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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Euroopan 
unionin (EU) syrjäisimmillä alueilla sekä aluepolitiikan toimenpiteitä ja hankkeita, joiden 
tarkoituksena on lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia näillä alueilla ja tukea alueiden 
sopeutumista ilmastonmuutokseen. 

Tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavia ovat seuraavat kolme osa-aluetta:  

• väestön, sosiaalis-taloudellisen toiminnan ja infrastruktuurin keskittyminen 
rannikkoalueille 

• herkkyys tuhoisille sääilmiöille (esimerkiksi hurrikaanit, syklonit, kuivuus, tulvat, 
tulivuorenpurkaukset) 

• riippuvuus vesivaroista (rannikon pohjavesivarat), jotka ovat erittäin herkkiä 
merenpinnan muutoksille. 

Rannikkoalueita uhkaavat tulvat, eroosio ja makean veden pula. Luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja sen vaikutukset matkailuun ovat niin ikään keskeinen huolenaihe, johon on 
kiinnitetty erityistä huomiota viimeaikaisissa syrjäisimpiä alueita koskevissa 
ilmastonmuutoskeskusteluissa.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida kriittisesti ilmastonmuutoksen mahdollisia uhkia 
syrjäisimmillä alueilla ja yhdistää ne aluepolitiikan toimenpiteisiin ja hankkeisiin. 
Tutkimukselle on määritetty kolme keskeistä tavoitetta: 

a) syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten analysointi 
erilaisten ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan 

b) päätelmät ilmastonmuutoksen vaikutuksista taloudellisesti tärkeisiin aloihin, kuten 
matkailuun, maatalouteen ja kalastukseen 

c) analyysi aluepolitiikan toimenpiteiden (Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), 
maaseudun kehittämisohjelma ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto)) merkityksestä ilmastonmuutoksen haitallisten 
vaikutusten vähentämisessä ja alueellisten lieventämis- ja sopeutumisohjelmien 
vahvistamisessa. 

Syrjäisimpiä alueita on nykyään yhdeksän, ja ne sijaitsevat neljällä maantieteellisesti 
erilaisella alueella (Karibia, Makaronesia, Intian valtameri ja Amazon). Tutkimusta varten 
valittiin seitsemän aluetta: Guadeloupe ja Martinique Karibian alueelta, Kanariansaaret, 
Azorit ja Madeira Makaronesian alueelta, Réunion Intian valtameren alueelta ja Ranskan 
Guayana Amazonin alueelta. 

Vaikka syrjäisimmät alueet ovat maantieteellisesti kaukana EU:n jäsenvaltioista, niitä koskee 
EU:n lainsäädäntö ja ne ovat taloudellisesti ja biologisesti tärkeä osa EU:ta. Lissabonin 
sopimuksen (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 349 artikla) mukaan neuvosto voi 
hyväksyä erityistoimenpiteitä perussopimuksen ja yhteisten politiikkojen soveltamiseksi 
syrjäisimpiin alueisiin ottaen huomioon niiden erityisolosuhteet.  

EU:n koheesiopolitiikka edistää näiden alueiden taloudellista kehitystä ja lähentymistä EU:n 
mannermaahan. Osana tätä politiikkaa syrjäisimmille alueille myönnetään määritettyjen 
rahoitusvälineiden kautta varoja rakenne- ja koheesiorahastoista lähinnä kalastus- ja 
maatalousalalla; maatalousalalla tämä tapahtuu yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toisen 
pilarin mukaisesti. Aluepolitiikalla on lisäksi EAKR:n rahoituksen kautta keskeinen merkitys 
alueellisen ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
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Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maapallon sääolojen tilastollisen jakauman pitkän aikavälin 
muutoksia. Yksi muutoksista on lämpeneminen, joka vaikuttaa tuulivirtauksiin ja 
merivirtoihin, aiheuttaa sademäärien muutoksia sekä lisää tuhoisien sääilmiöiden 
esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Yleisesti ottaen syrjäisimmillä alueilla on edessään monia 
ilmastonmuutoksesta johtuvia haasteita, joista merkittävimmät liittyvät luonnon 
monimuotoisuuden häviämiseen, terveydellisiin vaikutuksiin ja vedensaantiin.  

Syrjäisimmillä alueilla on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä 
muutoksia meriveden pintalämpötiloissa, ilman kiertokulussa, sadannassa, merenpinnan 
korkeudessa ja ankarien sääolosuhteiden esiintymistiheydessä, mikä on aiheuttanut erilaisia 
haitallisia alueellisia vaikutuksia. Kaikilla syrjäisimmillä alueilla meriveden pintalämpötilat 
ovat olleet nousussa. On todennäköistä, että sama yleinen suuntaus jatkuu, vaikkakin 
maantieteellistä vaihtelua esiintyy jonkin verran. Tähän mennessä muutos on ollut suurin 
Réunionissa. Myös ilman lämpötiloissa, ilman kiertokulussa ja sademäärissä on todettu 
muutoksia 50 vuoden aikana. Ilman kiertokulun muutokset ovat näkyneet eniten Ranskan 
Guayanassa, kun taas Karibian alueella lämpötilojen nousu ja sateiden väheneminen ovat 
johtaneet kuivuuden lisääntymiseen. Joillain EU:n syrjäisimmillä alueilla, kuten Réunionissa, 
sateet ovat päinvastoin lisääntyneet. 

Pienet saaret ovat niiden herkän pohjavesitilanteen vuoksi erityisen herkkiä sadannan 
muutoksille, minkä vuoksi ilmastonmuutoksella odotetaan olevan merkittävä vaikutus 
syrjäisimmillä alueilla. Hirmumyrskyjen ennustetaan lisääntyvän myös trooppisilla alueilla 
Pohjois-Atlantin tavoin, mikä johtaa nykyistä voimakkaampiin tuuliin ja runsaampiin sateisiin. 
Erilaisten mallintamistutkimusten välillä on kuitenkin eroja. 

Merenpinnan nousu on ollut maailmanlaajuinen huolenaihe kuluneen vuosikymmenen ajan. 
Tutkimusten mukaan merenpinnan nousu on jatkossa erityisen voimakasta Karibian alueella, 
Amazonin rannikkoalueella ja Makaronesiassa. Ilmaston lämpeneminen on hidastanut 
termohaliinista kiertoliikettä (THKL) huomattavasti. Tällä ennustetaan olevan syvällisiä 
vaikutuksia syrjäisimpien alueiden luonnonvaroihin; ennustettuja vaikutuksia ovat muun 
muassa huippulämpötilojen nousu Makaronesiassa, koralliriuttojen tuhoutuminen Karibian 
alueella ja sademetsien häviäminen Amazonin alueella.  

Syrjäisimmät alueet ovat maantieteellisen eristyneisyyden ja hauraiden ekosysteemien 
vuoksi erityisen herkkiä ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille. Ilmastonmuutoksen 
lieventäminen ja siihen sopeutuminen ovat siksi tärkeitä painopisteitä syrjäisimpien alueiden 
politiikassa. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja pohjavesien säilyminen ovat 
keskeisiä huolenaiheita. Luonnon monimuotoisuudella on paitsi vaikutusta matkailuun myös 
olennainen merkitys ekosysteemien palautumiskyvyn tukemisessa. Rannat (mangrovemetsät 
ja koralliriutat) auttavat syrjäisimpiä alueita kestämään luontoperäistä kuormitusta. 
Merenpinnan nousu ja trooppiset myrskyt uhkaavat mangrovealueita Guadeloupessa ja 
Karibian alueella. Valtamerien happamoituminen vaikuttaa haitallisesti koralliriuttoihin. 
Guadeloupen, Martiniquen ja Réunionin riutat ovat parhaillaan suuressa vaarassa. 
Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ihmisen haitallisen toiminnan on todettu lisäävän 
syrjäisimpien alueiden ympäristön rappeutumista entisestään ja heikentävän niiden 
ekosysteemien palautumiskykyä. 

Aluepolitiikka – puitteet EU:n toiminnalle 

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa "Regional Challenges in the Perspective of 2020 – Phase 
2: Deepening and Broadening the Analysis"1 tarkastellaan syrjäisimpien alueiden kohtaamia 
erityisiä haasteita. Tutkimuksessa määritetään kolme keskeistä haastetta, jotka liittyvät 
sosiodemografiaan ja talouteen sekä ilmastonmuutokseen ja energiaan.  
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Strategia "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia"2 on tärkein 
viitekehys EU:n taloudellisen ja kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Strategiaan pohjautuva 
älykkään ja kestävän kasvun painottaminen tukee aluepolitiikan välineitä. Syrjäisimmillä 
alueilla aluepolitiikka on tärkeä väline, jonka avulla voidaan lieventää ilmastonmuutoksen 
paikallisia vaikutuksia ja tukea niihin sopeutumista.  

Syrjäisimmät alueet saavat EU:n rakennerahastoista vuosina 2007–2013 yhteensä 
7,8 miljardia euroa kohtaamiensa erityisten haasteiden ratkaisemiseksi. Varat jaetaan 
EAKR:n, Euroopan sosiaalirahaston (ESR), maaseuturahaston ja Euroopan kalatalousrahaston 
(EKTR) kautta. Maataloustuotteiden osalta käytössä on erityistoimenpiteitä, joilla autetaan 
Ranskan merentakaisia departementteja (POSEIDOM), Azoreita, Madeiraa (POSEIMA) ja 
Kanariansaaria (POSEICAN). Täydentääkseen näitä toimenpiteitä ja vastatakseen 
syrjäisimpien alueiden erityisiin alueellisiin kehityshaasteisiin Euroopan komissio julkaisi 
tiedonannon "Syrjäisimmät alueet: Euroopan voimavara" sekä käynnisti tutkimuksen 
"The Economics of Climate Change Adaptation in EU Coastal Areas".  

Koheesiopolitiikan ja YMP:n toisen pilarin puitteissa toteutettavat, ilmastonmuutokseen 
liittyvät keskeiset toimet jakautuvat kahteen pääryhmään: 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevilla toimilla pyritään vähentämään 
luonnonvaraisten ja ihmisen rakentamien järjestelmien herkkyyttä ilmastonmuutoksen 
haitallisille vaikutuksille. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet parantavat 
ihmisten kykyä ja mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin, mikä on 
olennaisen tärkeää kehitysmaissa. Ilmastonmuutokseen liittyviä sopeutumisohjelmia 
pidetään yleensä passiivisina strategioina, ja ne koostuvat seuraavista osa-alueista: 
luonnonvarojen suojelun, veden jakelun ja käsittelyn, katastrofien hallinnan ja 
terveyshankkeiden rahoittaminen.  

Ilmastonmuutoksen lieventämistä koskevilla toimilla pyritään vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja sitomaan kasvihuonekaasuja entistä tehokkaammin kehittämällä 
ja laajentamalla paikallisia hiilinieluja. Toimet ovat yleensä ennakoivia, ja ne tukevat 
syrjäisimpien alueiden ympäristön palautumiskykyä sekä sosiaalista ja taloudellista 
kestävyyttä. Lieventämisohjelmiin sisältyviä toimia ovat uusiutuvaan energiaan 
investoiminen, laitosten energiatehokkuuden parantaminen ja järkevämpien kulutusmallien 
(kuten julkisen liikenteen) tukeminen. 

Syrjäisimpien alueiden havainnot – ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
aluepolitiikan toimenpiteet  

Tässä tutkimuksessa määritettiin erityisiä alueellisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
tutkittiin niiden yhteyttä aluepolitiikan rakenteeseen.  

Guadeloupessa odotettavissa olevia vaikutuksia ovat metsä- ja mangrovealueiden 
vetäytyminen, lajien häviäminen ja korallien haalistuminen (mikä aiheuttaa voimakasta 
eroosiota). Mangrovealueiden takana olevat tulva-alttiit makean veden ekosysteemit 
näyttävät olevan kaikkein herkimpiä. Trooppiset myrskyt kiihdyttävät luonnon 
monimuotoisuuden häviämistä ja estävät alueen taloudellista kehitystä pysäyttämällä 
matkailun. Lämpötilojen nousu aiheuttaa myös kansanterveydellisiä huolenaiheita. 

Noin yksi kolmasosa Guadeloupen nykyisestä EAKR:n rahoituksesta (2007–2013) ohjataan 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen lieventämiseen. Suurin osuus käytetään nykyään 
vesihuoltoon ja jätevesien käsittelyyn, toiseksi suurin jätteiden käsittelyyn. 
Maaseuturahastosta myönnetty, ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen 

 
1  Aluepolitiikan pääosasto 2011. 
2  Euroopan komissio 2010-2. 
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tarkoitettu rahoitus käytetään sitä vastoin maatalouden tukemiseen (epäsuotuisien alueiden 
tuet ja maatalouden ympäristötuet).  

Martiniquella vaarana on kuivien vuodenaikojen pitenemisen ja sadannan vähentymisen 
aiheuttama ylänköjen trooppisten sademetsien häviäminen. Trooppisten myrskyjen 
voimistuminen vaikuttaa mangrovemetsiin ja meriluonnon monimuotoisuuteen, ja 
merenpinnan nousu voi johtaa korallien haalistumiseen rannikkoalueilla. Nämä 
ekosysteemien muutokset vaikuttavat matkailuun. Tärkeämpää kuitenkin on, että 
lämpötilojen nousu ja kosteuden muutokset lisäävät tartuntatautien leviämistä.  

Noin puolet Martiniquen EAKR-rahoituksesta ohjataan suoraan tai epäsuorasti 
ilmastonmuutostoimiin. Suurin osuus on käytetty "multimodaalisiin kuljetuksiin" (noin yksi 
kolmasosa EAKR-rahoituksesta). YMP:n toisen pilarin mukainen rahoitus on ollut keskitasoa 
ja suunnattu lähinnä epäsuotuisien alueiden maatalouden tukemiseen. 

Réunionia pidetään laajasti luonnon monimuotoisuuden keskittymänä. Sen luontotyypit ovat 
vaarassa maataloustoiminnan ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Erityistä huolta aiheuttavat 
tulokaslajit, jotka uhkaavat paikallisia ekosysteemejä. Merenpinnan nousu ja korallien 
haalistuminen näkyvät selvästi rannikkoalueilla. Erityistä huolta aiheuttava 
kansanterveydellinen uhka on vektoritautien leviäminen ja mikrolevien kehittyminen. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaiken kaikkiaan haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen, 
ihmisten terveyteen ja matkailumahdollisuuksiin Réunionissa. Meneillään olevalla kaudella 
(2007–2013) noin yksi kolmasosa EAKR:n rahoituksesta ohjataan ilmastonmuutoksen 
vastaisiin toimiin. Suurin osuus sijoitetaan vesihuoltoon ja jätevesien käsittelyyn. Alueen 
YMP-tuki on keskitasoa ja painottunut epäsuotuisille alueille. 

Makaronesiassa (Kanariansaaret, Azorit ja Madeira) antisyklonin tuuli on muuttumassa 
Azoreilla, mikä on vaikuttanut alueen ainutlaatuisen laakeripuumetsän valtaamiin 
bioilmastollisiin alueisiin. Tulokaslajien uhka sekä kuivuuden ja aavikoitumisen mahdollisuus 
ovat lisääntyneet näillä alueilla. Valtameren happamoituminen muuttaa meriekosysteemejä, 
uhkaa syvänmeren koralleja ja vaikuttaa haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen. 
Valtameren lämpötilan nousu on lisäksi tuonut alueelle vierasperäisiä lämpimän veden lajeja. 
Terveydellisiä ongelmia ovat helleaaltojen haitalliset vaikutukset, trooppiset taudit ja 
allergioiden yleistyminen. Alueen matkailun ennustetaan kärsivän tästä, mikä laajentaa 
ilmastonmuutoksen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia edelleen. 

Makaronesiaan kuuluvien syrjäisimpien alueiden rahoituksessa on huomattavia eroja. 
Kanariansaarilla noin yksi kolmasosa nykyisestä EAKR:n rahoituksesta käytetään 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen. Suurin osa varoista ohjataan 
satama- ja terveydenhuoltoinfrastruktuurin kehittämiseen. Maaseudun kehittämisohjelman 
painopisteenä on maatilojen nykyaikaistaminen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden arvon 
lisääminen. Azoreilla alle neljännes EAKR:n rahoituksesta ohjataan ilmastonmuutosohjelmiin, 
kun taas (toisen pilarin mukainen) YMP-tuki on keskimääräistä suurempi ja sen kohteena 
ovat lähinnä epäsuotuisat alueet. Madeiralla toisen pilarin mukainen tuki on keskitasoa 
(vuoristoalueiden viljelijöille suunnatut tuet), ja yksi kolmasosa EAKR:n rahoituksesta 
käytetään ilmastonmuutosohjelmiin (jätehuollon, vesihuollon ja jätevesien käsittelyn 
rahoittaminen). 

Ranskan Guayana – kuivumisen ja kuivuuden ennustetaan vaikuttavan voimakkaasti 
Ranskan Guayanassa sijaitsevaan Amazonin sademetsään. Lisäksi hyönteisten levittämien 
tautien lisääntyminen uhkaa ympäristön ja ihmisten terveyttä. Ranskan Guayanassa 
ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin suunnatun EAKR-rahoituksen osuus on pienempi kuin 
muilla syrjäisimmillä alueilla. Sama pätee YMP:n toisen pilarin mukaiseen rahoitukseen.  
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Päätelmät 

Tämän tutkimuksen päätelmänä on, että ilmastonmuutos vaikuttaa syrjäisimpiin alueisiin eri 
tavoin. Merkittävimmät kaikilla alueilla odotettavissa olevat haitalliset vaikutukset 
ovat luonnon monimuotoisuuden häviäminen, maatalous- ja vesiongelmat, 
matkailun pysähtyminen ja terveydelliset huolenaiheet.  

Nykyiset politiikan toimenpiteet on suunnattu joko lieventämiseen tai sopeutumiseen. 
Sopeutumistoimet ovat rahoituksen osalta hallitsevia, ja ne muodostavat 
puolustusstrategian. Lieventämistoimet ovat kuitenkin tehokkaampia ilmastonmuutoksen 
torjunnassa, sillä niihin perustuva strategia on ennakoivampi.  

Lähes kaikilla syrjäisimmillä alueilla sopeutumiseen liittyviä aluepolitiikan toimenpiteitä ovat 
seuraavat: 

• vesihuolto – veden käsittely ja juomaveden saanti 

• jätehuolto – tähän sisältyy kuitenkin usein myös jätteenpoltto, joka edistää 
ilmastonmuutosta 

• äärimmäisiä sääolosuhteita kestävän infrastruktuurin käyttöönotto – erityisesti 
satamainfrastruktuuri 

• luonnonperinnön säilyttäminen ja suojelu – luonnonsuojelualueiden osoittaminen ja 
luonnonvarojen käyttöä koskevien määräysten kehittäminen  

• investoinnit sosiaaliseen infrastruktuuriin – terveydenhuoltoinfrastruktuuri.  

Lähes kaikilla syrjäisimmillä alueilla lieventämiseen liittyviä aluepolitiikan toimenpiteitä ovat 
seuraavat: 

• uusiutuvan energian tuotanto – uusiutuvan energian infrastruktuurin rakentaminen 

• energiatehokkuustoimet – investoinnit energiaa säästäviin tekniikoihin  

• liikenne – kulkumuotojakauman ja erityisesti julkisen liikenteen muutosten 
tukeminen 

• koulutus – aikuisille suunnattu ilmastonmuutokseen liittyvä koulutus ja 
ilmastonmuutosta torjuvien tekniikoiden käyttöönotto (erityisesti maataloudessa). 

Yleisesti ottaen voidaan arvioida, että aluepolitiikka on tuottanut monia rohkaisevia 
hankkeita. Tämä pätee erityisesti uusiutuvan energian infrastruktuurin rakentamiseen ja 
luontotyyppien suojeluun. Tässä raportissa havaittiin muutamia hyviä esimerkkejä 
infrastruktuurin kehittämiseen ja epäsuotuisien alueiden tukemiseen liittyvistä ohjelmista, 
joiden rahoitus on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta ja yhteisen maatalouspolitiikan 
toisesta pilarista. 

Kun paikalliseen infrastruktuuriin, luonnon monimuotoisuuteen, terveyteen ja matkailuun 
kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten vakavuutta verrataan syrjäisimpien alueiden 
saaman rahoituksen tasoon, on kuitenkin selvää, että rahoitus ei riitä alueiden 
varautumiseen ilmastonmuutoksen tuleviin haasteisiin. Lisäksi kun tarkastellaan kestävän 
kehityksen vastaisen alueellisen toiminnan (esimerkiksi yksityinen moottoriliikenne, 
tehotuotanto, ympäristölle vahingollinen matkailu) saaman rahoituksen määrää, huomataan, 
että "nettotulos" on negatiivinen. 

Edellä esitetty sekä osallistavaa ja kestävää kasvua koskeva Eurooppa 2020 -strategia 
huomioon ottaen olisi tärkeää, että EU:n koheesio-ohjelmien kautta rahoitettaviin tuleviin 
hankkeisiin sisältyisi ilmastonmuutostesti, jonka avulla voitaisiin nykyistä 
kokonaisvaltaisemmin määrittää aluekehityshankkeiden todelliset vaikutukset. Lisäksi kun 
otetaan huomioon ilmastonmuutoksen tärkeä asema Eurooppa 2020 -strategiassa, siihen 
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liittyvät koheesiopolitiikkaan perustuvat investoinnit ovat tutkimuksen havaintojen mukaan 
vähäisiä syrjäisimmillä alueilla. Lisäinvestoinneilla ilmastonmuutokseen liittyviin sopeutumis- 
ja lieventämistoimiin voitaisiin parantaa tilannetta merkittävästi. 

 


