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TIETO VÄLINEENÄ KOHTI SYSTEEMISTÄ 
MUUTOSTA

Asiantuntijaorganisaation 
myötä puolueeton 

toiminta ja ilmastotiedon 
kotipesä 

jalkauttaminen osaksi 
alueen toimintaa!

Avainasemassa tieto yhdistettynä 
toimijoiden ydintehtäviin

Liikennejärjestelmä

Luonto ja 
ympäristönsuojelu

Vesivarat ja vesihuolto

Rakennettu ympäristö 
ja infrastruktuuri

Terveys

Koulutus 

Energia

Teollisuus

Luonnonvara-alat

ELY-
keskus

Pirkanmaan 
liitto

Kunnat
Tampereen 

seutu

Tampereen 
hiippakunta

Verkostot – Pirkanmaan 
ilmastofoorumi, 

biotalousverkosto 

Yritykset
Kansalaiset

Oppilaitokset

T&K&I

Metsäkeskus

Ohjauskeinot ja 
päätöksenteko

- Politiikka
- Lainsäädäntö



Pirkanmaan ympäristöohjelma: 
vapaaehtoiseen suunnitteluun perustuva, 
missä menevät vaikuttavuuden rajat? 
- ymparistoviisas.fi



Yli 75 % maankäytön 
muutoksesta kohdistuu metsiin 
sekä avoimille kankaille ja 
kalliomaille. 
Suurimman muutosvarauksen 
tekee taajamatoimintojen 
alueet ja niiden ehdolliset 
laajentumisalueet, joita on 
yhteensä yli 17 000 hehtaaria. 

Lähde: Pirkanmaan liitto 2021.

Maakuntakaava: laajat rakentamisen 
aluevaraukset on jo määritelty?



Avainasemassa tieto ja tiedon 
tuominen osaksi päätöksentekoa



Pirkanmaan ELY-keskuksen 
ilmastotyö: lähtökohtana 
asiantuntijaorganisaatio 
työvälineenä tieto

Tietopohja kuntoon:
• Päästötiedot ja hiilinielutiedot maakunnasta
• Tehtyä ja vireillä

• Ymparisto.fi/KILVA – kaavan ilmastovaikutusten arviointi
• Hiilineutraalit vyöhykkeet Pirkanmaalla
• Kaavan hiilivaraston muutoksen laskuri (LUKE)

Haasteena: 
• Suunnitelmien vaikutusten arviointi: mitä hiilelle tapahtuu? Mistä 

oikean mittakaavatason dataa? 



Avainasemassa toimijoiden 
ydintehtävät:
Esimerkkinä sopeutumisen suunnittelu –
miten koko maailma ketterästi haltuun?



Strategisen tason 
ohjauskeinoja 
sopeutumiskyvyn 
lisäämiseksi / strategisen 
tason sopeutumisen 
suunnittelu

Laillisuusvalvonta
Vesivarojen käyttö ja hoito
Liikennejärjestelmä
Aluekehittäminen 
Kaavoitus
Rahoitusmekanismit 
Palvelujen järjestäminen 
Ennakointi  
Varautuminen
Ohjelmat ja suunnitelmat
Tiedon ylläpito 

Sopeutumis- ja varautumistieto
Sopeutumisessa käytettävän 
tiedon tunnistaminen 
Ympäristön tilan seuranta

Riski, johon 
ilmastonmuutos 
vaikuttaa, esim. 
kuivuusjakso

Tutkimuslaitokset

Ministeriöt

Sairaanhoitopiirit 

Yritykset 

Metsäkeskus

Kunnat

JNE…

Laillisuusvalvonta ja luvat

Vesivarojen käyttö ja hoito

Liikennejärjestelmä

Ohjelmat ja suunnitelmat

Tietovarannot
Ennakointi
Omaisuudenhallinta 
(esim. kiinteistöt,  
metsät, vesirakenteet)

Patoturvallisuus
Palo- ja pelastustoimi 
Tiestön kuivatuksen mitoitus 
Yhdyskuntien talousveden laatu
Jätevesihuollon turvaaminen 

Ympäristöterveydenhuolto
Sähkönsaannin turvaaminen
Logistiikan toimintavarmuus

Aluetason 
toimijat

Sopeutumiskokonaisuuksien 
suunnittelu ja kehittäminen

Tietoliikenteen 
toimintavarmuus
Luonnonvarojen hoito
Läpileikkaavat vaikutusketjut
Ympäristön tilan seuranta
Sopeutumisessa käytettävän 
tiedon tunnistaminen 

Tulvavallit
Metsäpalojen tähystyslennot
Voimajohtojen maakaapelointi 
Viherkerroin 
Tienpientareiden imevyys
Hulevesiratkaisut

Tulvariskien hallinta 
Hulevesien hallinta
Terveydenhoito
Rakennusjärjestys

Toimenpiteet

Palvelujen järjestäminen 

Aluekehittäminen 

Rahoitusmekanismit 

Kaavoitus

Varautuminen

Tiedon ylläpito 

Ympäristönsuojelu

Strategisen 
tason 
ohjauskeinot

AVI 

Liitot 

ELY 



Tiedostetaan, mitä teemme 
– arvostetaan toistemme työtä!

Kiitos! 
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