston antamia vastauksia on mahdotonta ennakoida ja siksi aineisto 

myös vaikutti vahvasti siihen, millaiseksi tutkimusasetelma rakentui ja millaisiin kysymyksiin kerä-

tyn aineiston perusteella oli ylipäänsä mahdollista vastata. Myös ilmastonmuutokseen 

sopeutumisesta käydyn keskustelun tuoreus omalta osaltaan asetti rajoituksia niin haastateltavien 

valinnalle kuin tutkimusasetelman rajaamiselle ja aineiston hyödyntämiselle tutkimuksessa. Kuopi-

on Saaristokaupunki -tapauksessa jo muutaman haastattelun jälkeen oli varsin selvää, että 

Saaristokaupungin suunnitteluprosessin aikana ei ole puhuttu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 
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suoraan, vaikka ilmastonmuutos ja yleisesti vallitsevat luonnonolosuhteet onkin huomioitu osana 

suunnittelua.  

Tämä tutkimus onkin mahdollista nähdä katsauksena sopeutumisen hallinnan nykytilaan. Vaikka 

varsinaisia sopeutumiskäytäntöjä on toistaiseksi vaikeaa löytää, tulivat tutkimuksessa hyvin esille 

erilaiset sopeutumiseen liittyvät haasteet ja ongelmat, kuten ilmastotiedon epävarmuus ja tiedon 

hankinnan ongelmat. Siten Kuopion Saaristokaupunkia koskeva tapaustutkimus on hyvä esimerkki 

sopeutumiskeskustelun tuoreudesta suomalaisissa kunnissa. Myös sopeutumisen ohjauskeinojen 

tarpeeseen ollaan vasta heräämässä ja sopeutumisen toimijat yhteiskunnan eri sektoreilla ovat vasta 

etsimässä roolejaan ja toimintamahdollisuuksiaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kentällä. Kun-

tatoimijoilta vaaditaan uudenlaista asennetta, kun monelle toiminnan sektorille ja toimintatasolle 

ulottuva sopeutumisen ongelmakenttä edellyttää sektori- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä, eikä 

ratkaisuja voida enää tehdä yksipuolisesti vain tiettyjen toimijoiden toimesta.  

Toimijasuhteiden muotoutuminen uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja toisaalta uuden-

laisen kompleksisen ongelman edessä avaakin mielenkiintoisen jatkotutkimusnäkökulman. 

Suomalaisessa aluetutkimuksessa aihetta ovat käsitelleet esimerkiksi Sotarauta ja Kautonen (2007) 

sekä Sotarauta ja Srinivas (2005) hyödyntäen evolutionaarisen taloustieteen käsitteistöä. He nosta-

vat esiin yhteisevoluution (co-evolution) käsitteen, jolla tarkoitetaan karkeasti yhden kokonaisuuden 

evoluution riippuvuutta toisen kokonaisuuden kehityksestä. Siten tapahtuva evoluutio on itsessään 

vuorovaikutusprosessin tulos. Yhdistettynä sopeutumistutkimukseen evolutionaarinen kehitysnä-

kemys mahdollistaa maailman näkemisen kompleksisena toimintaympäristönä, jossa globaalit 

rakenteet on tuotettu paikallisessa vuorovaikutuksessa, ja siten useat yksittäiset toimijat samanaikai-

sesti sekä luovat toimintaympäristöään että sopeutuvat siihen.  

Evolutionaarisen tutkimusotteen avulla voisi olla mahdollista ymmärtää paremmin myös sitä, miksi 

tieteellisen tieto ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista siirtyy varsin hitaasti yhdyskuntasuunnit-

telun ohjaukseen ja käytäntöihin. Nopeampi reagointi hallinnon eri tasoilla muuttuneisiin 

ympäristöolosuhteisiin takaisi myös hyvät lähtökohdat parantaa alue- ja elinympäristöjä osana alu-

eiden kilpailukykyä. Tärkeää olisikin, että jatkossa ilmastonmuutokseen sopeutumisen periaatteet 

muodostuisivat kiinteäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua ja muodostaisivat eheän kokonaisuuden 

muiden maankäytön suunnitteluperiaatteiden kanssa.   
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LIITTEET 

Liite 1 Sopeutumistausta    

      
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopiossa ja Saaristokaupungissa21  

Saaristokaupungin mikroilmasto 

”Kaupunginosan mikroilmastoa muokkaavat vesistöt, maaston muodot, yhtenäiset metsät ja tulevai-

suudessa rakennettavat kerrostalomassat. Vuoret, jyrkät rinteet, laaksot ja monimuotoiset vesistöt 

ohjaavat tuulta paikallisesti, ja aiheuttavat paikallisia voimakkaita tuulikanavia ja toisaalta suojaisia 

vyöhykkeitä. Rakennettavat suuret kerrostalomassat muokkaavat lähiympäristönsä olosuhteita, sillä 

niiden ympärillä esiintyy tuulikanavia sekä ylös ja alaspäin suuntautuvia ilmavirtauksia ja turbu-

lensseja. Myös avoimet katutilat ja viheriöt sekä suuret paikoituskentät ovat varsin tuulisia. 

Suunnittelualueella kasvaa sankkaa metsää, joka suojaa paikallisesti tuulilta. Rakentaessa tämä suo-

jametsä yleensä käytännössä häviää, ja ainoastaan suuremmat yhtenäiset metsiköt voidaan 

huomioida tuulensuojina”. (Wahlgren, Kuismanen & Makkonen 2008, 89.) 

”Lehtoniemessä ja Rautaniemessä on pihojen, leikkikenttien, kevyenliikenteenväylien ja linja-

autopysäkkien viihtyisyyden kannalta tärkeintä suojautuminen länsi, luoteis- ja kaakkoistuulia vas-

taan. Energian säästämiseksi rakennusten julkisivuja tulisi suojata luoteesta ja itä-kaakko sektorista 

kohdistuvilta viimoilta. Osayleiskaava-alueiden itäisen rannat ovat erityisen avoimia kylmille tuulil-

le, jotka tulevat koko koillinen–kaakko sektorilta.” (Wahlgren, Kuismanen & Makkonen 2008, 89.) 

Ilmastonmuutos ja sen vaikutus Kuopiossa 

”Alueellisen ilmastomallin simuloinnin perusteella Kuopion ilmastossa tulee tapahtumaan useita 

muutoksia: 

- lämpötilat tulevat nousemaan  

- keskituulennopeus nousee hieman, mutta maksiminopeudet laskevat  

- vesisateet ja sateen rajuus lisääntyvät  
                                                   
21 Lainaukset: Wahlgren, I., Kuismanen, K. & Makkonen, L. 2008. Ilmastonmuutoksen huomioiminen 
kaavoituksessa – tapauskohtaisia tarkasteluja. VTT Tutkimusraportti. 
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2008/VTT_Ilmastonmuutos_kaavoitus_Loppuraportti.pdf 
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- lumimäärät vähenevät, mutta lumimyrskyt voivat olla ankaria  

- järvi on jäässä nykyistä lyhyemmän ajan, jolloin aallokko, kosteus ja roiskeet lisääntyvät.” 

”Lämpötilan nousu tulee vähentämään kylmyydestä johtuvaa lämmönkulutusta. Toisaalta koska 

Saaristokaupungin alueella tuulen jäähdyttävä voima on merkittävä, ei energian säästötoimenpiteis-

tä voida tinkiä.” 

”Vaikka tuulisuus ei tulevaisuudessa Kuopiossa nykyisestä lisäänny, rasittaa tuuli ja kosteus yhdes-

sä nykyistä enemmän rakennuksia. Rantalaitureilla ja silloilla kulkeminen on kovalla tuulella 

vaikeaa, ja kattorakenteisin, julkisivuihin, katoksiin sekä parvekelasituksiin kohdistuu paikallisesti 

(asemakaavoista ja suunnitteluratkaisuista riippuen) ilmavirtausten kanavoitumisesta johtuen suuria 

tuulikuormia. Järven pysyminen sulana kauemmin, yhdessä tuulen lievän lisääntymisen kanssa, 

pidentää kosteaa tuulista välivuodenaikaa. Kosteuden lisääntyminen nollalämpötilan molemmin 

puolin lisää liukkautta… Sateiden lisääntyminen on huomioitava sadevesiviemäreiden mitoitukses-

sa.” (Wahlgren, Kuismanen & Makkonen 2008, 89.) 

”Molempien osayleiskaava-alueiden suunnittelun kehittäminen voi lähteä seuraavista periaatteista: 

- Suojametsiköt säästetään, tonteilla oleva kasvillisuus säilytetään mahdollisimman laajasti ja 

uusissa istutuksissa huomioidaan tuulensuojan muodostaminen; 

- matala/tiivis/pienimittakaavainen rakennuskanta;  

- mahdollisimman kapeat kadut, joilla ei ole pitkiä päätuulensuuntien suuntaisia suoria;  

- asteittain nousevat suhteellisen tasaiset rakennuskorkeudet, tiivis aluerakenne;  

- tuulen nostaminen kattojen yläpuolelle, ja pitäminen siellä; 

- tuulen vaimentaminen katutilassa ja pihoilla istutuksin ja rakentein; 

- mahdollisesti pienoismallien tuulitestaus 1.500 yhteismallilla rakennussuunnitteluvaihees-

sa.” (Wahlgren, Kuismanen & Makkonen 2008, 93.) 
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Liite 2 Teemahaastattelurunko         
 

A) Taustatiedot 

1. Haastateltavan nimi:  

2. Haastattelupaikka ja -aika: 

3. Työnkuva: 

4. Millaisiin kv. / kansallisiin verkostoihin (virallisiin) haastateltava kuuluu tai ottaa osaa? 

B) Toimijuus ja verkostoituminen Saaristokaupunki-projektissa 

5. Milloin ja mistä kuuli ensimmäisen kerran Saaristokaupunki-ideasta? Milloin mukaan? Mi-

ten/miksi? 

6. Keitä muita oli mukana? Miten muut toimijat olivat tulleet mukaan projektiin (lakisääteisesti tai 

epävirallisten/vapaaehtoisten suhteiden kautta; muuten, esim. kilpailutuksen kautta)? 

7. Ketkä olivat tai ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit projektin aikana? (Nimeä tärkeimmät 

käyttäen alla olevaa kuviota) 

 Toimija Esimerkki 

a. Yksityinen toimija konsulttiyritys, rakennusliike, kaupungin omista-
ma yhtiö 

b. Luottamuselin/henkilö kaupunginvaltuusto/valtuutettu 

c. Kaupungin virasto ympäristökeskus, tekninen toimi 

d. Valtion aluehallinto ELY (ent. ympäristökeskus, tiehallinto…), AVI 

e. Kuntayhtymä P-S liitto 

f. Joku muu kotimainen taho VTT, Kuntaliitto, kansalaisjärjestö 

g. Joku muu ulkomainen/ kv 
taho 

EU 

 
8. Miten yhteistyötä koordinoitiin? Millaisia yhteistyömuotoja? 

9. Miten tiivistä/väljää yhteistyö oli?  

10. Miten yhteistyö onnistui? Oliko ongelmia, millaisia (tiedonkulku, konfliktit)? 
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11. Mikä oli muiden kuin paikallisten toimijoiden rooli? (Esim. konsultointi, tiedonhankinta, tiedon 

välittäminen ulospäin hankkeesta.) 

12. Mitä mieltä olet kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä? Eroaako se kunnan ja valtiohallinnon 

välisestä yhteistyöstä? 

13. Millaisia vaiheita projektilla oli/on? Mikä oli oma rooli eri vaiheissa? 

14. Muuttuiko yhteistyöverkosto eri vaiheissa hanketta? Voisiko toimijat A-G laittaa eri järjestyk-

seen tai nimetä erilailla hankkeen eri vaiheissa? 

15. Erosivatko Saaristokaupunki ja Saaristokatu hankkeena muista alueiden käyttöön liittyvistä 

hankkeista? Jos niin miten? 

16. Miten arvioisit kunnan ominaispiirteiden merkitystä kumppanuuden rakentamisessa? 

C) Ilmastonmuutos 

17. Miten ilmastonmuutos näkyy omassa työssä? 

18. Miten ilmastonmuutos huomioitiin Saaristokaupunki-hankkeessa yleensä? 

19. Puhuttiinko siitä ylipäänsä? Hillinnän ja sopeutumisen erittely? 

20. Puhuttiinko siitä jossain tietyssä vaiheessa hanketta? (Suunnittelu, YVA, kilpailuttaminen, jul-

kinen keskustelu, toteutusvaihe...) 

21. Miten ilmastonmuutos näkyi omassa toiminnassa projektin aikana? 

D) Sopeutuminen 

Sään ääri-ilmiöt 

22. Miten sään ääri-ilmiöihin on varauduttu suunnittelussa, valmisteluprosessissa ja toteutuksessa? 

(Tuuli, sade) 

23. Mitkä ilmiöt nousivat esille? Mitkä huomioidaan automaattisesti valmistelussa ja miten?  

24. Kuinka usein ääri-ilmiöiden tulisi toistua, että muuttaisi toimintatapoja?  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopiossa ja Saaristokaupungissa 

25. Kuinka ilmastonmuutoksen vaikutuksia on huomioitu rakentamisen suunnittelussa ja rakennus-

vaiheessa? 

26. Mitkä ovat ongelmakohdat sopeutumisen huomioinnissa?  
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Liite 3 Tutkimukseen haastatellut henkilöt 
 

Tutkimukseen haastateltiin seuraavia henkilöitä:  

 

Hannu Harjunheimo, asuntotoimenjohtaja, Saaristokaupungin projektipäällikkö, tekninen virasto, 

Kuopion kaupunki 

Ismo Heikkinen, va. kaupungininsinööri, tekninen virasto, Kuopion kaupunki 

Kaisa-Mari Immonen, toimistoarkkitehti, tekninen virasto, Kuopion kaupunki  

Petri Kervola, ohjelmapäällikkö, Terve Kuopio -ohjelma, Kuopion kaupunki 

Leo Kosonen, kaavoituspäällikkö, tekninen virasto, Kuopion kaupunki 

Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja, ympäristökeskus, Kuopion kaupunki 

Patrick Hublin, suunnittelupäällikkö, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Pohjois-Savon ELY-

keskus 
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Liite 4 Sopeutumistarpeet rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 
 

Taulukko 1 Ilmastonmuutoksen tärkeimmät vaikutukset ja sopeutumistoimenpiteet raken-
tamisen ja yhdyskuntasuunnittelun kannalta 

 

Ilmiö Vaikutus 
ympäristölle 

Vaikutus rakentamiselle Sopeutumiskeinot 

Rankkasateiden 
lisääntyminen  

Maaperän vesipitoi-
suuden kasvu 

Maaperän lujuus ja kantavuus 
heikkenee, eroosioriski kasvaa. 

Kantavuuslaskelmien 
tarkistaminen 

 Pohjaveden pinnan 
nousu 

Perustusten vaurioituminen  

 Rankkasadetulvat Rakennusten kastuminen, tulva-
vahingot 
 
Hulevesien käsittely; ja virtaa-
mien imeyttäminen, pienentä-
minen, viivyttäminen sekä halli-
tun tulvimisen mahdollistami-
nen.  

Tulva-alueiden väljem-
pi rakentaminen, raken-
teiden suojaaminen, 
rakennusten sijoittelu 
tai rakentamatta jättä-
minen (rakentamisen 
korvaaminen muilla 
toiminnoilla).  
 
Imeytysaltaiden ja 
kosteikkojen rakenta-
minen 

Sateisuuden 
lisääntyminen 

 Ulkopintojen kosteuskuorman 
lisääntyminen ja korroosio 

Rakentamisen ja yllä-
pidon suunnittelu; 
materiaalivalinnat 

Kuivuus-
kaudet 

Pohjaveden pinnan 
lasku 

Maavaraisten rakenteiden kan-
tavuuden heikkeneminen 

 

  Kaivojen kuivuminen Järjestettyyn vesihuol-
toon liittyminen. 

Talvien  
leudontuminen 

Jäätymis-
sulamissyklit tihen-
tyvät 

Materiaalien vaurioituminen  Uusien teknologioiden 
ja materiaalien käyt-
töönotto 

  Energiatarve pienenee  

Kesien  
lämpeneminen 

Haihtuminen lisään-
tyy 

Jäähdytystarve kasvaa Rakennusten sijoittelu 
suhteessa aurinkoon; 
pienenergiaratkaisut 

Tuulisuuden 
lisääntyminen 

Myrskytuhojen 
lisääntyminen 

Kattorakenteiden rasittuminen Vaipan tiiviyden paran-
taminen; 
suojakasvillisuuden 
merkityksen huomioi-
minen  

(Lähteet: Marttila ym. 2005; Saarelainen 2006; Soini 2007; Hamin & Gurran 2009; Tiehallinto 2009.) 
 

 


