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Euroopan unionin ympäristön ja luonnonvarojen suojelua
koskeva politiikka on noussut yhä merkittävämpään asemaan
1980-luvulta lähtien. Tämä johtuu siitä, etteivät ympäristön
vahingoittumiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen liittyvät
uhat ole vielä läheskään hallinnassa. Onneksi ihmiset ovat 
tulleet tietoisemmiksi uhkaavista vaaroista ja vaativat 
voimakkaampia toimia ympäristön suojelemiseksi sekä
kansallisella että etenkin Euroopan tasolla.

Tämän seurauksena yhteisön ympäristöpolitiikan 
toteuttamiseksi käytettävissä olevat välineet, jotka vaihtelevat
lainsäädännöstä aina rahoitusinstrumentteihin, ovat
vahvistuneet tuntuvasti. Amsterdamin sopimuksessa kestävän
kehityksen periaatteesta ja ympäristönsuojelun korkeasta
tasosta tehtiin yksi yhteisön keskeinen tavoite (2 artikla).
Yhteisön politiikka on myös tullut huomattavasti laaja-
alaisemmaksi ja monipuolisemmaksi siten, että se kattaa
yhteiskunnan kaikki osa-alueet ja siihen sisältyy laaja 
valikoima erilaisia välineitä.

Tietyt kysymykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan 
kansalaisille. Yksi näistä on ilman laatu. Se on myös ala, jolla
yhteisö on viime vuosina toiminut kaikkein aktiivisimmin.
Euroopan komissio on pyrkinyt kehittämään kokonaisstrategiaa.
Jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja pantava täytäntöön uusia ilman laatua
koskevia direktiivejä, joissa asetetaan pitkän aikavälin 
laatutavoitteita. Meidän on kuitenkin myös itse osallistuttava
suoraan tämän ongelman ratkaisemiseen muuttamalla 
päivittäistä käyttäytymistämme. Jätetään auto talliin aina,
kun se on mahdollista, ja kuljetaan sen sijaan jalan tai 
polkupyörällä tai käytetään julkista liikennettä! Vain tällä
tavoin kaupungeistamme tulee parempia paikkoja asua.
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Pääoman, työvoiman tai liikenneinfrastruktuurin saatavuuden
tavoin myös ilman laadusta tulee todennäköisesti 
investointien sijoittumista ja siten alueen talouskasvua
määräävä tekijä. Tapa, jolla kaupungit ja niiden lisäksi 
myös yritykset järjestävät liikenteensä, nousee epäilemättä
ensiarvoisen tärkeäksi kysymykseksi tulevina vuosina.

Kuinka kansalaisille annetaan tietoja ilman laadusta?
Yhteisön lainsäädännössä asetetaan tarkasti määriteltyjä 
velvollisuuksia julkisesta tiedottamisesta tapauksissa, joissa
saastuminen on huomattavaa; tällaisia ovat olleet esimerkiksi
viime vuosina esiintyneet liian korkeat otsonipitoisuudet.
Meillä kaikilla on oikeus vaatia kansallisia ja paikallisia 
viranomaisia ryhtymään toimiin ilman laadun parantamiseksi.

Tässä esitteessä käsitellään yhteisön ilmaan liittyvää 
strategiaa. Esitteen avulla on tarkoitus jakaa tietoa alueellisille
ja paikallisille toimijoille, kansalaisjärjestöille, poliittisille
päättäjille kaikilla tasoilla, työmarkkinaosapuolille ja 
kuluttajille sekä yksittäisille kansalaisille. Toivomme myös,
että näiden tietojen avulla saatte ajatuksia siitä, kuinka 
itse voitte osaltanne edistää ympäristöongelmien ratkaisua. 



Hyvälaatuinen ilma on välttämätöntä ihmisten ja ympäristön
hyvinvoinnille. Viime vuosina monet ovat kuitenkin saaneet
seurata lehtiotsikoita, jotka ilmentävät ihmisen toiminnan
vuoksi ilmaan joutuvien päästöjen vaarallisia vaikutuksia.
Esimerkiksi

”Yhä useammat lapset kärsivät astmasta”
”Otsonikerroksen aukko suurenee”
”Happosade tappaa metsiä”
”Myrskyt ja kuivuus lisääntyvät tulevaisuudessa”.

Eri tasoilla – kansainvälisesti, Euroopan tasolla, 
kansallisesti ja paikallisesti – jo toteutetut konkreettiset 
toimet ovat auttaneet, mutta paljon on vielä tekemättä.

Ilmastonmuutos

Maapallon ilmastossa on aina esiintynyt luonnollisia 
vaihteluita. Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut muutoksia,
joiden katsotaan yleisesti johtuvan ihmisen toiminnasta. Tämä
”kasvihuoneilmiö” johtuu niin sanottujen kasvihuonekaasujen
jatkuvasti lisääntyvistä päästöistä, jotka vaikuttavat auringon
säteilyn imeytymiseen ja kulkeutumiseen maan ilmakehässä.

Tärkeimmät aiheuttajat:

∑• hiilidioksidi (CO2), jonka määrään vaikuttavat energian
käyttö, liikenne, teollisuusprosessit ja metsien häviäminen

∑• metaani (CH4), jota syntyy energian tuotannossa ja 
käytössä, tietyissä maatalouden muodoissa ja kaatopaikoilla

∑• typpioksidi (N2O), jota erittyy lannoitetusta maaperästä,
biomassan poltosta ja fossiilisten polttoaineiden palamisesta

∑• freonit (CFC-yhdisteet), joiden lähteitä ovat teollisuus, 
jäähdytyslaitteet ja aerosolit.
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Euroopan ilma –
ongelmat



Tärkeimmät vaikutukset:

∑• merenpinnan kohoaminen

∑• äärimmäisten sääolosuhteiden kuten tulvien, myrskyjen 
ja kuivuuden yleistyminen.

Otsonikato

Maata haitalliselta ultraviolettisäteilyltä suojaava otsonikerros
on ohentunut jatkuvasti viimeisten 25 vuoden aikana.
Etelämantereen päällä otsonikerros on vaurioitunut niin
pahoin, että siihen on muodostunut aukko, joka laajenee
vähitellen.

Tärkeimmät aiheuttajat:

∑• freonit (CFC-yhdisteet) ja vähäisessä määrin osittain 
halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet), joita
käytetään jäähdytyslaitteissa, solumuovien valmistuksessa,
aerosoleissa ja liuottimissa

∑• metyylibromidi, jota erittyy maanviljelyn yhteydessä
tehtävästä maaperän kaasutuksesta sekä biomassan poltosta.

Tärkeimmät vaikutukset:

∑• ihosyöpä ihmisillä

∑• meriekosysteemien vahingoittuminen.

Happamoituminen

Maaperään ja vesistöihin kertyvillä hapettavilla aineilla voi
olla vakavia vaikutuksia tiettyihin kasvi- ja eläinlajeihin.
Monet näistä aineista ovat peräisin ihmisen teollisesta 
toiminnasta, ja ennen maaperään tai vesiin joutumistaan ne
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kulkeutuvat tuulten mukana tuhansien kilometrien päähän
lähteestään. Happolaskeuma ylittää nykyisin monien 
ekosysteemien sietokyvyn. Esimerkiksi Skandinavian metsistä
ja järvistä 20 prosenttia on kuollut ja 30 prosenttia kärsii
vakavista vaurioista, jotka johtuvat lähinnä muista maista
kulkeutuvista saasteista.

Tärkeimmät aiheuttajat:

∑• rikkidioksidi (SO2) ja typen oksidit (NOx), joita syntyy 
fossiilisten polttoaineiden palamisesta

∑• ammoniakki (NH3), jota syntyy maataloudessa.

Tärkeimmät vaikutukset:

∑• kasvit ja kalat kuolevat, koska ne eivät selviä 
happamammassa ympäristössä

∑• rakennusmateriaalit vaurioituvat

∑• raskasmetallien ja nitraattien kaltaiset epäpuhtaudet 
erittyvät helpommin pohjavesiin.

Ilmaston lämpenemisen, otsonikadon ja happamoitumisen
kaltaiset ongelmat ovat erittäin huolestuttavia, mutta ne
saattavat vaikuttaa kaukaisilta jokapäiväiseen elämäämme
nähden. Välittömämpi huolenaihe terveydenhuollon 
ammattilaisille, poliittisille päättäjille ja kansalaisille on ilman
huonon laadun ja ihmisten terveyden välinen yhteys.
Saastunut ilma on ongelma etenkin kaupungeissa.

Suurin osa teollisuudesta ja liikenteestä keskittyy taajamiin,
joissa asuu myös lähes 80 prosenttia Euroopan väestöstä.
Viimeisten 30 vuoden aikana toteutetut toimet, joilla on
pyritty ratkaisemaan pahimmat teollisuuden aiheuttamaan
ilman saastumiseen liittyvät ongelmat Euroopan kaupungeis-

Kaupunki-ilman
laatu



sa, ovat parantaneet tilannetta huomattavasti. Autoliikenteen
valtava kasvu samana ajanjaksona merkitsee kuitenkin, että
ajoneuvojen päästöistä johtuva ilman huono laatu aiheuttaa
edelleen vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle.
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Epäpuhtaus Pääasiallinen lähde Tärkeimmät terveysvaikutukset

Bentseeni Moottoriajoneuvot Aiheuttaa syöpää
Kemianteollisuus Vaikuttaa keskushermostoon

Raskasmetallit Teollisuusprosessit Aiheuttaa syöpää
(esim. arseeni, kadmium, Energian tuotanto Aiheuttaa ruuansulatushäiriöitä
lyijy, elohopea ja nikkeli) Moottoriajoneuvot Vaurioittaa hermostoa

Typpidioksidi Moottoriajoneuvot Aiheuttaa hengityselinten sairauksia
Muut polttoaineen palamisprosessit Vahingoittaa keuhkokudosta

Otsoni Liikenteestä syntyvien typen oksidien Aiheuttaa hengitysvaikeuksia
ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden Heikentää keuhkojen toimintaa
muuntuminen auringonvalon Pahentaa astmaa
vaikutuksesta Ärsyttää silmiä ja nenää

Alentaa vastustuskykyä infektioita vastaan

Leijuma Polttoaineiden palaminen – Aiheuttaa syöpää
esim. dieselöljy ja puu Aiheuttaa sydänvaivoja

Teollisuus Aiheuttaa hengityselinten sairauksia
Maatalous – esim. kyntäminen, Lisää lapsikuolemien riskiä

peltojen kulottaminen
Sekundaariset kemialliset reaktiot

Rikkidioksidi Polttoaineen palaminen Aiheuttaa hengitysvaikeuksia

Lähde: Euroopan komissio: Clean air for Europe’s cities, 1997.

Taulukko 1. 

Ilman epäpuhtaudet ja terveys

Liikenne ja ilman saastuminen

Ihmiset matkustavat nykyisin entistä useammin ja pidemmälle
kaikkia liikennemuotoja käyttämällä, mutta erityisesti yksityis-
autoilla. Lähes kahdeksan jokaisesta matkustetusta kymme-
nestä kilometristä Euroopan unionissa kuljetaan autolla.
Puolet automatkoista on alle kuuden kilometrin mittaisia.
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Kaavio 1. 

Matkustajaliikenne (miljardia 
matkustajakilometriä) ja 
liikennemuotojen välinen jakauma
(prosenttia kaikista matkustetuista
kilometreistä), EU-15, 1970–1994

Autoliikenteen kasvu johtuu monista tekijöistä:

• Kaavoitus – asuntojen, työpaikkojen ja ostos- ja 
ajanvietekeskusten suunnitelmallinen erottaminen pakottaa
ihmiset kulkemaan autolla, koska muita liikennemuotoja ei
ole käytettävissä tai ne eivät ole käytännöllisiä.

• Kaupunkien laajentuminen – tällaisen suunnittelun 
tuloksena kaupungit ovat kasvaneet ulospäin. Monet ihmiset
asuvat lähiöissä, ja kuljettavat matkat ovat pitkiä. Hyvän
julkisen liikenteen palvelun järjestäminen tällaisille alueille
on hyvin kallista.

• Investoinnit teihin sekä kaupungeissa että niiden 
ulkopuolella ovat olleet huomattavasti suurempia kuin 
investoinnit julkiseen liikenteeseen.

• Auton todelliset käyttökustannukset suhteessa yleisiin 
elinkustannuksiin ovat pienentyneet ja vähenevät edelleen,
mikä merkitsee sitä, että ihmiset voivat matkustaa 
kauemmas ja entistä useammin. Koska tulotaso on yleisesti
ottaen parantunut viimeisten 25 vuoden aikana, monilla 
on varaa ostaa toinen tai kolmas auto.

• Autokulttuuri – vaikka ihmiset matkustavat enemmän 
kaikilla liikennemuodoilla, auton omistamiseen ja käyttöön
liittyy tiettyä statusta.

Kun otetaan huomioon tämä autoliikenteen valtava kasvu, ei
ole lainkaan yllättävää, että kaupungit ovat ruuhkaantuneet
ja saastuneet. Ihmiset matkustivat kaupungeissa nopeammin
hevosten ja vaunujen aikaan kuin nykyisin ruuhka-aikoina –
tämä ei aivan vastaa ihmisten kaipaamaa liikkumisen 
vapautta ja nopeutta! Vaikka yksittäiset autonmoottorit
saastuttavat nyt vähemmän kuin ennen, autokohtaisten
päästöjen vähentämisessä saavutettu edistys kumoutuu sillä,
että yhä useammat autot kulkevat yhä pidempiä matkoja.

Lähde: Euroopan komissio (Eurostat).

SELITYKSET:

= Auto

= Linja-auto

= Juna

= Lentokone
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Mitä Euroopan 
unioni tekee?

Ilman saastuminen on ongelma, joka koskee meitä kaikkia.
Meillä kaikilla on oma osamme ratkaisun löytämisessä.
Euroopan unioni toimii ongelman ratkaisemiseksi useilla eri
tasoilla.

Kansainvälisesti

Ilman saastuminen ei noudata kansallisia rajoja, ja joskus
ongelmaa on parasta käsitellä kansainvälisesti. EU on mukana
seuraavissa toimissa:

Ilmastonmuutos

Kiotossa joulukuussa 1997 järjestetyssä kansainvälisessä
ympäristöalan huippukokouksessa sovittiin, että 
teollisuusmaat vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä 5,2
prosentilla. EU suostui pienentämään päästöjään 8 prosentilla.

Otsonikato

EU:n tavoitteet CFC-yhdisteiden poistamiseksi käytöstä 
vuoteen 1996 mennessä saavutettiin. Tavoite HCFC-yhdisteiden
vähentämisestä 35 prosentilla vuoteen 2004 mennessä ja
kyseisten aineiden täydellisestä kieltämisestä vuoteen 2030
mennessä etenee aikataulun mukaisesti.

Happamoituminen

Yleisesti ottaen EU on täyttänyt happamoitumista aiheuttavia
aineita koskevat vaatimukset, jotka sisältyvät valtiosta toiseen
tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista 
koskevaan YK:n yleissopimukseen liittyviin kansainvälisiin
pöytäkirjoihin.

Yhteisössä

Kansainvälisellä tasolla EU voi ainoastaan suostutella ja 
kannustaa muita maita ryhtymään toimiin. Yhteisössä
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Euroopan komissio voi kuitenkin ehdottaa uutta 
lainsäädäntöä, joka on saatettava osaksi jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä. Lainsäädännön avulla on edistytty 
huomattavasti esimerkiksi rikkidioksidin, lyijyn ja 
CFC-yhdisteiden kaltaisiin epäpuhtauksiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemisessa.

Euroopan komissio on kuitenkin tietoinen siitä, ettei 
lainsäädäntö yksistään riitä. Komissio auttaa jäsenvaltioita
parantamaan ilman laatua useiden muiden välineiden avulla:

• tekemällä sopimuksia teollisuuden kanssa

• tukemalla tieteellistä tutkimusta ja teknologista kehittämistä

• avustamalla aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa

• parantamalla ympäristötietojen laatua ja määrää

• tutkimalla vaihtoehtoja, joissa verotuksen avulla edistetään
kestävää kehitystä

• tukemalla tiedotus- ja koulutuskampanjoita

∑• edistämällä ammattikoulutusta

∑• antamalla taloudellista tukea.

Kaupungeissa

Kaupunkien ilmanlaadun hallintaa koskeva uusi kehysdirektiivi
on keskeinen tekijä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävässä
komission strategiassa. Siinä säädetään kaupungeille useita
epäpuhtauksia koskevia, tiukkoja valvontavaatimuksia sekä
velvoitetaan kaupungit laatiman toimintasuunnitelmat 
heikkoon ilmanlaatuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yksi tärkeä vaihtoehto, joka
kaupunkien viranomaisilla on käytössään kehysdirektiivin
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Kehys 1: 

Eräitä EU:n nykyisiä toimia ilmanlaadun parantamiseksi

• Kaavoituksen ympäristövaikutusten
arviointia koskevan direktiivin 
laatiminen.

• Ilmanlaatua koskevan uuden 
kehysdirektiivin antaminen ja suun-
nitelmat ns. tytärdirektiivejä varten.

• Ajoneuvojen päästöjä, polttoaineen
koostumusta ja melun rajoittamista
koskevan lainsäädännön 
tiukentaminen. Sopimuksen 
tekeminen öljy- ja autoteollisuuden
kanssa haitallisten päästöjen 
rajoittamista koskevasta Auto-oil
-ohjelmasta.

• Hyvien toimintatapojen edistäminen
kestävän kehityksen mukaisessa 
liikenteessä. Euroopan komissio
tukee esimerkiksi autottomien 
kaupunkien verkkoa, jossa on tällä
hetkellä 60 jäsentä – muun muassa
Amsterdam, Barcelona,
Kööpenhamina ja Palermo, sekä 
järjestää työryhmiä seuraavista
aiheista: kaupallinen liikenne, 
julkinen liikenne, autojen 
yhteiskäyttö, tiemaksut, 
työmatkaliikenne, vähemmän 
ympäristöä kuormittavat 
kaupunkiajoneuvot sekä pyöräily 
ja jalankulku. Komissio tukee myös

Euroopan paikallisliikenteen 
tietopalvelua ELTISiä, joka on hyvien
toimintatapojen online-tietokanta.

• Uuden teknologian arviointi ja 
kehittäminen, mukaan lukien 
tiemaksut ja reittiopastus koko EU:n
alueella.

• Pyöräilyn edistäminen
liikennemuotona esimerkiksi
Eurovélo-ohjelman avulla, johon
sisältyy Euroopan laajuisen 
pyöräilyreittiverkon toteuttaminen.

Aiempi menestys –
toivoa 

tulevaisuuteen

nojalla, on oikeus keskeyttää toiminta, myös moottoriajoneu-
voliikenne, kun raja-arvot ovat vaarassa ylittyä. Tiedotus on
yksi kehysdirektiiviin sisältyvä huomattava vaatimus. Kun
ilman laatustandardeja ei pystytä noudattamaan, kaupunkien
on julkaistava suunnitelmansa tilanteen parantamiseksi.

Vaikka ilman laatuun liittyvät kysymykset aiheuttavat yhä
huolta varsinkin kaupungeissa autoliikenteen lisääntymisen
myötä, ei kokonaiskuva ole suinkaan toivottoman synkkä.
Ilman laatua on onnistuttu myös parantamaan, ja tätä 
myönteistä kehitystä tapahtuu koko ajan enemmän.

EU hyväksyi vuonna 1996 kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen tähtäävien kansainvälisten toimien yhteydessä
strategian uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen
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vähentämiseksi. Osana tätä strategiaa komissio on tehnyt
Euroopan autonvalmistajien kanssa vapaaehtoisen sopimuksen,
jossa teollisuus sitoutuu vähentämään uusien henkilöautojen
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla seuraavan
vuosikymmenen aikana; vastaavia sopimuksia tehdään nyt
autojen tuojien kanssa. Autonvalmistajien kanssa tehtävien
sopimusten täydentämiseksi Euroopan komissio on ehdottanut
polttoainetaloutta koskevaa tiedotusjärjestelmää, jonka avulla
kuluttajille annetaan puolueetonta tietoa henkilöautojen 
polttoaineen kulutuksesta.

Otsonikerrosta heikentävien aineiden vuosittainen tuotanto 
on vähentynyt 80–90 prosenttia huippuarvoonsa verrattuna.

Euroopan rikkidioksidipäästöt pienenivät 50 prosentilla 
vuosina 1980–1995.

Useissa Euroopan kaupungeissa äskettäin käyttöönotetut 
julkiset liikennejärjestelmät ovat houkutelleet yhä enemmän
matkustajia korkean palvelutasonsa ja laatunsa ansiosta.
Samanaikaisesti on toteutettu myös autojen käyttöä 
ehkäiseviä toimia.

Monet kaupungit ovat muuttaneet keskustansa autottomiksi,
jolloin niistä on tullut turvallisempia, puhtaampia ja 
viihtyisämpiä paikkoja asua, työskennellä, käydä ostoksilla 
ja rentoutua.

Samalla kun suunnittelijat ja poliittiset päättäjät vielä usein
keskittyvät auton tarpeiden täyttämiseen, yhä useammat
ihmiset ovat huomanneet, että pyöräily on todellinen 
vaihtoehtoinen liikennemuoto kaupungissa. Esimerkkejä 
kaupunkien uusista pyörätieverkoista löytyy aina Kreikan
Volokselta Irlannin Dubliniin asti.
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Mitä kukin meistä
voi tehdä?

Uusi teknologia tarjoaa joitain ratkaisuja ilman laatua 
koskeviin ongelmiin. Pelkkä teknologia ei kuitenkaan riitä.
Meidän kaikkien on punnittava käytössämme olevia 
vaihtoehtoja, kun suunnittelemme ympäristöämme, 
matkustamme ja elämme. Me kaikki voimme vaikuttaa!

Kansalaisena

1. Mieti tarkkaan, ennen kuin käytät autoasi. Ota huomioon
muiden liikennemuotojen tarjoamat edut, esimerkiksi

• parempi turvallisuus
• vähemmän ruuhkaa
• parempi terveys
• ∑ajansäästö
• ∑rahansäästö.

2. Jos päätät ajaa, mitäpä jos jakaisit ajoneuvosi jonkun toi-
sen kanssa? Monilla työnantajilla on yhteiskuljetuksiin ja
autojen jakamiseen liittyviä järjestelmiä. Pidä myös autosi
hyvässä kunnossa – hyväkuntoiset moottorit, renkaat ja
suodattimet vähentävät päästöjä ja säästävät rahaa!

3. Osta ”vihreitä” tuotteita: kun esimerkiksi ostat seuraavan
autosi, käytä hyväksesi eurooppalaista ”hiilidioksidi ja
autot” -merkintäjärjestelmää (jonka pitäisi toteutua vuon-
na 2001) ostaaksesi vähemmän ympäristöä saastuttavan
ajoneuvon.

4. Osoita kunnallesi, että tuet julkisen liikenteen, pyöräilyn 
ja jalankulun mahdollisuuksien parantamiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Kerro, mitä asian hyväksi on tehty muissa
paikoissa, joissa olet vieraillut.
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Työnantajana

Ruuhkat haittaavat liiketoimintaa ja aiheuttavat Euroopassa
joka vuosi noin 120 miljardin euron kustannukset (mikä vastaa
2:ta prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta). Teillemme
pakkautuva liikenne ei selvästikään edistä liiketoimintaasi.
Työnantajana voit toteuttaa useita mahdollisia toimia:

1. Tutki, onko raaka-aineita ja lopullisia tuotteita mahdollista
kuljettaa yhteistoiminnassa muiden paikallisten yritysten
kanssa, millä voidaan vähentää sekä kustannuksia että
ympäristövaikutuksia.

2. Toteuta paikallisten viranomaisten tai muiden yritysten
kanssa ”työmatkasuunnitelma”, jossa henkilöstöä 
kannustetaan käyttämään työmatkoilla muita 
liikennemuotoja kuin autoa. Voit esimerkiksi kannustaa
työntekijöitäsi tulemaan töihin yhdessä, jakamaan auton
tai käyttämään yhteiskuljetuksia, tarjota julkisen liikenteen
kausilippuja, aloittaa (pikku) bussilla noutopalvelun
keskeisistä pisteistä tai parantaa pyöräilymahdollisuuksia.

3. Tutki yrityksesi käytäntöä työsuhdeautojen osalta – 
tarvitseeko niin monen ihmisen käyttää työsuhdeautoa?

Paikallisviranomaisena

Sama kehitysmalli – asuntojen, teollisuuden ja liikenteen
keskittyminen, joka on osaltaan syynä kaupunkien ilman
heikkoon laatuun, tarjoaa mahdollisuuden käsitellä näitä
ongelmia yhtenäisellä ja kustannustehokkaalla tavalla. Tänä
maailmanlaajuistumisen aikakautena kaupunki, jossa on
helppo liikkua ja jossa on miellyttävä ja terve ympäristö, on
houkutteleva niin ulkopuolisille investoijille kuin kaupungin
omille asukkaille. Lukuisia merkittäviä näkökohtia on otettava
huomioon:



16

1. Suunnitelkaa kaupunkinne niin, ettei ihmisten tarvitse
matkustaa niin pitkälle ja niin usein. Keskittäkää uudet
rakennuskohteet kaupunkialueelle eikä sen reunoille ja 
julkisen liikenteen solmukohtien – rautatieasemien ja
metro-, raitiovaunu- ja bussipysäkkien – ympärille.
Yhdistäkää erilaisia toimintoja – asuntoja, työpaikkoja,
kauppoja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

2. Rajoittakaa autojen pääsyä ja pysäköintimahdollisuuksia
tietyillä alueilla.

3. Toimikaa yhteistyössä paikallisten liikeyritysten 
kanssa, jotta ne voivat laatia työmatkasuunnitelmia ja
löytää vaihtoehtoisia keinoja tavarakuljetuksiin.

4. Investoikaa julkiseen liikenteeseen sen varmistamiseksi,
että se on korkealaatuista, vuoroväleiltään tiheää, luotetta-
vaa, täsmällistä, turvallista ja puhdasta muttei kallista.
Tarjotkaa vaihtomahdollisuuksia, joissa matkustajat voivat
helposti ja nopeasti vaihtaa liikennemuotoa (esim.
auto/raitiovaunu, raitiovaunu/bussi). Suosikaa julkista 
liikennettä varaamalla bussikaistoja, antamalla sille 
etuajo-oikeus liikennevaloissa sekä pääsy sellaisille alueille,
joissa autojen käyttöä on rajoitettu.

5. Varmistakaa, että jalankulkijat ja pyöräilijät voivat liikkua
kaupungissa turvallisesti. Tarjotkaa autottomia alueita, 
turvallisia risteysten ylityspaikkoja, pyöräteitä ja 
polkupyörien pysäköintipaikkoja.

6. Järjestäkää tiedotuskampanjoita, joiden avulla kansalaisia
ja liikeyrityksiä kannustetaan vähentämään autojen 
käyttöä.

7. Vaihtakaa tietoja muiden Euroopan kaupunkien kanssa –
monet niistä ovat tai ovat olleet samassa tilanteessa.
Pyörää ei välttämättä tarvitse keksiä uudestaan.
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Lisätietoja ja tilauslomake

Ympäristöasioiden pääosasto on Euroopan komission yksikkö,
joka vastaa ympäristöön, ydinturvallisuuteen ja väestönsuoje-
luun liittyvistä asioista. Tässä esitteessä käsitellyistä asioista
vastaavat pääasiassa seuraavat yksiköt:

Yksikkö D.3: Ilman laatu, kaupunkiympäristö, melu, liikenne
ja energia.
Yksikkö A.2: Ilmastonmuutos.

Ympäristöasioiden pääosasto tuottaa säännöllisesti raportteja
ja muita julkaisuja, jotka kattavat kaikki ympäristöön liittyvät
aiheet. Voitte tilata lisätietoja Euroopan unionin toiminnasta
ilman laadun parantamiseksi täyttämällä oheisen lomakkeen
ja lähettämällä tai faksaamalla sen osoitteeseen

European Commission
DG Environment
Information Centre, TRMF 0/50
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Brussels
F. (32-2) 299 61 98
Sähköposti: envinfo@cec.eu.int

Tietoja Euroopan ympäristöstä on tarjolla myös
Internetissä osoitteessa

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment.

Muita hyödyllisiä tietolähteitä:
European Environment Agency

Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
F. (45) 33 36 71 99
Sähköposti: eea@eea.eu.int
Internet-osoite:
http://www.eea.eu.int

Eurostat Datashop

Chaussée d’Etterbeek 13
B-1049 Brussels
F. (32-2) 295 01 25
Sähköposti:
datashop.brussels@eurostat.cec.be
Internet-osoite:
http://europa.eu.int/eurostat.html



Good Practice in Urban
Management and Sustainability

Internet-osoite:
http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

European Local Transport
Information System
POLIS
C/o Eurocities
Square de Meeûs 18
B-1050 Brussels
P. (32-2) 552 08 52
F. (32-2) 552 08 61
Sähköposti: eltis@pophost.eunet.be
Internet-osoite:
http://www.eltis.org

EPOMM

European Platform on Mobility
Management
Yhteyshenkilö liikenteen pääosas-
tossa: Marcel Rommerts
P. (32-2) 295 53 34

Car Free Cities

Square de Meeûs 18
B-1050 Brussels
F. (32-2) 552 08 89
Sähköposti: cfc@eurocities.be
Internet-osoite: 
http://www.carfree.com

The European Sustainable Cities &
Towns Campaign

Rue de Trèves / Trierstraat 49–51
B-1040 Brussels
P. (32-2) 230 53 51
F. (32-2) 230 88 50
Sähköposti: 
campaign.office@skynet.be

Energie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
P. (33-3) 81 65 36 80
F. (33-3) 81 50 73 51
Sähköposti: *@energie-cites.org
Internet-osoite: 
http://www.energie-cites.org

UITP

International Association of Public
Transport
Av. Herman Debroux 17
B-1160 Brussels
P. (32-2) 673 61 00
F. (32-2) 660 10 72
Sähköposti:
administration@uitp.com

Transport & Environment

Bd. de Waterloo 34
B-1000 Brussels
P. (32-2) 502 99 09
F. (32-2) 502 99 08

European Cyclists’ Federation

Av. Broqueville 158 (b3)
B-1200 Brussels
F. (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstr. 40
D-10997 Berlin
P. (49-30) 611 90 25
F. (49-30) 611 37 27
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Tilauslomake

Lähettäkää minulle tuoreimmat yhteisön julkaisut seuraavilta aloilta:

❐ Ilman laatu ❐ Vesi ❐ Jätteet ❐ Ympäristöalan työpaikat

Ilmoittakaa kaksi ensisijaisesti haluamaanne kieltä. Lähetämme julkaisut kyseisillä kielillä 
saatavuuden mukaan.

Nimi:

Yritys/organisaatio:

Osoite: 

Postinumero: Postitoimipaikka: Maa:

Lomakkeen voi lähettää tai faksata seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
DG Environment
Information Centre, TRMF 0/50
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
F. (32-2) 299 61 98
Sähköposti: envinfo@cec.eu.int


