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KIITOKSET 

 

Tämä pro gradu-tutkielma on tehty osana NORDRESS-hankkeen (The Nordic 

Centre of Excellence on Resilience and Societal Security) työpaketti neljää, joka 
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kenttätutkimuksen kustannuksiin. Sain myös keväällä 2017 apurahan Maa- ja 

vesitekniikan tuki ry:ltä tutkielmani toteuttamista varten. Lämmin kiitos 

molemmille taloudellisesta tuesta, joka helpotti työskentelyäni. Haluan kiittää myös 

ohjaajiani apulaisprofessori Sirkku Juholaa sekä tutkijatohtori Aleksi Räsästä 

kaikesta tuesta ja ohjauksesta. Ilman kannustavaa ja osaavaa ohjaustanne 

tutkielmaprosessi ei olisi sujunut näin hyvin. Ennen kaikkea haluan kuitenkin 

kiittää yliopistonlehtori Risto ”Ripa” Willamoa. Ilman hänen neuvojaan ja apuaan 

en olisi päässyt opiskelemaan unelmieni maisteriohjelmaan Helsingin yliopistoon. 

Ripalle opiskelijoiden opintojen ohjaus on enemmän kuin pakollinen työtehtävä; 
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ansaitsisi vielä sivun verran kiitoksia. Iso kiitos myös perheelleni ja ystävilleni, 

jotka ovat aina jaksaneet uskoa minuun.  
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1. Johdanto ja tutkimuskysymykset 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana luonnonkatastrofien määrä ja niiden 

aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet (EM-DAT, 2016). Luonnonkatastrofeille 

altistuu myös yhä enemmän ihmisiä, vaikka kuolonuhrien määrä on vähentynyt 

(EM-DAT, 2016). Suomen maantieteellinen sijainti on edullinen 

luonnonkatastrofien kannalta, sillä alue on geologisesti vakaata ja jokien virtaamat 

pienempiä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa (Harjanne ym., 2016: 18). Tästä 

huolimatta myös Suomessa esiintyy luonnonkatastrofeja, kuten tulvia, myrskyjä ja 

metsäpaloja, jotka aiheuttavat taloudellisia vahinkoja sekä uhkaavat yhteiskunnan 

kriittisiä infrastruktuureja (Harjanne ym., 2016: 18). Suomen kansallisen 

riskiarvion (Sisäministeriö, 2016) mukaan mahdollisia luonnonkatastrofi-

skenaarioita, jotka aiheuttaisivat vakavia alueellisia vaikutuksia, ovat suuri tulva 

asutuskeskuksessa, useampi yhtäaikainen metsäpalo, laajalle ulottuva talvimyrsky 

sekä ukkosmyrsky. 

 

Tulvat Suomessa voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, jotka ovat vesistötulvat, 

taajamien hulevesitulvat ja merivesitulvat rannikkoalueilla. Vesistötulvat jaetaan 

lumensulamistulviin, rankkasateiden aiheuttamiin tulviin sekä jää- ja 

suppopatotulviin. Lumensulamistulvat ovat yleisiä lähes koko maassa huhti-

kesäkuussa, mutta erityisesti pohjoisessa. Myös jää- ja suppopatotulvat ovat 

ominaisia pohjoisen vesistöille. Pahimmat tulvat syntyvät yleensä, kun useampi 

tulvatyyppi sattuu samaan aikaan. (Parjanne, 2010: 11). Viime aikojen pahimpia 

tulvia ovat olleet Porin hulevesitulva 2007, Kittilän vesistötulva 2005, vuoden 2012 

kevät- ja syystulvat sekä vuoden 2013 kevättulvat (Sisäministeriö, 2016: 39). 

 

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC, 2014) mukaan joki- ja rannikkoalueiden 

tulvat tulevat aiheuttamaan Euroopassa yhä kasvavia taloudellisista vahinkoja sekä 

vaikutuksia väestöön johtuen merenpinnan noususta, rannikon eroosiosta ja jokien 

huippuvirtaaman kasvusta. Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset 

vesistötulviin tulevat kuitenkin vaihtelemaan alueittain vesistön sijainnin sekä sen 

hydrologisten ominaisuuksien ja paikallisen ilmaston mukaan (Veijalainen, Lotsari, 
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Alho, Vehviläinen, & Käyhkö, 2010: 346). Sateiden lisääntyminen voi kasvattaa 

tulvia, kun taas lämpimät ja vähälumiset talvet saattavat tulevaisuudessa vähentää 

lumensulamisesta johtuvia kevättulvia (Veijalainen ym., 2010). 

 

2000-luvun alussa tapahtuneiden suurten tulvien jälkeen Euroopan Unionissa 

herättiin tulvariskien hallintaan ja hyväksyttiin direktiivi tulvariskien arvioinnista 

ja hallinnasta, joka astui voimaan vuonna 2007 (Alho ym., 2008). Sen myötä 

Suomessakin on kiinnitetty suurempaa huomiota tulvariskeihin ja direktiivin 

puitteissa on nimetty 21 merkittävää tulvariskialuetta (MMM 3234/448/2010). 

Merkittäville tulvariskialueille on tehty myös hallintasuunnitelmat vuosille 2016–

2021 (MMM päätös Dnro 1411/448/2015). Tämä on ollut osa muutosta, jossa 

teknisiin ratkaisuihin keskittyvästä tulvasuojelusta on siirrytty kohti 

kokonaisvaltaisempaa tulvariskien hallintaa (Bubeck ym., 2015; Dieperink ym., 

2016; Hartmann & Driessen, 2017; Vávra ym., 2017). Tulvariskien hallinnassa 

pyritään tulvien aiheuttamien vahinkojen estämisen ja vähentämisen lisäksi 

arvioimaan ja pienentämään tulvariskejä (Parjanne, 2010: 12). Tällaisia 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi maankäytön suunnittelu, tulvasuojelurakenteet ja 

muut tekniset toimenpiteet sekä varautumista, vastaamista ja palautumista edistävät 

toimenpiteet (Buuren, Ellen, & Warner, 2016; Otto, Hornberg, & Thieken, 2018).  

 

Sen lisäksi, että pelkästä tulvasuojelusta on siirrytty kohti laajempaa tulvariskien 

hallintaa, resilienssi on omaksuttu katastrofiriskien hallinnan yhdeksi tavoitteeksi 

(Cutter, 2016: 741). Resilienssillä on lukuisia osin ristiriitaisiakin merkityksiä, 

mikä on varmasti yksi syy käsitteen suureen suosioon eri tieteenaloilla (Cutter, 

2016: 742). Resilienssi-käsitteen juuret ovat ekologiassa ja psykologiassa, josta 

käsite on omaksuttu katastrofiriskien hallinnan lisäksi lukuisille tieteenaloille, 

kuten luonnonvarojen hallintaan (Berkes & Folke, 1998), kaupunkisuunnitteluun 

(Pickett, Cadenasso, & Grove, 2004) ja antropologiaan (Barrios, 2014). Resilienssi 

on systeemin kykyä vastata muutokseen ja katastorofiriskien hallinnassa sillä 

tarkoitetaan yleensä kykyä hillitä, varautua, vaimentaa, palautua ja sopeutua 

mahdollisten tai toteutuneiden katastrofien vaikutuksiin (Cutter, 2016; Kruse ym., 

2017). 
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Resilienssi-käsitteen laajeneminen yhteiskuntatieteisiin on tuonut esille 

luonnonkatastrofien sosiaalisen ulottuvuuden, johon haluan keskittyä tässä 

tutkimuksessa. Koska luonnonkatastrofit ovat vaikutuksiltaan paikallisia ja vaativat 

välitöntä toimintaa, paikallisen yhteisön toiminnalla on suuri merkitys 

selviytymiselle (Kruse ym., 2017). Yhteisön tasolla myös asukkaiden ja 

viranomaisten väliset verkostot ovat tärkeitä resilienssin kehittämisessä 

tulvariskien hallinnassa (Sayers, Penning-Rowsell, & Horritt, 2018). Sosiaaliset 

verkostot edistävät myös avun ja resurssien saantia katastrofeissa (Aldrich & 

Meyer, 2015: 256, 259). 

 

Tutkimuksen analyyttisenä viitekehyksenä toimii yhteisön resilienssi, jonka kautta 

tarkastelen yhteisön merkitystä Suomen tulvariskien hallinnassa sekä keskeisiä 

resursseja ja toimijoita tulvariskien hallinnassa. Yhteisön resilienssi on yksi 

resilienssin osa-alue, joka kuvaa yhteisön kykyä selviytyä muutoksista ja sopeutua 

niihin (Magis, 2010; Norris ym., 2008) sekä tehdä perustavanlaatuisia muutoksia, 

jotka auttavat varautumaan paremmin myös tuleviin häiriöihin (Welsh, 2014; 

Wilson, 2012a). Monissa yhteisön resilienssin tutkimuksissa yhteisön määrittely on 

jäänyt varsin pintapuoliseksi (Mulligan, Steele, Rickards, & Fünfgeld, 2016; 

Robinson & Carson, 2016; Walters, 2015), joten kiinnitän tutkimuksessani 

huomiota sen määrittelyyn. 

 

Tutkimukseni pääkysymys on: 

 

 Miten vuoden 2005 tulva on vaikuttanut yhteisön resilienssiin? 

 

Lisäksi vastaan kahteen tarkentavaan alakysymykseen: 

 

 Ketkä ovat keskeisiä toimijoita tulvariskien hallinnassa ja mitkä heidän 

tehtävänsä ovat tulvariskien hallinnassa? 

 Millaisia resursseja yhteisöstä löytyy ja miten niitä hyödynnetään? 
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Tutkimusalueena toimii Kittilä, joka on merkittävä tulvariskialue. Vastaan 

tutkimuksen kysymyksiin tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksen tapauksena 

toimii Kittilän vuoden 2005 tulva, joka on yksi viime aikojen merkittävimmistä 

tulvista Suomessa. Tutkimus tuo uutta tietoa yhteisön merkityksestä ja toiminnasta 

tulviin varautumisessa, tulvien aikana toimimisesta sekä tulvista palautumisessa. 

Tulvariskien hallinta on perustunut vahvasti teknisiin ratkaisuihin ja “ylhäältä 

alas”-ohjaukseen (Bubeck ym.., 2015; Dieperink ym., 2016; Hartmann & Driessen, 

2017; Vávra ym., 2017), joten sosiaalisen ulottuvuuden parempi ymmärrys voi 

vahvistaa yhteiskunnan resilienssiä ja kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista.  

 

Seuraavassa luvussa käsittelen resilienssi-käsitteen juuria eri tieteenaloilla ja 

määrittelen yhteisön resilienssin sekä yhteisön tarkemmin. Luvussa kolme esittelen 

tutkimuksen analyyttisen viitekehyksen. Aineisto, tutkimusalue sekä tutkimuksen 

menetelmät kuvaillaan luvussa neljä. Luvussa viisi esittelen tutkimuksen tulokset 

ja lopuksi vastaan tutkimuskysymyksiin sekä esittelen tutkimuksen johtopäätökset 

luvuissa kuusi ja seitsemän.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2. Kirjallisuuskatsaus 

 

Luonnonkatastrofien lisääntyminen ja voimistuminen, ilmastonmuutoksen uhka 

sekä lisääntyvät epävarmuudet ovat johtaneet resilienssi-käsitteen (resilience) 

omaksumiseen lukuisilla tieteenaloilla. Resilienssi-sanan juuret ovat latinassa, 

jossa resilio tarkoittaa kimpoamista tai takaisin hyppäämistä (Klein, Nicholls, & 

Thomalla, 2003: 35). Manyenan (2006: 433) mukaan ei ole yhteisymmärrystä siitä, 

mikä tieteenala otti ensimmäisenä resilienssin käsitteen käyttöönsä. Alexanderin 

(2013: 2710) kattavan etymologian mukaan resilienssi-käsitettä käytettiin kuitenkin 

jo vuonna 1858 mekaniikassa, jossa sillä kuvattiin materiaalin tai systeemin kykyä 

palata takaisin tasapainotilaan (Bodin & Wiman, 2004; Norris, Stevens, 

Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008: 127). Resilientti materiaali joustaa ja 

kimpoaa takaisin eikä mene rikki kuormituksessa (Gordon, 1978: 108). Resilienssi-

käsitteellä on pitkä historia lukuisilla tieteenaloilla (kuva 1), mutta seuraavaksi 

esittelen tutkimuksen kannalta olennaisimmat psykologian ja ekologian 

tutkimussuunnat. 

  
Kuva 1. Resilienssi-käsitteen kehittyminen eri tieteenaloilla (Alexander 2013) 
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2.1 Psykologinen resilienssi 

 

Psykologiassa ja psykiatriassa resilienssi-käsitteen käyttö juontaa juurensa 1940–

50-luvuille, jolloin tutkijat selvittivät miten negatiiviset tekijät, kuten vanhempien 

mielenterveyshäiriöt tai köyhyys vaikuttivat lasten kehitykseen (de Bruijne, Boin, 

& van Eeten, 2010: 14). Uraauurtavissa tutkimuksissaan Garmezy (1974) sekä 

Werner ja Smith (Werner, 2005) huomasivat, että epäsuotuisista olosuhteista 

huolimatta osa lapsista menestyi eikä heillä ollut kehitys- tai käyttäytymishäiriöitä 

(Masten & Powell, 2003: 1; Werner, 2005: 11). 

 

Psykologisen resilienssin tutkimus käynnistyi varsinaisesti 1970-luvulla, jolloin 

tutkijat alkoivat selvittämään mitkä ovat ennustavia muuttujia positiiviselle 

sopeutumiselle vastoinkäymisten tai riskitekijöiden ilmetessä (Masten, 2001: 19; 

Wright, Masten, & Narayan, 2013). Resilienssiä pidettiin aluksi yksilön 

ominaisuutena ja tutkimus keskittyi suojaaviin tekijöihin, mutta myöhemmässä 

vaiheessa huomio on keskittynyt prosessiin, jonka aikana yksilöt pääsevät yli 

kohtaamistaan vaikeuksista (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000: 545). 

 

Resilienssi-käsite on määritelty psykologiassa eri tavoin tutkimuksesta riippuen 

yksilön ominaisuutena, lopputuloksena tai prosessina (Fletcher & Sarkar, 2013: 

13). Yhteistä kaikille määritelmille ovat kuitenkin vastoinkäyminen ja positiivinen 

sopeutuminen (Fletcher & Sarkar, 2013; Luthar ym., 2000: 557). Wernerin mukaan 

resilienssi käsittää “hyvän kehityksellisen lopputuloksen huolimatta korkeasta 

riskistä, kompetenssin ylläpitämisen stressin aikana sekä toipumisen traumasta” 

(1995: 89). Uudemmat määritelmät korostavat systeemiajattelua sekä 

dynaamisuutta (Masten, 2007: 924) ja resilienssi nähdään “dynaamisen systeemin 

kykynä sietää tai palautua merkittävistä haasteista, jotka uhkaavat sen tasapainoa, 

elinvoimaa tai kehitystä” (Masten, 2011: 494). 
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2.2 Ekologinen ja sosio-ekologinen resilienssi 

 

Kanadalaisen ekologi Hollingin vuonna 1973 julkaisema artikkeli “Resilience and 

stability of ecological systems” oli erittäin merkittävä ekologisen resilienssin 

teorian kehittymisen kannalta (Alexander, 2013: 2711). Holling kyseenalaisti 

vallitsevan paradigman, jonka mukaan ekosysteemeillä oli yksi tasapainotila 

(Gunderson & Allen, 2010: XIV–XV) ja korosti luonnon muuttuvuutta, 

monimutkaisuutta sekä arvaamattomuutta (Lindseth, 2011). Systeemiekologian 

ajatukset siitä, että luonto koostuu järjestelmistä, muodostivat perustan Hollingin 

teorialle (em.). Holling (1973: 14) määritteli resilienssin “ekosysteemin sitkeytenä 

sekä kykynä ylläpitää populaatioiden tai niiden kokojen välisiä 

vuorovaikutussuhteita muutoksista ja häiriöistä huolimatta”. Ekologinen resilienssi 

on siis ”häiriön määrä, jonka systeemi kestää ennen kuin se siirtyy vaihtoehtoiseen 

tilaan” (Holling, 1973). Ekologisen resilienssin teorian mukaan heilahtelut ja 

vaihtelut kuuluvat ekosysteemien dynamiikkaan ja tasapainon sijaan ekosysteemit 

läpikäyvät toistuvia muutossyklejä, jotka ovat olennaisia ekosysteemin toiminnan 

kannalta (Martin-Breen & Anderies, 2011: 37). 

 

Ekologiasta resilienssin käsite omaksuttiin sosio-ekologisia systeemejä tutkiviin 

tieteenaloihin. Sosio-ekologisessa tutkimussuuntauksessa sosiaalisia järjestelmiä ja 

luonnon ekosysteemejä tarkastellaan yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka osat ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään (Gallopín, 2006: 294). Sosio-ekologisessa 

tutkimussuuntauksessa resilienssi tarkoittaa systeemin kykyä selviytyä häiriöistä 

säilyttäen samalla toimintansa ja muotonsa (Walker, Holling, Carpenter, & Kinzig, 

2004). Sosio-ekologinen näkökulma resilienssiin omaksuttiin muun muassa 

luonnonvarojen (Berkes & Folke, 1998) ja katastrofien (Norris ym., 2008) 

hallintaan sekä kaupunkisuunnitteluun (Pickett, Cadenasso, & Grove, 2004). 
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2.3 Yhteiskunnallinen resilienssi 

 

Yksi uusimmista tutkimussuuntauksista on yhteiskunnallinen resilienssi (social 

resilience), jossa pyritään huomioimaan aiemmissa suuntauksissa vähemmälle 

huomiolle jääneet yhteiskunnalliset näkökulmat. Sosio-ekologisen resilienssin 

viitekehystä on kritisoitu liian deterministisestä ja positivistisesta näkökulmasta 

sekä luonnontieteiden pohjalta tehdyistä päätelmistä, jotka eivät välttämättä päde 

sosiaalisten järjestelmien resilienssiin (Hastrup, 2009). Davidsonin (2010: 1442–

1443) mukaan toimijuus erottaa sosiaaliset järjestelmät ekologisista järjestelmistä 

ja tämä tulee ottaa huomioon sovellettaessa resilienssiteoriaa yhteiskuntatieteissä. 

Giddensin (1984: 14–15) mukaan toimijuus on kyvykkyyttä saada aikaan muutos 

tietoisesti ja tavoitteellisesti. Toimija käyttää aina valtaa, joka ilmenee 

mahdollisuutena toimia toisin, eli puuttua ja muuttaa asiantiloja tai pidättäytyä tästä 

(Giddens, 1984: 14–15). 

 

Ensimmäisenä yhteiskunnallisen resilienssin määritteli Adger (2000: 347) 

“ryhmien ja yhteisöjen kyvyksi selviytyä sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten 

muutosten aiheuttamista ulkoisista stressitekijöistä ja häiriöistä”. Resilienssiin 

sisältyy epävarmuuksien, muutosten ja kriisien hahmottaminen poikkeuksien sijaan 

normaalina tilana (Keck & Sakdapolrak, 2013: 9). Tämän takia yhteiskunnallinen 

resilienssi keskittyy meneillään olevien muutosten lisäksi odottamattomiin ja 

tuntemattomiin muutoksiin, kuten Glavovicin ym. (2003: 291) määritelmässä, jossa 

yhteiskunnallinen resilienssi on kykyä absorboida muutokset sekä käsitellä 

yllätyksiä ja selviytyä häiriöistä.   

 

Seuraavaksi käsitys yhteiskunnallisesta resilienssistä ainoastaan kykynä vastata 

muutokseen kehittyi kohti laajempaa näkemystä, jossa otetaan huomioon myös 

ennaltaehkäisevä toiminta ja sosiaalinen oppiminen (Keck & Sakdapolrak, 2013: 

8). Esimerkiksi Pelling (2003) ja Cutter ym. (2008) korostavat ennakointikykyä ja 

varautumista ennen riskiä sekä sosiaalisten järjestelmien kykyä oppia menneistä 

kriiseistä selvitäkseen paremmin niistä tulevaisuudessa. Sopeutuminen voi siis olla 

joko proaktiivista tai reaktiivista sekä riippuen spontaaniudesta joko tilapäistä tai 
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suunnitelmallista (Smit, Burton, Klein, & Street, 1999: 204). Obrist ym. (2010: 289) 

määrittelevät yhteiskunnallisen resilienssin “toimijoiden kykynä hyödyntää 

erilaisia pääomia selviytyäkseen ja sopeutuakseen epäsuotuisiin olosuhteisiin 

(reaktiivinen kyvykkyys), mutta myös etsiäkseen ja luodakseen vaihtoehtoja 

(proaktiivinen kyvykkyys) ja siten kehittää kykyään vastata uhkiin saavuttaakseen 

positiivisen lopputuloksen.” Muutokset voivat siis luoda mahdollisuuksia 

uudenlaisia asioille, innovaatioille ja kehittämiselle (Adger, 2006: 253). 

Yhteiskunnallinen resilienssi voidaan nähdä sekä lopputuloksena että prosessina 

(Wilson, 2012b: 1221), mutta viimeaikaiset määritelmät ovat korostaneet 

resilienssiä prosessina (Abramson ym., 2015: 3; Maclean, Ross, Cuthill, & Witt, 

2017: 532). Tämä näkökulma mahdollistaa sen, että yhteiskunnan resilienssiä 

voidaan kehittää (Hegney ym., 2008). Keskeinen kysymys onkin mikä edistää 

yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kykyä selviytyä uhkista ja häiriöistä entistä 

paremmin (Obrist ym., 2010: 291). 

 

Viimeisimpänä yhteiskunnallisen resilienssiä määriteltäessä on alettu kiinnittää 

suurempaa huomiota vallan, politiikan ja osallistumisen analysointiin (Keck & 

Sakdapolrak, 2013: 9). Sosiaalisten järjestelmien kyky selviytyä uhkista, oppia 

niistä ja sopeutua tuleviin vastoinkäymisiin riippuu niiden kyvystä itseorganisoitua 

ja hyödyntää kykyään sopeutua ja selviytyä (Lorenz, 2013: 17). Yhteiskunnalliset 

tekijät, kuten vallan epätasainen jakautuminen ryhmien välillä, vaikuttavat 

oppimiskykyyn sekä mahdollisuuksiin hyödyntää resursseja ja osallistua 

päätöksentekoprosesseihin (Keck & Sakdapolrak, 2013: 9). Tämän takia 

yhteiskunnallista resilienssiä tulisi tarkastella ”yhteiskunnallisten rakenteiden ja 

toimijuuden välisenä vuorovaikutuksena” (Bohle, Etzold, & Keck, 2009). 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yhteiskunnallinen resilienssi kuvaa ”toimijoiden 

kykyä selvitä erilaisista välittömistä vastoinkäymisistä (selviytymiskyky), oppia 

kokemuksista ja sopeutua tulevaisuuden haasteisiin (sopeutumiskyky) sekä luoda 

instituutioita, jotka edistävät yksilöiden hyvinvointia sekä yhteiskuntien 

kestävyyttä nykyisten ja tulevien kriisien edessä (transformaatiokyky)” (Keck & 

Sakdapolrak, 2013: 14). 
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Sosio-ekologinen, psykologinen sekä yhteiskunnallinen resilienssi ovat kaikki 

vaikuttaneet yhteisön resilienssin kirjallisuuteen, joka keskittyy tutkimaan 

resilienssiä yhteisön tasolla. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin yhteisön 

resilienssiä, joka toimii tämän tutkimuksen lähestymistapana. Samalla määrittelen 

mitä yhteisöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. 

 

 

2.4 Yhteisön resilienssi 

 

Yhteisön resilienssi (community resilience) on yksi resilienssin osa-alue, joka 

kuvaa yhteisön kykyä selviytyä muutoksista ja sopeutua niihin (Magis, 2010; Norris 

ym., 2008) sekä tehdä perustavanlaatuisia muutoksia, jotka auttavat varautumaan 

paremmin myös tuleviin häiriöihin (Welsh, 2014; Wilson, 2012a). Katastrofiriskien 

hallinnan kontekstissa yhteisön resilienssi käsitetään usein yhteisön kyvyksi 

varautua ja suunnitella, vaimentaa, palautua ja hillitä mahdollisten tai toteutuneiden 

katastrofien vaikutuksia (Cutter, 2016; Kruse ym., 2017). 

 

Yhteisön resilienssin kirjallisuus jakaantuu kahteen haaraan, joiden taustalla ovat 

kaksi erilaista tutkimussuuntausta. Yksi yhteisön resilienssin kirjallisuuden haara 

on kehittynyt psykologisen resilienssin pohjalle, kun taas toinen haara perustuu 

sosio-ekologiselle resilienssille (Berkes & Ross, 2016; Welsh, 2014). Nämä kaksi 

haaraa ovat pysyneet varsin erillään, vaikka kirjallisuudessa on myös yritetty 

yhdistää niitä yhtenäisemmäksi käsitteeksi (Berkes & Ross, 2013; Chaskin, 2008; 

Vaneeckhaute, Vanwing, Jacquet, Abelshausen, & Meurs, 2017). Sosio-ekologinen 

lähestymistapa yhteisön resilienssiin on systeemipainotteinen ja se keskittyy 

tutkimaan kuinka systeemi (tässä tapauksessa yhteisö) kokonaisuutena on resilientti 

(Vaneeckhaute ym., 2017: 736). Psykologinen lähestymistapa taas painottaa 

resilienssiin johtavien systeemin osatekijöiden tunnistamista ja vahvistamista 

(Vaneeckhaute ym., 2017: 736). 

 

Taulukossa 1 on esitelty erilaisia määritelmiä yhteisön resilienssille. Yhteistä 

kaikille määritelmille on häiriö, katastrofi tai muutos, jota ilman resilienssistä ei 
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voida puhua. Yhteisön resilienssi tarkoittaa kaikissa määritelmissä 

selviytymiskykyä eli yhteisön kykyä toimia ja palautua häiriöistä. Suurin osa 

määritelmistä sisällyttää yhteisön resilienssiin myös sopeutumiskyvyn, joka on 

yhteisön kykyä muuttua ja oppia selviytyäkseen häiriöistä pitkällä aikavälillä. 

Yksikään määritelmistä ei ainakaan suoraan määrittele yhteisön resilienssiin 

sisältyvän transformaatiokykyä eli yhteisön kykyä tehdä radikaaleja muutoksia, 

jotka eivät ainoastaan turvaa yhteisön olemassaoloa vaan parantavat sen 

hyvinvointia häiriöidenkin keskellä. Kuitenkin esimerkiksi Wilson (2012a) ja 

monet yhteiskunnallisen resilienssin tutkimukset pitävät tätä ulottuvuutta 

merkittävänä resilienssin kannalta (Weichselgartner & Kelman, 2015; Welsh, 

2014). Yhteisön resilienssi määritellään myös ennemmin systeemin kykynä kuin 

prosessina. Tässä tutkimuksessa määrittelen kuitenkin yhteisön resilienssin siten, 

että se käsittää kaikki yllä mainitut kyvyt eli selvitymis-, sopeutumis- ja 

transformaatiokyvyn. Tästä johtuen yhteisön resilienssi on jatkuvasti muutoksessa 

oleva prosessi (Abramson ym., 2015; Kruse ym., 2017; Maclean ym., 2017). 

 

Taulukko 1. Määritelmiä yhteisön resilienssille 

Tekijä Määritelmä 

(Tobin, 

1999) 

 

”Resilientit yhteisöt ovat järjestäytyneet siten, että ne minimoivat 

katastrofien vaikutukset ja samalla kykenevät elpymään nopeasti 

palauttamalla yhteisön sosioekonomisen elinvoiman.” 

(Norris 

ym., 2008) 

”Prosessi, joka yhdistää sopeutumisvalmiudet (adaptive capacities) 

kohti positiivista kehityskulkua ja sopeutumista häiriön jälkeen.” 

(Cutter 

ym., 2008) 

”Sosiaalisen järjestelmän kyky vastata ja toipua katastrofeista sekä 

olennaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että järjestelmä 

vaimentaa vaikutukset ja kestää tapahtuman mukaan lukien sen 

jälkeen tapahtuvan sopeutumisen, joka helpottaa sosiaalisen 

järjestelmän uudelleenjärjestäytymistä, muuttumista ja oppimista 

vastauksena uhalle.” 

(Magis, 

2010) 

”Yhteisön kykyä selviytyä ja sopeutua sosiaalisten, poliittisten ja 

ekologisten muutosten aiheuttamasta kuormituksesta sekä käyttää 

yhteisön resursseja hyödyntääkseen muutoksen tuomat 
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mahdollisuudet ja selviytyäkseen muutoksen aiheuttamista 

ongelmista.” 

(Cohen 

ym., 2013) 

”Yhteisön kyky toimia kriisien ja häiriöiden keskellä.” 

(Kuir-

Ayius, 

2016) 

”Yhteisön kyky vastata ja sopeutua häiriöihin oppimisen ja 

sidosryhmien välisen yhteistyön avulla sekä ylläpitämällä, 

mittaamalla ja vahvistamalla yhteisön resursseja kansallisella ja 

paikallisella tasolla tapahtuvan strategisen suunnittelun kautta ja 

siten saavuttaa kestävyys.” 

 

Seuraavaksi määrittelen, mitä yhteisöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. 

Resilienssiä ja luonnonkatastrofien hallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa yhteisö 

ymmärretään yleensä maantieteellisesti rajatuksi alueeksi, kuten kyläksi tai 

kaupunginosaksi (Kruse ym., 2017; Matarrita-Cascante, Trejos, Qin, Joo, & 

Debner, 2017; Norris ym., 2008). Yhteisö on usein liitetty ”maalaisidylliin”, joka 

on pieni, vakaa, omavarainen ja sopusointuinen joukko tiiviisti verkostoituneita ja 

yhteiseen toimintaan kykeneviä ihmisiä (Day, 2006: 39). Yhteisön resilienssiä 

käsittelevässä kirjallisuudessakin yhteisö on usein romantisoitu ja tavoiteltu tila ja 

Dayn (2006) edellä mainitsemien ominaisuuksien oletetaan automaattisesti 

löytyvän näistä ympäristöistä, kuten kylistä tai naapurustoista (Brown, 2014: 112; 

Cannon, 2008: 11). Useat yhteiskuntatieteiden tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet 

tätä näkemystä. Edes luonnonkatastrofeissa yhteisö ei ole muuttumaton ja 

maantieteellisesti rajattu kokonaisuus, vaan kehittyy jatkuvasti ja muotoutuu 

paikallisen ja kansallisen hallinnon, järjestöjen ja luonnonkatastrofin kokeneiden 

ihmisten välisissä suhteissa, joihin vaikuttaa vahvasti sosio-poliittinen konteksti 

(Barrios, 2014: 330, 347).  

 

Coates (2015) on kuvannut yhteisön rakentumista tulva-alueilla paikallissuhteen, 

paikallisidentiteetin ja sosiaalisten verkostojen kautta. Edellä mainitut osa-alueet 

ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja niiden ilmentyessä samanaikaisesti yhteisö 

koetaan ”hyvänä”, ne voivat kuitenkin myös esiintyä vain osittain (Coates, 2015: 

65). Paikkakiintymys kuvaa yksilön tai ryhmän muodostamia siteitä ympäristöönsä, 
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jotka muodostuvat ajan kuluessa paikkaan liitettyjen positiivisten kokemusten 

kautta (Brown, Perkins, & Brown, 2004: 284). Paikallinen kuulumisen tunne voi 

rakentua eri tavoin esimerkiksi tuttuuden, juurtumisen tai osallistumisen kautta 

(Coates, 2015: 61). Yhteinen paikallisidentiteetti liittyy yhteenkuuluvuuden 

tuntemiseen muiden paikkakunnan ihmisten kanssa (Coates, 2015: 61). 

Paikallisidentiteettiä voidaan rakentaa osin samankaltaisesti kuin paikallissuhdetta 

esimerkiksi alueen ominaispiirteiden, toiminnan ja erityisesti sosiaalisten 

verkostojen varaan (Coates, 2015: 62). Sosiaaliset verkostot vaativat 

muodostuakseen sosiaalisia rakenteita, jotka mahdollistavat paikallisten väliset 

kohtaamiset (Coates, 2015: 60). Sosiaaliset rakenteet voivat olla vapaamuotoisia, 

kuten paikallinen ravintola tai kauppa, joissa kohtaamiset tapahtuvat spontaanisti 

tai järjestettyjä, kuten erilaiset kerhot ja yhdistysten tapahtumat tai juhlat (Coates, 

2015: 62–63). Institutionaaliset rakenteet ovat instituutioiden, kuten seurakunnan, 

koulun tai kunnanvaltuuston järjestämiä kohtaamismahdollisuuksia (Coates, 2015: 

63). Muodostuneet verkostot voivat olla väljiä, ryhmittyneitä tai tiiviitä ja 

linkittyneitä (Coates, 2015: 62). 

 

Yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on kuitenkin myös varjopuoli: Halpernin mukaan 

tiiviit sosiaaliset verkostot yhteisössä voivat johtaa kielteiseen suhtautumiseen 

ulkopuolisia kohtaan (ks. Mohan & Mohan, 2002: 195). Katastrofin jälkeen tiiviit 

yhteisöt voivat olla halukkaita auttamaan omiaan, mutta eivät välttämättä muita 

kauempana olevia ihmisiä (Aldrich & Crook, 2008: 10). Esimerkiksi vuoden 2004 

tsunamin jälkeen vähemmistöt, kuten kastittomat, muslimit ja lesket, jätettiin 

yhteisön toimesta hätä-avun ulkopuolelle (Aldrich, 2011). Voimakas sosiaalinen 

koheesio voi johtaa myös haitallisiin toimintamalleihin katastrofitilanteessa, kuten 

kieltäytymiseen evakuoinnista, sillä ihmiset seuraavat yleensä lähipiirinsä 

esimerkkiä (Patterson, Weil, & Patel, 2010: 139). 

 

Yhteisöä käsitellään usein yhtenä maantieteellisenä tasona ja sillä viitataan 

paikallistasoon, kuteen kylään tai muuhun paikallisyhteisöön (Coates, 2015; Kruse 

ym., 2017; Norris ym., 2008). Yhteisöä määriteltäessä on kuitenkin kiinnitettävä 

huomiota myös eri maantieteellisiin tasoihin (Wilson, 2012: 1219). Yhteisön ala- 
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ja yläpuolella sijaitsevia tasot ovat olennaisia, sillä paikallinen resilienssi syntyy eri 

tasoille ulottuvien sosiaalisten verkostojen vuorovaikutuksessa (Matin ym., 2015: 

1). Yhteisöä pienempiä tasoja, kuten kotitalouksia, yksilöitä ja sidosryhmiä, 

tarkasteltaessa tulee selväksi yhteisöjen moninaisuus ja että itse asiassa yhteisöt 

usein koostuvat useista eri sidosryhmistä tai alayhteisöistä, joilla on erilaisia valta-

asemia ja tavoitteita resilienssin suhteen (Cutter ym., 2008: 599; Wilson, 2012b: 

1219). Yhteisön resilienssi voidaankin nähdä eri sidosryhmien toisistaan 

poikkeavien tai jopa ristiriitaisten resilienssi-päämäärien tavoitteluna (Wilson, 

2012: 1219). Myös yhteisön yläpuolella sijaitsevien tasojen (alueellinen, 

kansallinen ja ylikansallinen) vaikutukset resilienssiin on huomioitava, sillä 

esimerkiksi alueellinen yhteistyö, kansallinen politiikka sekä globaalit muutokset 

näkyvät paikallisella tasolla (Wilson, 2012: 1219). 

 

Yhteisön voi nähdä kuitenkin myös sisältävän monta eri tasoa. Mulligan ym. (2016: 

353) ehdottavat, että yhteisö käsitetään monitasoisena ja muuttuvana 

kokonaisuutena. Yhteisö voi tarkoittaa yhtä hyvin maantieteellistä yhteisöä (esim. 

paikallisyhteisö), virtuaalista yhteisöä kuin kuvitteellistakin yhteisöä (Mulligan 

ym., 2016: 353). Maantieteellinen yhteisö on rajattu alueellisesti esimerkiksi 

kaupunkiin tai kaupunginosaan ja sitä määrittelee yhteisön jäsenten fyysinen 

läheisyys (Deeming, Fordham, & Gerger Swartling, 2015: 302). Maantieteellinen 

läheisyys ei kuitenkaan välttämättä johda vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 

(Kangaspunta, Aro, & Saastamoinen, 2011: 261–262). Maantieteelliset yhteisöt 

pitävätkin sisällään useampia yhteisöjä, jotka ulottuvat myös paikallisen tason yli 

(Mulligan ym., 2016: 355). Virtuaaliyhteisö tai -verkosto kommunikoi ja toimii 

tieto- ja viestintäteknologian välityksellä (Mulligan ym., 2016: 354). Kuvitteellinen 

yhteisö on Andersonin (1992: 6) käsite, jolla hän kuvaili valtioita, joiden asukkaat 

tuntevat yhteenkuuluvuutta vaikka eivät olisi koskaan olleet vuorovaikutuksessa 

keskenään. Yhteisyys on siis mielikuvien tasolla ja tällaista yhteisöä voidaan kutsua 

myös identiteettiyhteisöksi, jossa kuviteltu yhteisyys voi rakentua myös 

sukupuolen, seksuaalisuuden tai etnisyyden pohjalle (Deeming ym., 2015: 302). 

Intressiyhteisöä yhdistävät yhteiset kiinnostuksen-kohteet tai toiminta yhteisen 

päämäärän eteen (Deeming ym., 2015: 302). Kyse voi olla esimerkiksi 
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harrastusyhteisöstä, uskonnollisesta yhteisöstä tai työyhteisöstä (Deeming ym., 

2015: 302). Toiminnallinen yhteisö perustuu osallistumiseen ja toimintaan sekä 

fyysiseen vuorovaikutukseen (Deeming ym., 2015; Kangaspunta ym., 2011: 264). 

Myös maantieteelliset ja intressiyhteisöt voivat olla toiminnallisia yhteisöjä 

(Kangaspunta ym., 2011: 264). 

 

Vaikka edellä on kritisoitu näkemystä yhteisöstä maantieteellisesti rajatun alueen 

väestönä, luonnonkatastrofien kontekstissa fyysisen sijainnin vaikutusta riskille 

altistumiselle ei voida kiistää (Deeming ym., 2015: 301). Tämän takia yhteisön 

alueellista ulottuvuutta ei voida täysin sivuuttaa, kun tarkastellaan yhteisön 

resilienssiä luonnonkatastrofeille. Luonnonkatastrofin sattuessa välittömässä 

läheisyydessä olevien ihmisten toiminta on olennaista tilanteesta selviytymiseksi, 

vaikka tietenkin myös alueen ulkopuoliset toimijat vaikuttavat resilienssiin ja 

paikalle saapuu usein toimijoita alueen ulkopuolelta (Kruse ym., 2017: 2322). 

Ojhan ym. (2016) viitekehys ottaa huomioon sekä paikallisen ulottuvuuden että 

yhteisön moninaisuuden ja paikallisen tason ylittävät verkostot. ”Paikallistamaton” 

yhteisö (delocalised community) koostuu jäsenistä, jotka jakavat fyysisen sijainnin, 

mutta kuuluvat verkostoihin, jotka ulottuvat paikallisen tason ulkopuolelle (Ojha 

ym., 2016: 276). Delokalisaatio on prosessi, jossa paikkasidonnainen yhteisö 

menettää merkitystään sekä yhtenäisyyttään (jos sitä on koskaan ollutkaan) ja sen 

jäsenet muodostavat yhteyksiä ulkopuolisiin toimijoihin (Ojha ym., 2016: 275). 

Näin muodostuu monitasoisia sosiaalisia verkostoja, jotka vaikuttavat myös 

paikallisella tasolla (Ojha ym., 2016: 275). 

 

Käsittelin edellä yhteisöä useammasta näkökulmasta. Yhteisö voidaan nähdä 

paikallisyhteisönä sekä yhtenä maantieteellisenä tasona yksilöiden ja kotitalouksien 

sekä alueellisen tason välillä. Tässä tutkimuksessa käsitteellistän yhteisön 

pääasiassa Mulliganin ym. (2016) ja Ojhan ym. (2016) määritelmien pohjalta 

monitasoisena ja muuttuvana kokonaisuutena, joka rakentuu monitasoisista 

sosiaalisista verkostoista, joilla on myös paikallinen ulottuvuus. Seuraavaksi 

esittelen tutkimuksen analyyttisen viitekehyksen. 
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3. Analyyttinen viitekehys 

 

Tutkimuksen analyyttisenä viitekehyksenä toimii emBRACE-hankkeen (Building 

Resilience Amongst Communities in Europe) kehittämä yhteisön resilienssin 

viitekehys (Kruse ym., 2017). Yhteisön resilienssin tutkimukseen on kehitetty 

lukuisia viitekehyksiä, mutta kyseinen kehys valikoitui tutkimuksen analyyttiseksi 

työkaluksi kokonaisvaltaisen ja selkeän lähestymistapansa ansiosta. Ensiksi, 

viitekehys ottaa huomioon yhteisön resilienssin eri tasot, kuten yhteisön 

ulkopuoliset prosessit ja rakenteet. Viitekehys siis vastaa kritiikkiin valtasuhteiden 

ja rakenteiden huomiotta jättämisestä. Toiseksi, viitekehys huomioi resurssien 

lisäksi myös niiden saatavuuden sekä toiminnan, jotka jäävät monissa muissa 

viitekehyksissä huomioimatta. Monet muut viitekehykset ainoastaan luettelevat 

resilienssin kannalta tärkeitä ominaisuuksia eivätkä niiden väliset yhteydet ole 

selkeitä. Lopuksi, oppimisen sisällyttäminen viitekehyksen yhdeksi osa-alueeksi 

tukee näkemystä resilienssistä prosessina sekä resilienssin transformatiivista 

ulottuvuutta, sen sijaan että resilienssi käsitettäisiin pysyväksi ominaisuudeksi tai 

lopputulokseksi, joka keskittyy ainoastaan torjumaan häiriöitä ja säilymään 

muuttumattomana (nk. ”bounce back”-resilienssi). 

 

emBRACE-viitekehys muodostuu kolmesta keskenään vaikutuksessa olevasta osa-

alueesta (kuva 3). Yhteisön resilienssin muodostavat osa-alueet ovat resurssit ja 

kyvyt, toiminta sekä oppiminen. Osa-alueiden ympärille muodostuu kaksi tasoa, 

jotka ottavat huomioon myös yhteisön ulkopuoliset prosessit ja rakenteet. 

Ensimmäinen taso on katastrofiriskien hallinta, joka sisältää lainsäädännön, 

politiikan ja eri hallinnon tasojen vastuutehtävät. Esimerkkinä voidaan mainita 

EU:n tulvadirektiivi, jonka myötä EU-maat ovat määrittäneet merkittävät 

tulvariskialueet ja tehneet niille hallintasuunnitelmat. Toinen taso taas käsittää 

laajemman sosio-poliittisen, taloudellisen ja ympäristöllisen kontekstin sekä niiden 

muutokset ja häiriöt. (Kruse ym., 2017: 2324). Koska yhteisöt ovat jatkuvassa 

muutoksessa eikä ”vakaata” yhteisöä ole olemassa (Wilson, 2014: 2), yhteisön 

resilienssissä on otettava huomioon myös laajemmin yhteisöön vaikuttavat 

poliittiset, taloudelliset ja ympäristölliset tekijät (Kruse ym., 2017: 2327–2328). 
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Nämä muutokset voivat olla hitaasti eteneviä ja asteittaisia tai äkillisiä (Wilson, 

2014: 2). Häiriöt voivat negatiivisten vaikutusten lisäksi toimia sysäyksenä 

tarpeelliselle muutokselle tai transformaatiolle ja monet tutkijat kehystävätkin 

resilienssin mahdollisuutena perustavanlaatuisille sosiaalisille uudistuksille ja 

transformaatiolle (Bahadur & Tanner, 2014; Brown, 2014; Olsson, Galaz, & 

Boonstra, 2014). Seuraavaksi esittelen tarkemmin viitekehyksen kolme osa-aluetta 

sekä niihin liittyvää tutkimusta yhteisön resilienssin näkökulmasta. 

  
Kuva 3. Tutkimuksen analyyttinen viitekehys perustuu emBRACE-

viitekehykseen ja siihen on sisällytetty vain tutkimuksen kannalta tärkeät osat 

(Kruse ym. 2017). 
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3.1 Resurssit ja kyvyt 

 

Resurssit ovat tärkeässä osassa monessa yhteisön resilienssin viitekehyksessä, 

mutta emBRACE-viitekehys kiinnittää huomiota myös resurssien saatavuuteen 

tarkastelemalla resursseja yhdessä kyvykkyyden kanssa(Abeling & Huq, 2015: 9). 

Viitekehyksen resurssien ja kykyjen jaottelu perustuu kestävän toimeentulon 

lähestymistapaan (sustainable livelihoods approach), joka on luotu 

kehitysyhteistyötä varten (Chambers & Conway, 1992). Yhteisön resurssit ja kyvyt 

jaetaan luonnonresursseihin ja paikkasidonnaisiin resursseihin sekä sosio-

poliittisiin, taloudellisiin, materiaalisiin ja inhimillisiin resursseihin ja kykyihin 

(Kruse ym., 2017: 2325). Yhteisön resilienssin viidestä resurssista keskityn kahteen 

tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpään resurssiin ja kykyyn, koska ne liittyvät 

ihmisten toimintaan sekä ihmisten välisiin suhteisiin: sosio-poliittisiin ja 

inhimillisiin. Myös materiaalisia resursseja käsitellään tutkimuksessa, mutta 

lähinnä siitä näkökulmasta, miten esimerkiksi sosiaalinen pääoma mahdollistaa 

pääsyn näihin resursseihin. Sosio-poliittisissa resursseissa kiinnitän huomiota 

erityisesti sosiaaliseen pääomaan, sillä sen merkityksestä yhteisön resilienssille 

sekä katastrofien aikana on paljon tutkimusta. 

 

 

3.1.1 Poliittiset ja inhimilliset resurssit 

 

Sosio-poliittiset resurssit käsittävät poliittiset ja sosiaaliset vuorovaikutukset sekä 

valtasuhteet ja niihin liittyvän dynamiikan. Resurssien olemassaolon lisäksi 

resilienssi vaatii yhteisön poliittista kyvykkyyttä eli mahdollisuuksia yhteisön 

jäsenille vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä virallisin että 

vapaamuotoisin keinoin. Poliittisia resursseja ilmentävät esimerkiksi oikeusturvan 

periaate, yhteiskunnallinen osallistuminen sekä hallinnon edustajien 

tilivelvollisuus. (Kruse ym., 2017: 2325–2326). Abramsonin ym. (2015: 44) 

mukaan poliittinen pääoma (eli resurssit) näkyy yhteisön tasolla esimerkiksi 

toimivana hallintona ja resurssien oikeudenmukaisena jakona ja yksilön tasolla 
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esimerkiksi mahdollisuutena olla yhteydessä päätöksentekijöihin ja resurssien 

jaosta päättäviin tahoihin. 

 

Inhimilliset resurssit keskittyvät yksilön ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, 

terveydentilaan ja hyvinvointiin sekä koulutukseen, tietoihin ja taitoihin.  

Inhimillisiä resursseja tarkasteltaessa otetaan huomioon myös psykologiset tekijät, 

kuten pystyvyyden ja kuulumisen tunne, katastrofikokemukset sekä 

valveutuneisuus. (Kruse ym., 2017: 2325). Yhteisöllisellä pystyvyydellä 

tarkoitetaan ryhmän kesken jaettuja uskomuksia siitä, että yhteisillä kyvyillä ja 

toimilla voidaan päästä haluttuun lopputuloksen (Bandura & Walters, 1977; 

Bandura, 1995). Yhteisöllinen pystyvyys koostuu sosiaalisesta koheesiosta eli 

yhteisön jäsenten välisestä luottamuksesta ja solidaarisuudesta sekä epävirallisesta 

sosiaalisesta kontrollista, jossa yhteisön jäsenet huolehtivat toistensa 

norminmukaisesta käyttäytymisestä ja toimivat tarvittaessa järjestyksen 

ylläpitämiseksi (Cagney, Sterrett, Benz, & Tompson, 2016: 2). 

 

Inhimilliset resurssit ovat tärkeitä riskikäsityksen ja yhteisöstä lähtevän johtajuuden 

ja toiminnan kannalta, jotka lisäävät resilienssiä (Kruse ym., 2017: 2325). 

Ymmärrys riskeille alttiista alueista sekä tieto, miten riskeiltä suojaudutaan ja 

minkälaisia resursseja on saatavilla, ovat myös tärkeitä yhteisön resilienssin 

kannalta (Atreya & Kunreuther, 2016: 6, 14). Tulvien tapauksessa tämä voi olla 

esimerkiksi tietoa tulvariskialueista, mikä vaikuttaa asuinpaikan valintaan tai 

rakentamiseen sekä tulvariskikarttojen ja tulvasuojelun ohjeiden tarjoamista 

(Atreya & Kunreuther, 2016: 6,14) Kwokin ym. (2016: 205) haastattelemien 

asiantuntijoiden mukaan katastrofien eri vaiheissa tarvitaan lukuisia taitoja ja 

paikallisen hallinnon ja yhteisön kyky hyödyntää asukkaiden kokemusta ja 

asiantuntemusta luomalla tapoja osallistua katastrofinhallintaan on keskeistä 

yhteisön resilienssin vahvistamiselle. 
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3.1.2 Sosiaalinen pääoma 

 

Sosiaalisella pääomalla on korostunut merkitys yhteisön resilienssin 

käsitteellistämisessä ja monet tutkijat pitävät sitä hyvin merkittävänä yhteisön 

resilienssin kannalta (Aldrich & Meyer, 2015; Buikstra ym., 2010; Madsen & 

O'Mullan, 2016; Norris ym., 2008). Sosiaalinen pääoma syntyy vuorovaikutuksessa 

ja sosiaalisissa verkostoissa. Näiden sosiaalisten rakenteiden ominaisuudet toimivat 

resursseina, jotka hyödyttävät yksilöä tai ryhmää ja auttavat heitä saavuttamaan 

tavoitteensa tai pääsemään käsiksi muihin tarpeellisiin resursseihin (Coleman, 

1988: S100-S101). Colemanin mukaan nämä sosiaalisten rakenteiden ulottuvuudet 

ovat velvoite vastavuoroisuuteen ja luottamus toisten vastavuoroisuudesta, 

tiedonkulku ja normit sekä niiden rikkomisesta seuraavat sanktiot (1988: S102–

S105). Putnam (1993) käyttää Colemanin määritelmää sosiaalisesta pääomasta, 

mutta hänen mukaansa sosiaalinen pääoma on sitoutuneena instituutioihin ja on 

julkishyödyke (Ruuskanen, 2001: 22). Putnamin (1993: 163–185) mukaan 

”kansalaishyveet”, kuten aktiivinen yhdistystoiminta ja yhteiskunnallinen 

osallistuminen, synnyttävät sosiaalista pääomaa. 

 

Bourdieu (1986) käyttää sosiaalisen pääoman käsitettä luokka-analyysissään 

kuvaillessaan eri sosiaalisten ryhmien kilpailua. Sosiaalisella pääomalla hän 

tarkoittaa jäsenyyttä ryhmässä ja sen tuomia sosiaalisia suhteita, jotka tuovat 

yksilön käyttöön kilpailtuja resursseja. Linin (2001) mukaan sosiaalinen pääoma 

muodostuu kestävästä sosiaalisesta verkostosta ja verkostossa liikkuvien resurssien 

määrästä ja laadusta. Edellä mainitut lähestymistavat sosiaalisen pääomaan voidaan 

jakaa Bourdieun (1986) ja Linin (2001) verkosto-näkökulmaan sekä Colemanin 

(1988) ja Putnamin (1993) normeja, luottamusta ja kansalaistoimintaa korostavaan 

lähestymistapaan. Tässä tutkimuksessa sosiaalista pääomaa lähestytään verkosto-

näkökulmasta. 

 

Vaikka sosiaalisen pääoman käsitettä voi pitää vähintään yhtä kiistanalaisena 

käsitteenä kuin resilienssiä tai yhteisöä, Woolcock (2000: 470) on esittänyt, että 

monista merkityksistään huolimatta käsite vie huomion yhteiskunnallisten 
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järjestelmien ominaisuuksiin, kuten verkostoihin ja normeihin, jotka mahdollistavat 

kollektiivisen toiminnan ja sitä kautta toimivan yhteisön. Eri näkökulmat on 

yhdistetty jakamalla sosiaalinen pääoma sitovaan (bonding), yhdistävään (bridging) 

(Gittell & Vidal, 1998: 15) ja linkittävään (linking) pääomaan (Szreter & 

Woolcock, 2004). Yhteisön resilienssin yhteydessä esimerkiksi Norris ym. (2008) 

ovat jakaneet sosiaalisen pääoman sosiaaliseen tukeen, verkostoihin sekä 

paikkakiintymykseen ja yhteisöllisyyteen. Sosiaalinen tuki sisältää sekä saadun ja 

odotetun tuen (Norris ym., 2008). 

 

Sitova pääoma tarkoittaa sosiaalisia siteitä kaikkein lähimpien ihmisten kanssa, 

kuten perheen ja läheisten ystävien (Madsen & O'Mullan, 2016: 286). Sitovan 

pääoman muodostavat yksilöt ovat demografisilta ominaisuuksiltaan, asenteiltaan, 

tiedoiltaan ja resursseiltaan hyvin samankaltaisia (McPherson, Smith-Lovin, & 

Cook, 2001: 415). Sitova pääoma muodostaa hyvin vahvat siteet, jotka 

mahdollistavat avunsaannin ja tuen esimerkiksi luonnonkatastrofien yhteydessä 

(Hurlbert, Haines, & Beggs, 2000: 609). Yhdistävä pääoma tarkoittaa löyhempiä 

siteitä eri sosiaalisten ryhmien välillä (Granovetter, 1983: 201–202). Yhdistävät 

siteet yhdistävät ihmisiä eri taustoista ja parantavat yhteistyökykyä sekä tarjoavat 

uusia resursseja ja näkökulmia (Woolcock, 2000). Yhdistävä pääoma syntyy usein 

erilaisissa järjestöissä esimerkiksi kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan sekä 

harrastusten yhteydessä (Aldrich & Meyer, 2015: 258). Paikalliset yhdistykset ja 

järjestöt sekä yhteisöverkostot ovat tärkeässä osassa katastrofeihin varautumisessa 

sekä niistä toipumisessa (Patterson ym., 2010: 129,138). Linkittävä pääoma 

yhdistää yksilöitä yhteiskunnan eri tasoilta ja tavalliset ihmiset valtaa tai 

auktoriteettia omaaviin ihmisiin (Madsen & O'Mullan, 2016: 286). Linkittävä 

pääoma on erityisen tärkeää yhteisöille, joilla on vähän resursseja (Szreter & 

Woolcock, 2004: 655).  

 

Sosiaalisen pääoman merkityksestä katastrofien yhteydessä on paljon empiiristä 

tutkimusta. Yksilöt, joilla oli vähemmän sosiaalisia verkostoja, pelastetaan 

pienemmällä todennäköisyydellä eivätkä he myöskään hakeudu 

terveydenhuoltoon, saa tukea muilta tai evakuoi itseään yhtä todennäköisesti kuin 



 

22 

 

muut asukkaat (Dynes, 2006: 7). Toisaalta taas yksilöt, joilla on laajat sosiaaliset 

verkostot, saavat enemmän konkreettista ja henkistä tukea sekä informaatiota 

katastrofien jälkeen (Kaniasty & Norris, 1995). Yksilöiden ja yhteisön sosiaalinen 

pääoma tarjoaa monenlaisia resursseja katastrofien yhteydessä, kuten taloudellista 

apua, etsintä- ja pelastusapua, suojaa tai majoitusta, tietoa, lastenhoitoa katastrofista 

palautuessa sekä henkistä tukea (Aldrich & Meyer, 2015: 256, 259). 

 

Aldrich ja Meyer (2015) ehdottavat tutkimuksessaan myös poliittisia toimenpiteitä, 

jotka edistävät sosiaalisen pääoman kertymistä yhteisöissä. Aikapankkitoiminta ja 

paikallisvaluutta lisäävät vapaaehtoistyötä, vahvistavat paikallista taloutta (Aldrich 

& Meyer, 2015: 262) sekä luottamusta (Richey, 2007: 69). Yhteisölliset 

tapahtumat, kuten paraatit, messut ja katujuhlat sekä kohderyhmätapaamiset, kuten 

ohjatut keskustelut yhteisöä koskevista asioista lisäävät luottamusta ja sosiaalista 

koheesiota (Aldrich & Meyer, 2015: 262; Porter, 2000). Myös 

kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa sosiaalisen pääoman syntymiseen 

rakentamalla ja tarjoamalla tiloja yhteisön jäsenten kohtaamisiin (Aldrich & Meyer, 

2015: 263).  Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa katastrofinhallinnan 

tutkijat, viranomaiset ja päättäjät pitivät yhteisön kokoontumispaikkoja 

yhteiskunnallisen resilienssin edellytyksenä (Kwok ym., 2016: 204). 

 

 

3.2 Toiminta 

 

Toiminta on keskeisessä osassa, kun rakennetaan yhteisön resilienssiä. Toiminta 

jakautuu emBRACE-viitekehyksessä väestönsuojeluun ja sosiaalisen 

turvallisuuden takaamiseen. Väestönsuojelua tarkastellaan katastrofinhallinnan 

neljän vaiheen avulla, jotka ovat hillintä, varautuminen, vastaaminen ja 

palautuminen (O'Brien, O'Keefe, Gadema, & Swords, 2010: 499). Hillintä on 

toimintaa tulevien katastrofien estämiseksi ja niiden vaikutusten hillitsemiseksi, 

kuten rakennusmääräyksien asettamista tulvariskialueille ja maankäytön 

suunnittelua (Johnson, 2000: 2). Varautuminen tarkoittaa toiminnan suunnittelua 

katastrofin varalle sekä varautumista niihin vaikutuksiin, joita ei voida hillitä. Tämä 
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tarkoittaa esimerkiksi varautumissuunnitelmien tekoa, katastrofiharjoituksia sekä 

varoitusjärjestelmiä. Varautuminen edellyttää käytössä olevien resurssien ja 

asiantuntemuksen kartoittamista sekä suunnittelua miten niitä hyödynnetään 

katastrofin aikana. (Johnson, 2000: 2). Vastaaminen tarkoittaa toimia katastrofin 

jälkeen, jolloin varautumissuunnitelmat muuttuvat käytännön toiminnaksi. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi hätä-avun tarjoamista katastrofin uhreille (pelastus ja etsintä, 

hätämajoitus, ensihoito), tilanteen vakauttamista ja lisävahinkojen estämistä sekä 

palautumista nopeuttavia toimia. (Johnson, 2000: 2). Palautuminen tarkoittaa 

toimia, joiden avulla toivutan katastrofista ja palataan normaalitilaan. Lyhyen 

aikavälin palautumistoimet tapahtuvat heti kun katastrofiin on vastattu ja 

keskittyvät tärkeimpien toimintojen ja perustarpeiden varmistamiseen, kuten ruuan- 

ja vedenjakeluun, jälkien siivoamiseen ja väliaikaiseen majoitukseen. Pidemmän 

aikavälin palautumistoimet voivat viedä jopa useita vuosia, kuten 

uudelleenrakentaminen ja sitä varten myönnettävät avustukset. (Johnson, 2000: 3). 

 

Väestönsuojelu ja katastrofinhallinta eivät kuitenkaan yksinään riitä yhteisön 

resilienssin takaamiseksi, jos taustalla vaikuttaviin sosiaalisiin tekijöihin ja 

haavoittuvuuksiin ei kiinnitetä huomiota. Tämän takia on tarkasteltava myös 

toimia, jotka edistävät sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalisen turvallisuuden 

edistämisellä tarkoitetaan toimia, jotka lieventävät katastrofien vaikutuksia, kuten 

sosiaalisia turvaverkkoja ja sosiaalisia rahastoja sekä laajempia toimia, jotka 

kehittävät inhimillistä ja muuta pääomaa vähentäen köyhyyttä ja haavoittuvuutta 

pitkällä aikavälillä (Barrientos & Hulme, 2009: 399). Monet toimet resilienssin 

edistämiseksi ovat pikemmin ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kestävyyden 

edistämistä kuin väestönsuojelua katastrofeilta. (Kruse ym., 2017: 2326). 

Yhteisöllä ja paikallisilla hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöillä voi olla 

tärkeä osa sosiaalisen suojelun tarjoamisessa ja ne voivat katastrofin sattuessa 

laajentaa toimintaansa, oli se sitten ruoanjakelua tai tilojen, rahallisen tuen, 

informaation tai tarvikkeiden tarjoamista (Dynes, 2006: 16). On kuitenkin 

huomioitava, että kolmannen sektorin osuus on vain täydentävä ja laajempi vastuu 

hyvinvointipalveluista, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta ja asumisesta, on 

valtiolla ja paikallisella hallinnolla (Kruse ym., 2017: 2326). 
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Yhteisön resilienssin kirjallisuus eri aloilta käsittelee toimijuutta ja toimintaa 

yhteisön näkökulmasta ja hyödyntää toimijuuden teorioita, joita on kehitetty 

psykologiassa ja sosiologiassa. Bandura (2000: 75) määrittelee yhteisöllisen 

toimijuuden (collective agency) yhteisenä toimintana jaettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Ryhmän usko omiin kykyihinsä saavuttaa tavoittelemansa 

päämärät eli yhteisöllinen pystyvyys on olennainen osa yhteisöllistä toimijuutta 

(Bandura, 2000: 75). Yhteisöllinen pystyvyys on enemmän kuin osiensa summa: 

tarvittavat taidot ja tiedot omaavat yksilöt, jotka uskovat ryhmänsä pystyvyyteen 

eivät pysty yhteiseen toimintaan, jos vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä ei toimi 

(Bandura, 2000: 75–76). Yhteiskuntatieteellisessä teoriassa taas toimijuuden käsite 

antaa mahdollisuuden tarkastella toiminnan ja rakenteiden välistä vuorovaikutusta, 

jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa (Giddens, 1984: 377). 

 

Yhteisön toimijuudessa toiminta koostuu itseorganisoitumisesta ja kollektiivisesta 

sosiaalisesta toiminnasta. Itseorganisoituminen (self-organization) tarkoittaa 

yhteisön aloitteesta spontaanisti tapahtuvaa toimintaa ja tavoitteiden asettamista. 

Kollektiivinen sosiaalinen toiminta taas on yhteisön toimintaa yhteisten 

tavoitteiden eteen. Vasta toiminta aktivoi yhteisön resurssit ja voi johtaa parhaassa 

tapauksessa yhteisön resilienssin vahvistumiseen, muussa tapauksessa yhteisön 

voimavarat jäävät piileviksi ja hyödyntämättä. (Berkes & Ross, 2013: 14; Ross & 

Berkes, 2013: 26–27). Berkesin ja Rossin näkemykset resurssien aktivoimisesta 

ovat yhteneväisiä emBRACE-viitekehyksen kanssa, joka painottaa resurssien 

saatavuutta ja aktivoimista. 

 

Myös Brown ja Kulig (1996) korostavat toimijuuden merkitystä. Yhteisön jäsenten 

on kyettävä ”järjestäytyneeseen toimintaan samaan aikaan kuin tapahtumat ja 

rakenteet hidastavat tai estävät sitä” (Brown & Kulig, 1996: 43). He muistuttavat 

kuitenkin yhteisöjen monimuotoisuudesta ja intressiristiriidoista, joiden takia on 

tärkeä analysoida myös valtasuhteita. Resilientissä yhteisössä sen jäsenet ovat 

onnistuneet yhdessä muuttamaan rakenteet sellaisiksi, että ne ovat enemmän 

toiminnan mahdollistajia kuin estäjiä (Brown & Kulig, 1996: 45). 
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Samoin Magisin (2010) viitekehys painottaa resurssien, niiden kehittämisen ja 

käyttöönoton lisäksi aktiivisia toimijoita sekä kollektiivista ja strategista toimintaa. 

Yhteisön jäsenten on oltava aktiivisia toimijoita oman hyvinvointinsa edistämisessä 

ja heidät on otettava mukaan päätöksentekoon. Kollektiivinen toiminta onnistuu 

parhaiten, kun yhteisöstä löytyy johtajuutta, ymmärrystä tarvittavista toimista ja 

tahoista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä laaja osallistuminen eri ryhmistä. 

Strateginen toiminta tähtää kehittymiseen keskustelun, suunnittelun, toteuttamisen 

ja oppimisen kautta, jolloin yhteisön on helpompi vastata ja vaikuttaa muutoksiin, 

joita se kohtaa. (Magis, 2010: 411–412). Berkesin ja Rossin (2013) tavoin Magis 

painottaa, että yhteisön resurssit ja kyvykkyys eivät riitä, vaan tarvitaan toimintaa. 

 

Magis (2010: 412) esittää myös yhdeksi yhteisön resilienssin osa-alueeksi 

oikeudenmukaisuutta eli yhteiskunnan etujen ja kustannusten tasaista jakoa, 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä tasa-arvoa sukupolvien välillä ja sisällä. 

Wright (2016: 159) onkin kritisoinut yhteisön jäsenten itsenäisyyden ja toimijuuden 

liiallista korostamista ja keskittymistä olemassa olevien resurssien 

hyödyntämiseen. Tällöin saattaa jäädä huomioimatta yhteisön toimijuutta hidastava 

politiikka, kuten järjestöjen riittämätön rahoitus tai kysymys resurssien 

tasaisemmasta jaosta yhteisössä (Wright, 2016: 159). Krusen ym. (2017) viitekehys 

korostaakin toimintaa, joka on yksi kolmesta osa-alueesta, mutta ottaa myös 

huomioon laajemman kontekstin sekä politiikan, toimintatavat ja lait, jotka osaltaan 

vaikuttavat yhteisön mahdollisuuksiin toimia.  

 

 

3.3 Oppiminen 

 

Kyky reflektoida, keskustella ja oppia menneistä kokemuksista on tärkeä osa 

toimijuutta (Giddens, 1984). Oppimista tarkastellaan emBRACE-viitekehyksessä 

sosiaalisen oppimisen käsitteen kautta. Viitekehyksessä oppimisen osa-alue 

koostuu riskien tai vahinkojen hahmottamisesta, niiden problematisoinnista, 

kriittisestä tarkastelusta, kokeilusta ja innovoinnista, levittämisestä sekä 

seurannasta ja arvioinnista. Riskien ja vahinkojen hahmottamisella tarkoitetaan 
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toimijan, järjestön tai instituution tieteelliseen tai muuhun tietoon perustuvaa 

tietoisuutta katastrofiriskistä tai kykyä kokea vallitsevan tai menneen katastrofin 

vaikutukset. Riskien ja vahinkojen problematisointi käynnistyy, kun toimija ei 

hyväksy mahdollisia tai toteutuneita vahinkoja tai vaihtoehtoisesti 

katastrofinhallinnan kustannus-hyötysuhdetta. Problematisoinnissa arvioidaan 

myös toimintatapojen sekä resurssien jaon oikeudenmukaisuutta ja vääryyden 

kokemukset näihin liittyen voivat vauhdittaa muutosta. Teknologian, arvojen ja 

hallinnon kriittisen tarkastelun avulla hahmotetaan opittavia asioita ennen kuin niitä 

aletaan toteuttamaan. Kokeilujen ja innovaatioiden avulla riskienhallinnan 

ongelmia ratkaistaan kokeilemalla eri lähestymistapoja. Hyväksi havaittujen 

ideoiden, käytäntöjen, menetelmien ja arvojen levittäminen on myös osa oppimista. 

Lopuksi seurannan ja arvioinnin avulla riskinhallintatoimien 

tarkoituksenmukaisuutta voidaan peilata muuttuvaan sosiaaliseen, teknologiseen, 

hallinnolliseen ja ympäristölliseen kontekstiin. (Kruse ym., 2017: 2327). 

 

Sosiaalinen oppiminen tarkoitti alun perin yksilön oppimista sosiaalisessa 

ympäristössä ja siinä esiintyvien roolimallien jäljittelemistä (Bandura & Walters, 

1977). Uudempi sosiaalisen oppimisen koulukunta käsitteellistää sen sosiaalisen 

muutoksen prosessina, jossa yksilöt oppivat toisiltaan siten, että hyödyt laajenevat 

sosiaalisiin rakenteisiin (Reed ym., 2010). Sosiaalista oppimista on kuvailtu 

”kollektiivisen ja kommunikatiivisen oppimisen prosessina, joka johtaa erilaisiin 

sosiaalisin lopputuloksiin, uusiin tietoihin ja taitoihin” (Muro & Jeffrey, 2008: 330). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Reedin ym. (2010) määritelmää sosiaalisesta 

oppimisesta, joka tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa vertaisoppimisena. 

Osallistavat prosessit edistävät usein sosiaalista oppimista, mutta osallistavuus ei 

automaattisesti tarkoita, että sosiaalista oppimista tapahtuu (Reed ym., 2010). 

Oppiminen voi olla välineellistä, vuorovaikutuksellista tai transformatiivista. 

Välineellisessä oppimisessa hankitaan uusia tietoja ja taitoja, 

vuorovaikutuksellisessa oppimisessa tietoa merkityksellistetään ja tulkitaan 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja transformatiivisessa oppimisessa omien 
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taustaolettamusten uudelleentarkastelu johtaa muutoksiin asenteissa, 

käyttäytymisessä ja sosiaalisissa normeissa. (Reed ym., 2010). 

 

Oppimista voidaan myös kuvata kolmella tasolla. Yksikehäinen oppiminen (single-

loop learning) keskittyy toiminnan tasolle ja toiminnan seurauksiin, jolloin 

oppiminen tapahtuu muuttamalla toimintaa vallitsevan tiedon puitteissa. 

Kaksikehäinen oppiminen (double-loop learning), joka vastaa transformatiivista 

oppimista, reflektoi toiminnan taustalla olevia oletuksia ja muuttaa toiminnan 

taustalla vaikuttavia tekijöitä ja vasta sitten itse toimintaa. Monikehäinen 

oppiminen (triple-loop learning) on oppimaan oppimista, joka haastaa oletusten ja 

toiminnan taustalla olevat arvot, normit ja oppimisprosessit. (Reed ym., 2010). 

 

Kollektiivinen muisti on olennaisessa osassa yhteisön kyvyssä reagoida 

katastrofeihin ja oppia niistä sekä maallikko- ja paikallistiedon muodostumisessa 

(Adger, Hughes, Folke, Carpenter, & Rockstrom, 2005; McEwen, Garde‐Hansen, 

Holmes, Jones, & Krause, 2017; Wilson, 2012a). Assmann (1995) jakaa 

Halbwachsin (1992[1925]) kollektiivisen muistin käsitteen kommunikatiiviseen ja 

kulttuuriseen muistiin. Kommunikatiivinen muisti syntyy ihmisten välisessä 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa lähinnä suullisesti (Assmann, 2011: 22).  

Kommunikatiivinen muisti koskee lähimenneisyyttä ja ulottuu 80–100 vuoden eli 

kolmen tai neljän sukupolven päähän (Assmann, 2011: 22). Sen jälkeen 

kollektiivinen muisti muuttuu kulttuuriseksi muistiksi, joka institutionalisoituu ja 

ilmenee esimerkiksi perinteinä, kirjoituksina ja muistomerkkeinä (Assmann, 1995: 

129). Kulttuurinen muisti ulottuu jopa vuosituhansien päähän, yhteisön ”myyttiseen 

menneisyyteen” ja se on ennen kaikkea yhteisön luoma kuva menneisyydestä, jossa 

tietyt asiat unohdetaan ja jonka avulla rakennetaan yhteisön identiteettiä (Assmann, 

2011: 19). 

 

McEwen ym. (2017) ehdottavat kestävän tulvamuistin viitekehystä vahvistamaan 

sosiaalista oppimista tulvien kontekstissa. Kestävä tulvamuisti rakentuu sekä 

yksilön että yhteisön kokemuksista ja sen osia ovat narratiivit, suulliset ja 

arkistoidut kertomukset, fyysiset merkit, rakennelmat ja materiaaliset käytännöt, 
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median esitystapa tulvista, kansankertomukset, omaelämänkerralliset kuvaukset, 

henkilökohtaiset tarinat ja anekdootit menneistä tulvista ja niiden vaikutuksista 

(McEwen ym., 2017: 17). Kollektiiviset kertomukset eli narratiivit vaikuttavat 

yhteisön toimintaan katastrofeissa ja yhteisön resilienssiä korostavat narratiivit 

edistävät palautumista (Chamlee-Wright & Storr, 2011). 

 

McEwenin ym. (2017: 22) mukaan maallikkotieto (esim. paikallis- ja perinnetieto) 

rakentuu valikoivasti yksilön muistista ja kokemuksista sekä kollektiivisen muistin 

eri muodoista. Maallikkotiedon, jota yhdessä asiantuntijatiedon ja yksilön tiedon 

kanssa käytetään tulvassa toimimisen perustana, yhteys kollektiiviseen muistiin ei 

ole suoraviivainen, sillä muistoja voidaan häivyttää, aktiivisesti unohtaa tai ne 

voivat jakautua epätasaisesti yhteisössä (McEwen ym., 2017: 22). Kestävä 

tulvamuisti yhdistää yksilöllisen, kommunikatiivisen ja kulttuurisen muistin. 

Kerättynä ja levitettynä se muodostaa perustan paikalliselle toiminnalle ja 

sidosryhmät yhdistävälle tietoisuudelle tulvista. Muistityön ja siihen liittyvän 

sosiaalisen oppimisen on tapahduttava sekä vertikaalisesti sukupolvien välillä että 

horisontaalisesti sukupolvien sisällä. Toimintatavat, jotka tukevat tulvamuistojen 

arkistointia ja levittämistä tutkijoiden, tulvariskejä hallitsevien viranomaisten ja 

yhteisön jäsenten välillä voivat edistää sosiaalista oppimista ja yhteisön resilienssin 

vahvistumista. (McEwen ym. 2017). 

 

Tämän tutkimuksen analyyttisen viitekehyksen mukaan yhteisön resilienssi 

rakentuu siis resursseista, toiminnasta ja oppimisesta, jotka ovat kaikki 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän lisäksi yhteisön resilienssiin vaikuttavat 

ulkopuoliset tekijät eli katastrofiriskien hallinta sekä laajempi konteksti ja siinä 

tapahtuvat muutokset ja häiriöt. emBRACE-viitekehys muodostaa kehikon, jonka 

avulla analysoin aineiston, mutta otan huomioon myös edellisissä luvuissa esitellyt 

muut yhteisön resilienssin tutkimukset, jotka koskevat viitekehyksen kolmea osa-

aluetta. Seuraavaksi esittelen tutkimuksen aineiston, tutkimusalueen ja menetelmät. 
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4. Aineisto ja menetelmät 

 

Vastaan tutkimuskysymyksiin laadullisen tapaustutkimuksen avulla. 

Tapaustutkimus ei ole menetelmä vaan tutkimusote, jonka tarkoituksena on tuottaa 

yksittäisestä tapauksesta yksityiskohtaista ja perusteellisesta tietoa (Laine, 

Bamberg, & Jokinen, 2007: 9–10). Tapaus ja tutkimuksen kohde eivät ole sama 

asia, vaan tapaus ilmentää tutkimuksen kohdetta (Laine ym., 2007: 10–11). Tässä 

työssä tutkimuksen kohde eli yhteisön resilienssin kehittyminen tulvariskien 

hallinnassa sekä keskeiset resurssit ja toimijat tulvariskien hallinnassa olivat selvillä 

jo ennen tapauksen valintaa. Tutkimuksen tapauksena toimii Kittilän vuoden 2005 

tulva. Kittilän kunta on merkittävä tulvariskialue Kemijoen vesistöalueella. Kittilän 

viime aikojen merkittävin tulva tapahtui toukokuussa 2005 Ounasjoen tulviessa 

lumen sulamisen seurauksena. Tulva aiheutti 6 miljoonan euron vahingot. (Kurkela 

& Karjalainen, 2016: 51). Valitsin tapaustutkimuksen kohteeksi pienemmän 

paikkakunnan, koska se soveltui paremmin pro gradu-työn laajuuteen. Suomessa 

on 21 merkittävää tulvariskialuetta (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011), joista 

moni muukin olisi soveltunut tutkimuksen tapaukseksi. NORDRESS-hankkeessa1 

(The Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security) toteutetaan 

myös toinen laajempi tapaustutkimus Rovaniemen tulvariskien hallinnasta. 

Molemmat paikkakunnat sijaitsevat Kemijoen vesistöalueella, jolle on tehty 

tulvariskien hallintasuunnitelma (Kurkela & Karjalainen, 2016). 

 

 

4.1 Tapaustutkimus 

 

Tämän työn tutkimusote on yhdistelmä erilaisia tapaustutkimusotteita. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää Kittilän tulvariskien hallinnan tapausta 

mahdollisimman hyvin. Tällaista tapauksen ainutlaatuisuudesta kiinnostunutta 

                                                 
1 NORDRESS (2015–2019) on yhteispohjoismainen tutkimushanke, jossa tutkitaan yhteiskunnan 

kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista yksilöiden, yhteisöjen, infrastruktuurin ja instituutioiden 

näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen turvallisuuden 

parantamiseksi luonnonkatastrofien varalta. Mukana on yhteensä 15 tutkimuslaitosta ja yliopistoa 

kaikista Pohjoismaista. 
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kuvailevaa ja ymmärtävää tutkimusotetta kutsutaan intensiiviseksi 

tapaustutkimukseksi (Eriksson & Kovalainen, 2008: 120). Toisaalta tutkimuksen 

tarkoituksena on myös testata olemassa olevia teorioita yhteisön resilienssistä 

pohjoismaisessa kontekstissa sekä yrittää tehdä myös yleistyksiä yhteisön 

merkityksestä tulvariskien hallinnassa. Tällaista tutkimusotetta kutsutaan 

ekstensiiviseksi (Eriksson & Kovalainen, 2008: 119) tai välineelliseksi (Stake, 

1995: 3) tapaustutkimukseksi. Laine, Bamberg ja Jokinen (2007: 31–33) ovat 

jakaneet tapaukset seitsemään eri tyyppiin, joita ovat kriittinen, äärimmäinen, 

ainutlaatuinen, tyypillinen, paljastava, tulevaisuudesta kertova sekä 

pitkittäisotokseen perustuva tapaus. Kittilän tulvariskien hallinnan tapauksessa on 

piirteitä useammasta edellä mainitusta tapaustyypistä. Tulvat ovat Kittilässä 

jokavuotinen ilmiö ja Kittilä voisi tästä näkökulmasta edustaa tyypillistä tapausta 

tulvapaikkakunnasta. Toisaalta Kittilässä oli hyvin suuri tulva vuonna 2005, joten 

Kittilää voisi tarkastella myös tämän tapahtuman valossa äärimmäisenä tapauksena. 

Yhteisöä ja sen roolia tulvariskien hallinnassa ei myöskään ole aiemmin tutkittu 

Suomessa, joten Kittilän voisi myös määritellä paljastavaksi tapaukseksi. 

Tutkimusotteeni on siis yhdistelmä ekstensiivistä ja intensiivistä tapaustutkimusta, 

jonka tarkoituksena on toisaalta kuvailla ja ymmärtää Kittilän tulvariskien hallintaa 

sekä huomioida tutkimukseen osallistuvien näkökulma, mutta myös testata 

yhteisön resilienssin teoriaa tapauksen avulla. 

 

 

4.2 Tutkimusalue 

 

Kittilä sijaitsee Lapin maakunnan länsiosassa (kuva 4). Kittilän pinta-ala on 8 263 

km2 (Kuntaliitto, 2017) ja sen asukasluku on 6 383 (Tilastokeskus, 2016). Kittilä 

sijaitsee Kemijoen vesistöalueella ja on yksi Suomen 21 merkittävästä 

tulvariskialueesta (Kurkela & Karjalainen, 2016). Kittilän läpi virtaa pohjois-etelä-

suunnassa Ounasjoki, joka on Suomen pisin vapaana virtaava joki (A. Kurkela, 

2010: 9–12). Ounasjoki saa alkunsa Ounasjärvestä ja yhtyy Kemijokeen 

Rovaniemen keskustassa (Hallikainen, Ruokanen, & Viitala, 1986: 16–19). 

Ounasjoki on luonnontilainen ja se on suojeltu Ounasjoen erityissuojelulailla, 
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minkä lisäksi se kuuluu Natura 2000-verkostoon (Laki Ounasjoen erityissuojelusta 

703/1983; Lindqvist & Posio, 2005). 

 
Kuva 4. Kittilä sijaitsee Kemijoen valuma-alueella, jonka ulkorajat on 

merkitty mustalla viivalla. Kartan teossa on käytetty Suomen 

ympäristökeskuksen valuma-aluejakoa ja Maanmittauslaitoksen yleiskarttaa. 

 

Kemijoen vesistöalueella on joka kevät tulvia ja sateisina vuosina tulvia voi olla 

myös kesällä tai syksyllä (kuva 5). Jäät lähtevät yleensä toukokuussa ja tulvahuippu 

sijoittuu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun. Ounasjoella suurin osa tulvista 

on jääpatotulvia, joita syntyy erityisesti luonnontilaisissa ja matalissa joissa. 

(Kurkela & Karjalainen, 2016: 37–38). Jääpatotulvissa vedenpinta nousee yhtäkkiä, 

jopa metrin tunnissa ja aiheuttaa vesistötulvia suurempia vahinkoja, koska niitä on 

vaikea ennakoida (Oja, 2002: 1). Poikkeuksellisen suuret tulvat syntyvät yleensä 

runsaslumisen talven jälkeen, kun kevät saapuu myöhässä, lumet sulavat nopeasti 

ja sulamisvesien lisäksi sataa paljon (Kurkela, 1985: 16). Viime vuosisadan 

suurimpia tulvia Ounasjoella ovat olleet vuodet 1929, 1932, 1934, 1944, 1950, 

1954, 1964, 1971, 1977 ja 1984 (Kurkela, 1985: 15) sekä vuodet 1987, 1993 ja 1997 
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(Oja, 2002: 2). Vuosisadan alun merkittävimpiä tulvia ovat vuodet 2000, 2005 ja 

2008. (Lapin ELY-keskus, 2014). Tulvien todennäköisyyttä kuvataan tulvan 

toistuvuusajalla, joka kertoo milloin yhtä suuri tulva tapahtuu uudestaan. Kerran 

sadassa vuodessa toistuva tulvan (1/100a) esiintyminen tiettynä vuotena on 1 %. 

(Alho ym., 2008: 78). 

 

 
Kuva 5. Sodankyläntie tulvaveden alla (kuvaaja: Pekka Nykänen, 1966) 

 

Ounasjoen valuma-alue on 13 968 km², mikä vastaa reilua neljäsosaa koko 

Kemijoen vesistöalueesta (Oja, 2002: 20). Ounasjoen virtaamat vaihtelevat 

suuresti, koska se on luonnontilainen eikä vettä varastoivia järviä ole paljoa 

(Kurkela & Karjalainen, 2016: 13). Pienimmät virtaamat ovat keskimäärin 20 m3/s 

maaliskuussa. Virtaamat vaihtelevat joen eri kohdissa ja suurimmat mitatut 

virtaamat ovat olleet vuonna 2005 Könkäällä 844 m³/s ja Marraskoskella 1 486 

m³/s. (Karjalainen & Kurkela, 2016: 14). Vedenkorkeus nousee talven 

minimitasosta 3–4 metriä kevättulvissa (Kurkela, 1985: 7), mutta esimerkiksi 

vuoden 1984 jääpatotulvassa (1/100a) vesi nousi korkeimmillaan seitsemän metriä 

(Kurkela, 1985: 19). Vuoden 2005 tulvassa, joka vastasi kerran 70 vuodessa 

tapahtuvaa tulvaa, vahingoittui 40 asuinrakennusta ja se oli Kittilän 
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mittaushistorian suurimpia tulvia. Sinä vuonna lunta oli paljon ja kevät tuli 

myöhään ja nopeasti. Lumen sulamisen päälle tulivat rankat vesisateet ja vesi oli 

jopa 6 metriä normaalin vedenpinnan yläpuolella. (Uusitalo, 2005). Vuoden 2005 

tulvasta kerrotaan tarkemmin vielä luvussa 5.3.1. 

 

Kittilän suurimmat toimialat ovat matkailu ja kaivostoiminta, joiden ansiosta 

kunnan talous- ja työllisyystilanne on huomattavasti parempi kuin monissa muissa 

Lapin kunnissa (Lapin liitto, 2014). Kittilässä sijaitsee Levin matkailukeskus, jossa 

vierailee vuosittain 600 000 henkeä. Suurikuusikon kaivos on Euroopan suurin 

kultakaivos ja sen omistaa kanadalainen Agnico Eagle. Kaivos avattiin vuonna 

2009 ja se työllistää 400 henkeä. Muita tärkeitä toimialoja ovat kuljetus, 

rakentaminen, kauppa ja palvelut sekä poro-, maa- ja metsätalous. (Kideve 

elinkeinopalvelut, 2013). 

 

Kittilän poliittista päätöksentekoa on määrittänyt viime vuosina tapahtumaketju, 

joka sai alkunsa kunnan enemmistöomistuksessa olevan Levi Ski Resort-

hiihtokeskusyhtiön hiihtohissien hankinnasta vuonna 2013. Levi Ski Resortin 

toimitusjohtajan Jouni Palosaaren epäiltiin suosineen tarjouskilvassa tuttua yhtiötä 

ja vuotaneen toisen hissiyhtiön tarjouksen tietoja. Kittilän kunnanjohtaja Anna 

Mäkelä teki asiasta tutkintapyynnön ja Levi Ski Resortin hallitus erotti Palosaaren 

tehtävästään. Kittilän kunnanhallitus puuttui tähän ja Palosaari palasi 

toimitusjohtajaksi. Vuonna 2014 Kittilän kunnanhallitus erotti Mäkelän 

kunnanjohtajan tehtävästä luottamuspulan vuoksi, joka oli syntynyt 

tutkintapyynnön takia. Erottaminen osoittautui laittomaksi ja päätös säilyi 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2016. (Haapalainen, 2018). Kittilän vs. 

kunnanjohtaja on vuonna 2018 Sanna Ylinampa. Vuoden 2017 lokakuussa 27 

kuntapäättäjää vastaan nostettiin rikossyytteet muun muassa virka-aseman 

väärinkäyttämisestä, virka-aseman törkeästä väärinkäyttämisestä, 

työturvallisuusrikoksesta sekä työsyrjinnästä (Tynkkynen, 2017). 

 

Kittilän kuntakriisi on johtanut Lex Kittilän säätämiseen, joka antaa 

valtiovarainministeriölle oikeuden puuttua kunnan toimintaan, jos kunta on 
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poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa (Virkkunen, 2017). Kittilän 

kieltäytyessä luottamushenkilöiden pidättämisestä toimestaan tutkinnan ajaksi, 

valtiovarainministeriö asetti kolmihenkisen selvitysryhmän, jonka raportti 

valmistui helmikuussa 2018. Selvityksen mukaan Kittilän hallinnollinen kriisi 

”näkyy eripuraisena päätöksentekona, epäluottamuksen ilmapiirinä, 

avainhenkilöiden vaihdoksina, henkilöstön stressaantumisena ja 

sairauspoissaoloina”. Tästä huolimatta kunnan palvelut ja talous olivat kunnossa. 

Selvitys suositti syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan, 

tilapäistä valiokuntaa hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä sekä pidempää 

prosessia, jolla kehitetään luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden 

yhteistyötä ulkopuolisen kunnallishallinnon asiantuntijan tuella. (Rantakokko, 

Talvitie, & Nieminen, 2018). 

 

 

4.3 Aineiston hankinta 

 

Tutkimuksen aineistona ovat paikallisten toimijoiden teemahaastattelut sekä 

tulvariskien hallintaa koskevat asiakirjat. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia yksilön ajatuksia, tuntemuksia, 

kokemuksia ja sanatonta kokemustietoa (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 47–48). 

Teemahaastattelu etenee ennalta määriteltyjen teemojen avulla, joista keskustellaan 

kaikkien haastateltavien kanssa sen sijaan, että käytäisiin sanatarkasti samat 

kysymykset läpi (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 48). Teemahaastatteluksi voidaan 

kutsua myös puolistrukturoitua haastattelua, jossa kysytään tarkkoja kysymyksiä 

tietyistä teemoista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

 

Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä, jonka aikana voidaan syventää 

saatavaa tietoa lisäkysymyksin tai selventää mahdollisia väärinkäsityksiä. 

Haastattelu soveltuu tutkimusmenetelmäksi erityisen hyvin silloin, kun halutaan 

saada syvällistä tietoa huonosti tunnetusta aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 34–

35).  Haastattelu ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton tiedonkeruumenetelmä, vaan 

se sisältää monia virhelähteitä, kuten haastattelijan ennakko-oletukset tai 
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haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008: 35). 

 

Paikallisia toimijoiksi laskin alueen asukkaat sekä alueen tulvariskien hallinnasta 

vastaavat viranomaiset sekä järjestöjen edustajat. Asukkaista pyrin valikoimaan 

sellaisia henkilöitä, joiden koti tai työpaikka oli tulvinut vuoden 2005 tulvassa. 

Haastattelut toteutettiin Kittilässä 22.–26.5.2017 välisenä aikana. Haastateltavat 

valittiin yhdistelemällä tarkoitushakuista otantaa ja lumipallo-otantaa. Kunnan 

keskeisten tulvariskien hallinnasta vastaavien viranomaisten ja järjestöjen 

edustajien kanssa sovittiin haastatteluista etukäteen sähköpostin välityksellä (Liite 

1). Paikallisia tulvat kokeneita asukkaita löydettiin haastateltaviksi ensiksi 

haastateltujen henkilöiden antamien vinkkien avulla. 

 

Tein yhteensä 12 haastattelua, joista 6 oli viranomaisille tai järjestöjen edustajille 

ja 6 oli paikallisille asukkaille. Kahdessa haastattelussa haastateltiin samaan aikaan 

kahta henkilöä, mutta muuten haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Lisäksi 

yksi henkilö halusi osallistua haastatteluun kirjallisesti, koska hän ei ollut 

haastattelujen aikaan Kittilässä. Yhteensä haastatteluihin osallistui siis 15 henkilöä. 

Haastattelujen edetessä samat teemat ja aiheet alkoivat toistua eikä merkittävää 

uutta tietoa enää tullut. Tällaista tilannetta kutsutaan aineiston saturaatioksi eli 

kyllääntymiseksi (Eskola & Suoranta, 1998: 35) ja sen perusteella tutkija voi 

arvioida milloin laadullista aineistoa ja haastateltavia on riittävästi (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008: 60). Pidin 12 haastattelun määrää riittävänä vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini sekä tutkimuksen laajuuden kannalta.  

 

Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää muun muassa millaisia tulvamuistoja 

haastatelluilla on, mitä yhteisö tarkoittaa haastateltaville, ketkä ovat keskeisiä 

toimijoita tulviin varautumisessa, tulvien aikaan toimiessa ja tulvista palautumisen 

aikana sekä muuttuuko yhteisön rooli näissä eri vaiheissa. Viranomaisille ja 

paikallisille asukkaille oli kaksi hieman toisistaan poikkeavaa haastattelurunkoa 

(liite 2 & liite 3). Tämän lisäksi hyödynsin kuutta haastattelua, jotka tutkijatohtori 

Aleksi Räsänen oli kerännyt Rovaniemellä, niiltä osin kuin ne käsittelivät Kittilää. 
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Haastateltavat olivat lähinnä maakuntatason viranomaisia ja toimijoita, mutta 

muutama oli töissä Rovaniemen kaupungilla. Haastateltavien ikä vaihteli 33 ja 88 

vuoden välillä, mutta kaikki eivät ilmoittaneet tarkkaa ikäänsä. Haastateltavista 7 

oli naisia ja 14 miehiä. 

 

Täydensin aineistoa teemahaastatteluiden lisäksi tulvariskien hallintaa koskevilla 

asiakirjoilla. Valitsin kolme Kittilän tulvariskien hallintaa koskevaa asiakirjaa: 

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa (Kurkela & Karjalainen, 2016) sekä 

Lapin ELY-keskuksen julkaisut ”Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä” 

(Kurkela, 2010) ja” Kittilän kirkonkylän tulvariskikartoitus” (Kurkela, 2014). 

Asiakirjat kartoittivat tapauksen taustaa ja täydensivät haastattelujen avulla saatua 

tietoa. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin myöhempää analyysia varten. 

Litteroin haastattelut lähes sanatarkasti, mutta korjasin kieliasua kirjakielisemmäksi 

ja poistin joitain täytesanoja luettavuuden parantamiseksi. En myöskään merkinnyt 

äänenpainoa tai äännähdyksiä naurua ja naurahduksia lukuun ottamatta. En 

litteroinut analyysin kannalta tarpeettomia keskusteluja esimerkiksi haastateltujen 

lemmikeistä tai kahvista. Edellä kuvailtu litterointitarkkuus oli tutkimuksen 

kannalta riittävä, sillä tutkimuksen kohteena ei ollut kieli tai kielen käyttö 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Analysoin litteroidun aineiston laadullisen sisällönanalyysin avulla. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa analyysin vaiheet perustuvat sekä teoriaan 

että aineistoon (Tuomi & Sarajärvi, 2006: 98). Teoriaohjaavan analyysin 

yhteydessä puhutaan abduktiivisesta päättelystä, jossa ideoita syntyy sekä 

aineistolähtöisesti että teoreettisten mallien pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2006: 99). 

Ruusuvuori ym. (2010: 11) ovat jaotelleet laadullisen analyysin kolmeen 

osatehtävään, jotka ovat aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta. Analyysin 
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vaiheet eivät välttämättä erottaudu selkeästi toisistaan ja ne voivat tapahtua myös 

samanaikaisesti (Ruusuvuori ym., 2010: 12). 

 

Ruusuvuoren ym. (2010: 399) mukaan koodaus on ”tutkimustehtävien kannalta 

merkityksellisten tekstikatkelmien valitsemista, merkitsemistä ja nimeämistä”. 

Luokittelu mahdollistaa myöhemmän tulkinnan, tiivistämisen ja 

yksinkertaistamisen, joiden avulla aineiston osia voidaan vertailla toisiinsa, 

muodostaa teorioita sekä löytää aineiston tärkeät osat (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 

147). Vaikka varsinainen tulkinta tapahtuu myöhemmin, koodaus on jo tutkijan 

tekemää tulkintaa aineiston mielenkiintoisista osista (Mason, 2002: 173). 

 

Analyysiohjelmien käyttö nopeuttaa tutkimuksen rutiininomaisia vaiheita, kuten 

aineiston järjestelyä sekä koodausta ja mahdollista keskittymisen tulkintaan ja 

aineiston analyyttiseen tarkasteluun. Ohjelmien avulla aineiston analyysistä tulee 

tarkempi, järjestelmällisempi ja tutkijan tekemistä valinnoista seurattavampia. 

(Seale, 2008: 235). Analyysiohjelmien käytössä on myös omat haasteensa, kuten 

analyysin jääminen pinnalliseksi koodauksen paisuessa (Mason, 2002: 152–154) 

sekä kokonaiskuvan häviäminen (Ruusuvuori ym., 2010: 407). Analyysiohjelmat 

eivät nimestään huolimatta tee analyysiä, vaan ajattelutyö ja yhteyksien löytäminen 

jäävät tutkijan tehtäväksi (Seale, 2008: 254). 

 

Koodauksen jälkeen aineisto yhdistellään eli ”yritetään löytää luokkien 

esiintymisen välille joitakin säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia” 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008: 148). Luokkia voidaan yhdistellä tutkimuksen 

viitekehyksen teoreettisten käsitteiden alle tai luoda uusia ilmiötä paremmin 

kuvaavia käsitteitä. Lopputuloksena on malli tai näkökulma, joka kuvaa aineistoa. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008: 150). Lopuksi synteesissä palataan takaisin 

kokonaisuuteen, tehdään tulkintaa ja hahmotetaan ilmiötä teoreettisesta 

näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 144). Ei ole olemassa yhtä oikeaa 

tulkintaa ja tulkintaa voidaan tehdä monesta eri näkökulmasta, mutta lukijan on 

kyettävä seuraamaan tutkimuksen päättelyä (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 151). 
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Tulkinta tuo esiin tutkittavan ilmiön sosiaaliset merkitykset ja sen suhteen 

laajempaan kokonaisuuteen (Hirsjärvi & Hurme, 2008: 152). 

 

Tutustuin aluksi aineistoon ja luin sen useaan kertaan muodostaakseni siitä 

kokonaiskuvan. Seuraavaksi muodostin alustavan koodausrungon emBRACE-

viitekehyksen pohjalta. Koodauksen edetessä tein koodausrunkoon pieniä 

muutoksia ja lisäyksiä (taulukko 2). Luotuani alustavan koodausrungon luokittelin 

eli koodasin aineiston Atlas.ti-analyysiohjelman avulla. Kaikkiin luokkiin ei tullut 

paljon aineistoa ja koodauksen edetessä lisäsin myös muutamia luokkia 

tarkentamaan koodausta. Lopuksi kävin vielä läpi koko aineiston muokatun 

koodausrungon perusteella. 

Taulukko 2. Aineiston koodausrunko 

Koodiperhe Koodit 

Resurssit Sosiaaliset resurssit, poliittiset resurssit, inhimilliset resurssit 

(hiljainen tieto, maallikkotieto) 

Toiminta Viranomaisten toiminta (varautuminen, vastaaminen, 

palautuminen, hillintä, sosiaalisen turvallisuuden edistäminen), 

vapaaehtoisten toiminta (varautuminen, vastaaminen, 

palautuminen, hillintä ), toimijoiden väliset suhteet 

Oppiminen riskien tai vahinkojen hahmottaminen, riskien tai vahinkojen 

problematisointi, kriittinen tarkastelu, levittäminen, tulvamuisti 

 

Seuraavaksi etsin koodatusta aineistosta toistuvia ilmiöitä ja teemoja sekä vaihtelua 

ja poikkeavia tapauksia. Kävin koodi kerrallaan jokaisen koodin alle kertyneet 

sitaatit läpi etsien samankaltaisuuksia ja poikkeuksia. Tässä käytin apunani 

tutkimuksen teoriataustaa sekä analyyttistä viitekehystä. Joitain teemoja nousi 

myös aineistosta. Analyyttinen viitekehys ja sen perusteella muodostettu 

koodausrunko ohjasivat vahvasti myös tulosten jäsentelyä. Jäsentelin tulokset 

emBRACE-viitekehyksen kolmen osa-alueen alle, jotka ovat resurssit, toiminta ja 

oppiminen. Lopuksi tarkastelin tutkimuksen tuloksia peilaten niitä aiempaan 

teoriaan. Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset. 



 

39 

 

5. Tulokset 

 

Tässä osiossa esittelen analyysin tulokset. Aluksi esittelen keskeiset toimijat 

Kittilän tulvariskien hallinnassa ja heidän roolinsa. Seuraavaksi tarkastelen 

sosiaalisten, poliittisten ja inhimillisten resurssien roolia tulvariskien hallinnassa. 

Lopuksi tarkastelen myös millaista oppimista on tapahtunut tulvariskien hallinnassa 

ja sen yhteydessä kerron myös tarkemmin toiminnasta vuoden 2005 tulvasta. 

Haastateltaville on annettu tunnisteet H1–H21. Haastateltavien ikää, sukupuolta tai 

asemaa ei tarkemmin eritellä tunnisteissa heidän yksityisyytensä takaamiseksi. 

Tuloksissa esiintyvät keskeiset toimijat ja teemat on kursivoitu selkeyden vuoksi. 

 

5.1 Keskeiset toimijat ja heidän tehtävänsä 

 

Toimijoita Kittilän tulvariskien hallinnassa ovat Kittilän kunta, Kittilän 

vesiosuuskunta, pelastuslaitos, Lapin ELY-keskus, Tulvakeskus, puolustusvoimat, 

poliisi, asukkaat, paikalliset yritykset ja järjestöt. 

 

Kunnan tehtävänä on sen omien rakennusten, kuten terveyskeskuksen ja 

päiväkotien sekä toimintojen, kuten vesihuollon, tietoliikenteen ja tiestön 

suojaaminen tulvatilanteessa. Kittilän kunnalla on useita haavoittuvia kohteita 

tulvariskialueella, joiden evakuointi on haastavaa. Pääskylänniemen vanhainkoti ja 

palvelukoti Metsola ovat tulvariskialueella jo melko yleisillä tulvilla (1/20a) ja 

terveyskeskus melko harvinaisilla tulvilla (1/50a). Kunnan tekninen toimi toteuttaa 

omien rakennustensa tulvasuojauksen. Kunnan sosiaali- ja terveystoimi 

suunnittelee vanhainkodin ja palvelutalon evakuoimisen ja joka vuonna päivitetään 

varautumissuunnitelma, jossa suunnitellaan asukkaiden ja henkilökunnan 

sijoittuminen. Vesihuolto on jaettu siten, että kunta vastaa sade- ja 

hulevesiviemäröinnistä ja Kittilän vesiosuuskunta vedenjakelusta ja 

jätevesiviemäröinnistä. Kittilän keskustassa on 8 jätevesipumppaamoa, jotka jäävät 

kaikki erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) alle. Kirkonkylän vedenottamoista 

toinen on tulva-alueella jo melko yleisillä tulvilla (1/20a) ja toinen vasta 

harvinaisilla tulvilla (1/100a). Tulvatilanteessa vesiosuuskunta laittaa veden alle 
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jäävät jätevedenpumppaamot ja vedenottamot pois päältä ja suurissa tulvissa 

puhdasta vettä saadaan johdettua Levin pohjavedenottamolta. Kunta myös tiedottaa 

asukkaille tulvista ja järjestää heille tarvittaessa hätämajoitusta. Alueellista 

toimintaa koordinoidaan tulvaryhmässä, johon osallistuu kunnan viranomaisia ja 

pelastuslaitoksen väkeä sekä tarvittaessa muita tahoja, kuten vesiosuuskunta tai 

poliisi. 

 

Pelastuslaitoksella on päävastuu pelastustoiminnasta ja tulvasuojelun johtamisesta 

tulvan aikana. Pelastuslaitos hoitaa esimerkiksi vanhainkodin evakuoinnin yhdessä 

laitoksen henkilökunnan kanssa sosiaali- ja terveystoimen tekemien suunnitelmien 

mukaisesti. Pelastuslaitos suojaa arvionsa mukaan alueita ja yksittäisiä tärkeitä 

kohteita väliaikaisilla tulvasuojauksilla, mutta sen resurssit eivät riitä kaikkien 

tulvavaarassa olevien kiinteistöjen suojaamiseen. Yksittäiset asukkaat saavat 

tarvittaessa apua pelastuslaitokselta, jos he eivät kykene itse suojautumaan. Kittilä 

on Lapin pelastuslaitoksen alaisuudessa ja pelastustehtäviä hoitaa 

sopimuspalokunta (VPK). Toimipisteet ovat Kittilän kirkonkylällä, Levillä ja 

Raattamassa. Vakituista henkilökuntaa ovat vain palopäällikkö, palotarkastaja ja 

yksi pelastaja. Muut ovat koulutettuja sopimuspalokuntalaisia, jotka hälytetään 

paikalle tarpeen vaatiessa. Pelastuslaitos mobilisoi tarvittaessa lisää 

tulvantorjuntakalustoa muilta paikkakunnilta tai keskusvuokraamosta. 

 

Alueellisten ja valtakunnallisen tason toimijoista tulvariskien hallinnan kannalta 

tärkeitä ovat Lapin ELY-keskus sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja 

Ilmatieteen laitoksen muodostama tulvakeskus. Lapin ELY-keskus seuraa 

tulvatilannetta mittaamalla lumi- ja jäämääriä sekä jään paksuutta. ELY-keskus 

myös ylläpitää vedenkorkeuden mittauspisteitä ja tiedottaa tulvariskeistä sekä antaa 

asiantuntija-apua muille viranomaisille ja asukkaille. Lapin ELY-keskus vastaa 

myös ennakoivista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä, kuten jääpatosahauksista 

sekä antaa asiantuntija-apua ja rahallista tukea kunnille tulvariskien hillintään, 

kuten tulvapenkereiden rakentamiseen tai jokiuomien kunnostukseen. Tulvakeskus 

on vuonna 2014 perustettu SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka 

tekee tulvaennusteet ja antaa tulvavaroitukset. SYKE vastaa vesistötulvaennusteista 
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ja Ilmatieteenlaitos merivesi- ja hulevesitulvien ennusteista. Tulvakeskus saa 

maastotietoa ELY-keskuksilta ja pelastuslaitokselta sekä tekee niiden kanssa 

tiivistä yhteistyötä. Poikkeustilanteissa perustetaan erityistilanneryhmä, jota 

haastateltavat kutsuivat ”tulvaryhmäksi” tai ”viranomaisten tulvapalaveriksi”. 

Käytännössä palavereita pidetään joka kevät, sillä tulvaennusteiden mukaan 

vahinkorajan ylittävä tulva näyttää aina mahdolliselta ja viranomaisten on 

toimittava pahimman mahdollisen skenaarion mukaan, vaikkei se yleensä 

toteudukaan. Lapin ELY-keskus koordinoi viranomaistoimintaa ja kutsuu koolle 

säännölliset palaverit, joissa käydään läpi tilannekuvaa ja keskustellaan tarvittavista 

varautumistoimenpiteistä. Palavereihin osallistuvat SYKE, Ilmatieteen laitos, 

pelastuslaitos, puolustusvoimat sekä Lapin tulvariskialueiden kunnat mukaan 

lukien Kittilä. Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue vastaa 

maanteistä ja liikenneyhteyksien ylläpitämisestä myös tulvatilanteessa. Yksityiset 

alueurakoitsijat hoitavat käytännön toimenpiteet, kuten kiertotien järjestämisen, 

tulvavaarassa olevien tieosuuksien pengertämisen sekä tulvan alle jääneiden 

tieosuuksien merkitsemisen liikennemerkein. 

 

Poliisin tehtävänä on tulvariskien hallinnassa yleinen turvallisuuden ja järjestyksen 

ylläpitäminen, liikenteen ohjaaminen tulva-alueilla sekä omaisuuden turvaaminen 

evakuoiduissa kohteissa. Poliisi osallistuu myös Kittilän tulvaryhmän kokouksiin. 

 

Puolustusvoimilla on merkittävä rooli tulvariskien hallinnassa erityisesti isoissa 

tulvissa. Puolustusvoimilla on pelastuslain mukaan velvollisuus auttaa 

pelastuslaitosta ja tulvatilanteessa puolustusvoimat avustaa muita viranomaisia 

tuomalla tarvittavaa kalustoa sekä työvoimaa, kun pelastuslaitoksen ja kunnan 

resurssit eivät riitä. 

 

Asukkaiden vastuulla on omaisuutensa suojaaminen tulvan aikana sekä 

omatoiminen varautuminen tulviin, sillä pelastusviranomaisten resurssit eivät riitä 

kaikkien tulvavaarassa olevien kiinteistöjen suojaamiseen. Suurimassa 

tulvavaarassa ovat Kittilän kirkonkylän asukkaat Ounasjoen länsirannalla sekä 

Pakatin ja Ala-Kittilän omakotitaloalueet.  Melko harvinaisella tulvalla (1/50a) 
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vaarassa on 100 rakennusta, joista 35 on asuinrakennuksia. Asukkaat suojaavat 

rakennuksia muovikelmun, hiekkasäkkien ja tulvapenkereiden avulla. Irtaimisto 

suojataan siirtämällä se pois tulvan tieltä. Pienempien tulvien jälkeen, joissa vesi 

oli ainoastaan käynyt kellarissa, palautuminen on lähinnä siivoamista likaisen 

tulvaveden laskettua pois. 

 

Kittilässä on vapaaehtoisjärjestöjä, jotka kykenevät tarjoamaan apua 

poikkeustilanteissa tai onnettomuuksissa. Suomen punaisella ristillä (SPR) on 

osasto Kittilässä ja järjestö koordinoi myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

(VAPEPA) toimintaa. VAPEPA on 52 järjestön yhteenliittymä, joka avustaa 

viranomaisia kriisi- ja onnettomuustilanteissa. VAPEPAn Kittilän osastolla on 5 

hälytysryhmää, joiden jäsenet ovat käyneet VAPEPAn peruskurssin ja 

etsintäkoulutuksen. SPR:n Kittilän osastolla on ensiapuryhmä sekä ystävätoimintaa 

ja jäsenille on järjestetty muun muassa henkisen tuen ja ensihuollon koulutusta. 

Järjestöillä on sosiaalisia ja inhimillisiä resursseja ja ne ylläpitävät erikoistilanteissa 

tarvittavia taitojaan yhteistyössä viranomaisten kanssa esimerkiksi 

pelastusharjoituksissa; tulviin liittyen harjoituksia ei kuitenkaan ole järjestetty. 

Järjestöjen rooli on kuitenkin siinä mielessä passiivinen, että he eivät 

tulvatilanteessa tai muissakaan katastrofeissa tee mitään omin päin, vaan odottavat 

viranomaisten yhteydenottoa: 

Se ei voi mennä niin että meistä jokainen olisi henkilökohtaisesti yhteydessä 

koska silloinhan me katkaistaisiin viranomaisten työskentelymahdollisuus. 

Silloin kun se menee virallisia teitä se avunpyyntö, kun siellä saadaan 

omatkin hommat rullaamaan, niin silloin lähtee jouhevasti menemään aina 

kaikki auttamiset. Nyt sitten tulvatilanteessa pelastuslaitokselta odotettaisiin 

kutsua mihin tarvitaan. (H6) 

Yhteistyö viranomaisten kanssa on toimivaa ja viranomaiset näkevät järjestöt 

tärkeänä voimavarana mahdollisessa tulvatilanteessa, vaikka niiden apua ei ole 

suuremmassa mittakaavassa hyödynnetty. Tulvatilanteessa Kittilän SPR on 

varautunut esimerkiksi auttamaan evakuoinnissa, muonituksessa tai 

liikenteenohjauksessa. 
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5.2 Resurssit 

 

Seuraavaksi kerron millaisia resursseja Kittilästä löytyi. Ensiksi kerron 

sosiaalisesta pääomasta ja miten sosiaalisia verkostoja hyödynnettiin muiden 

resurssien saamiseksi. Seuraavaksi kerron miten poliittisia resursseja on 

hyödynnetty tulvariskien hallintaan liittyen ja lopuksi kerron mitkä inhimilliset 

resurssit ovat olleet tärkeitä tulvatilanteessa sekä miten vuoden 2005 tulva on 

vaikuttanut inhimillisiin resursseihin. 

 

 

5.2.1 Sosiaalinen pääoma 

 

Sosiaalinen pääoma näkyi haastateltavien pääasiassa monipuolisina sosiaalisina 

verkostoina, joiden kautta he saivat monenlaista apua ja tukea ennen tulvaa, tulvan 

aikana sekä tulvan jälkeen. Haastateltavien mukaan keskinäistä auttamista 

yhteisössä tapahtui myös arjessa esimerkiksi renkaiden vaihtamisena, mökin 

lämmittämisenä ja auton hinauksena maksutta. Erityisesti sosiaalinen tuki korostui 

tulvan aikaisessa poikkeustilanteessa. Perheeltä, sukulaisilta ja läheisiltä ystäviltä 

saatiin apua talon ja omaisuuden suojaamisessa tulvalta sekä tulvan jälkeen 

majoitusta, lastenhoitoa, henkistä tukea sekä taloudellista apua, joka edisti 

palautumista katastrofista. Apua tarjottiin ja saatiin myös ystäviltä ja sukulaisilta, 

jotka asuivat pitkienkin matkojen päässä. Työyhteisö oli tarjonnut haastateltaville 

erityisesti henkistä tukea ja työnantajat olivat antaneet lomaa tulvan ajaksi tai sen 

jälkeen. 

Tietenkin ihan aineellista apua, henkistä tukea hyvinkin paljon […] ja just 

sitä apua, pakkaamisessa ja kaikessa. Mutta kyllä se oli, kaikenlaista apua 

sai, ei jäänyt yksin sitten sen tilanteen kanssa ja kuitenkin lapset oli sen 

verran pieniä silloin. Työnantaja suhtautui hirveän hyvin, sain ihan 

palkallista sairaslomaa jonkun verran ja mulle ei tullut ainakaan kauhean 

paljon palkatonta vapaatakaan ja just lastenhoidossa apua. (H10) 
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Viranomaisilta saatava apu oli lähinnä tietoa, evakuointiapua ja tulvan jälkeen 

taloudellista apua valtion maksamien tulvakorvausten muodossa. Osan asuntoa 

suojattiin viranomaisten, kuten pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien toimesta ja 

apua saatiin myös ennestään tuntemattomilta asukkailta. Viranomaisilta saatiin 

myös tulvantorjuntakalustoa, kuten pumppuja ja muovia, sillä monet asukkaat 

olivat huonosti varautuneita tulvaan. 

Varmaan just tuolta, VPK:n porukka on sellainen mihin täällä ihmiset ottaa 

ensimmäisenä yhteyttä.[…]Silloinkin muistaakseni saatiin mekin joku 

pumppu lainaan, nehän loppu ne pumput heti kättelyssä. (H14) 

Viranomaiset kuitenkin korostivat, ettei kaluston lainaaminen asukkaille ole enää 

mahdollista, vaan että jokaisen tulisi varautua riittävän mahdolliseen hyvin tulvaan. 

Kittilän viranomaiset hoitivat tulvan pääasiassa oman henkilökuntansa voimin, 

mutta tulvasuojeluun osallistui myös vapaaehtoisia asukkaita hiekkasäkkien 

täyttämiseen, tilapäisten tulvapenkereiden rakentamiseen sekä toimijoiden 

muonittamiseen. Kittilän viranomaiset saivat työvoimaa ja kalustoa paikkakunnan 

ulkopuolisilta toimijoilta, kuten puolustusvoimilta ja vapaapalokuntalaisilta. Virka-

apu perustuu tietenkin lainsäädäntöön eikä vapaaehtoiseen auttamiseen, mutta 

viranomaisten välinen sosiaalinen pääoma helpotti yhteistyötä ja avunantoa. 

Kolmannen sektorin, kuten järjestöjen ja seurakunnan tarjoama apu oli erityisesti 

henkistä tukea sekä jonkin verran myös materiaalista ja taloudellista tukea. 

Järjestöt ja seurakunnat olivat myös tärkeitä sosiaalisten verkostojen 

muodostumisessa. 

 

Konkreettisen toteutuneen tuen lisäksi odotettu tuki koettiin vahvana eli uskottiin, 

että apua on tarvittaessa saatavilla. 

Kyllä musta tuntuu, että täällä on ihan tai kyllä täällä ihmiset auttaa toisia 

siinä vaiheessa, kun on hätä päällä. Ettei sinne tulla tumput suorassa 

seisomaan vierelle. (H8) 

Minusta tuntuu, että kyllä semmoista yhteishenkeä Kittilästä löytyy, että 

kyllä ne on valmiita sitten kuitenkin lähtemään mukaan kun tarvitaan. (H5) 

Yksi haastatelluista kuitenkin koki, ettei todellista apua ollut tarjolla tai että se olisi 

vastikkeellista. 
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Kyllä se moni sitten tietenkin surkutteli, kun kävi että talo kastui. Tietenkin 

siinä vaiheessa ”no on se varmaan kova homma” ja kyllä ne tietenkin 

osaakin ottavat tavallaan. Mutta ei sillä lailla tietenkään että tultaisi 

talkoisiin. (H11) 

 

Sekä viranomaiset että asukkaat pääsivät käsiksi resursseihin verkostojensa avulla. 

Verkostoja hyödynnettiin materiaalisten resurssien, kuten kaluston ja työkoneiden, 

hankkimiseksi tulvan aikana ja erityisesti yhdistävä pääoma oli tässä tärkeää. 

Haastatteluista ei tullut esille suuria eroja resurssien saatavuudessa tai siinä kenellä 

on pääsy resursseihin. Tästä ei kuitenkaan vielä voida päätellä, että kaikilla olisi 

samat resurssit käytössään. Viranomaiset hyödynsivät erityisesti paikallisten 

yrittäjien materiaalisia resursseja, kuten traktoreita ja kaivinkoneita. Myös 

järjestöillä oli pääsy jäsentensä resursseihin ja järjestöt ylläpitivät tietoa jäsentensä 

taidoista ja materiaalisista resursseista, joita viranomaiset voisivat tarvittaessa 

hyödyntää. SPR:n ja VAPEPAn jäsenillä oli muun muassa ensiaputaitoja, valmius 

antaa henkistä tukea, muonittaa ja ohjata liikennettä, maastontuntemusta sekä 

materiaalisia resursseja, kuten soppatykkejä, moottorikelkkoja, peräkärryjä ja 

traktoreita. Hälytyskeskuksessa oli myös SPR:n ja VAPEPAn hälytyskortit, joiden 

kautta vapaaehtoisapua voitiin mobilisoida. 

 

Suurimmalla osalla haastatelluista oli varsin laajat sosiaaliset verkostot, joiden 

ansiosta he saivat monenlaista tukea tulvatilanteessa. Yksi haastatelluista koki, ettei 

ollut saanut paljon apua eikä myöskään odottanut, että saisi sitä tulevaisuudessa. 

Hänellä olikin heikommat sosiaaliset verkostot kuin muilla haastatelluilla. Kaikilla 

haastatelluilla oli ainakin yksi perheenjäsen tai läheinen ystävä Kittilässä, jolta oli 

mahdollista saada tukea tulvatilanteessa. Monella oli myös perhettä ympäri Suomea 

ja ulkomailla asti. Monen aikuiset lapset asuivat kauempana esimerkiksi 

opiskelujen takia tai omat vanhemmat olivat toisella paikkakunnalla, jos 

haastateltava ei ollut kotoisin Kittilästä. Haastatellut pitivät myös säännöllisesti 

yhteyttä läheisiinsä. 

 

Kaikki haastateltavat olivat aktiivisia ja osallistuivat järjestö- ja 

vapaaehtoistoimintaan yhtä yksityisyrittäjää lukuun ottamatta, joka ei työnsä 
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vuoksi ehtinyt toimintaan. Haastateltavat toimivat vapaaehtoisina harrastusten 

parissa, kuten laskettelukisoissa, seurakunnassa ja erilaisissa 

vapaaehtoisjärjestöissä sekä ammattiinsa liittyvissä yhdistyksissä. Monilla oli myös 

hyvät yhteydet kunnan päättäviin viranomaisiin ja pelastuslaitoksen 

henkilökuntaan. Pienellä paikkakunnalla ihmiset voivat olla samanaikaisesti 

monessa eri roolissa, esimerkiksi asukas saattaa olla ystävä viranomaisen tai muun 

henkilön kanssa, joka käyttää valtaa tulvariskien hallinnassa. Tällöin voidaan 

ajatella, että pääoma on samalla sekä sitovaa että linkittävää pääomaa. 

 

Monet haastateltavat korostivat positiivisessa mielessä Kittilän (kirkonkylän) 

pientä kokoa ja tiiviyttä, jonka myötä ihmiset tunsivat toisensa. Tämä tuttuus ja 

tunteminen nähtiin yhteisön etuna, joka vahvisti Kittilän sosiaalista pääomaa ja sitä 

kautta helpotti yhteistyötä, avun hakemista ja toimintaa tulvissa. Tuttuuden nähtiin 

myös lisäävän asukkaiden välistä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. 

Kyllä semmoinen pieni yhteisö, se tuo tiettyä turvallisuutta. Myös se, kun 

ihmiset tuntee toisensa, se lisää turvallisuutta. (H6) 

No kyllähän pelastusviranomainen on se, johon otetaan yhteyttä ja kun vielä 

tunnemme toisemme, että se on helppoa. Sieltä saa sitten tietää tilanteet. 

(H9) 

Myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset toivat esille henkilökohtaisen 

tuntemisen edut. Vaihtuvuus tulvariskien hallinnan kannalta keskeisissä tehtävissä 

on ollut vähäistä ja viranomaiset ovat tutustuneet pitkäaikaisen yhteistyön myötä, 

minkä nähtiin edistävän viranomaisten yhteistä toimintaa tulvissa ja muissa 

onnettomuustilanteissa. Kittilän sosiaaliset verkostot ovat tämän perusteella tiiviit 

ja toisiinsa linkittyneet eli ”kaikki tuntevat toisensa”: asukkaat, viranomaiset sekä 

järjestöjen edustajat. 

Meillä on hyvät välit noiden viranomaisten kanssa ja sitten tämmöisen 

pienen kunnan etu on, että tunnetaan toisemme. (H5) 

Lapissa on se hyvä piirre, että kun toisaalta on vähän väkeä, viranomaiset 

tuntevat toisensa. Niin täällä on tämä yhteistyö normaaliasia. Täällä ei ole 

niitä raja-aitoja viranomaisten ja yhdistysten tai muitten alan toimijoitten 

kesken. (H19) 
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Toisaalta haastatteluissa tuli esiin myös sosiaalisen pääoman huonot puolet. 

Haastateltavat myönsivät, että tiiviiseen yhteisöön voi olla vaikea päästä sisälle 

ulkopuolisena. ”Alkuperäiset” kittiläläiset, joiden suvut olivat asuneet pitkään 

paikkakunnalla, muodostivat oman sisäpiirin. Tätä ”sisäpiiriä” kuvailtiin tiiviiksi 

ja paikallisten sukujen nähtiin pitävän yhtä. Tästä huolimatta Kittilään muualta 

muuttaneet haastateltavat kokivat, että heidät oli otettu hyvin vastaan ja omalla 

aktiivisuudellaan ja osallistumisellaan hekin olivat rakentaneet itselleen 

paikallisidentiteetin ja sitä kautta heidät oli hyväksytty yhteisöön. 

Ehkä ulkopuoliselle, jotkut kokevat, että tänne on vaikea päästä sisälle mutta 

toiset taas ei, on paljon ihmisestäkin kiinni. Totta kai kun kaikki tuntee 

toisensa, niin vaikeahan siinä on hypätä keskusteluun ulkopuolisen joka ei 

tunne ketään. Vie oman aikansa päästä ainakin kyläyhteisöissä sisälle. (H14) 

No ainakin mitä mä oon ulkopuolisena tullut, niin kyllä on aika semmoinen 

pieni sisäpiiri mihin ei välttämättä pääse helposti mukaan, mutta sitten kun 

on tällainen avoin ja puhelias niin tasan tarkkaa pääsee. (H4) 

 

Toisaalta matkailun ja kaivoksen myötä myös Kittilään on tullut paljon uusia 

asukkaita ja yhteisö on kansainvälistynyt sekä monimuotoistunut. Yhteisöön saattaa 

olla helpompi päästä sisälle, jos se ei ole enää yhtä homogeeninen kuin 

aikaisemmin. 

Meillä varmaan se edesauttaa, että meillä on kuitenkin aika kansainvälinen 

porukka täällä. […] Meillä on kuitenkin, onko meillä 48 eri kansallisuutta  

jotka asuu täällä Kittilän alueella, että meillä on aika paljon. Tuo 

matkailuhan on se mikä tuo tätä kansainvälisyyttä samaten kaivos tietenkin. 

(H5) 

Ihan paljonhan täällä on sillä lailla väki on lisääntynyt ja vaihtunut, matkailu 

ja kaivostoiminta että paljon on tullut uusia ihmisiä. Ei täällä enää kaikkia 

tunne. (H9) 

Vaikka auttaminen ja altruistinen käyttäytyminen tulvassa oli yleisempää, esiin tuli 

myös anekdootti suurtulvasta, jossa asukkaat olivat anastaneet vesipumppuja 

liikkuvasta autosta, kun kunta oli kuljettamassa niitä vanhainkodin tulvasuojeluun. 
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5.2.2 Poliittiset resurssit 

 

Poliittiset resurssit nousivat esille Kittilän kunnallispoliittisten riitojen ja 

tulvariskien hallinnan toimenpiteitä koskevien ristiriitojen muodossa. Riidoista 

huolimatta tulvan nähtiin yhdistävän ihmisiä. Tulvatilanteessa erimielisyydet 

unohdettiin ja tehtiin yhteistyötä sekä autettiin toisia vastavuoroisesti. Eräässä 

haastattelussa kerrottiin esimerkiksi anekdootti pitkään riidoissa olleista 

naapureista, jotka olivat tulvan aikaan päässeet sopuun ja auttaneet toisiaan. 

No kyllähän se varmaan, tällaiset asiat vaikka poliitikot kuinka riitelisi 

keskenään, tuntuu että jos esimerkiksi tulva tulee tai muuten, niin kyllä he 

varmaan silloin kaikki on, kaikki taas yhdessä tekee. (H10) 

Mutta toisaalta minusta tuntuu, että kriisit ihmisiä paremmin yhdistää. Nyt 

taas riidellään, että menee näköala jollakin, tulee se raadollisuus, että kyllä 

se isomman hädän edessä alkaa mennä asiat oikeaan järjestykseen. 

Tämmöinen käsitys mulla on. (H15) 

 

Ainakin viime vuosina Kittilän kunnallishallinnon kriisi on varmasti vienyt 

resursseja muilta asioilta, kuten tulvariskien hallinnalta. Kittilän kunnanhallitus 

päätti heti tulvan jälkeen tulvapenkereiden rakentamisesta ja ELY-keskus teki 

suunnitelmat penkereistä Kittilän kirkonkylälle 2006–2009 ja Pakattiin, Ala-

Kittilään ja Kaukoseen 2010–2014. Tulvapenkereiden rakentamiseen oli myös 

rahoitusta ELY-keskukselta. Tulvapenkereiden rakentamista vastusti kuitenkin 

pieni joukko ja valitukset kunnanhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-

oikeuteen sekä muutaman maanomistajan vastustus hidastivat hanketta ja estivät 

tulvapenkereiden toteuttamisen aiotussa aikataulussa. Haastateltavat arvelivat 

tulvapenkereiden vastustamisen syiksi maisemallisia haittoja sekä huolta siitä, että 

tulvapenkereiden rakentaminen kirkonkylälle kasvattaa tulvia vastapuolella 

Pakatissa. ELY-keskuksen asiantuntijoiden mukaan tulvapenkereet eivät nosta 

merkittävästi vedenkorkeutta ja tulvapenkereet on tarkoitus rakentaa molemmille 

puolille jokea. Haastatellun maanomistajan mukaan vastustus perustui siihen, että 

hän koki tulvapenkereet huonoksi ja toimimattomaksi tulvariskien hallinnan 

keinoksi. Yksi vastustajista oli myös nyt edesmennyt entinen kunnanjohtaja, jolla 

oli varmasti paljon poliittista pääomaa edistääkseen kantaansa, sillä hän toimi 
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Kittilän kunnanjohtajana 31 vuoden ajan. Haastattelujen perusteella syntyi kuva 

siitä, että suurin osa kittiläläisistä kannattaisi tulvapenkereitä ja haluaisi ne 

rakennettavan mahdollisimman pian. Tulvapenkereitä kannattavat kittiläläiset eivät 

kuitenkaan olleet järjestäytyneet mitenkään eivätkä yrittäneet edistää asiaa, toisin 

kuin hankkeen vastustajat, jotka toimivat aktiivisesti hanketta vastaan. Kannattajat 

pikemminkin odottivat passiivisesti kunnalta toimia. Tuttuus ja yhteydet kunnan 

päättäviin toimijoihin mahdollistavat yhteydet päätöksentekijöihin, joten 

periaatteessa poliittista pääomaa löytyy, vaikkei sitä haastattelujen perusteella oltu 

hyödynnetty. 

 

 

5.2.3 Inhimilliset resurssit 

 

Yhteisöstä löytyi myös inhimillisiä resursseja, jotka edistivät selviytymistä tulvista. 

Yhteisöllisen pystyvyyden tunne oli vahvaa ja viranomaiset sekä asukkaat uskoivat, 

että omat resurssit ja osaaminen riittävät tulvatilanteesta selviytymiseen. 

Se aiheuttaa sitä oma painetta sitten aina keväisin […] mutta sitten justiinsa 

se, että meillä on kuitenkin hyvä tiimi ja porukka. Luotan kyllä siihen, että 

varmasti onnistuu jos tarvitsee sitten jotakin muuta tehdä, niin onnistuu 

kyllä. (H7) 

Kyllä se varmaan meni kuitenkin, sitä tukea sai niin hyvin, että itsekin 

jaksoi, ettei tullut itsellekään semmoista. Kyllä siinä olisi mahdollista, että 

siinä tulisi se romahdus, että ”voi kauhea mitä minä teen”. Mutta just tosiaan 

että sai sitä apua kaikessa tekemisessäkin myös sitä henkistä tukea, ”kyllä 

tästä selvitään. (H10) 

Viranomaisten pystyvyyden tunne perustui varmasti sille, että heikosta 

varautumisesta huolimatta vuoden 2005 tulvasta oli selvitty ja sen jälkeen 

varautumista ja kalustoa oli parannettu huomattavasti. Asukkaiden pystyvyyden 

tunnetta taas tuki yhteisössä vallitseva luottamus ja vahvat sosiaaliset verkostot 

sekä tulvatilanteessa saatu apu. Yksi haastateltu mainitsi, että tulvan kokeminen oli 

auttanut suhteuttamaan asioita ja selviytymään myöhemmin muista pienemmältä 

tuntuneista vastoinkäymisistä. 
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Inhimilliset resurssit muodostuvat myös esimerkiksi aiemmista tulvakokemuksista 

sekä tietoisuudesta tulvariskien ja -suojelun keinoista, joiden ansiosta 

tulvatilanteissa osataan toimia oikein. Monilla tulvariskialueella asuneilla olikin 

kokemuksia tulvista, mutta ne olivat kuitenkin huomattavasti vuoden 2005 tulvaa 

pienempiä. Vaikka moni asukas oli tottunut esimerkiksi pumppaamaan vettä pois 

kellarista, he eivät aiempaa suuremmassa tulvassa osanneet rakentaa tarvittavia 

suojauksia. Taloja oli esimerkiksi suojattu pelkästään muovilla ja hiekalla, jotka 

eivät suojanneet tarpeeksi. Kittilän pelastuslaitos yritti ohjeistaa asukkaita, mutta 

kaikki eivät aluksi uskoneet, että suuressa tulvassa tulee rakentaa myös 

tulvapenkere. Eräs talo oli suojattu rakentamalla tulvapenkere, mutta se sortui 

penkereen päälle asetetun tärisevän vesipumpun takia. Kunnalla, pelastuslaitoksella 

ja puolustusvoimilla oli tietotaitoa tulvapenkereiden rakentamisesta, minkä 

ansioista monet kohteet saatiin kaikesta huolimatta suojattua. Muutama 

haastateltavista kertoi, että suuri osa vanhemmista asunnoista ei ollut kastunut 

tulvissa ja piti sitä osoituksena siitä, että tulvariskit oli aiempina vuosikymmeninä 

tiedostettu paremmin. Myös Kittilän kunnalla oli jonkinasteinen tietoisuus 

tulvariskeistä ja vanhainkotia rakennettaessa oli selvitetty aikaisempia 

maksimitulvia, joiden perusteella rakennussuunnitelmaa nostettiin 30 senttimetriä 

korkeammaksi. Vuoden 2005 tulva oli kuitenkin 80 senttiä korkeampi kuin 

aikaisempi vuoden 1961 maksimitulva. Riskien ja vahinkojen hahmottamista 

käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Toisaalta inhimilliset resurssit myös vähenivät tai huononivat tulvan seurauksena. 

Haastateltavat toivat toistuvasti esiin tulvan negatiiviset vaikutukset erityisesti 

vanhemman väestön hyvinvointiin. Iäkkäämmät ihmiset, joiden koti oli tulvinut, 

alkoivat pelätä tulvaa. Aiemmin tulviin oli suhtauduttu neutraalisti jokakeväisenä 

ilmiönä, joka tuli korkeintaan pihalle tai vähän kellariin. Suuri tulva muutti ihmisten 

suhtautumista tulviin ja aiheutti myös muillekin kuin vanhemmalle väestölle huolta 

ja stressiä. 

Ainakin nyt osaa pelätä. Kyllä nytkin sehän mollotti mennä pitkälle ennen 

kuin vähänkään alkoi kesäksi, siinä oli se pelko, että jos se tekee saman 

tempun, että alkaakin ensin satamaan vettä. (H11) 
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Ne ihmiset jotka oli oikeasti kokeneet evakkoon lähdön, niin he kokivat 

tämän aivan katastrofaalisena sen että sieltä piti taas lähteä. (H13) 

 

Tiedotuksen paraneminen ja jokakeväiset tulvaennusteet, jotka yleensä aluksi 

näyttävät aina suurtulvan olevan mahdollinen koettiin sekä huonona että hyvänä 

asiana. Suurtulvan jälkeisinä vuosina myös useat tiedotusvälineet olivat Kittilässä 

tekemässä otsikoita mahdollisesta suurtulvasta ja olivat osaltaan vaikuttamassa 

vanhemman väestön henkiseen hyvinvointiin. 

En sano, että se huono asia on, mutta joka vuosi hyvinkin aikaisessa 

vaiheessa alkaa tulla aika vaarallisia lukuja niin kuin että on olemassa 

tällainen riski, varmaan se siinä vaiheessa onkin olemassa se riski. Joo, se 

on vähän kaksipiippuinen asia. Varsinkin vanhempia ihmisiä, jotka kärsivät 

tästä tulvasta. Se pelottelee heitä aika reippaasti. (H9) 

Mutta ennen kaikkea se pelko seuraavina vuosina, kun tiedotusvälineet 

olivat kauhean innokkaita. Monta vuotta meni, että aina kun oli tulva, alkoi 

tiedostusvälineiden ryöppy tänne ja kysymyksiä mitä nyt ja miten ollaan ja 

kuinka tehdään. Ja nämä vanhukset, jotka olivat kokeneet sen, nythän he 

ovat poismenneitä suurin osa, mutta kokeneet sen, se aiheutti heille lisää 

pelkotiloja ja stressiä. (H3) 

 

 

5.3 Yhteisön resilienssi vuoden 2005 tulvassa 

 

Seuraavaksi kerron miten eri tahot toimivat ennen tulvaa, tulvan aikana sekä tulvan 

jälkeen vuonna 2005. Sen jälkeen kerron millaista oppimista on tapahtunut vuoden 

2005 tulvan jälkeen ja miten yhteisön resilienssi on kehittynyt. 

 

5.3.1 Toiminta vuoden 2005 tulvassa 

 

Seuraavaksi tarkastelen toimintaa vuoden 2005 tulvissa katastrofinhallinnan neljän 

vaiheen avulla, jotka ovat varautuminen, vastaaminen, palautuminen ja hillintä. 

Kittilän viranomaiset ja asukkaat eivät olleet varautuneita tulvaan. Kunnalla oli 

ollut poikkeusolojen harjoituksia ja niitä varten oli poikkeusolojen johtoryhmä, 
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mutta varautumissuunnitelmia tai harjoituksia erityisesti tulvaa ajatellen ei ollut. 

Kittilän pelastuslaitos oli vuosien aikana varautunut tulviin muun muassa 

hankkimalla pumppuja ja suunnittelemalla viemäreiden sulkusysteemejä. Suomen 

ympäristökeskuksen hydrologit ennustivat Kittilään suurta tulvaa, mutta aluksi 

asukkaat sekä osa kunnan luottamushenkilöistä ja viranomaisista eivät uskoneet 

varoituksia. 

 

Kunta heräsi toimimaan maanantaina 23.toukokuuta ja rupesi vastaamaan tulvaan 

kunnanjohtajan ja johtoryhmän voimin. Virheellisen käsityksen takia toimintaa 

johti kunnanjohtaja eikä pelastuslaitoksen johtaja, kuten laki edellyttäisi. 

Toiminnan käynnistyttyä yhteistyö viranomaisten kesken sujui kuitenkin hyvin. 

Suunnitelmien puutteen takia monet ongelmat jouduttiin ratkaisemaan paikan 

päällä ja mukautumaan tilanteeseen, esimerkiksi tilapäisiä tulvapenkereitä 

jouduttiin korottamaan sitä mukaa kun tulva nousi, koska ne eivät olleet tarpeeksi 

korkeita. 

Ei kuule, meillä ei ollut minkäänlaista organisaatiota siihen, että se tuli niin 

kuin. Sen verran voi sanoa, ne merkit oli semmoiset nyt tulee korkealle vesi, 

niin me alettiin kolmea neljää päivää ennen sitä tulvaa miettimään sitä asiaa 

”piru jos se tulee” ja moni asia ratkaistiin paikan päällä. (H3) 

Kunta rakensi Pääskylänniemen vanhainkodin ja palvelukoti Metsolan ympärille 

tilapäiset tulvapenkereet (kuva 6). Terveyskeskuksen aluetta suojattiin, sen kaivoja 

suljettiin tulvaveden nousun estämiseksi ja viemäreistä pumpattiin likavesiä jokeen, 

jotta ne eivät olisi nousseet rakennuksen alueelle. Myös kunnantalon kellarin 

arkisto nostettiin ylemmäs varotoimena. Pelastuslaitos evakuoi Pääskylänniemen 

vanhainkodin, vanhustenkotiyhdistyksen rivitalojen sekä palvelutalo Metsolan 

asukkaat torstaina 26.toukokuuta. 

 

Kunnan ja pelastuslaitoksen työntekijät hoitivat tulvasuojelua 

ympärivuorokautisesti. Työvuoroja ei heti aluksi tajuttu jakaa päivystysvuoroihin, 

vaan tilanteeseen havahduttiin vasta, kun osa työntekijöistä oli tehnyt monta 

vuorokautta töitä yhteen putkeen. Siinä vaiheessa tilanne korjattiin, työt jaettiin 

vuoroihin, lomalla olleita työntekijöitä hälytettiin apuun ja lääkäri jakoi 

unitabletteja, koska ihmisten unirytmit olivat menneet valvomisesta sekaisin. 
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Kittilän kunnan keittiöyksikkö hoiti ruokahuoltoa tulvan aikana ja myös asukkaat 

toivat ruokaa tulvan parissa työskenteleville. 

 

 
Kuva 6. Tilapäinen tulvapenkere Pääskylänniemen vanhainkodin ympärillä 

(kuvaaja: Jari Uusitalo/ELY-keskus 2005) 

 

Pelastuslaitos rakensi tulvavallia ranta-alueen asukkaiden suojaksi sekä evakuoi 

veneellä asukkaita tulvaveden ympäröimästä kerrostalosta. Paikalla oli myös Lapin 

pelastuslaitoksen pelastusjohtaja sekä muiden paikkakuntien, kuten Rovaniemen, 

vapaapalokuntalaisia avustamassa. Myös puolustusvoimien osasto Sodankylästä 

tuli auttamaan tulvapenkereiden rakentamisessa. Tulvavesi pääsi leviämään 

suojarakenteista huolimatta monille alueille vanhoja viemäri- ja sadevesiputkistoja 

pitkin (kuva 7). Tulva katkaisi myös teitä Kittilässä: Muoniontie (tie 79) ja 

Sodankyläntie (tie 80) sekä muita pienempiä teitä oli poikki ja päätietä korotettiin 

tilapäisesti. Teiden katkeaminen vaikutti myös niihin asukkaisiin, jotka eivät olleet 

tulva-alueella ja esimerkiksi Pakatissa asukkaat jäivät saarroksiin. Puolustusvoimat 

kuitenkin kuljetti asukkaita Sodankyläntietä pitkin maastokuorma-autolla. Poliisi 

ohjasi liikennettä tulvan alle jääneellä Sodankyläntiellä sekä vartioi evakuoitua 

Pääskylänniemen vanhainkotia. 
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Kaluston riittävyydessä oli ongelmia, kun kunta, pelastuslaitos ja asukkaat 

tarvitsivat kaikki niitä omaa tulvasuojaustaan varten. Asukkaat kävivät hakemassa 

pumppuja pelastuslaitokselta, joka hankki lisäkalustoa muilta paikkakunnilta. 

Myös puolustusvoimat toivat mukanaan lisäkalustoa, kuten hiekkasäkkejä. 

Paikallisten yrittäjien ja asukkaiden työkoneita, kuten traktoreita, 

kauhakuormureita ja kuorma-autoja, hyödynnettiin tulvasuojarakenteiden 

rakentamisessa. Kittilän asukkaat toimivat aktiivisesti tulvissa ja tulvasuojeluun 

osallistui laajasti vapaaehtoisia myös tulvariskialueiden ulkopuolelta: 

Kyllä ne oli, kuule ne kirkonkylän ihmiset, niin kyllä ne oli yötä päivää 

avustamassa ja joku kuljetti kottikärryillä kahvipannua tai termospulloja ja 

vei niille sotilaille, että sai juoda ja syödä ja oli valmiina lähtemään 

auttamaan. Ei kukaan vetänyt vällyjä niskaan, ettei koske minua. Mun 

mielestä oli tosi hyvin kyläläiset silloin matkassa siinä evakuoinnissa, koska 

eihän tämmöisen pienen kunnan pelastuslaitos. Niin, sekinhän on pieni ja 

kunnan virkamiehet ei nekään, niitäkin on vaan rajallinen määrä. Kyllähän 

siinä se vapaaehtoisten määrä oli suuren suuri, onneksi oli toi armeija tuossa 

meidän vieressä, että sieltä saadaan apuja sitten. (H5) 

 

Tulvan noustessa haastateltavat vastasivat siirtämällä tavaroita pois tulvan tieltä. 

Pihan irtaimistoa sidottiin kiinni esimerkiksi lyhytpylväisiin ja autot ajettiin 

suojaan. Yksi haastateltavista rakensi suojavallia, mutta se murtui. Osa 

haastateltavista suojasi taloaan myös muovikelmulla ja hiekkasäkeillä sekä 

pumppasi vettä pois pumpuilla, mutta vesi saattoi silti nousta esimerkiksi pohjasta 

tai seinään tulleesta reiästä. Haastateltavat olivat myös auttaneet iäkkäämpiä 

naapureitaan ja kertoivat miten muutkin kittiläläiset auttoivat kantamalla tavaroita 

pois tulvivista asunnoista, auttamalla hiekkasäkkien täyttämisessä ja vallien 

rakentamisessa sekä muonittamalla toimijoita. Tulvaa seurattiin tarkasti eivätkä 

haastateltavat nukkuneet paljoakaan tulvan aikana. Tietoa tulvan aikana saatiin 

erityisesti radion välityksellä, sillä lehdenjakelu oli keskeytynyt eikä internet-

yhteys ollut itsestäänselvyys vanhemman väestön keskuudessa. Tulvahuippu 

saavutettiin sunnuntaina 29.toukokuuta, jonka jälkeen vesi alkoi hitaasti laskemaan. 
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Haastateltavat kuvailivat tulvatilannetta hyvin poikkeukselliseksi ja käyttivät 

tapahtumasta sodan metaforaa. 

Tämä kylähän oli aivan kuin sotatanner: koneet, kuorma-autot ajoi soraa, 

pumput yötä päivää huusi, varmaan ikinä ei minun ikäluokkakaan ollut 

kokenut. (H13) 

Mutta sehän oli tämmöinen kuin sodan jäljiltä. (H1) 

 

 
Kuva 7. Rannan rivitaloalue tulvaveden alla (kuvaaja: Jari Uusitalo/ELY-

keskus 2005) 
 

Suurtulvan jälkeen materiaaliset vahingot olivat suuria ja niiden korjaaminen sekä 

palautuminen tulvasta kestivät useita kuukausia (kuva 8). Useat tulva-alueen 

asunnot olivat pahoin vaurioituneet, vaikka monia korkeammiksi rakennettuja 

asuntoja myös säästyi suuremmilta vaurioilta. Suuri määrä vapaa-ajan asuntoja 

Ounasjoen varrella kastui. Tulvan jälkeen joessa oli myös paljon sinne 

kuulumatonta tavaraa, kuten jääkaappeja, koirankoppeja ja jopa latoja. Kunnan 

rakennusten osalta Pääskylänniemen vanhainkoti säästyi tulvalta ympärille 

rakennetun tulvapenkereen ansiosta ja asukkaat pääsivät palaamaan jo muutaman 

viikon kuluttua, mutta palvelutalo Metsola kastui ja sen korjaamiseen meni 
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yhdeksän kuukautta. Vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloja ei korjattu, vaan yhdistys 

rakensi uudelle alueelle palvelukoti Kulleron, joka avattiin vuonna 2008. Kunnan 

kaikki resurssit menivät raivaus- ja jälkitöihin. Korvaushakemukset käsiteltiin 

kunnassa, mutta ne tarkastettiin myös maa- ja metsätalousministeriössä, joka 

korvasi lain mukaan 80 prosenttia vahingoista. Yksi haastatelluista sai apua talo-

yhtiöltä, jolla oli oma tulvavakuutus. Myös kunnalla oli tulvavakuutus, mutta 

sittemmin Kittilän kunnalle ei ole myönnetty vakuutusta vaikka sitä on yritetty 

useasti hakea. Nykyään valtiokaan ei enää korvaa tulvavahinkoja, vaan asukkaiden 

on itse vakuutettava omaisuutensa. 

 

Suurtulvan jälkeen Kittilän SPR hankki tulvan alta nopeasti paenneille vaatteita ja 

muita päivittäistarvikkeita, mutta mitään suurempaa, kuten huonekaluja he eivät 

pystyneet tarjoamaan pyynnöistä huolimatta. Asukkaille oli tarjolla myös kriisiapua 

ja henkistä tukea seurakunnalta, jonka papit ja diakonissa olivat tulvan jälkeen 

päivittäin tavattavissa. Yksi haastatelluista ei enää halunnut muuttaa takaisin ja asui 

nykyään tulvariskialueen ulkopuolella, muut haastateltavat asuivat edelleen tulva-

alueella. Rakennusten kuivattaminen, paneelien tai lattian uusiminen veivät monia 

kuukausia (kuva 8). Myös pihoilla ja ulkoalueilla oli vahinkoja, esimerkiksi 

salaojituksessa, johtuen tilapäisten tulvasuojausten rakentamisesta ja raskaista 

työkoneista, jotka olivat liikkuneet piha-alueilla. Kaiken kaikkiaan vuoden 2005 

tulvat olivat käänteentekevä hetki Kittilän tulvariskien hallinnassa ja kunnanhallitus 

päätti heti tulvien jälkeen pysyvien tulvapenkereiden rakentamisesta. 

Tulvapenkereiden rakentaminen on kuitenkin viivästynyt aluksi muutaman 

maanomistajan vastustuksen sekä kunnanhallituksen päätöksistä oikeuteen tehtyjen 

valituksien vuoksi. Tämän jälkeen laki ja asetus tulvariskien hallinnasta sekä sen 

puitteissa vuosina 2012–2015 tehty työ Kemijoen vesistöalueen tulvariskien 

hallintasuunnitelmaksi laittoi tulvapenkereen rakennussuunnitelmat tauolle. 

Tulvariskien hallinnassa tapahtuneita muutoksia käsitellään tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 
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Kuva 8. Talon purkaminen vuoden 2005 tulvan jälkeen (Kuvaaja: Lasse 

Pantti) 

 

 

5.3.2 Oppiminen vuoden 2005 tulvan jälkeen 

 

Riskien ja vahinkojen hahmottaminen on olennainen osa oppimista. Kaikki 

asukkaat ymmärsivät asuvansa tulvariskialueella ja tulva nousikin monella joka 

vuosi esimerkiksi piha-alueelle. Tulvariskiä ei kuitenkaan hahmotettu sellaiseksi, 

että jokavuotista isompaa, vakavia vahinkoja aiheuttavaa tulvaa olisi osattu odottaa. 

Kaikki haastatellut asukkaat korostivat sokkivaiheelle tyypillistä epäuskon tunnetta 

tulvatilanteessa, kun vesi vain jatkoi nousemistaan eikä jäänyt ainoastaan pihalle 

tai kellariin: 

Se tuntuu niin, että siihen ei usko. Vaikka joku sanoo, että vesi nousee niin 

ja niin monta metriä, niin ei se minun talon kohdalla nouse. Se on 

semmoinen, että sitä ei usko, että se on totta. (H5) 

En sillä, en osannut varautua mitenkään etukäteen, koska ei semmoisesta 

tulvasta puhuttu. Tulva tarkoitti sitä, että se vesi nousi siihen pihan tasalle 

ja joihinkin ojiin, metsiköihin ja omakotitaloihin tuli kellariin vesi. Mutta 
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vasta sitten kun se alkoi, että hyvänen aika rupesi uutisissa ja kun itsekin oli 

poissa sillä viimeisellä viikolla, niin ei hyvänen aika, onko se mahdollista 

voiko se tulla? Voiko se tapahtua? (H10) 

Ainoastaan pelastuslaitoksella oli parempi tietoisuus tulvariskeistä. He ottivat 

SYKEn hydrologien ennusteet suuresta tulvasta tosissaan ja alkoivat herätellä myös 

kuntaa toimimaan. Jotkut pitivät pelastuslaitoksen varautumista turhana ja jopa 

vähättelivät toimintaa. Tulvan jälkeen nämä varautumista vähätelleet ihmiset 

saattoivat kokonaan muuttaa mieltään ja vaatia selitystä sille, miksei tulvaan oltu 

varauduttu paremmin. 

 

Veden läsnäolo ja tulvat olivat tärkeässä osassa asukkaiden paikkatunnetta. Tulvien 

ja veden kanssa eläminen oli osa kollektiivista narratiivia. Tulvat olivat 

jokakeväinen puheenaihe ja esiin nousi myös tulvan väistämättömyys. 

Tähän aikaan vuodesta se on ihan päivittäisissä keskusteluissa ja kyllä se on 

ympäri vuoden, varsinkin niitä ihmisiä, joita se eniten koskee. Totta kai se 

on mielen päällä. (H6) 

Sitten on jotakin jäittenlähtöarvausta ja tämmöistä et milloin se tapahtuu ja 

kaikkea et onhan niitä. Kyllähän se täällä on jokakeväinen tähän touko-

kesäkuun aikaan sellainen yleinen puheenaihe ihan kaupoissa ja apteekeissa 

ja joka paikassa, miltä näyttää tilanne. Että jokainen heittää sitten oman 

näkemyksensä. (H7) 

 

Tulvamuisti ilmeni Kittilässä monin tavoin. Pääasiassa haastateltujen kertomukset 

menneistä tulvista koskivat vuoden 2005 tulvaa, mutta muutamat mainitsivat 60-

luvulla tapahtuneen ison tulvan sekä ennen sotia sattuneen suuren jääpatotulvan. 

Haastateltavilla oli myös värikkäitä anekdootteja vuoden 2005 tulvasta. 

Anekdooteissa istuttiin veden valtaamalla pihalla syömässä hanhenmaksapateeta ja 

juomassa konjakkia, toimittaja tunkeutui vanhainkodin alueelle vanhuksen 

avustajaksi tekeytyneenä ja lehdenmyyjä tarjosi humoristisesti venelehteä 

kuultuaan mihin soitti. Haastateltavien mukaan iäkkäämmiltä ihmisiltä löytyi 

perimätietoa vanhoista tulvista, mutta niitä ei oltu arkistoitu, joten ne uhkasivat 

unohtua. 
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Ja vanhojen ihmisten tarinoita tulvista mutta ne on tahtoo sitten, että ne jää 

manan majoille eikä niitä kukaan kirja ylös. (H8) 

 

Tietoa tulvista oli myös arkistoitu suullisten kertomusten lisäksi. Viranomaiset 

olivat arkistoineet tietoa lähinnä tulvakokousten pöytäkirjojen muodossa. Kunnan 

viranomaisilla oli tulvakansio ja kartat kunnan haavoittuvista kohteista, joihin on 

merkitty pumppujen ja sulkuventtiilien paikat. Mitään tarkempia toiminnallisia 

ohjeita ei kuitenkaan oltu tehty, koska henkilökunta ei ollut vaihtunut ja kunnan 

viranomaiset odottivat tulvapenkereiden rakentamista. Myös Kittilän 

vesiosuuskunnalla oli tulvapäiväkirjat jokaiselta vuodelta tallessa. 

Pelastuslaitoksella oli arkistoitu tietoa tulvista kansioihin ja lehtiöihin, mutta niiden 

tarkasta olinpaikasta ei ollut tietoa. Suurin osa tiedosta oli hiljaista tietoa, joka oli 

kertynyt pelastuslaitoksen henkilökunnalle. Kittilän pelastuslaitoksella oli myös 

dvd vuoden 2005 tulvasta, jossa oli videoitu viranomaisten toimintaa tulvassa. 

ELY-keskus arkistoi viranomaiskokousten muistioita, tiedotteita ja SYKE arkistoi 

vesistömallit ja -ennusteet. Aikaisemmin ELY-keskus teki jokaisena vuonna 

jokikohtaiset päiväkirjat tulvien etenemisestä, mutta tästä oli luovuttu resurssien 

puutteesta ja koska niille ei koettu olevan kysyntää, jos tulva oli tavanomainen. 

 

Asukkaat olivat arkistoineet lähinnä kuvia sekä lehtiartikkeleita tulvasta. Tulvan 

kokeneita oli myös haastateltu videolle vuonna 2010 seurakunnan Pakatista 

Pakistaniin-hankkeessa ja DVD:n tuotot oli ohjattu Pakistanin tulvauhreille. 

Kittilässä oli myös muutamia henkilöitä, jotka olivat seuranneet vuosikymmeniä 

tulvia ja pitäneet sääpäiväkirjaa. Monet asukkaat kuuntelivat näitä tulvista tietäviä 

henkilöitä ja asukkailla oli myös itse tapana seurata tulvan etenemistä ja kevään 

tuloa keskustelemalla asiasta sekä liikkumalla ranta-alueilla. 

No ainahan tuolla kylillä puhutaan, […]mutta tuota se että niillä on omia 

kiviä mitä ne katselee, että onko siinä nyt kuinka verran kuinka korkealle se 

nousee, joillakin on sellaisia omia mittatikkuja […], että näkee miten se 

vedenkorkeus muuttuu. (H7) 

Tulvista oli tallella myös fyysisiä tulvamerkkejä. Monet haastateltavat hahmottivat 

tulvan korkeuden kertomalla mihin kohtaa taloa tai rappusia se oli yltänyt. 

Tulvakorkeuksia oli merkitty myös fyysisesti esimerkiksi viivana pihan tolpassa, 
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merkkikeppeinä jokivarressa tai pilkkana puussa. Tulvamerkkejä löytyi myös 

vanhemmista tulvista. 

Tosin jälkeenpäin olen kuullut, että joskus ennen sotia olisi käynyt 

tämmöinen jääpatotulva hyvin lyhytaikainen noin 30–40 senttimetrin päässä 

siitä huipputulvasta mikä oli silloin 2005 eli matalampana kuitenkin. […]Se 

mitattiin ihan miesmuistilla. Oli navetan perustuksissa tämmöinen joku 

kivimerkki, joka mitattiin, niin sekin jäi 35 cm muistaakseni alemmaksi. 

(H3) 

 

Riskitietoisuudessa tapahtuneet muutokset suuren tulvan jälkeen näkyivät 

ymmärryksenä siitä, kuinka valtava voima vedellä on ja kuinka paljon tuhoa se voi 

aiheuttaa. Koettuaan tällaisen tulvan ihmiset olivat tietoisempia sen vaaroista, joita 

oli mahdotonta ihmisten toiminnalla täysin estää tai kontrolloida. 

Että sillai, niin kuin huomasi sen, tosin… veden vallan. Luonto on luonto. 

(H14) 

Ja tietysti se veden voima, sehän on ihan valtava totta puhuen. Ja totta 

puhuen kansalaisillahan on toisinaan semmoinen, että ehkä kansalainen 

itsessään ei tiedä sitä minkälainen vaara siihen tulvaan liittyy. (H19) 

 

Riskien ja vahinkojen problematisoinnissa näkyivät yhteisön moninaiset mielipiteet 

tulvariskien hallinnan toimenpiteistä. Suurin osa kannatti tulvavallin rakentamista, 

vaikka sitä tarkasteltiinkin myös kriittisesti. Jotkut esittivät myös muita 

vaihtoehtoja tulvariskien hallinnalle, kuten joen valjastamista, uittopatojen 

käyttöönottoa ja sodankyläntien sillan korjaamista. Ihmisillä oli vahvoja 

mielipiteitä tulvariskien hallinnan keinoista ja ne saattoivat myös olla ristiriidassa 

asiantuntijatiedon kanssa. 

Se on ainoa se suojavalli taikka valjastaminen joista olisi varma hyöty. 

(H11) 

Sitä tuli sitä tosissaan oli niin laajalla kun näki ne ilmakuvat, se vesi menee 

joka puolelle, miten nämä tulvavallitkin, tuleeko ne käytännössä auttamaan 

kun tuollahan se kiertää ihan, pitäisi kaikki vallittaa, sitä mietti silloin 

onnistuuko se käytännössä tällaisessa paikassa. (H14) 

Ja samalla sitten joelta on tammettu niitä uomia, kun joki leviää tulva-aikana 

jänkille. Niin nyt sitten, kun niitä tukitaan, tässä tulee se virtaamavastus 
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kovemmaksi. […] tuo sillan aukko on liian pieni […] Nyt kun se suurin tulva 

tulee, niin se sodankyläntie on kuin tammena tässä. (H15) 

 

Haastateltavat tarkastelivat myös kriittisesti toimintaansa sekä kyseenalaistivat 

vallitsevat normit. Pelastuslaitos oli tutustunut Keski-Euroopassa, kuten Tonavan 

ja Vltavan tulvissa, käytettyihin tulvariskien hallinnan keinoihin. Siellä kellarit 

täytetään puhtaalla vedellä, jolloin likainen tulvavesi ei pääse imeytymään 

rakenteisiin ja kuivatus on helpompaa. Pohdinnat ovat kuitenkin jääneet vain 

ajatusten tasolle eikä tulvariskien hallinnassa ole kokeiltu uusi menetelmiä. Monet 

haastateltavat pohtivat oliko rakentaminen vienyt tulvalta tilaa ja kritisoivat sitä, 

että viranomaiset ovat sallineet tulvariskialueille rakentamisen. Haastateltavat 

toivat esiin sen, että menneinä aikoina rannat olivat niittyinä ja laitumina, joita 

tulvat lannoittivat. Myös ilmastonmuutoksen vaikutusta tulviin spekuloitiin. 

Vielä sodan jälkeen niille ihmisille minun isille äidille ja sukupolvelle se oli 

hyvin tärkeä tämä tulva ja joki, positiivinenkin asia. Kalaa joesta ja puuta 

uitettiin sitten. (H15) 

Sitä ei ole aikaisemmin miessukupolveen ollut ja sitä yhtäkkiä mahdollisesti 

ilmaston lämpenemisen johdosta, uusiutuminen tapahtuukin paljon 

tiheämmin. (H3) 

 

Vuoden 2005 tulvan jälkeen tapahtui paljon yksikehäistä oppimista, jossa toimintaa 

muutettiin uuden tiedon ja kokemusten perusteella. Suurtulvan jälkeen Kittilän 

vesiosuuskunta on saneerannut viemäriverkostoja ja tukkinut vanhoja viemäreitä, 

joita pitkin tulvavedet nousivat vuonna 2005. Yhdysvesijohtoa Levin 

vedenottamolle muutettiin niin, että puhdasta vettä voidaan pumpata myös Kittilän 

kirkonkylän suuntaan. Tällä toimella turvattiin puhtaan veden saanti mahdollisessa 

suurtulvassa, jossa kirkonkylän molemmat vedenottamot jäisivät veden alle. 

Lisäksi yksityiskiinteistöihin on rakennettu tulvasulku-venttiileitä estämään 

viemäriveden tulo taloihin tulvan aikana. 

 

Kittilän kunta ja pelastuslaitos ovat myös täydentäneet kalustoaan. Kunnan 

viranomaiset ovat myös kartoittaneet ja päivittävät tietoa siitä, millaisia resursseja 

missäkin on saatavilla ja konekalustosta on tehty kortit. Pumppauskalustoa ja 
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viemärien sulkuventtiileitä on hankittu lisää. Nykyään kunta tekee myös 

pitkäaikaisissa urakointisopimuksissa varauksen kalustoon ja työkoneisiin 

poikkeustilanteen ajaksi ja yrittäjä sitoo resurssinsa tulvan ajaksi kunnan käyttöön. 

Myös paikalliset yritykset, kuten rakennuskonevuokraamot ja rautakaupat, ovat 

paremmin varautuneita tulviin ja he tilaavat valmiiksi pumppuja, hiekkasäkkejä ja 

muovia, jos odotettavissa on iso tulva. Pelastuslaitos oli kerännyt ja täydentänyt 

kalustoaan jo ennen suurtulvaa, mutta sekä pelastuslaitos että kunta mobilisoivat 

tarvittaessa lisää kalustoa paikkakunnan ulkopuolelta. Toimintaa pyritään myös 

kokoajan kehittämään. 

Kyllä me yritämme oppia koko ajan ja joka tulvan aikana etsitään ja haetaan 

niitä kohteita josta viemäriin sitä vettä pääsee. (H8) 

 

Suurtulvan jälkeen on myös kiinnitetty huomiota mittaustiedon saatavuuteen ja 

tulvamallien kehittämiseen. Kittilään on asennettu automaattinen robottipuhelin, 

johon soittamalla viranomaiset saavat tietää senhetkisen vedenkorkeuden. 

Tulvariskien hallinnan lain ja asetuksen puitteissa ELY-keskus on myös laatinut 

Kittilän tulvariskikartan, joka on helpottanut paikallisten viranomaisten 

ennakointia tulvissa. ELY-keskus on myös rakentanut Kittilään uusia 

vedenkorkeuden ja virtaaman mittauspisteitä. ELY-keskus ja SYKE ovat myös 

pyrkineet kehittämään vesistömalleja ja tarpeen vaatiessa tulvien jälkeen on 

järjestetty jälkipuinti, jos esimerkiksi ennustemallit ovat epäonnistuneet 

huomattavasti. 

Joskus on pidetty sykkeen kanssa tämmöisiä jälkipuintipalavereita, joissa on 

keskusteltu miltä ne mallit näytti ja minkälainen se tulva oikeasti oli. Sitten 

on haettu löydetäänkö jotakin parantamiskeinoja missä niitä virheitä syntyy 

ja sillä tavalla mallin kehitystä yritetty viedä eteenpäin. (H17) 

 

Viranomaiset kokivat, että tiedottaminen kansalaisille ja kommunikointi 

viranomaisten välillä on kehittynyt. Tiedottamista tekevät useat tahot, kuten 

pelastuslaitos, ELY-keskukset, kunnat sekä järjestöt. Keväisin tulvatiedotteita 

julkaistaan viranomaisten tulvapalavereiden jälkeen ja ELY-keskus on julkaissut 

oppaita tulviin varautumiseen. Kittilän kunta on myös postittanut asukkailleen 

tulvatiedotteita, joissa annetaan varautumisohjeita kotitalouksille. Myös järjestöt, 
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kuten Lapin pelastusliitto tekevät tiedotustyötä ja tulvien aikaan ohjeistavat 

asukkaita omatoimiseen varautumiseen sekä kertovat tulvien vaaroista. 

Tietotekniikan kehittyminen on helpottanut tiedonhankintaa ja yhteistyötä, kun 

viranomaiset voivat kokoontua videoyhteydellä ja lähes jokaisella asukkaalla on 

älypuhelin, josta saa ajantasaista tietoa tulvista.  

 

Eri organisaatioiden yhteistyö on parantunut erityisesti viranomaisten 

jokakeväisten tulvapalavereiden ansiosta. Yhteistyö on myös muuttunut aiempaa 

ennakoivammaksi ja esimerkiksi Punaisen Ristin Lapin piiri on ollut keväisin 

valmiudessa lähettämään VAPEPAlaisia muilta paikkakunnilta tulvapaikalle, jos 

pyyntö pelastuslaitokselta tulisi. Eri organisaatioissa on myös tehty muutoksia, 

jotka ovat parantaneet toimintaa. Esimerkiksi Lapin pelastuslaitos oli aloittanut 

toimintansa vuonna 2003 ja vuoden 2005 tulvan jälkeen tuli esille, että 8 

päivystysalueen lisäksi tarvitaan päivystyspäällikkö. Organisaatioon tuli siis yksi 

lisätaso ja päivystyspäällikkö voi tulvatilanteessa siirtää resursseja muilta 

päivystysalueilta tulva-alueelle. Puolustusvoimien vuoden 2015 

organisaatiouudistuksen jälkeen paikallispuolustuksesta on vastannut 

jääkäriprikaati, joka toimii Sodankylässä ja Rovaniemellä. Uudistuksen jälkeen 

viranomaisyhteistyö on vahvistunut ja jääkäriprikaati on osallistunut Lapin 

viranomaisten tulvapalavereihin. Jääkäriprikaatilla on tulvatorjuntaosasto, johon 

kuuluu virka-apuosasto, veneryhmä, työkoneryhmä sekä jää- ja hyydepatojen 

räjäytyspartio. Tulvatorjuntaosasto on keväisin valmiudessa antamaan virka-apua 

tulvasuojelussa. Myös tulvakeskuksen perustaminen 2014 ja sitä kautta 

Ilmatieteenlaitoksen roolin vahvistuminen tulvaennusteiden tekemisessä koettiin 

hyvin positiivisena. Viranomaiset ovat kehittäneet yhteistyötään myös käytännön 

pelastusharjoituksien sekä työpöytäharjoituksien avulla. Viimeinen iso tulviin 

liittyvä pelastusharjoitus oli patoturvallisuusharjoitus vuonna 2006, mutta toki 

muunlaisetkin onnettomuusharjoituksen edistävät viranomaisten yhteistyötä. Tänä 

vuonna viranomaiset aikoivat järjestää työpöytäharjoituksen, jossa testataan 

viranomaisten yhteistoimintaa tulvatilanteessa. 

Kyllä meillä on oikeastaan aika säännönmukainen tuo 

viranomaisyhteistoiminta nyt viimeisen 4-5 vuoden aikana ollut ja toki oli 
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jo siihenkin aikaan, mutta se on löytänyt hyvän uoman ja hyvän tavan minun 

mielestä tällä hetkellä. (H16) 

 

Myös asukkaat olivat muuttaneet toimintaansa vuoden 2005 tulvan jälkeen. Harva 

asukkaista oli kuitenkaan ryhtynyt hillintätoimiin, yhdelle alueelle asukkaat olivat 

yhdessä rakentaneet suojavallin, joka tulvatilanteessa yhdistettäisiin S-marketin 

rakentamaan tulvavalliin ja tarjoaisi näin usealle rakennukselle suojaa. Yhden 

asukkaan naapuri oli myös nostanut kivijalan korkeutta jo ennen suurtulvaa ja oli 

säästynyt vahingoilta. Toisessa haastattelussa mainittiin myös paikallisen yrittäjän 

rakentamat suojavallit. Suurin osa asukkaista oli parantanut varautumistaan 

suurtulvan jälkeen hankkimalla esim. kelmua, säkkejä tai sähköpumppuja. Yksi 

asukkaista oli muuttanut kokonaan pois tulvariskialueelta, koska ei halunnut enää 

kokea tulvaa. Toinen asukas halusi myydä asuntonsa, mutta ei saanut sitä kaupaksi 

tulvariskin takia. 

 

Vaikka toimintaa oli jonkun verran kriittisesti tarkasteltu 2005 tulvan jälkeen, 

pääasiassa toimintaa oli muutettu vastaamaan 2005 tulvan vaatimuksia eikä 

monikehäistä oppimista ollut tapahtunut. Monet tuntuivat ajattelevan, että 

viivästyneet tulvapenkereet ratkaisisivat kaikki ongelmat. Vuosina 2017–2018 

tulvapenkereiden rakentaminen on edistynyt ja Kittilän kunta on saanut syksyllä 

2017 Lapin ELY-keskukselta avustuksen vanhojen tulvapengersuunnitelmien 

uudistamiseksi. Kittilän vuoden 2018 budjettiin on myös varattu rahaa penkereiden 

tarkempaan rakennussuunnitteluun ja kunnanhallitus on hyväksynyt 

19.maaliskuuta 2018 tulvapenkereiden yleissuunnitelman.  
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6. Tulosten tarkastelu 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli tarkastella yhteisön merkitystä ja toimintaa 

tulvariskien hallinnassa yhteisön resilienssin viitekehyksen avulla vuoden 2005 

tulvan tapauksen kautta. Tutkimuskysymykseni oli miten vuoden 2005 tulva on 

vaikuttanut yhteisön resilienssiin. Tarkentavina alakysymyksinä olivat: Ketkä ovat 

keskeisiä toimijoita tulvariskien hallinnassa ja mitkä heidän tehtävänsä ovat 

tulvariskien hallinnassa? Millaisia resursseja yhteisöstä löytyy ja miten niitä 

hyödynnetään? Vastaan aluksi alakysymyksiin ja lopuksi tutkimuksen 

pääkysymykseen. 

 

6.1 Tulvariskien hallinnan toimijat ja tehtävät 

 

Keskeiset toimijat voidaan jakaa toiminnan järjestäytymisen mukaan 

institutionaalisiin toimijoihin, järjestäytyneisiin toimijoihin sekä epävirallisiin 

toimijoihin. Institutionaalisia toimijoita ovat viranomaistahot, kuten Kittilän kunta 

ja pelastuslaitos, joilla on lain määrittelemä vastuu tulvariskien hallinnassa. 

Järjestäytyneitä toimijoita ovat vapaaehtoisjärjestöt, kuten SPR, joilla on rakenteet 

toiminnalle sekä valmiudet auttaa tulvariskien hallinnassa, muttei erikseen 

määriteltyä vastuuta. Epävirallisia toimijoita ovat asukkaat ja heidän sosiaaliset 

verkostonsa, kuten perhe ja ystävät, jotka tarjoavat välitöntä apua tulvatilanteessa. 

 

Kuten Barrios (2014) esittää, luonnonkatastrofeissa yhteisö ei ole muuttumaton ja 

maantieteellisesti rajattu kokonaisuus, vaan kehittyy jatkuvasti ja muotoutuu 

paikallisen ja kansallisen hallinnon, järjestöjen ja luonnonkatastrofin kokeneiden 

ihmisten välisissä suhteissa, joihin vaikuttaa vahvasti sosio-poliittinen konteksti. 

Tulvariskien hallinnassa on ajateltu, että yhteisö käsittäisi vain epäviralliset 

toimijat, joilla ei ole asiantuntijatietoa (McEwen ym., 2017). Tällöin jäisi kuitenkin 

muodostumatta kokonaiskuva yhteisön resilienssistä tulvariskien hallinnassa, 

koska toiminta, resurssien hyödyntäminen ja oppiminen tapahtuivat kaikkien 

toimijoiden yhteistyönä eikä sosiaalisia verkostoja voinut rajata käsittämään 

ainoastaan yhtä yhteisön tasoa tai toimijaryhmää, sillä ne olivat linkittyneet 
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toisiinsa ja ulottuivat useammalle maantieteelliselle tasolle (Mulligan ym., 2016; 

Ojha ym., 2016). Tämän takia yhteisö tulvariskien hallinnassa käsittää sekä 

institutionaaliset, järjestäytyneet että epäviralliset toimijat. 

 

Suurin osa tulvariskien hallinnan tehtävistä on Kittilässä institutionaalisten 

toimijoiden vastuulla. Tulvariskien hallinta on myös muualla Euroopassa 

pääasiassa viranomaisvetoista ja tulvariskien hallinnan tehtävät ovat jakautuneet 

useammalle hallinnolliselle tasolle (Fournier ym., 2016; Priest ym., 2016). Vahvat 

ja toimivat instituutiot ovatkin tärkeässä merkityksessä tulvariskien hallinnassa 

(Walters, 2015). Suomessa on muiden pohjoismaiden tavoin hyvinvointivaltio, joka 

korostaa valtion vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista sekä toimiva hallinto (Van 

Well ym., 2018). Tämän takia institutionaalisten toimijoiden korostuminen myös 

tulvariskien hallinnassa ei ole yllättävä tulos. 

 

Vaikka tulvariskien hallinta on Suomessa vahvasti institutionalisoitu ja vastuu 

viranomaisilla, tutkimuksen tapauksessa asukkaiden ja heidän sosiaalisten 

verkostojensa toiminta oli tärkeässä osassa tulvasta selviytymisessä. Asukkaiden 

vastuulla onkin oman omaisuutensa, kuten kodin ja irtaimiston, suojaaminen sekä 

tulviin varautuminen. Myös asukkaiden ja viranomaisten väliset verkostot ovat 

tärkeitä yhteisön resilienssin kannalta tulvariskien hallinnassa (Sayers ym., 2018). 

Suomessa on ollut perinteisesti hyvä luottamus viranomaisiin (Bäck, 2006) ja 

viimeaikaisessa kyselytutkimuksessa suomalaiset luottivat viranomaisten kykyyn 

selviytyä häiriöistä sekä olivat valmiita auttamaan sekä viranomaisia että läheisiään 

(Laurikainen, 2016). Korkean auttamishalun lisäksi suomalaiset luottavat saavansa 

apua läheisiltään kriisitilanteissa (Kekki & Mankkinen, 2016). Nämä viittaavat 

siihen, että asukkaiden ja viranomaisten väliset verkostot ovat vahvalla pohjalla 

muuallakin Suomessa.  

 

Jotkut tutkimukset (Dynes, 2006; Patterson ym., 2010) ovat korostaneet 

vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä katastrofeissa, mutta tässä tutkimuksessa niillä ei 

kuitenkaan ollut merkittävää roolia tulvariskien hallinnassa. Tämä kertoo enemmän 

tulvariskien sosio-poliittisesta kontekstista, kuin siitä etteikö järjestöillä olisi 
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merkitystä yhteisön resilienssin kannalta. On ymmärrettävää, että järjestöjen rooli 

on korostunut esimerkiksi Bangladeshin Dhakassa, jossa on heikko hallinto sekä 

äärimmäisessä köyhyydessä eläviä slummien asukkaita (Walters, 2015) tai 

Yhdysvalloissa, joissa on suuret sosio-ekonomiset erot eri ryhmien välillä 

(Patterson ym., 2010). Vapaaehtoisjärjestöjen pieni rooli tulvariskien hallinnassa 

kertoo siitä, että Kittilässä pääasiassa viranomaiset ja asukkaat toimivat tulvissa ja 

että heidän omat resurssinsa olivat riittävät. Vapaaehtoisjärjestöillä on kuitenkin 

täysi valmius ja resurssit avustaa tarvittaessa tulvariskien hallinnassa. Yhteisön 

resilienssin kannalta voi olla myös tärkeää, että tarvittaessa on saatavilla 

lisäresursseja, jotka voidaan mobilisoida hyvin harvinaisen ja suuren tulvan 

sattuessa. Suomessa viranomaiset tekevätkin aktiivista yhteistyötä muissa 

katastrofinhallinnan tehtävissä järjestöjen, kuten Suomen punaisen ristin, 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestön 

(SPEK), kanssa (Van Well ym., 2018). Tulosten mukaan viranomaiset näkivät 

järjestöjen roolin mahdollisen kriisin aikana erityisesti henkisen tuen tarjoajina.  

Myös järjestöt itse korostivat sitä, että kriisitilanteessa viranomaisten kaikki 

resurssit menevät tilanteen hoitamiseen ja järjestöt voisivat toimia tiedonjakajina ja 

keskusteluapuna, kun viranomaiset eivät ehdi vastata asukkaiden huoliin. 

 

 

6.2 Resurssit tulvariskien hallinnassa 

 

Viranomaiset keskittävät rajalliset resurssinsa haavoittuvien ja yhteiskunnalle 

tärkeiden kohteiden suojaamiseen sekä sellaisten asukkaiden avustamiseen, jotka 

ovat hätätilanteessa. Viranomaiset kokivat omien resurssiensa riittävän 

vastuutehtäviensä toteuttamiseen, mutta pitivät yhteisön sitovaa ja yhdistävää 

pääomaa ehdottoman tärkeinä asukkaiden tulvasta selviytymisen kannalta.  

Paikallisen tason viranomaiset saivat alueellisilta institutionaalisilta toimijoilta 

materiaalisia resursseja, henkilöresursseja sekä tietoa eli inhimillisiä resursseja.  
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Yhteisön resilienssin kannalta merkittävin resursseista on yhteisön sosiaalinen 

pääoma, sillä sen avulla yhteisö pääsee käsiksi myös muihin resursseihin. Asukkaat 

saivat verkostoiltaan apua talon ja omaisuuden suojaamisessa tulvalta sekä tulvan 

jälkeen majoitusta, lastenhoitoa, henkistä tukea sekä taloudellista apua, joka edisti 

palautumista katastrofista. Samanlaisia tuloksia on saatu muista sosiaalista 

pääomaa katastrofeissa tarkastelevista tutkimuksista (Aldrich & Meyer, 2015; 

Madsen & O'Mullan, 2016). Kittilän sosiaaliset verkostot olivat tiiviit ja toisiinsa 

linkittyneet. Verkostot ulottuivat myös paikallisen tason yli ja suuressa 

tulvatilanteessa yhteisön ulkopuolelta tulevat resurssit olivat tärkeitä sen 

selviytymisen kannalta. Yhdistävä ja linkittävä ja pääoma ovatkin tärkeitä 

resurssien hankkimiseksi (Szreter & Woolcock, 2004; Woolcock, 2000). Asukkaat, 

viranomaiset sekä järjestöjen edustajat tunsivat toisensa ja heidän välillään vallitsi 

luottamus. Tiiviiden ja linkittyneiden verkostojen ansiosta resurssit jakautuivat 

varsin tasaisesti yhteisössä ja sitä kautta myös huonosti tulvaan varautuneet saivat 

apua. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkimuksen otos oli varsin pieni. 

Tämän takia on mahdollista, että haastatteluihin valikoitui tavallista aktiivisempia 

haastateltavia, joilla on laajat sosiaaliset verkostot, mikä on saattanut aiheuttaa 

aineistoon vinoumaa. Jatkossa asiaa voisikin tutkia laajemmin sekä Kittilässä että 

muilla tulvariskialueilla esimerkiksi määrällisten tutkimusmenetelmien avulla. 

 

Pienemmät sosiaaliset verkostot olivat yhteydessä kokemukseen siitä, ettei kaikkea 

kaivattua apua oltu saatu ja alhaisempaan pystyvyyden tunteeseen. Tutkimuksen 

otos oli kuitenkin liian pieni siihen, että tuloksesta voitaisiin vetää johtopäätöksiä. 

Kuitenkin muissa tutkimuksissa heikommat sosiaaliset verkostot on liitetty 

vähäisempään avun saamiseen ja hakemiseen, kun taas vahvat sosiaaliset verkostot 

on liitetty materiaalisen ja henkisen tuen sekä paremman tiedon saamiseen (Dynes, 

2006; Kaniasty & Norris, 1995).  Myös sosiaalisen pääoman negatiivinen puoli 

toisia ulossulkevana ilmiönä tuotiin esiin (Aldrich & Crook, 2008; Aldrich, 2011), 

mutta ainakaan aineistosta ei käynyt ilmi, että tulvatilanteessa yhteisön jäseniä olisi 

jätetty avun ulkopuolelle, vaan asukkaat kertoivat saaneensa apua myös 

tuntemattomilta, jotka eivät kuuluneet heidän sosiaalisiin verkostoihinsa. 

Altruistisen käyttäytymisen onkin osoitettu olevan yleisempää katastrofitilanteessa, 
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kuin sosiaalisen rakenteen hajoaminen ja myytti ryöstelystä ja epäjärjestyksestä 

katastrofeissa on kumottu useassa tutkimuksessa (Auf der Heide, 2004; Lemieux, 

2014). Katastrofeja koskevassa kirjallisuudessa on esitetty myös ajatus 

”terapeuttisesta yhteisöstä”, jolla kuvataan solidaarisuuden ja yhteistyön 

lisääntymistä yleensä heti katastrofin jälkeen (Phillips, 2015). Tutkimuksessa 

tulikin esille, että vuoden 2005 tulva oli yhdistänyt ihmisiä ja saanut ihmiset 

unohtamaan erimielisyytensä.  

 

Tuloksissa tuli esiin kahdenlaisia vaikutuksia inhimillisiin resursseihin kuuluvaan 

henkiseen hyvinvointiin. Haastateltavat kertoivat useassa yhteydessä tulvan 

vaikuttaneen negatiivisesti iäkkäämpien ihmisten henkiseen hyvinvointiin, joka 

ilmeni stressinä ja tulvan pelkona. Kahden viimeaikaisen katsausartikkelin mukaan 

(Lowe, Ebi, & Forsberg, 2013; Stanke, Murray, Amlôt, Nurse, & Williams, 2012) 

iäkkäillä ihmisillä on suurempi riski kärsiä traumaperäisestä stressihäiriöistä 

(PTSD) ja muista mielenterveyden ongelmista tulvien jälkeen. Tämä voi johtua 

Stanken ym. (2012) mukaan siitä, että iäkkäämmät ihmiset, ja toisaalta myös lapset, 

ovat riippuvaisessa asemassa toisiin ihmisiin nähden ja tarvitsevat useammin apua 

kuin työikäiset aikuiset. Toisaalta Cherniackin (2008) katsausartikkelissa tulvien 

vaikutuksista iäkkäiden ihmisten mielenterveyteen oli ristiriitaisia tuloksia, sillä 

joissain tutkimuksissa iäkkäämmät kokivat enemmän ahdistusta ja toisissa taas 

heidän psykologinen resilienssinsä oli suuri. Tuloksissa oli myös esimerkkejä siitä, 

miten tulvan kokeminen oli kasvattanut psykologista resilienssiä ja helpottanut 

selviytymistä tulvan jälkeen kohdanneista muista vastoinkäymisistä.  

 

Resursseja käytettiin lähinnä tukemaan ja edistämään yhteisön resilienssiä, mutta 

pieni joukko asukkaita, joilla oli poliittista pääomaa asemansa sekä omistamansa 

maan kautta hidastivat yhteisön sopeutumista tulviin vastustamalla Kittilään 

rakennettavia tulvapenkereitä. Suurin osa asukkaista oli passiivisia ja odotti 

institutionaalisten toimijoiden vahvistavan yhteisön resilienssiä tulville. 

Kuntademokratian huolenaiheina ovat olleet alhainen äänestysaktiivisuus ja 

vaikeus saada kansalaisia osallistumaan (Oikeusministeriö, 2010). 

Osallistumisaktiivisuus ja usko vaikuttamismahdollisuuksiin ovat kuitenkin 
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suurimpia nimenomaan alle 5 000 asukkaan maaseutumaisissa kunnissa, joihin 

Kittiläkin voidaan laskea (Pekola-Sjöblom, 2016). Toisaalta taas tulvariskien 

hallinnassa on korostunut teknokraattinen lähestymistapa, joka perustuu 

asiantuntijoiden tekemille päätöksille sekä teknisiin ratkaisuihin. Tämä voi 

vaikeuttaa kansalaisten osallistumista tulvariskien hallintaa koskevaan 

päätöksentekoon (Gralepois ym., 2016). 

 

6.3 Yhteisön resilienssi suurtulvan jälkeen 

 

Tässä tutkimuksessa olen määritellyt yhteisön resilienssin yhteisön selvitymis-, 

sopeutumis- ja transformaatiokykynä häiriöiden kontekstissa (Magis, 2010; Norris 

ym., 2008; Wilson, 2012). Olen myös määritellyt yhteisön resilienssin jatkuvasti 

muutoksessa olevana prosessina (Abramson ym., 2015; Kruse ym., 2017; Maclean 

ym., 2017). Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut mitata yhteisön resilienssiä, vaan 

vuoden 2005 tulvan kautta tarkastella miten yhteisön resilienssi on kehittynyt ja 

muuttunut.  

 

Vuonna 2005 yhteisön varautuminen tulviin oli vaillinaista: viranomaisilla ei ollut 

varautumissuunnitelmia suuren tulvan varalle ja vastaaminen tulvaan käynnistyi 

viime hetkellä. Myös kaluston riittävyydessä ja kunnossa, infrastruktuurissa 

(vanhat viemärit) ja asukkaiden varautumisessa oli puutteita.  Eri toimijoilla oli 

kuitenkin tulvien kannalta tärkeää kokemusta tai tietotaitoa ja kollektiivisen 

toiminnan avulla se saatiin tulvatilanteessa käyttöön. Tähän vaikuttivat varmasti 

monet tekijät, mutta tärkeässä osassa olivat yhteisön sosiaaliset verkostot, joiden 

avulla apua ja resursseja mobilisoitiin laajalta alueelta sekä yhteisöllisen 

pystyvyyden tunne. 

 

Yhteisön eri toimijat eivät missään vaiheessa epäilleet etteivätkö he olisi 

selviytyneet tilanteesta ja heikosta varautumisesta huolimatta yhteisön jäsenet 

arvioivat yhteisöllisen pystyvyyden korkeaksi. Samansuuntaisia tuloksia saatiin 

Benightin (2004) tutkimuksessa. Tutkimuksessa ihmiset, jotka arvioivat 

yhteisöllisen pystyvyyden hyväksi ennen tulvaa ottivat tulvan aiheuttamat 
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menetykset (materiaaliset, henkiset jne.) vähemmän raskaasti, kuin ihmiset, jotka 

arvioivat yhteisöllisen pystyvyyden huonoksi (Benight, 2004). 

 

Vaikka korkean sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisen pystyvyyden tunteen tiedetään 

johtavan moniin positiivisiin tuloksiin, kuten luonnonkatastrofeissa parempaan 

selviytymiseen ja avun saamiseen (Aldrich & Meyer, 2015; Buikstra ym., 2010; 

Madsen & O'Mullan, 2016), ymmärrys näiden sosiaalisten prosessien 

kehittymisestä on vähäistä (Sampson & Wilson, 2012). Wickesin ym. (2017) 

tutkimuksessa sosiaalinen koheesio, luottamus ja yhteisöllinen pystyvyys säilyivät 

tasaisina ennen tulvaa ja tulvan jälkeen. Katastrofia enemmän näiden sosiaalisten 

resurssien kehittymiseen vaikuttivat alueen sosiodemografiset tekijät ja alueen 

varakkuus, vähäinen vaihtuvuus sekä homogeenisyys (Wickes ym., 2017). Koska 

sosiaalisia resursseja on korostettu yhteisön resilienssille luonnonkatastrofeissa, 

niiden kehittymistä ja tarkempaa suhdetta luonnonkatastrofeihin tulisi tutkia 

tarkemmin. Esimerkiksi pitkittäistutkimukset riskialueilla voisivat tuoda lisää tietoa 

sosiaalisista resursseista ennen ja jälkeen luonnonkatastrofin. Tutkimalla sosiaalisia 

resursseja eri luonnonkatastrofien ja häiriöiden yhteydessä voitaisiin myös 

paremmin ymmärtää sosiaalisten resurssien suhdetta häiriön tyyppiin. Esimerkiksi 

ihmisperäisten katastrofien, kuten öljyonnettomuuksien, on todettu heikentävän 

sosiaalisia resursseja (Gill, Picou, & Ritchie, 2012; Ritchie & Gill, 2010).  

 

Tulvan jälkeen toiminta oli kehittynyt järjestelmällisemmäksi ja ennakoivaksi. 

Vuoden 2005 tulvan jälkeen erityisesti varautuminen tulviin, instituutionaalisten 

toimijoiden organisaatiorakenteet ja yhteistyö, materiaaliset resurssit, tekniset 

ratkaisut sekä riskitietoisuus kehittyivät parempaan suuntaan. Useat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että kokemukset tulvista johtavat parempaan varautumiseen 

(Bradford ym., 2012; Bubeck ym., 2013; Kienzler ym., 2015). ). Vaikka toimintaa 

oli joissain määrin tarkasteltu kriittisesti 2005 tulvan jälkeen, pääasiassa toimintaa 

oli muutettu vastaamaan 2005 tulvan vaatimuksia eikä monikehäistä oppimista, 

jossa kyseenalaistetaan arvot, normit ja oppimisprosessit (Reed ym., 2010), ollut 

tapahtunut. Monikehäinen oppiminen olisi voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

yhteisö olisi kyseenalaistanut haavoittuvien kohteiden sijoittumisen 



 

72 

 

tulvariskialueelle, sen sijaan, että kohteita yritetään ainoastaan suojata 

rakenteellisin keinoin. Tulvariskien hallinnan suunnittelu perustui heti vuoden 2005 

tulvan jälkeen kunnan hallinnossa hyväksytyille tulvapenkereiden rakentamiselle, 

jotka olivat viivästyneet huomattavasti. Tämän takia Kittilän tulvariskien hallinta 

oli ikään kuin odotustilassa, vaikka toimintatapoja oli muutettu sekä pienempiä 

muutoksia tehty. 

 

Yhteisön resilienssin selviytymisen ja sopeutumisen ulottuvuudet ilmenivät 

Kittilässä, mutta transformatiivinen ulottuvuus jäi puuttumaan. Yhteisössä ei ollut 

tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia, jotka yhteisön olemassaolon 

turvaamisen lisäksi olisivat kehittäneet sen hyvinvointia häiriöidenkin keskellä ja 

lisänneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ehdotan johtopäätöksissä keinoja, 

joiden avulla yhteisöjen transformaatiokykyä voitaisiin kehittää. 

 

Yhteisön yksilöllinen muisti on kuitenkin lyhyt ja yhteisön resilienssi voi kehittyä 

huonompaankin suuntaan, kun vuoden 2005 tulva muuttuu yhä kaukaisemmaksi 

muistoksi ja jos tulevaisuudessa rakennettavat tulvapenkereet luovat väärän 

turvallisuuden tunteen. Tämän takia on vahvistettava yhteisön kulttuurista ja 

kommunikatiivista muistia. McEwen ym. (2017) kestävän tulvamuistin käsite 

yhdistää edellä mainitut muistin muodot. Kerättynä ja levitettynä (esim. arkistot, 

kuvat, suulliset kertomukset, fyysiset merkit) kestävä tulvamuisti mahdollistaa 

sosiaalisen oppimisen, edistää paikallista toimintaa ja tietoisuutta tulviin liittyen 

(McEwen ym., 2017). Kestävän tulvamuistin arkistoimiseksi ja levittämiseksi 

voidaan luoda toimintatapoja, jotka samalla ylläpitävät yhteisön resilienssiä 

tulville. 
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7. Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteisön resilienssin kehittymistä Kittilän 

tulvariskien hallinnassa sekä keskeisiä resursseja ja toimijoita tulvariskien 

hallinnassa. Toiminta, resurssien hyödyntäminen ja oppiminen tulvassa tapahtuivat 

kaikkien institutionaalisten, järjestäytyneiden ja epävirallisten toimijoiden 

yhteistyönä. Sosiaaliset verkostot yhteisön eri tasoilla (institutionaalinen, 

järjestäytynyt, epävirallinen) olivat linkittyneet toisiinsa ja ulottuivat paikallisen 

maantieteellisen tason yli. Tulvariskien hallinta Suomessa on vahvasti 

institutionalisoitu ja vastuu viranomaisilla, mutta Kittilän tapauksessa asukkaiden 

ja heidän sosiaalisten verkostojensa toiminta oli tärkeässä osassa tulvasta 

selviytymisessä. Yhteisön resilienssin kannalta merkittävin resursseista oli yhteisön 

sosiaalinen pääoma, sillä sen avulla yhteisö pääsi käsiksi myös muihin resursseihin. 

Vuoden 2005 tulvan jälkeen tapahtui pääasiassa yksikehäistä oppimista, jossa 

toimintaa muutettiin tulvakokemuksen perusteella. Kaksikehäistä oppimista ja 

kriittistä tarkastelua oli myös jonkun verran, mutta monikehäinen oppiminen ja 

yhteisön resilienssin transformatiivinen ulottuvuus puuttui kokonaan. 

 

Siirtyminen teknisiin ratkaisuihin keskittyvästä tulvasuojelusta kohti 

kokonaisvaltaisempaa tulvariskien hallintaa on tuonut riskien hahmottaminen ja 

tietoisuuden riskeistä tärkeään osaan (Bubeck, Botzen, Kreibich, & Aerts, 2013; 

Kienzler, Pech, Kreibich, Müller, & Thieken, 2015). Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kokemukset tulvista johtavat parempaan varautumiseen (Bradford 

ym., 2012; Bubeck ym., 2013; Kienzler ym., 2015). Myös tässä tutkimuksessa 

kokemukset vuoden 2005 tulvasta ovat johtaneet muutoksiin yhteisön toiminnassa 

sekä vaikuttaneet tulvariskien hahmottamiseen. Korkea riskitietoisuus ei 

kuitenkaan automaattisesti johda paikallisten tulvasuojelurakenteiden 

toteuttamiseen (Bubeck ym., 2013). Tämänkin tutkimuksen tapauksessa Kittilään 

suunniteltujen tulvapenkereiden rakentaminen on viivästynyt huomattavasti, 

vaikka vuonna 2017 hanke on taas pitkästä aikaa edistynyt ja vanhojen 

tulvapengersuunnitelmien uudistaminen on meneillään. 
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Jos mietitään tuloksia laajemmin Suomen tulvariskien hallinnan kannalta, yhteisön 

resilienssiä ei voi rakentaa ainoastaan katastrofikokemusten varaan. Yhteisön 

resilienssiä tulville tulisi pystyä kehittämään, myös sellaisilla tulville alttiilla 

alueilla, joilla ei välttämättä ole viimeaikaisia tulvakokemuksia. Samalla yhteisöjen 

tulisi olla resilienttejä kaikenlaisille muutoksille, myös vaikeammin havaittaville ja 

hitaille sosio-ekologisille muutoksille, kuten ilmastonmuutokselle tai 

huoltosuhteen heikkenemiselle. Sosiaalisten verkostojen korostunut merkitys saa 

myös pohtimaan, miten heikot sosiaaliset verkostot omaavat yksinäiset ihmiset, 

joita on viidesosa suomalaisista, pärjäävät (Saari, 2016). Vaikka Kittilän 

tapauksessa tulvasta selviytyminen ja sopeutuminen toteutuivat ainakin jollain 

tasolla, ei voida olettaa, että yhteisön resilienssi on tasaista kaikissa yhteisöissä ja 

erityisesti suuremmissa kaupungeissa sosio-ekonomiset erot ja sen seuraukset 

esimerkiksi sosiaalisiin, inhimillisiin ja materiaalisiin resursseihin korostuvat. 

 

Yhteisön resilienssi tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää tarkempaa huomiota 

luonnonkatastrofien ja niiden hallinnan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Jos yhteisön 

resilienssi omaksutaan politiikan tavoitteeksi, kuten monessa maassa sekä 

kansainvälisessä järjestössä on tehty (DEFRA, 2013; Maailmanpankki, 2012; 

UNISDR, 2007), yhteisön resilienssi on määriteltävä nykyistä selkeämmin ja sen 

yhteydessä on kiinnitettävä huomiota valtasuhteisiin ja taustalla vaikuttavaan 

politiikkaan (MacKinnon & Derickson, 2013) sekä suhtauduttava varauksella 

luonnontieteellisten tai systeemiekologian käsitteiden omaksumiseen sellaisenaan 

sosiaalisiin järjestelmiin (Davoudi, 2012). 

 

Lopuksi on muistettava, että yhteisön resilienssi on prosessi eikä pysyvä tila, joten 

seuraava askel olisi yhteisön transformaatiokyvyn kehittäminen sekä monikehäinen 

oppiminen, joka haastaa oletusten ja toiminnan taustalla olevat arvot, normit ja 

oppimisprosessit (Reed ym., 2010). Hudsonin (2010) mukaan transformaatio 

mahdollistaa ulkoisista häiriöistä selviytymisen ja sosiaalisen systeemin siirtymisen 

kohti ekologisesti kestävämpää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista tilaa. Koska 

transformaatiossa on läsnä myös muita tavoitteita kuin yhteisön selviytyminen ja 

vallitsevan tilan ylläpitäminen, se saattaa puhutella myös niitä yhteisöjä, joilla ei 
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ole kokemuksia suurista häiriöistä tai jotka altistuvat hitaammille ja 

näkymättömämmille muutoksille. On myös muistettava, että yhteisön resilienssi on 

sidoksissa kontekstiin eli siihen vaikuttaviin ulkopuolisiin prosesseihin ja 

rakenteisiin. Tämän takia tapauskohtaisen tutkimuksen tulokset yhteisön 

resilienssistä eivät ole yleistettävissä. Olisikin kiinnostavaa tutkia tarkemmin, mikä 

oli EU:n tasolta tulleen tulvariskien hallinnan direktiivin ja toisaalta taas paikallisen 

suuren tulvan välinen vuorovaikutus ja miten yhteisön resilienssi kehittyi 

paikallisten, alueellisten, kansallisten ja ylikansallisten prosessien seurauksena. 

Weichselgartner ja Kelman (2015) ehdottavat yhteisön resilienssin 

kontekstisidonnaisuuden ongelmiin ratkaisuksi tiedon yhteistuotantoa ja 

tutkimushankkeiden yhteissuunnittelua. Näin saadaan tietoa yhteisön resilienssistä, 

joka on sosiaalisesti kestävää, paikalliseen kontekstiin sopivaa ja jota voidaan 

hyödyntää yhteisön toiminnassa (Weichselgartner ja Kelman, 2015). Osallistavat 

tutkimusprosessit voivat myös vähentää konflikteja esimerkiksi tulvariskien 

hallinnan keinoista sekä lisätä riskitietoisuutta niillä alueilla, joilla ei ole aiempia 

katastrofi- tai häiriökokemuksia (Mees ym., 2016; Otto ym., 2018). 

 

Tutkimus toi tietoa Kittilän tulvariskien hallinnasta: miten yhteisön resilienssi 

kehittyi vuoden 2005 jälkeen, ketkä olivat keskeisiä toimijoita ja mitkä keskeisiä 

resursseja tulvariskien hallinnassa. Aineisto perustuu kuitenkin varsin rajattuun 

määrään toimijoiden haastatteluja sekä tulvariskien hallinnan asiakirjoja. Aineisto 

saattaa olla myös vinoutunut siltä osin, että haastatteluihin on valikoitunut aktiivisia 

ja laajat sosiaaliset verkostot omaavia henkilöitä, jotka ovat tämän takia kokeneet 

selviytyneensä paremmin tulvista ja korostaneet yhteisön resilienssiä. Vaikka olen 

pyrkinyt puolueettomuuteen, omat taustaoletukseni ovat vaikuttaneet tutkimuksen 

kysymyksenasetteluun ja tulkintaan ja voi olla, että tästä syystä tulvariskien 

hallinnan sosiaalinen ulottuvuus korostui tuloksissa. Tämä painotus voidaan 

mielestäni perustella sillä, että tulvariskien hallinnan sosiaalisia ulottuvuuksia on 

tutkittu vähemmän ja sen takia aiheesta tarvitaan lisää tietoa. 

 

Tutkimuksen aikana tuli esille myös jatkotutkimustarpeita. Yhteisön resilienssiä 

tulisi edelleen tutkia laajemmin sekä Kittilässä että muilla tulvariskialueilla 
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esimerkiksi määrällisten tutkimusmenetelmien avulla tai suuremmalla aineistolla. 

Olisi myös kiinnostavaa tietää, miten tulvapenkereiden rakentaminen vaikuttaa 

yhteisön resilienssiin Kittilässä. Sosiaaliseen oppimiseen liittyen olisi kiinnostavaa 

tutkia tarkemmin miten kestävää tulvamuistia voidaan kehittää ja miten se vaikuttaa 

yhteisön resilienssiin. Koska yhteisön resilienssin transformatiivinen ulottuvuus ei 

tullut esille tämän tutkimuksen tapauksessa, jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa 

tutkia löytyykö tällaisia tapauksia Suomesta. Sosiaalisia resursseja on korostettu 

yhteisön resilienssille luonnonkatastrofeissa ja tässäkin tutkimuksessa ne tulivat 

monin tavoin esille. Tämän takia olisi mielenkiintoista tutkia myös sosiaalisten 

resurssien kehittymistä ja tarkempaa suhdetta luonnonkatastrofeihin. Esimerkiksi 

pitkittäistutkimukset riskialueilla voisivat tuoda lisää tietoa sosiaalisista 

resursseista ennen ja jälkeen luonnonkatastrofin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Lähdeluettelo 

 

Abeling, T., & Huq, N. (2015). emBRACE project WP1 final update of the 

literature. Newcastle upon Tyne: Northumbria University.  

Abramson, D., Grattan, L., Mayer, B., Colten, C., Arosemena, F., Bedimo-Rung, 

A., & Lichtveld, M. (2015). The resilience activation framework: A conceptual 

model of how access to social resources promotes adaptation and rapid 

recovery in post-disaster settings. The Journal of Behavioral Health Services 

& Research, 42(1), 42-57. 10.1007/s11414-014-9410-2 

Adger, W. N., Hughes, T., Folke, C., Carpenter, S., & Rockstrom, J. (2005). Social-

ecological resilience to coastal disasters. Science, 309(5737), 1036-1039. 

10.1126/science.1112122 

Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress 

in Human Geography, 24(3), 347-364. 10.1191/030913200701540465 

Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268-

281. 10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006  

Aldrich, D. (2011). The externalities of strong social capital: Post-tsunami recovery 

in southeast India. Journal of Civil Society, 7(1), 81-99. 

10.1080/17448689.2011.553441 

Aldrich, D. & Crook, K. (2008). Strong civil society as a double-edged sword: 

Siting trailers in post-Katrina New Orleans. Political Research Quarterly, 

61(3), 379-389. 10.1177/1065912907312983 

Aldrich, D., & Meyer, M. (2015). Social capital and community resilience. 

American Behavioral Scientist, 59(2), 254-269. 10.1177/0002764214550299 

Alexander, D. (2013). Resilience and disaster risk reduction: An etymological 

journey. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(11), 2707-2716. 

10.5194/nhess-13-2707-2013 

Alho, P., Sane, M., Huokuna, M., Käyhkö, J., Lotsari, E., & Lehtiö, L. (2008). 

Tulvariskien kartoittaminen. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 

Anderson, B. (1992). Imagined communities. New York: Verso. 

Assmann, J. (1995). Collective memory and cultural identity. New German 

Critique, 65(65), 125-133. 

Assmann, J. (2011). Communicative and cultural memory. Tekosessa: P. 

Meusburger (toim.), Cultural memories. Dordrecht [u.a.]: Springer. 

Atreya, A., & Kunreuther, H. (2016). Measuring community resilience: The role of 

the community rating system (CRS). Julkaisematon käsikirjoitus. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2788230 

Auf der Heide, E. (2004). Common misconceptions about disasters: Panic, the 

“Disaster syndrome,” and looting. Tekosessa: M. O'Leary (toim.), The first 72 



 

78 

 

hours: A community approach to disaster preparedness (pp. 340-380). Lincoln 

(Nebraska): iUniverse Publishing. 

Bäck, M. (2006). Socialt förtroende och politisk orientering. Åbo: Åbo Akademi. 

Bahadur, A., & Tanner, T. (2014). Transformational resilience thinking: Putting 

people, power and politics at the heart of urban climate resilience. Environment 

& Urbanization, 26(1), 200-214. 10.1177/0956247814522154 

Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current 

Directions in Psychological Science, 9(3), 75-78. 10.1111/1467-8721.00064 

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory. Teoksessa: B. 

Wolman & L. Pomroy (toim.), International encyclopedia of psychiatry, 

psychology, psychoanalysis, and neurology (Vol. 10). New York: Van 

Nostrand Reinhold. 

Barrientos, A., & Hulme, D. (2009). Social protection for the poor and poorest in 

developing countries: Reflections on a quiet revolution. Oxford Development 

Studies, 37(4), 439-456. 

Barrios, R. (2014). ‘Here, I'm not at ease’: Anthropological perspectives on 

community resilience. Disasters, 38(2), 329-350. 10.1111/disa.12044 

Benight, C. (2004). Collective efficacy following a series of natural disasters. 

Anxiety, Stress & Coping, 17(4), 401-420. 10.1080/10615800512331328768 

Berkes, F., & Folke, C. (toim.). (1998). Linking social and ecological systems: 

Management practices and social mechanisms for building resilience. New 

York: Cambridge University Press. 

Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated 

approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5-20. 

10.1080/08941920.2012.736605 

Berkes, F., & Ross, H. (2016). Panarchy and community resilience: Sustainability 

science and policy implications. Environmental Science and Policy, 61, 185-

193. 10.1016/j.envsci.2016.04.004 

Bodin, P., & Wiman, B. (2004). Resilience and other stability concepts in ecology: 

Notes on their origin, validity and usefulness. The ESS Bulletin, 2 (2), 33. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Teoksessa: J. G. Richardsson (toim.), 

Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). 

New York: Greenwood Press. 

Bradford, R., O'Sullivan, J., van der Craats, I., Krywkow, J., Rotko, P., Aaltonen, 

J., Bonaiuto, M., De Dominicis, S., Waylen, K. & Schelfaut, K. (2012). Risk 

perception – Issues for flood management in Europe. Natural Hazards and 

Earth System Sciences, 12(7), 2299-2309. 10.5194/nhess-12-2299-2012 

Brown, B., Perkins, D., & Brown, G. (2004). Incivilities, place attachment and 

crime: Block and individual effects. Journal of Environmental Psychology, 

24(3), 359-371. 10.1016/j.jenvp.2004.01.001 

Brown, D., & Kulig, J. (1996). The concepts of resiliency: Theoretical lessons from 

community research. 



 

79 

 

Brown, K. (2014). Global environmental change I. Progress in Human Geography, 

38(1), 107-117. 10.1177/0309132513498837 

Bubeck, P., Botzen, W., Kreibich, H., & Aerts, J. (2013). Detailed insights into the 

influence of flood-coping appraisals on mitigation behaviour. Global 

Environmental Change, 23(5), 1327-1338. 10.1016/j.gloenvcha.2013.05.009 

Bubeck, P., Kreibich, H., Penning-Rowsell, E., Botzen, W. J. W., de Moel, H., & 

Klijn, F. (2015). Explaining differences in flood management approaches in 

Europe and the USA – A comparative analysis. Journal of Flood Risk 

Management, 10(4), 436-445. 10.1111/jfr3.12151 

Buikstra, E., Ross, H., King, C. A., Baker, P. G., Hegney, D., McLachlan, K., & 

Rogers-Clark, C. (2010). The components of resilience-perceptions of an 

Australian rural community. Journal of Community Psychology, 38(8), 975-

991. 10.1002/jcop.20409 

Buuren, V., Arwin, Ellen, G. J., & Warner, J. F. (2016). Path-dependency and 

policy learning in the Dutch delta: Toward more resilient flood risk 

management in the Netherlands? Ecology and Society, 21(4). 

Cagney, K., Sterrett, D., Benz, J., & Tompson, T. (2016). Social resources and 

community resilience in the wake of superstorm Sandy. PLoS One, 11(8), 

e0160824. 10.1371/journal.pone.0160824 

Cannon, T. (2008). Reducing people's vulnerability to natural hazards communities 

and resilience. UNU-WIDER Working Paper No. 34/2008. Bonn: United 

Nations University. 

Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical 

concepts for the 21st century. Brighton: IDS. 

Chamlee-Wright, E., & Storr, V. H. (2011). Social capital as collective narratives 

and post-disaster community recovery. The Sociological Review, 59(2), 266-

282. 10.1111/j.1467-954X.2011.02008.x 

Chaskin, R. (2008). Resilience, community, and resilient communities: 

Conditioning contexts and collective action. Child Care in Practice, 14(1), 65-

74. 10.1080/13575270701733724 

Cherniack, E. (2008). The impact of natural disasters on the elderly. American 

Journal of Disaster Medicine, 3(3), 133. 

Coates, T. (2015). Understanding local community construction through flooding: 

The ‘conscious community’ and the possibilities for locally based communal 

action. Geo: Geography and Environment, 2(1), 55-68. 10.1002/geo2.6 

Cohen, O., Leykin, D., Lahad, M., Goldberg, A., & Aharonson-Daniel, L. (2013). 

The conjoint community resiliency assessment measure as a baseline for 

profiling and predicting community resilience for emergencies. Technological 

Forecasting and Social Change, 80(9), 1732-1741. 

10.1016/j.techfore.2012.12.009 

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American 

Journal of Sociology, 94, S120.  



 

80 

 

Cutter, S. (2016). The landscape of disaster resilience indicators in the USA. 

Natural Hazards, 80(2), 741-758. 10.1007/s11069-015-1993-2 

Cutter, S., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). 

A place-based model for understanding community resilience to natural 

disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606. 

10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013 

Davidson, D. J. (2010). The applicability of the concept of resilience to social 

systems: Some sources of optimism and nagging doubts. Society & Natural 

Resources, 23(12), 1135-1149. 10.1080/08941921003652940 

Davoudi, S. (2012). Resilience: A bridging concept or a dead end? Planning Theory 

& Practice, 13(2), 299. 

Day, G. (2006). Community and everyday life. Lontoo [u.a.]: Routledge. 

de Bruijne, M., Boin, A., & van Eeten, M. (2010). Resilience: Exploring the concept 

and its meanings. Teoksessa: C. C. Demchak, L. K. Comfort & A. Boin (toim.), 

Designing resilience: Preparing for extreme events (pp. 11-32). Pittsburgh PA: 

University of Pittsburgh Press. 

Deeming, H., Fordham, M., & Gerger Swartling, Å. (2015). Resilience and 

adaptation to hydrometeorological hazards. Teoksessa: P. Quevauviller 

(toim.), Hydrometeorological hazards: Interfacing Science and Policy. Wiley-

Blackwell. 

DEFRA. (2013). The national adaptation programme: Making the country resilient 

to a changing climate. Lontoo: The Stationery Office. 

Dieperink, C., Hegger, D., Bakker, M., Kundzewicz, Z., Green, C., & Essen, P. 

(2016). Recurrent governance challenges in the implementation and alignment 

of flood risk management strategies: A review. Water Resources Management, 

30(13), 4467-4481. 10.1007/s11269-016-1491-7 

Dynes, R. (2006). Social capital: Dealing with community emergencies. Homeland 

Security Affairs, 2(2). 

EM-DAT. (2016). Disaster trends. Lainattu 20.2.2017, saatavilla: 

http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html 

Emmy E. Werner. (1995). Resilience in development. Current Directions in 

Psychological Science, 4(3), 81-85. 10.1111/1467-8721.ep10772327 

Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. 

Los Angeles [u.a.]: SAGE. 

Eskola, J., & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino. 

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience. European 

Psychologist, 18(1), 12-23. 10.1027/1016-9040/a000124 

Fournier, M., Larrue, C., Alexander, M., Hegger, D., Bakker, M., Pettersson, M., 

Crabbé, A., Mees, H. & Chorynski, A. (2016). Flood risk mitigation in Europe: 

How far away are we from the aspired forms of adaptive governance? Lainattu 

1.4.2018, saatavilla: http://eprints.whiterose.ac.uk/110063/ 

http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html
http://eprints.whiterose.ac.uk/110063/


 

81 

 

Gallopín, G. (2006). Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive 

capacity. Global Environmental Change, 16(3), 293-303. 

10.1016/j.gloenvcha.2006.02.004 

Garmezy, N. (1974). The study of competence in children at risk for severe 

psychopathology. Teoksessa: E. J. Anthony, & C. Koupernik (toim.), The child 

in his family: Children at psychiatric risk (pp. 1-574). New York: Wiley. 

Giddens, A. (1984). The constitution of society (1.painos). Berkeley: University of 

California Press. 

Gill, D., Picou, S., & Ritchie, L. (2012). The Exxon Valdez and BP oil spills. 

American Behavioral Scientist, 56(1), 3-23. 10.1177/0002764211408585 

Gittell, R., & Vidal, A. (1998). Community organizing. Thousand Oaks [u.a.]: Sage. 

Glavovic, B., Scheyvens, R., & Overton, J. (2003). Waves of adversity, layers of 

resilience: Exploring the sustainable livelihoods approach. Third Biennial 

Conference of the Aatearoa New Zealand International Development Studies 

Network (DevNet), 289–93. 

Gordon, J. (1978). Structures. Harmondsworth, UK: Penguin Books. 

Gralepois, M., Larrue, C., Wiering, M., Crabbé, A., Tapsell, S. M., Mees, H., Ek, 

K., Szwed, M. (2016). Is flood defense changing in nature? Shifts in the flood 

defense strategy in six European countries. 

Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: A network theory revisited. 

Sociological Theory, 1, 201-233. 

Gunderson, L. H., & Allen, C. R. (2010). Why resilience? Why now? Teoksessa: 

L. H. Gunderson, C. R. Allen & C. S. Holling (toim.), Foundations of 

ecological resilience (pp. XV). Washington: Island Press. 

Haapalainen, M. (2018, 19.1.). Villin pohjolan arvoitus. Journalisti. 

Halbwachs, M., & Coser, L. (1992). On collective memory. Chicago, Ill. [u.a.]: 

Univ. of Chicago Press. 

Hallikainen, S., Ruokanen, I., & Viitala, L. (1986). Ounasjoen alueen luonto ja 

luonnonvarat. Vesihallituksen tiedotus 275. Helsinki: Vesihallitus. 

Harjanne, A., Pagneux, E., Jørgensen, L., Perrels, A., van der Keur, P., Nadim, F. 

Rød, J.K. & Raats, E. (2016). Resilience to natural hazards: An overview of 

institutional arrangements and practices in the Nordic countries. NORDRESS 

WP6.1 report 3.6.2016. Lainattu 10.4.2018, Saatavilla: 

http://nordress.hi.is/wp-content/uploads/2015/01/WP6-1-report-of-task1-

country-review_formatted.pdf 

Hartmann, T., & Driessen, P. (2017). The flood risk management plan: Towards 

spatial water governance. Journal of Flood Risk Management, 10(2), 145-154. 

10.1111/jfr3.12077 

Hastrup, K. (2009). Waterworlds : Framing the question of social resilience; 

Teoksessa: K. Hastrup (toim.), The question of resilience: Social responses to 

climate change (pp. 11-30). Kööpenhamina: The Royal Danish Academy of 

Sciences and Letters. 

http://nordress.hi.is/wp-content/uploads/2015/01/WP6-1-report-of-task1-country-review_formatted.pdf
http://nordress.hi.is/wp-content/uploads/2015/01/WP6-1-report-of-task1-country-review_formatted.pdf


 

82 

 

Hegney, D., Ross, H., Baker, P., Rogers-Clark, C., King, C., Buikstra, E., Watson-

Luke, A., McLachlan, K. & Stallard, L. (2008). Building resilience in rural 

communities Toolkit. Towoomba, Australia: The University of Queensland and 

University of Southern Queensland. Lainattu 1.4.2018, Saatavilla: 

http://www.eldis.org/document/A42835#.UqjdN524aUk  

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria 

ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Holling, C. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Laxenburg: 

IIASA. Lainattu 20.3.2018, Saatavilla: 

http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=489162363 

Hudson, R. (2010). Resilient regions in an uncertain world: Wishful thinking or a 

practical reality? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 

11-25. 10.1093/cjres/rsp026 

Hurlbert, J., Haines, V., & Beggs, J. (2000). Core networks and tie activation: What 

kinds of routine networks allocate resources in nonroutine situations? 

American Sociological Review, 65(4), 598-618. 

IPCC. (2014). Summary for policymakers. Teoksessa: Field, C., Barros, V., 

Dokken, D., Mach, K., Mastrandrea, M., Bilir, T., Chatterjee, M., Ebi, K., 

Estrada, Y., Genova, R., Girma, B., Kissel, E., Levy, E., MacCracken, 

S.,Mastrandrea, P. & White, L. (toim.), Impacts, adaptation, and vulnerability. 

Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of working group II to the 

fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. 

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 

Johnson, R. (2000). ESRI white paper: GIS technology for disasters and 

emergency management. Redlands, CA: ESRI. Lainattu 2.2.2018, Saatavilla: 

https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/disastermg

mt.pdf 

Kangaspunta, S., Aro, J., & Saastamoinen, M. (2011). Epilogi: Yhteisyyden 

jatkumo. Teoksessa: S. Kangaspunta (toim.), Yksilöllinen yhteisöllisyys: 

Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen (pp. 245-266). Tampere: 

Tampere University Press. 

Kaniasty, K., & Norris, F. H. (1995). In search of altruistic community: Patterns of 

social support mobilization following hurricane Hugo. American Journal of 

Community Psychology, 23(4), 447-477. 10.1007/BF02506964 

Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and 

ways forward. Erdkunde, 67(1), 5-19. 

Kekki, T., & Mankkinen, T. (2016). Turvassa? – Kansalaisturvallisuuden tila 

Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja No. 8. 

Valtioneuvoston kanslia: Helsinki. 

Kideve elinkeinopalvelut. (2013). Elinkeinopoliittinen ohjelma. Kittilä: Kittilän 

kunta. Lainattu 1.4.2018, Saatavilla: http://www.kideve.fi/wp-

content/uploads/Elinkeinopoliittinen_ohjelma_Kittilan_kunta.pdf 

http://www.eldis.org/document/A42835#.UqjdN524aUk
http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=489162363
https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/disastermgmt.pdf
https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/disastermgmt.pdf
http://www.kideve.fi/wp-content/uploads/Elinkeinopoliittinen_ohjelma_Kittilan_kunta.pdf
http://www.kideve.fi/wp-content/uploads/Elinkeinopoliittinen_ohjelma_Kittilan_kunta.pdf


 

83 

 

Kienzler, S., Pech, I., Kreibich, H., Müller, M., & Thieken, A. H. (2015). After the 

extreme flood in 2002: Changes in preparedness, response and recovery of 

flood-affected residents in Germany between 2005 and 2011. Natural Hazards 

and Earth System Science, 15(3), 505-526. 10.5194/nhess-15-505-2015 

Klein, R., Nicholls, R. & Thomalla, F. (2003). Resilience to natural hazards: How 

useful is this concept? Global Environmental Change B: Environmental 

Hazards, 5(1), 35-45. 10.1016/j.hazards.2004.02.001 

Kruse, S., Abeling, T., Deeming, H., Fordham, M., Forrester, J., Jülich, S., Karanci, 

N., Kuhlicke, C., Pelling, M., Pedoth, L. & Schneiderbauer, S. (2017). 

Conceptualizing community resilience to natural hazards – The emBRACE 

framework. Natural Hazards and Earth System Sciences, 17(12), 2321. 

10.5194/nhess-17-2321-2017 

Kuir-Ayius, D. (2016). Building community resilience in mine impacted 

communities: A study on delivery of health systems in Papua New Guinea. 

Väitöskirja. Masseyn yliopisto: Palmerston North, Uusi-Seelanti. 

Kuntaliitto. (2017). Kuntien pinta-alat ja asukastiheydet. Lainattu 1.4.2018, 

Saatavilla: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntien-pinta-alat-

ja-asukastiheydet  

Kurkela, A. (2010). Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä: 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin. Rovaniemi: Lapin ELY-keskus. 

Lainattu 1.4.2018, Saatavilla: http://www.doria.fi/handle/10024/86738 

Kurkela, A., & Karjalainen, N. (toim.). (2016). Kemijoen vesistöalueen tulvariskien 

hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021. Rovaniemi: Lapin ELY-keskus. 

Lainattu 1.4.2018, Saatavilla: http://www.doria.fi/handle/10024/120310 

Kurkela, R. (1985). Selvitys jääpatojen aiheuttamista tulvista Ounasjoella.. 

Helsinki: Vesihallitus.  

Kwok, A., Doyle, E., Becker, J., Johnston, D., & Paton, D. (2016). What is ‘social 

resilience’? Perspectives of disaster researchers, emergency management 

practitioners, and policymakers in New Zealand. International Journal of 

Disaster Risk Reduction, 19, 197-211. 10.1016/j.ijdrr.2016.08.013 

Laine, M., Bamberg, J., & Jokinen, P. (toim.). (2007). Tapaustutkimuksen taito. 

Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Laki Ounasjoen erityissuojelusta 1983/703. Valtion säädöstietopankki. 

Ajantasainen lainsäädäntö. Luettu 20.3.2018, Saatavilla: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830703 

Lapin ELY-keskus. (2014). Tulvien esiintyminen - Lappi. Lainattu 1.4.2018, 

Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/Tulvien_esiintymin

en/Tulvien_esiintyminen__Lappi(26049) 

Lapin liitto. (2014). Työllisyysasteen kehitys Lapin seutukunnissa kunnittain 2000–

2012. Lainattu 1.4.2018, Saatavilla: 

http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=52729&name=DL

FE-24568.pdf 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntien-pinta-alat-ja-asukastiheydet
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntien-pinta-alat-ja-asukastiheydet
http://www.doria.fi/handle/10024/86738
http://www.doria.fi/handle/10024/120310
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830703
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/Tulvien_esiintyminen/Tulvien_esiintyminen__Lappi(26049)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/Tulvien_esiintyminen/Tulvien_esiintyminen__Lappi(26049)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/Tulvien_esiintyminen/Tulvien_esiintyminen__Lappi(26049)
http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=52729&name=DLFE-24568.pdf
http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=52729&name=DLFE-24568.pdf


 

84 

 

Laurikainen, H. (2016). Kotitalouksien varautuminen Suomessa. SPEK tutkii 13. 

Helsinki: SPEK. 

Lemieux, F. (2014). The impact of a natural disaster on altruistic behaviour and 

crime. Disasters, 38(3), 483-499. 10.1111/disa.12057 

Lin, N. (2001). Building a network theory of social capital. Teoksessa: R. Burt 

(toim.), Social capital: Theory and research. New York: Aldine de Gruyter. 

Lindqvist, E., & Posio, P. (2005). Lapin Natura-opas. Rovaniemi: Lapin 

ympäristökeskus.  

Lorenz, D. (2013). The diversity of resilience: Contributions from a social science 

perspective. Natural Hazards, 67(1), 7-24. 10.1007/s11069-010-9654-y 

Lowe, D., Ebi, K. L., & Forsberg, B. (2013). Factors increasing vulnerability to 

health effects before, during and after floods. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 10(12), 7015-7067. 

10.3390/ijerph10127015 

Luthar, S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical 

evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562. 

10.1111/1467-8624.00164 

Maa- ja metsätalousministeriö. (2011). Vesistöalueiden ja merenrannikon 

merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen. Päätös 20.12.2011. Luettu 

20.3.2017, Saatavilla: 

http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/6468AJ6uK/MMM_tulvariskialue

et_20122011_pdf.pdf 

Maailmanpankki. (2012). Building resilience and opportunities. world bank‘s 

social protection and labour strategy 2012-2022.. Washington DC: 

Maailmanpankki. 

MacKinnon, D., & Derickson, K. (2013). From resilience to resourcefulness. 

Progress in Human Geography, 37(2), 253-270. 10.1177/0309132512454775 

Maclean, K., Ross, H., Cuthill, M., & Witt, B. (2017). Converging disciplinary 

understandings of social aspects of resilience. Journal of Environmental 

Planning and Management, 60(3), 519-537. 10.1080/09640568.2016.1162706 

Madsen, W., & O'Mullan, C. (2016). Perceptions of community resilience after 

natural disaster in rural Australian town. Journal of Community Psychology, 

44(3), 277-292. 10.1002/jcop.21764 

Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. 

Society & Natural Resources, 23(5), 401-416. 10.1080/08941920903305674 

Manyena, S. (2006). The concept of resilience revisited. Disasters, 30(4), 434-450. 

10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x 

Martin-Breen, P., & Anderies, J. M. (2011). Resilience: A literature review. (). 

Brighton: IDS: Bellagio Initiative. Luettu 20.2.2018, Saatavilla: 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692 

Mason, J. (2002). Qualitative researching (2.painos). Lontoo [u.a.]: SAGE 

Publications. 

http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/6468AJ6uK/MMM_tulvariskialueet_20122011_pdf.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/6468AJ6uK/MMM_tulvariskialueet_20122011_pdf.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692


 

85 

 

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic. American Psychologist, 56(3), 227-238. 

10.1037/0003-066X.56.3.227 

Masten, A. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the 

fourth wave rises. Development and Psychopathology, 19(3), 921-930. 

10.1017/S0954579407000442 

Masten, A. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: 

Frameworks for research, practice, and translational synergy. Development 

and Psychopathology, 23(2), 493-506. 10.1017/S0954579411000198 

Masten, A., & Powell, J. (2003). A resilience framework for research, policy, and 

practice. Teoksessa: S. S. Luthar (toim.), Resilience and vulnerability (pp. 1-

26). Cambridge: Cambridge University Press.  

Matarrita-Cascante, D., Trejos, B., Qin, H., Joo, D., & Debner, S. (2017). 

Conceptualizing community resilience: Revisiting conceptual distinctions. 

Community Development, 48(1), 105-123. 10.1080/15575330.2016.1248458 

Matin, N., Taylor, R., Forrester, J. M., Pedoth, L., Davis, B., Deeming, H. & 

Fordham, M. (2015). Report: Mapping of social networks as a measure of 

social resilience of agents. CRED, Louvain. Luettu 3.4.2018, Saatavilla: 

http://eprints.whiterose.ac.uk/103016/ 

McEwen, L., Garde‐Hansen, J., Holmes, A., Jones, O., & Krause, F. (2017). 

Sustainable flood memories, lay knowledges and the development of 

community resilience to future flood risk. Transactions of the Institute of 

British Geographers, 42(1), 14-28. 10.1111/tran.12149 

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: 

Homophily in social networks. Annual Review of Sociology, 27(1), 415-444. 

10.1146/annurev.soc.27.1.415 

Mees, H., Crabbé, A., Alexander, M., Kaufmann, M., Bruzzone, S., Lévy, L., & 

Lewandowski, J. (2016). Coproducing flood risk management through citizen 

involvement: Insights from cross-country comparison in Europe. Ecology and 

Society 21(3):7. 10.5751/ES-08500-210307 

Mohan, G., & Mohan, J. (2002). Placing social capital. Progress in Human 

Geography, 26(2), 191-210. 10.1191/0309132502ph364ra 

Mulligan, M., Steele, W., Rickards, L., & Fünfgeld, H. (2016). Keywords in 

planning: What do we mean by 'community resilience'? International Planning 

Studies, 21(4), 348-361. 10.1080/13563475.2016.1155974 

Muro, M., & Jeffrey, P. (2008). A critical review of the theory and application of 

social learning in participatory natural resource management processes. 

Journal of Environmental Planning and Management, 51(3), 325-344. 

10.1080/09640560801977190 

Norris, F., Stevens, S., Pfefferbaum, B., Wyche, K., & Pfefferbaum, R. (2008). 

Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for 

disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1), 127-

150. 10.1007/s10464-007-9156-6 

http://eprints.whiterose.ac.uk/103016/


 

86 

 

O'Brien, G., O'Keefe, P., Gadema, Z., & Swords, J. (2010). Approaching disaster 

management through social learning. Disaster Prevention and Management: 

An International Journal, 19(4), 498-508. 10.1108/09653561011070402 

Obrist, B., Pfeiffer, C., & Henley, R. (2010). Multi‐layered social resilience: A new 

approach in mitigation research. Progress in Development Studies, 10(4), 283-

293. 10.1177/146499340901000402 

Oikeusministeriö. (2010). Demokratiapolitiikan suuntaviivat. Oikeusministeriön 

julkaisu 14/2010. Luettu 10.4.2018, Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-466-818-7 

Oja, S. (2002). Jääpadot riskitekijänä Ounasjoella Suomen Lapissa. Pro gradu-

tutkielma. Maantieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 

Ojha, H., Ford, R., Keenan, R., Race, D., Carias Vega, D., & Baral, H. (2016). 

Delocalizing communities: Changing forms of community engagement in 

natural resources governance. World Development, 87, 274-290. 

10.1016/j.worlddev.2016.06.017 

Olsson, P., Galaz, V., & Boonstra, W. J. (2014). Sustainability transformations: A 

resilience perspective. Ecology and Society, 19(4), 1. 10.5751/ES-06799-

190401 

Otto, A., Hornberg, A., & Thieken, A. (2018). Local controversies of flood risk 

reduction measures in Germany. An explorative overview and recent insights. 

Journal of Flood Risk Management, 11(S1), S394. 10.1111/jfr3.12227 

Parjanne, A. (2010). Tulvavahinkojen estäminen: Tulvantorjuntasuunnitelmista 

tulvariskien hallintasuunnitelmiin. Diplomityö. Insinööritieteiden ja 

arkkitehtuurin tiedekunta, Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu. 

Patterson, O., Weil, F., & Patel, K. (2010). The role of community in disaster 

response: Conceptual models. Population Research and Policy Review, 29(2), 

127-141. 10.1007/s11113-009-9133-x 

Pekola-Sjöblom, M. (2016). Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. 

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016. 

Pelling, M. (2003). The vulnerability of cities: Natural disasters and social 

resilience. (1.painos). Lontoo: Earthscan Publications. 

Phillips, B. (2015). Therapeutic communities in the context of disaster. Hazards, 

risks, and disasters in society (pp. 353–371). Saint Louis: Academic Press. 

Pickett, S., Cadenasso, M., & Grove, J. (2004). Resilient cities: Meaning, models, 

and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning 

realms. Landscape and Urban Planning, 69(4), 369-384. 

10.1016/j.landurbplan.2003.10.035 

Porter, M. (2000). Integrating resilient young into strong communities through 

festivals, fairs, and feasts. Teoksessa: S. Danish, & T. Gullota (toim.), 

Developing competent youth and strong communities through after-school 

programming. Washington, DC: Child Welfare League of America Press. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-818-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-818-7


 

87 

 

Priest, S., Suykens, C., Van Rijswick, H., Schellenberger, T., Goytia, S., 

Kundzewicz, Z., Van Doorn-Hoekveld, W., Beyers, J.-C. & Homewood, S. 

(2016). The European Union approach to flood risk management and 

improving societal resilience. Ecology and Society, 21(4), 50. 10.5751/ES-

08913-210450 

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Princeton, NJ: Princeton Univ. 

Press. 

Rantakokko, A., Talvitie, L., & Nieminen, I. (2018). Kittilän selvitysryhmän 

loppuraportti. Helsinki: Valtiovarainministeriö.  

Reed, M., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I. R. A., Glass, J., Laing, A., Newig, J., 

Parrish , B., Prell, C., Raymond, C. & Stringer, L. (2010). What is social 

learning? Ecology and Society, 15(4). 

Richey, S. (2007). Manufacturing trust: Community currencies and the creation of 

social capital. Political Behavior, 29(1), 69-88. 10.1007/s11109-007-9028-7 

Ritchie, L., & Gill, D. (2010). Fostering resiliency in renewable resource 

communities: Subsistence lifescapes and social capital. Teoksessa: J. Rivera, 

& D. Miller (toim.), How ethnically marginalized americans cope with 

catastrophic disasters : Studies in suffering and resiliency (1.painos ). New 

York: Edwin Mellen Press Ltd. 

Robinson, G., & Carson, D. (2016). Resilient communities: Transitions, pathways 

and resourcefulness. The Geographical Journal, 182(2), 114-122. 

10.1111/geoj.12144 

Ross, H., & Berkes, F. (2013). Community resilience: A rejoinder to Debra J. 

Davidson. Society & Natural Resources, 26(1), 25-29. 

10.1080/08941920.2012.749769 

Ruuskanen, P. (2001). Sosiaalinen pääoma – käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. 

VATT-Tutkimuksia, 81. 

Ruusuvuori, J., Hyvärinen, M., & Nikander, P. (toim.). (2010). Haastattelun 

analyysi. Tampere: Vastapaino. 

Saaranen-Kauppinen, A., & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV - 

menetelmäopetuksen tietovaranto. Luettu 1.2.2018, Saatavilla: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html 

Saari, J. (toim.). (2016). Yksinäisten suomi. Helsinki: Gaudeamus. 

Sampson, R. J., & Wilson, W. J. (2012). Great American city. Chicago: University 

Of Chicago Press. 

Sayers, P., Penning-Rowsell, E., & Horritt, M. (2018). Flood vulnerability, risk, and 

social disadvantage: Current and future patterns in the UK. Regional 

Environmental Change, 18(2), 339-352. 10.1007/s10113-017-1252-z 

Seale, C. (2008). Using computers to analyze qualitative data. Teoksessa: D. 

Silverman, & A. Marvasti (toim.), Doing qualitative research: A 

comprehensive guide (pp. 1-555). Los Angeles: SAGE Publications. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html


 

88 

 

Sisäministeriö. (2016). Suomen kansallinen riskiarvio 2015. Helsinki: 

Sisäministeriö. Luettu 10.4.2018, Saatavilla: https://www.kansalainen.fi/wp-

content/uploads/riskiarvio.pdf 

Smit, B., Burton, I., Klein, R. J. T., & Street, R. (1999). The science of adaptation: 

A framework for assessment. Mitigation and Adaptation Strategies for Global 

Change, 4(3), 199-213. 1009652531101 

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

Stanke, C., Murray, V., Amlôt, R., Nurse, J., & Williams, R. (2012). The effects of 

flooding on mental health: Outcomes and recommendations from a review of 

the literature. PLoS Currents, 4. 

Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social 

theory, and the political economy of public health. International Journal of 

Epidemiology, 33(4), 650-667. 10.1093/ije/dyh013 

Tilastokeskus. (2016). Kuntien avainluvut. Luettu 2.4.2018, Saatavilla: 

https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SS

S 

Tobin, G. A. (1999). Sustainability and community resilience: The holy grail of 

hazards planning? Environmental Hazards, 1(1), 13-25. 

10.3763/ehaz.1999.0103 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2006). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

(1.–4.painos). Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino. 

Tynkkynen, J. (2017, 13.10.). Kittilän päättäjille kymmeniä syytteitä 

virkarikoksista. Yle. Luettu 20.3.2018, Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-

9881308 

UNISDR. (2007). Building disaster resilient communities. Geneva: United Nations. 

Luettu 10.4.2018, Saatavilla: https://www.unisdr.org/files/596_10307.pdf 

Uusitalo, J. (2005). Tulvaraportti 2005 Ounasjoen vesistöstä. Julkaisematon 

raportti. Lapin ELY-keskus. 

Van Well, L., van der Keur, P., Harjanne, A., Pagneux, E., Perrels, A., & Henriksen, 

H. J. (2018). Resilience to natural hazards: An analysis of territorial 

governance in the Nordic countries. 

https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.005 

Vaneeckhaute, L. E., Vanwing, T., Jacquet, W., Abelshausen, B., & Meurs, P. 

(2017). Community resilience 2.0: Toward a comprehensive conception of 

community-level resilience. Community Development, 48(5), 735. 

10.1080/15575330.2017.1369443 

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., & Dvořáková‐Líšková, Z. (2017). Local 

perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood 

management strategies. Journal of Flood Risk Management, 10(2), 238-252. 

10.1111/jfr3.12156 

https://www.kansalainen.fi/wp-content/uploads/riskiarvio.pdf
https://www.kansalainen.fi/wp-content/uploads/riskiarvio.pdf
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SSS
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SSS
https://yle.fi/uutiset/3-9881308
https://yle.fi/uutiset/3-9881308
https://www.unisdr.org/files/596_10307.pdf


 

89 

 

Veijalainen, N., Lotsari, E., Alho, P., Vehviläinen, B., & Käyhkö, J. (2010). 

National scale assessment of climate change impacts on flooding in Finland. 

Journal of Hydrology, 391(3), 333-350. 10.1016/j.jhydrol.2010.07.035  

Virkkunen, J. (2017, 31.10.). Valtio jyrähtää kittilän kuntapäättäjille: Lex kittilä 

otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Yle. Luettu 20.3.2018, Saatavilla:  

https://yle.fi/uutiset/3-9909977 

Walker, B., Holling, C., Carpenter, S., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability 

and transformability in social-ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 

5. 10.5751/ES-00650-090205 

Walters, P. (2015). The problem of community resilience in two flooded cities: 

Dhaka 1998 and Brisbane 2011. Habitat International, 50, 51-56. 

10.1016/j.habitatint.2015.08.004 

Weichselgartner, J., & Kelman, I. (2015). Geographies of resilience. Progress in 

Human Geography, 39(3), 249-267. 10.1177/0309132513518834 

Welsh, M. (2014). Resilience and responsibility: Governing uncertainty in a 

complex world. The Geographical Journal, 180(1), 15-26. 

10.1111/geoj.12012 

Werner, E. E. (2005). Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the kauai 

longitudinal study. Research, Policy, and Practice in Children’s Mental 

Health, 19(1), 11-14. 10.1017/S095457940000612X 

Wickes, R., Britt, C., & Broidy, L. (2017). The resilience of neighborhood social 

processes: A case study of the 2011 Brisbane flood. Social Science Research, 

62, 96-119. 10.1016/j.ssresearch.2016.07.006 

Wilson, G. (2012a). Community resilience and environmental transitions. Florence: 

Routledge Ltd.  

Wilson, G. (2012b). Community resilience, globalization, and transitional 

pathways of decision-making. Geoforum, 43(6), 1218-1231. 

10.1016/j.geoforum.2012.03.008 

Wilson, G. (2014). Community resilience: Path dependency, lock-in effects and 

transitional ruptures. Journal of Environmental Planning and Management, 

57(1), 1-26. 10.1080/09640568.2012.741519 

Woolcock, M. (2000). Social capital and its meanings. Canberra Bulletin of Public 

Administration, 98, 7–19.  

Wright, K. (2016). Resilient communities? experiences of risk and resilience in a 

time of austerity. International Journal of Disaster Risk Reduction, 18, 154-

161. 10.1016/j.ijdrr.2016.06.003 

Wright, M., Masten, A., & Narayan, A. (2013). Resilience processes in 

development: Four waves of research on positive adaptation in the context of 

adversity. Handbook of resilience in children (2.painos, s.15–37). Boston, MA: 

Springer US. 

  

https://yle.fi/uutiset/3-9909977


 

90 

 

Liite 1. Sähköposti haastatelluille 

 
Hei, 

 

Teen pro gradu-tutkielmaa Helsingin yliopistossa yhteisön roolista tulvasuojelussa. 

Tutkimukseni kohteena on Kittilä, joka on merkittävä tulvariskialue. Tutkimus on 

osa pohjoismaalaista NORDRESS-hanketta (http://nordress.hi.is/ - lisätietoja alla). 

 

Tutkin aihetta haastattelemalla tulvasuojelun kannalta keskeisiä viranomaisia ja 

muita toimijoita sekä paikallisia asukkaita, jotka ovat kokeneet tulvia. Haastattelut 

on tarkoitus järjestää Kittilässä viikolla 21 (22.–28.5.), mutta jos tämä ajankohta on 

sinulle mahdoton voimme myös sopia haastattelun viikolle 22 (29.5.–1.6.). 

 

Haastattelun kesto tulee olemaan noin 1-2 tuntia ja se nauhoitetaan 

puhtaaksikirjoitusta varten. Vastauksia käsitellään nimettömästi ja 

haastatteluäänitteet hävitetään tutkimustyön valmistuttua. Haastatteluun ei tarvitse 

valmistautua etukäteen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan pro gradu-tutkielmassani 

sekä tieteellisessä artikkelissa. Hankkeessa tehdään myös toinen tapaustutkimus 

Rovaniemellä, mistä vastaa tutkijatohtori Aleksi Räsänen. Tutkielman ohjaajana 

toimii apulaisprofessori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta. 

 

Toivottavasti voit osallistua tähän tutkimukseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa 

tulvasuojelua ja tuottaa uutta tietoa yhteisön merkityksestä ja toiminnasta tulviin 

varautumisessa, tulvien aikana toimimisesta sekä tulvista palautumisessa.  

 

Pyydän sinua vastaamaan mahdollisimman pian pystytkö osallistumaan 

haastatteluun sekä mikä olisi sinulle sopivin aika ja paikka haastattelulle. Jos et ehdi 

heti vastaamaan, niin soitan sinulle myöhemmin tällä viikolla, jotta voimme sopia 

tapaamisen. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Vera Kauppinen 

Ympäristömuutoksen ja -politiikan maisteriopiskelija 

vera.kauppinen@helsinki.fi 

_________________________________________ 

 

NORDRESS (2015–2019) on yhteispohjoismainen tutkimushanke, jossa tutkitaan 

yhteiskunnan kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista yksilöiden, yhteisöjen, 

infrastruktuurin ja instituutioiden näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa 

tietoa yhteiskunnallisen turvallisuuden parantamiseksi luonnonkatastrofien varalta. 

Mukana on yhteensä 15 tutkimuslaitosta ja yliopistoa kaikista Pohjoismaista.  

Hanketta rahoittavat NordForsk, Suomen Akatemia, Icelandic Centre for Research 

- RANNIS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ruotsi), Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (Norja), ja Norges forskningsråd. 

  

http://nordress.hi.is/
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Liite 2. Haastattelurunko viranomaisille  

 
1. Perustiedot  

 Ikä ja ammatti? 

 Kuinka kauan olet asunut Kittilässä? 

 Kuinka kauan olet ollut nykyisessä toimessa?  

  

2. Tulvamuistot “Sustainable flood memories” 

 

 Minkälaisia tulvakokemuksia sinulla on?  

 Kerro vuoden 2005 tulvista.   

 Mitä tapahtuu, kun tulvii? Pystytkö kuvailemaan tilannetta?  

 Oletteko arkistoineet historiallista tietoa tulvista? Kuinka tulvahistoria 

näkyy Kittilässä?   

 Onko vuoden 2005 tulva vaikuttanut tulvasuojelun toimenpiteisiin?  

  

3. Toimijuus ja toiminta  

 

 Miten olette varautuneet tulviin?  

 Miten toimitte tulvan aikana?  

 Mitä teette tulvan jälkeen?  

 Miten tulvasuojelu on muuttunut viimeisten vuosien aikana?  Onko 

varautumisessa tapahtunut muutoksia? Onko tulvariskien 

hallintasuunnitelma vaikuttanut tulvasuojeluun?   

  

4. Yhteisö  

 

 Kuvaile Kittilää paikkakuntana. Millainen paikallisyhteisö Kittilässä on?  

 Kehen pidät viranomaisena yhteyttä ennen tulvaa, tulvan aikana, tulvan 

jälkeen?  

 Keneen pidät yhteyttä paikallistasolla? Keneen pidät yhteyttä alue- tai 

valtakunnallisella tasolla (esim. Rovaniemi/ELY, Tulvakeskus)?  

 Onko yhteydenpidossa tapahtunut muutoksia viimeisten vuosien aikana?  

  

5. Yhteisön ja instituutioiden suhde  

 

 Mikä on vapaaehtoisten/paikallisten asukkaiden rooli tulvasuojelussa?  

 Miten hyödynnätte yhteisön resursseja (esimerkiksi asukkaiden ajalliset ja 

taloudelliset resurssit, erilaiset koneet ja laitteet)?  

 Oletteko hyödyntäneet maallikkotietoa ja paikallistietoa tulvasuojelussa?  

 Onko paikallisten/vapaaehtoisten roolissa tapahtunut muutoksia viimeisten 

vuosien aikana?  
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Liite 3. Haastattelurunko paikallisille asukkaille  

 
1. Perustiedot  

 

 Ikä ja ammatti? 

 Kuinka kauan olet asunut Kittilässä? Asutko tulvariskialueella?   

  

2. Tulvamuistot “Sustainable flood memories”  

 

 Minkälaisia tulvakokemuksia sinulla on?  

 Kerro vuoden 2005 tulvista.  

 Mitä tapahtuu, kun tulvii? Pystytkö kuvailemaan tilannetta?  

 Oletko arkistoinut tietoa tulvista? (esimerkiksi merkki tulvakorkeudesta, 

kuvia, kertomuksia)  

 Kuinka tulvahistoria näkyy Kittilässä?  

 Onko toimintasi muuttunut 2005 tulvien jälkeen?  

  

3. Toimijuus ja toiminta  

 

 Miten olet varautunut tulviin?  

 Miten toimisit tulvan aikana?  

 Mitä tekisit tulvan jälkeen?  

 Onko toiminnassasi tapahtunut muutoksia viimeisten vuosien aikana?  

  

4. Yhteisö  

 Kuvaile Kittilää paikkakuntana. Oletko paljon tekemisissä muiden 

kittiläläisten kanssa? Millä tavalla? 

 Missä sinulle tärkeät ihmiset asuvat? Miten pidät heihin yhteyttä?  

 Teetkö vapaaehtoistyötä? Oletko ollut vapaaehtoisena tulvasuojelussa?  

 Kehen ottaisit yhteyttä ennen tulvaa, tulvan aikana, tulvan jälkeen?  

 Onko toimintasi muuttunut viimeisten vuosien aikana?  

  

5. Yhteisön ja instituutioiden suhde  

 

 Mistä saat apua ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen?  

 Mistä saat tietoa tulvista?  

 Saatko apua/tietoa kunnalta, ELY-keskukselta, tulvakeskukselta, järjestöiltä 

tai naapureilta/sukulaisilta/ystäviltä?  

 Millaista apua saat? Onko se aineellista tai henkistä tukea, tietoa ja neuvoja?  

 Koetko että kokemuksesi/tietosi tulvista voisivat auttaa viranomaisia?   


