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1. Johdanto 
 
Ilmastonmuutos on merkittävä maailmanlaajuinen uhka. Valtava enemmistö viimeaikaisista 
ilmastonmuutosta käsittelevistä tieteellisistä tutkimuksista ja selvityksistä1 vahvistaa maapallon 
nykyisen lämpenemisen johtuvan ihmisen toiminnasta ja etenkin fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä, maatalouskäytännöistä ja maankäytön muutoksista. Ilmastonmuutos on alkanut ja sen 
vauhti on mitä ilmeisimmin kiihtymään päin. Euroopan keskilämpötila nousi 1900-luvulla yli 
0,9 °C. Maailmanlaajuisella tasolla viimeisistä 12 vuodesta (1995–2006) 11 laskeutuu sitten 
vuoden 1850 mitattujen 12 lämpimimmän joukkoon. Maapallon keskimääräinen pintalämpötila 
on noussut sadassa vuodessa 0,74 °C. Vuoristojäätiköt, lumipeitteet ja lakijäätiköt ovat 
pienentyneet molemmilla pallonpuoliskoilla. IPCC:n eri skenaarioiden mukaan vuoteen 1990 
verrattuna maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan vuodesta 1980 2000-luvun loppuun 
mennessä vähintään 1,8 celsiusasteella (1,1–2,9 °C) ja jopa 4 celsiusasteella (2,4–6,4 °C).2 
 
Maapallon lämpötilan nousun seuraukset ovat jo nyt mitattavissa, ja vaikutusten odotetaan 
olevan tulevaisuudessa erittäin laajakantoisia ja kalliita. Väistämättömät seuraukset tulevat 
koskettamaan Eurooppaa ja muita maailman alueita yhtä lailla. Siksi on tarpeen kehittää 
sopeutumiskeinoja. Aikaa on vielä riittävästi ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi 
merkittävästi. Se edellyttää kuitenkin voimakkaita ja pikaisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, jotta ilmakehään kertyvä määrä vakautettaisiin mahdollisimman nopeasti. 
Avainasemassa tässä ovat seuraavien 20 vuoden aikana toteutettavat politiikkatoimet. Mitä 
pidemmälle päästövähennyksiä lykätään, sitä pienemmät ovat alempien vakautustasojen 
saavuttamismahdollisuudet ja sitä suurempi entistä rajumpien ilmastonmuutosvaikutusten riski. 
IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt kasvavat 
nykyisestä 25–90 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen maailmanlaajuisesta kasvusta 
noin kaksi kolmannesta tulee tällöin kehittyvistä maista. Päästöt henkeä kohti ovat kuitenkin 
vuonna 2030 vielä huomattavasti suuremmat kehittyneissä maissa. Euroopan komission mukaan 
on välttämätöntä pysäyttää ilmaston lämpeneminen 2 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan 
verrattuna, jotta voitaisiin välttää vakavat, vaaralliset ja peruttamattomat seuraukset. Tämä 
edellyttäisi maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista yli puolella nykyisestä 
vuoteen 2050 mennessä ja vielä tätäkin enemmän kehittyneissä maissa ja alueilla. 
 
Taloudelliselta kannalta katsottuna ilmastonmuutoksen torjumisen hyödyt ovat tänä päivänä 
huomattavasti odotettuja kustannuksia suuremmat. Sternin raportissa todetaan selkeästi, että 
"toimien toteuttamatta jättämisestä aiheutuvat ilmastonmuutoksen vuosittaiset 
kokonaiskustannukset vastaavat vähintään 5 prosenttia maailmanlaajuisesta BKT:sta nykyään 
ja tulevaisuudessa. Jos riskit ja vaikutukset huomioidaan laajemmalti, arvioitu vahinko voisi 
olla jopa yli 20 prosenttia BKT:sta. Tätä vastoin toiminnan – kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen ilmastonmuutoksen pahimpien seurausten välttämiseksi – kustannukset voidaan 
rajoittaa noin yhteen prosenttiin maailmanlaajuisesta BKT:sta vuosittain." Ilmastonmuutosta 
pidetään lisäksi mainitussa raportissa "kaikkien aikojen suurimpana ja laajakantoisimpana 
markkinoiden epäonnistumisena" (Stern 2007, yhteenveto päätelmistä, s. VI). 
 
Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat maailmanlaajuiset ja siksi siihen on vastattava 
maailmanlaajuisesti voimakkain toimin. Sitten 1990-luvun alun EU on jo ryhtynyt monenlaisiin 

                                                 
1  Kaksi viimeaikaista tutkimusta on herättänyt erityistä huomiota: hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 

neljäs arviointiraportti "Ilmastonmuutos 2007" (IPCC, 2007) ja ilmastonmuutoksen talousvaikutuksia käsittelevä 
Sternin raportti (Stern, 2007). 

2  Seuraavalla sivustolla on esitetty lyhyesti ilmastonmuutokseen liittyvät tosiasiat ja riskit: 
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 
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merkittäviin toimiin kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. Kansainvälisellä tasolla EU 
oli tärkeä toimija laadittaessa ja pantaessa täytäntöön kaksi merkittävintä ilmastosopimusta, 
jotka ovat vuoden 1992 Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus3 
ja siihen vuonna 1997 liitetty Kioton pöytäkirja4. Balilla joulukuussa 2007 järjestetyssä 
kokouksessa EU painosti lisäksi hyväksymään toimintasuunnitelman maailmanlaajuisen 
kattavan ilmastosopimuksen laatimiseksi vuoden 2012 jälkeistä kautta varten, jonka lisäksi se 
tarjoutui sitoutumaan 30 prosentin vähennykseen vuoden 1990 tasoon nähden vuoteen 2020 
mennessä, jos muut kehittyneet maat sitoutuisivat vastaaviin ponnisteluihin. Kokouksessa 
päätettiin, että tulevan ilmastosopimuksen neuvottelut on saatava päätökseen vuoden 2009 
loppuun mennessä. Lisäksi tunnustettiin YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) hiljattain suorittaman tieteellisen arvioinnin päätelmät, muun muassa tarve vähentää 
maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä voimakkaasti, jotta maapallon lämpeneminen 
voitaisiin pitää vaarallisen tason alapuolella. 
 
EU:n tasolla käydään keskustelua ja tarkastellaan toimintavaihtoehtoja useilla politiikka-alueilla. 
Euroopan komissio esitti 23. tammikuuta 2008 lainsäädännöllisen toimenpidepaketin ("20-20-20 
vuoteen 2020 mennessä")5, joka on jatkoa EU:n huippukokouksessa maaliskuussa 2007 Saksan 
puheenjohtajakaudella tehdylle sopimukselle. 
 
Euroopan parlamentti on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan ehdottomalle etusijalle. 
Huhtikuussa 2007 asetettiin ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta. Sen on määrä 
tehdä EU:n tulevaa yhteistä ilmastopolitiikkaa koskevia ehdotuksia ja koordinoida parlamentin 
kantaa ilmastopolitiikan kansainvälisestä toimintakehyksestä käydyissä neuvotteluissa vuoden 
2012 jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Se ehdottaa asianmukaisia toimia kaikilla tasoilla ja arvioi 
sekä toimien taloudellista vaikutusta että niiden toteuttamatta jättämisen kustannuksia. 
Valiokunta laatii kattavan selvityksen parlamentin kannan valmistelemiseksi hyvissä ajoin 
ennen Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 järjestettävää ratkaisevan tärkeää YK:n konferenssia. 
 
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ponnisteluja 
monilla eri politiikka-alueilla. Tässä muistiossa käsitellään rakenne- ja koheesiopolitiikan eli 
maatalous-, kalastus-, kulttuuri-, koulutus-, liikenne- ja aluepolitiikan roolia ilmastonmuutoksen 
haasteeseen vastaamisessa. 
 
Mainitut alat ovat erityisen tärkeitä siksi, että eräät niistä 

• kohtaavat ilmastonmuutoksen seuraukset rajuimmin (esim. maatalous, kalastus, 
rannikkoalueet) 

• edistävät ilmastonmuutosta (esim. liikenne mutta myös jossain määrin maatalous) 
• voivat osallistua horisontaalisesti ratkaisuihin (alue- ja kulttuuripolitiikka, maatalous). 

 
Tässä muistiossa pyritään luomaan yleiskatsaus näiden toimialojen ongelmiin, haasteisiin ja 
toimintavaihtoehtoihin. 
                                                 
3  http://unfccc.int/2860.php 
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  Ehdotus tähtää energiatehokkuuden lisäämiseen 20 prosentilla, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 20 

prosentilla ja uusiutuvan energian osuuden nostamiseen 20 prosenttiin EU:n kokonaisenergiankulutuksesta 
vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi ehdotettiin biopolttoaineiden osuuden nostamista 10 prosenttiin ajoneuvojen 
polttoaineissa vuoteen 2020 mennessä. Paketin keskeiset toimet ovat: a) ajantasaistettu ja laajennettu 
päästökauppajärjestelmä, johon kuuluvat kaikki merkittävät teollisuuspäästöjen aiheuttajat; b) nimenomaiset 
sitovat kansalliset tavoitteet järjestelmän piiriin kuulumattomille aloille, joita ovat mm. rakentaminen, liikenne, 
maatalous ja jätehuolto; c) uusi lähestymistapa uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi, sitovat kansalliset 
tavoitteet mukaan lukien; d) uudet säännöt hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kannustamiseksi; uudet 
ympäristöalan valtiontukea koskevat suuntaviivat. Euroopan yhteisöjen komissio, 2008. Komission tiedonanto 
"Kaksi kertaa 20 vuonna 2020: Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle", KOM(2008) 30. 
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2. MAATALOUS JA ILMASTONMUUTOS 
 
2.1. Maatalous: alueeseen ja sään vaihteluihin sidottu toimiala 

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin talouden sektoreihin, mutta maatalous kuuluu epäilemättä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille kaikkein altteimpiin toimialoihin, sillä se on riippuvainen 
sääolosuhteista ja maantieteellisistä rajoitteista. 
 
Maataloustoimintaa harjoitetaan luonnonympäristössä, jonka tasapainoa on vaalittava ja 
parannettava elinkeinotoiminnan puitteissa. Tässä mielessä maatalous hoitaa ja kehittää 
ympäristöä. Ilman maataloutta ei voida puhua alueista. 
 
Euroopan unionin (EU-27) maatalouspinta-ala on 183,2 miljoonaa hehtaaria, eli 47 prosenttia 
unionin kokonaispinta-alasta. Jos mukaan lasketaan metsät, peruselinkeinot kattavat 78 
prosenttia Euroopan alueesta (Euroopan komissio, 2007a, 13 ja 132). Maa- ja metsätalous 
hallinnoi siis ensikädessä neljää viidesosaa Euroopan alueesta, ja se takaa siten ekologisen 
perustasapainon säilyttämisen.  
 
Maatalouspolitiikan puitteissa peruselinkeinojen perinteiseen tehtävään eli elintarvikkeiden 
tuotantoon kytketään tältä pohjalta asteittain muita näkökohtia, joita ovat aluesuunnittelu, 
ympäristönhoito tai energian ja biomateriaalien tuotanto. 
 
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisprosessi, jossa keskitytään nykyisin ns. 
terveystarkastukseen, osoittaa uusien osa-alueiden kasvavan merkityksen yhteisön 
viranomaisille. Parhaillaan toimielinten käsiteltävänä olevassa komission 20. marraskuuta 2007 
antamassa tiedonannossa (Euroopan komissio, 2007b) ilmastonmuutos nähdään Euroopan 
maatalouden tärkeimpänä haasteena tulevaisuudessa. Muita siihen läheisesti liittyviä 
kysymyksiä ovat vesivarojen tehokkaampi hallinnointi, biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
bioenergian tarjoamien mahdollisuuksien optimaalinen käyttö. Nämä näkökohdat voitaisiin 
liittää epäsuorasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. 
 
2.2. Maatalous: ilmastonmuutoksen aiheuttaja ja uhri 

Euroopan maatalous tuottaa 477 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä, mikä vastaa pientä 
osuutta (9,2 prosenttia) EU-27:n päästöistä ja etenkin typpioksiduulipäästöistä (5,3 prosenttia), 
joita aikaansaa typpilannoitteiden hajoaminen maaperässä, sekä metaanipäästöistä (3,9 
prosenttia), joita aiheuttaa karjankasvatus6.  
 
Nämä päästöt vähenevät lisäksi koko ajan. Maatalouden päästöjä leikattiin jo 20 prosentilla 
vuosien 1990 ja 2005 välillä, ja niitä on määrä laskea vielä 23 prosentilla vuoteen 2010 
mennessä toteuttamalla yhteisön maatalous- ja ilmastostrategia, jonka puitteissa edistetään 
hyvien käytäntöjen kehittämistä lannoitusta, eläinten ruokintaa, energiankäytön hallintaa ja 
karjanlannan metaanikäymistä (biokaasu) varten. 
 
Lisäksi maatalous on (ennen kaikkea) ilmastonmuutoksen uhri ja se voi antaa ratkaisevan 
panoksen ilmaston lämpenemisen torjuntaan. On ensinnäkin muistettava, että maatalous tuottaa 
3,4 miljoonaa öljytonnia (2005) vastaavan määrän uusiutuvia energiavaroja, mikä kompensoi 

                                                 
6  Lähteet: Euroopan komissio 2007a, 13 ja 160; Euroopan komissio 2008. 
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osaltaan huomattavasti ilmastonmuutosten vaikutuksia. Metsätalouden panos on vielä tätäkin 
suurempi, sen tuotanto vastasi 63 miljoonaa öljytonnia vuonna 2005. 
Ilmastovaikutusten ehkäisy avaa lisäksi uusia mahdollisuuksia maataloudelle: biomassasta 
valmistetut tuotteet voivat ensinnäkin korvata fossiiliset energialähteet ja myös hiilidioksidin 
talteenottoa maaperään voidaan kannustaa. Monet kysymykset vaativat kuitenkin vielä 
vastauksen. Biomassatuotteiden osalta on selvitettävä biopolttoaineiden kehitysedellytyksiä 
julkisessa politiikassa (ns. energiahaaste), ja hiilin talteenoton osalta on pohdittava 
mahdollisuuksia tukea asianmukaisia maatalouskäytäntöjä YMP:n ja/tai Kioton pöytäkirjaan 
liittyvien hankkeiden puitteissa (ns. ympäristöhaaste kestävän maatalouden puolesta). 
 
On vastattava myös taloudelliseen haasteeseen torjumalla hintojen ja tulojen epävakautta, jota 
sään vaihtelut pahentavat. Lopuksi, maa- ja metsätalouden on vastattava alueelliseen 
haasteeseen: maatalous on välttämätön väline luonnonkatastrofien ehkäisyyn pyrkivässä 
eurooppalaisessa strategiassa, siltä osin kuin se käyttää ja hoitaa maata järkiperäisesti sekä 
suojelee sitä muun muassa heitteille jättämiseltä, maaperän eroosiolta ja tulipalovaaralta. 
 
2.3. Maatalous ja ilmastonmuutos: tulevat haasteet 

Ilmastonmuutos synnyttää neljänlaisia haasteita, joihin YMP:n on vastattava: 

2.3.1. Alueellinen haaste: luonnonkatastrofien ehkäisy 

Ilmastoriskit (tulvat, myrkyt, kuivuus ja metsäpalot) vaikuttavat erityisen herkästi maa- ja 
metsätalouteen. Viime vuosien tulvat ja kuivuudet ennakoivat ilmastonmuutoksen pitkän 
aikavälin vaikutuksia maatalouteen: kaikenlaisista luonnononnettomuuksista, joita pidetään 
nykyään poikkeuksellisina katastrofeina, voikin tulla yleisiä ilmiöitä7. 
 
On huomattava, että ilmaston lämpenemisen seuraukset eivät ole kaikilla alueilla samat. 
Sademäärien suhteen EU muodostaa raja-alueen, jonka pohjoisosissa sateet voisivat lisääntyä 
samalla kun ne vähenisivät etelämmässä. Tuottavuusvaikutukset ovatkin suoraa seurausta 
viljelmien ekofysiologian muutoksista, joihin johtaa hiilidioksidin määrän lisääntyminen 
ilmakehässä ja sen aikaansaama fotosynteesin lisääntyminen ja kasvien kasvukauden 
pidentyminen, sekä epäsuoraa seurausta sademäärien vaihteluista, vesivarojen saatavuudesta, 
kuivuusriskeistä ja maaperän eroosiosta. 
 
Tällaisessa tilanteessa, jota leimaavat vesivarojen eri käyttötarkoitusten väliset jännitteet, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla tullaan väistämättä pohtimaan viljelmien keinokastelua 
kaikkein kriittisimmissä tapauksissa. Tämä tulee kuitenkin johtamaan tulevina vuosina 
vedensaannin turvaamista koskevaan haasteeseen maatalouspolitiikassa. 

2.3.2. Ympäristöhaaste ja vedensaannin turvaaminen: maatalouden kestävä 
kehitys 

Maatalous on välttämätön toimija ympäristöpolitiikassa, sillä se osallistuu biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonvarojen suojeluun sekä saasteiden torjumiseen. 
 
Maataloussektori on ylivoimaisesti suurin vesivarojen käyttäjä, näin etenkin Välimeren maissa 
johtuen keinokastelusta. Eräissä eteläisissä jäsenvaltioissa keinokasteltu maa-ala voi olla jopa 
                                                 
7  Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) hallinnoima eurooppalainen kuivuuden seurantajärjestelmä tuottaa täsmällistä 

tietoa tällaisten ilmiöiden kehityksestä. Euroopan komissio kehittää lisäksi parhaillaan rajat ylittävää 
kriisinhallinnan yhteistyöjärjestelmää. 
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viidennes maatalouspinta-alasta kokonaisuudessaan, ja se kasvaa edelleen. Välimeren alueella 
keinokasteltu maa-ala on lisääntynyt vuoden 1985 jälkeen 20 prosentilla. Näissä maissa 
keinokasteluun käytetyn veden osuus voi olla jopa 75 prosenttia kokonaiskulutuksesta. 
Maatalous on veden suurkuluttajana vastuussa monenlaisista ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvista ulkoisista myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista. Myönteisiin vaikutuksiin 
kuuluu, että maatalous takaa ensikädessä Euroopan maisemien rikkauden ja monimuotoisuuden, 
vastaa hiilidioksidin talteenotosta maaperään alueellisella tasolla sekä kannustaa kasvi- ja 
eläinkunnan biologista monimuotoisuutta. Negatiivisten vaikutusten osalta on ensinnäkin 
korostettava vähäisten luonnonvarojen tuhlaamista tehokasteluun ja pohjavesivarojen 
tyhjentämistä ekologisesti kestämättömien maatalouskäytäntöjen seurauksena. Luonnonvarojen 
liikakäyttö onkin aiheuttanut eräillä eteläisillä alueilla vakavaa maaperän eroosiota, 
aavikoitumista ja vesivarojen suolapitoisuuden kasvua.  
 
Myös veden laatua heikentävät mm. kasvinsuojeluaineet, etenkin sisätiloissa tapahtuvan 
kasvatuksen lisääntymisen aiheuttamat typpipäästöt, sekä pintavesistöihin kulkeutuvat 
fosforivirrat (joita aiheuttaa lannoitteiden käyttö tai karjanlannan laajamittainen levitys).  
 
Euroopan maatalouden on siis sekä katettava ruuan tarve että sovitettava vastedes yhteen 
taloudellinen ja ekologinen tehokkuus kestävään kehitykseen pyrkivän toimintamallin puitteissa. 

2.3.3. Energiahaaste: biomassan tuotanto 

Fossiilisten energialähteiden rajoittamisen johdosta EU on aloittanut Kioton pöytäkirjassa 
tehtyjen sitoumusten mukaisesti toimituslähteiden monipuolistamiseen tähtäävän strategian 
energiantarpeensa kattamiseksi. 
 
Biopolttoaineiden ja biomassan kehittäminen voisi (periaatteessa) edistää tavoitteen 
saavuttamista. On kuitenkin muistettava, että julkisella biopolttoaineiden kehittämisstrategialla 
voi toteuttamismenettelyistä riippuen olla negatiivisia seurauksia ympäristölle ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Biomassasta tuotettujen biopolttoaineiden käytön suunniteltuun 
lisäämiseen liittyy useita potentiaalisia riskejä: vedenkulutus maissin ollessa raaka-aineena; 
vesivarojen saastuminen ja maaperän eroosio tuotannon keskittyessä tietyille viljelyyn huonosti 
soveltuville alueille; torjunta-ainejäämiä muissa kuin elintarvikkeiksi ja rehuksi tuotetuissa 
kasveissa koskevien normien mahdollinen laiminlyönti; raaka-aineiden hintojen raju nousu 
biopolttoaineiden käytön lisääntymisen johtaessa spekulointiin termiinimarkkinoilla. 
 
Tästä syystä komission vuoden 2008 "terveystarkastuksen" yhteydessä tekemissä ehdotuksissa 
korostetaan, että julkisessa politiikassa on alettava jo nyt tutkia mahdollisuuksia kehittää toisen 
sukupolven biopolttoaineita (jotka perustuvat biojätteen ja lignoselluloosan käyttöön). Täten 
biopolttoaineiden käytön lisäämiseen liittyviä riskejä voitaisiin pienentää keskipitkällä 
aikavälillä. 

2.3.4. Taloudellinen haaste: riskienhallinta 

Ilmastonmuutoksen vaikutus tuottavuuteen lisää hintojen epävakautta, jota on jo lisännyt 
osaltaan markkinoiden avaaminen ja globaalistuminen. Hintojen epävakaus merkitsee riskejä ja 
se edellyttää siten riskienhallintaa. Ympäristöllisille, terveydellisille ja taloudellisille vaaroille 
altistumisen lisääntyessä YMP:n puitteissa on välttämätöntä pohtia perusteellisesti, kuinka 
mekanismeja voitaisiin tehostaa tuotannon ja tulojen vaihtelun vähentämiseksi. YMP:n on 
luotava uusia välineitä markkinoiden vakauttamiseksi, kehitettävä välineitä yksilöllisen riskin 



Ilmastonmuutoksen haaste rakenne- ja koheesiopolitiikalle 

PE 405.382 6

kattamiseksi (vakuutukset, keskinäiset rahastot) sekä vahvistettava toimialakohtaisten 
organisaatioiden hallinnollisia valmiuksia. 
 
Vuoden 2008 "terveystarkastuksen" yhteydessä komissio on esittänyt, että tilikaudella 2010–
2013 maatalouden markkinapoliittisten tukien pakollista mukauttamista lisätään vuosittain 2 
prosentilla. Näin kerätyt summat voitaisiin käyttää riskienhallintaan toteuttamalla Maailman 
kauppajärjestön (WTO) vaatimusten mukaisia toimenpiteitä. Vallitsevien markkinamekanismien 
tulevan mukauttamisen puitteissa voitaisiin myös tarkastella mahdollisia alakohtaisia lisätoimia 
(esim. turvaverkot). 
 
2.4. Kohti maatalouden kestävää kehitystä: "terveystarkastus 2008" 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että maataloussektorin on ponnisteltava tulevaisuudessa 
enemmän ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. Edellä mainitut ilmaston 
lämpenemisen torjuntaan liittyvät haasteet ovat tietenkin luonteeltaan taloudellisia, sillä niihin 
vastaamisesta aiheutuu menoja. YMP:n on parannettava tietyiltä osin sopeutumiskeinoja ja 
vahvistettava etenkin jo käytössä olevia välineitä saasteiden vähentämiseksi, hyvien 
maatalouskäytäntöjen edistämiseksi, paljon vettä kuluttavien tuotantojärjestelmien 
mukauttamisen ja muuntamisen tukemiseksi, uusien ilmasto- ja markkinariskien hallitsemiseksi 
sekä maatilojen energian- ja vedenkäytön tehostamiseksi. 
 
YMP:n vuoden 2008 terveystarkastuksen puitteissa tehdyissä komission ehdotuksissa lasketaan 
tuotannosta irrotettujen tukien täydentävien ehtojen lisäämisen ja nykyisten maaseudun 
kehittämistoimien varaan YMP:n mukauttamiseksi uusiin haasteisiin. 
 
Vuonna 2003 aloitettu tukien irrottaminen tuotannosta on itse asiassa vähentänyt 
tuotantokannusteita markkinasignaaleista huolimatta. Lisäksi tuotannosta irrotettujen tukien 
ehdollisuus ("täydentävät ympäristöehdot"), eli vaatimus voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön noudattamisesta, vastaa tarpeeseen yhdistää YMP:n ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteet. Tulevaisuudessa myös ilmastotavoitteiden ja vesivarojen parempaa hallintaa 
koskevien tavoitteiden osalta on turvauduttava täydentäviin ehtoihin laatimalla säädöksiä ja 
hyvien maatalouskäytäntöjen normeja. 
 
YMP:n toiseen pilarin kuuluvilla maatalouden ympäristötoimenpiteillä puolestaan on jo ollut 
useimmissa tapauksissa myönteisiä vaikutuksia mitä tulee veden käyttöön ja laatuun, biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun ja maaperän eroosion torjuntaan. Niillä rahoitetaan etenkin 
torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön vähentämistä maataloustuotannossa sekä keinokastelun 
järkeistämistä. Natura 2000 -alueilla (jotka kattavat 10 prosenttia EU-27:n maatalouspinta-
alasta) nämä toimet edistävät osaltaan elinkeinotoiminnan ja ympäristön välistä tasapainoa sekä 
biologisen monimuotoisuuden ja maisemien vaalimista. EU-27:n tasolla maatalouden 
ympäristötoimenpiteet ovat ylivoimaisesti merkittävimmät taloudellisesti kauden 2007–2013 
uuden maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa. Niiden osuus maaseuturahaston suorittamista 
maksuista on 22 prosenttia (Euroopan komissio, 2007a, 26). Tulevaisuudessa on vahvistettava 
maatalouden ympäristönäkökulmaa ilmastonmuutoksen lieventämiseksi, vesivarojen 
hallinnoinnin tehostamiseksi ja toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseksi. 
 
2.5. Ilmastonmuutoksen maataloudelle asettamat haasteet 

parlamentin työssä vaalikaudella 2004–2009 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksilla maatalouteen on jo nyt kasvava merkitys Euroopan 
parlamentin työssä. Ympäristölainsäädäntöasioissa toimivaltaiselle ympäristön, kansanterveyden 
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ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle (ENVI) osoittamiensa lukuisten lausuntojen 
lisäksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI) on antanut 3 valiokunta-
aloitteista mietintöä, jotka liittyvät suoraan ilmasto-ongelmiin maatalousalalla: 

2.5.1. Haasteellinen riskien ja kriisien hallinta maatalousalalla 

Komission vuonna 2005 antama riskien ja kriisien hallintaa maatalousalalla koskeva tiedonanto8 
antoi maatalousvaliokunnalle tilaisuuden ilmaista näkemyksensä asiasta valiokunta-aloitteisessa 
mietinnössä9. Valiokunnan jäsenet huomauttivat ensinnäkin, että maataloustuotantoon 
kohdistuvat riskit tulevat monipuolistumaan, voimistumaan ja yleistymään ilmastonmuutoksen, 
maaperän vaurioitumisen, vesipulan ja geneettisten voimavarojen kulumisen seurauksena. 
Valiokunta suhtautui varauksella komission ehdotusten perustana olevaan näkemykseen, joka 
keskittyy yksipuolisesti korvauksiin ja hyvityksiin ennaltaehkäisyn sijaan. Komissiota 
kehotettiin arvioimaan tarkemmin sellaisia välineitä, joilla voidaan estää hintojen jyrkkä lasku ja 
markkinakriisit kaupan vapauttamisen seurauksena. Alan haasteet huomioon ottaen 
maatalousvaliokunta katsoi lisäksi tarpeelliseksi korottaa kriisien ehkäisyyn kohdennettuja 
varoja ja varauksia. Valiokunta katsoi lopuksi, että maatalousalan kriisinhallintapolitiikan on 
perustuttava joustavuuteen ja moniarvoiseen lähestymistapaan, koska yhden ainoan mallin 
soveltaminen kriisinhoidossa ei ole mahdollista vakuutusjärjestelmien moninaisuuden ja 
alueellisten erojen vuoksi. 

2.5.2. Alueellinen haaste: luonnonkatastrofien vaikutus maatalouteen 

Vuoden 2005 monia luonnonkatastrofeja koskevien Euroopan parlamentin päätöslauselmien10 
johdosta maatalousvaliokunta laati tulipalojen, kuivuuden ja tulvien maatalousnäkökohtia 
käsittelevän valiokunta-aloitteisen mietinnön11. 
 
Täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa muistutettiin luonnonkatastrofien vaikeuttavan 
kestävää kehitystä, koska ne edistävät maaltapakoa, pahentavat eroosiota ja aavikoitumista, 
vahingoittavat tuotantojärjestelmiä ja vaarantavat luonnon monimuotoisuuden. 
Päätöslauselmassa pyydettiin tunnustamaan Välimeren alueelle tyypillisten luonnonkatastrofien 
kuten kuivuuden ja tulipalojen erityispiirteet ja vaadittiin todellista katastrofeihin varautumista 
koskevaa yhteisön strategiaa, johon kuuluvat monenlaiset ja joustavat rahoitusvälineet. 
Parlamentti korosti lisäksi, että laaja maatilojen verkosto ja maatalouspolitiikka, jolla edistetään 
kestäviä tuotantomenetelmiä, on kuivuuden ja metsäpalojen tehokkaan torjumisen 
perusedellytys. Parlamentti suositti myös, että maaseudun kehittämistä koskevissa kansallisissa 
ja alueellisissa suunnitelmissa annetaan etusija katastrofien syihin liittyville toimille (muun 
muassa vesirakennushankkeet ja veden säästämistä koskevat toimet, eroosion torjuminen), ja 
pyysi perustamaan eurooppalaisen kuivuuden seurantakeskuksen. 

2.5.3. Uusi YMP: vuoden 2008 "terveystarkastuksesta" annettua tiedonantoa 
koskeva mietintö 

"YMP:n terveystarkastusta" koskevan komission 20. marraskuuta 2007 antaman tiedonannon12 
seurauksena maatalousvaliokunta laati valiokunta-aloitteisen mietinnön13, joka vastaa useimpiin 

                                                 
8  KOM(2005) 74. 
9  Graefe zu Baringdorfin mietintö (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10  14. huhtikuuta 2005, 12. toukokuuta 2005 ja 8. syyskuuta 2005 annetut päätöslauselmat. 
11  Capoulas Santosin mietintö (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
12  Ks. viite (2). 
13  Goepelin mietintö (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 



Ilmastonmuutoksen haaste rakenne- ja koheesiopolitiikalle 

PE 405.382 8

ilmaston ja maatalouden vuorovaikutusta koskeviin kysymyksiin. Valiokunnan jäsenet: 1) 
kehottavat mukauttamaan hyviä maatalouskäytäntöjä kehittyviin ympäristö- ja tuotanto-
olosuhteisiin (ilmastonmuutos, vesivarojen hallinnointi, biomassa); 2) katsovat, että suorat tuet 
ilman täydentäviä ehtoja eivät ole enää perusteltuja, mutta näiden ehtojen on rajoituttava 
olennaisten vaatimusten valvontaan; 3) katsovat myös, että lisääntyvät ympäristö-, ilmasto- ja 
kulkutautivaarat sekä maatalousmarkkinoiden suuret hintavaihtelut huomioon ottaen on lisäksi 
ehdottomasti varauduttava riskeihin turvaverkon avulla; 4) korostavat, että uusiutuvan energian 
tarjontaa ei tule toteuttaa yksipuolisesti kotieläintalouden, elintarviketurvallisuuden, kestävän 
kehityksen eikä biologisen monimuotoisuuden kustannuksella; vaativat sen vuoksi riittävää 
taloudellista tukea tutkimukselle ja toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiselle; 5) 
valiokunnan jäsenet katsovat lopuksi, että uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa on 
keskityttävä vahvemmin maaseudun alueellisen yhteenkuuluvuuden ja integroidun kehittämisen 
näkökohtiin, työsuorituksista maksamiseen tai taloudellisten tappioiden korvaamiseen ja 
riskinhallintaan, ja että ensimmäisen ja toisen pilarin välinen suhde on siksi määriteltävä 
kokonaan uudelleen. 
 

 



Ilmastonmuutoksen haaste rakenne- ja koheesiopolitiikalle 

PE 405.382 9

3. ILMASTONMUUTOS JA KALASTUS 
 
3.1. Johdanto 

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kalatalouteen, jolle ominaista on jo resurssien täyskäyttö, ja 
sillä on merkittäviä – positiivisia tai negatiivisia – vaikutuksia useimpiin kaupallisesti 
hyödynnettäviin kalakantoihin. Ekosysteemin tuottavuuden muutoksilla on syvällisiä 
vaikutuksia kalastuksen kestävyyteen. Lisäksi äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheydellä ja 
voimakkuudella on todennäköisesti suuri vaikutus sekä sisävesi- että merikalastuksen tuottoon. 
 
Ilmaston aiemman muutoksen ja vaihtelujen seurauksena meren ekosysteemien sopeutumiskyky 
on kehittynyt. Tulevan ilmastonmuutoksen arvioidaan kuitenkin tapahtuvan huomattavasti 
aiempia luonnollisia muutoksia nopeammin, ja lajien ja ekosysteemien palautumiskykyä 
koettelevat lisäksi erilaiset kilpailevat paineet kuten kalastus, geneettisen monimuotoisuuden 
häviäminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, saasteet, vieraat tulokaslajit ja taudinaiheuttajat. 
 
Kalastuksen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat sidoksissa toisiinsa, eikä niitä voida 
käsitellä erillään. Kalastus muuttaa yksittäisten lajien levinneisyyttä, demografiaa ja kantojen 
rakennetta, ja aikaansaa suoria tai epäsuoria muutoksia populaatioiden maantieteellisessä 
jakaumassa ja meren ekosysteemien biologisessa monimuotoisuudessa, jotka altistuvat tällöin 
entistä herkemmin muille paineille kuten ilmastonmuutokselle. 
 
3.2. Luotettavat ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista14 

Ilmastonmuutokseen liittyvistä prosesseista on esitetty lukuisia ennusteita, mutta tieteellinen 
konsensus niiden suhteen vaihtelee suuresti. Laaja-alainen tieteellinen yksimielisyys vallitsee 
kuitenkin monien sellaisten prosessien suhteen, jotka muuttavat veden ominaisuuksia ja 
aiheuttavat hydrografisia muutoksia. 

3.2.1. Veden ominaisuuksien muutokset 

Lämpötilat ja merenpinta nousevat 
 
Viimeisen vuosisadan aikana maapallon keskilämpötila on noussut noin 0,6 °C ja merenpinta on 
noussut 0,17 metriä. Euroopan rannikon meri-ilmaston lämpenemisen odotetaan jatkuvan 2000-
luvulla, ja meren pintalämpötilan ennustetaan nousevan 0,2 °C vuosikymmenessä. 
 
Koillis-Atlantilla, jossa lämpötilan muutos on ollut nopeaa, kalan ja planktonin 
levinneisyysalueet ovat siirtyneet nopeasti kohti napoja. Jatkuvan lämpenemisen ja arktisen 
alueen kylmenemisen odotetaan aikaansaavan muita muutoksia levinneisyydessä ja 
tuottavuudessa. Eräillä näistä muutoksista odotetaan olevan myönteisiä seurauksia 
kalatuotannolle, mutta toisissa tapauksissa ne heikentävät lisääntymiskykyä ja johtavat kantojen 
altistumiseen aiemmin kestävinä pidetyillä pyyntitasoilla. Paikallispopulaatioiden häviämistä 
tapahtuu nykyisten levinneisyysalueiden reuna-alueilla etenkin makean veden lajien ja 
vaelluskalojen kuten lohen ja sammen keskuudessa. 
 

                                                 
14  Euroopan parlamenttia varten laadittu selvitys "Climate Change and European Fisheries" (EP 2007a).  
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Mallien perusteella merien ennustetaan happamoituvan 
 
Merenpinnan pH-arvon ennustetaan laskevan 0,3–0,5 yksiköllä seuraavien 100 vuoden aikana ja 
0,3–1,4 yksiköllä seuraavien 300 vuoden aikana. 
 
Suolapitoisuus muuttuu 
 
Pohjoisilla merialueilla ja Itämerellä on odotettavissa suolapitoisuuden laskua, kun taas 
Välimeren suolapitoisuuden ennustetaan kasvavan. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla puolisuljetuilla merialueilla avoimia merialueita 
rajumpia 
 
Itämeren suolapitoisuuden ennustetaan vähenevän 8–50 prosentilla ja pintaveden lämpötilan 
nousevan 2–4 °C. Pohjanmerellä suolapitoisuuden ennuste vaihtelee, alueista riippuen sen 
odotetaan kasvavan tai laskevan. Pohjoisella Pohjanmerellä merenpinnan lämpötilan odotetaan 
nousevan 1,6–3,0 °C ja matalammalla eteläisellä Pohjanmerellä 3,0–3,9 °C. 
 
3.3. Hydrografiset muutokset 

Tuotanto voi kasvaa eräillä korkeilla alueilla ilmaston lämpenemisen ja jääpeitteen vähenemisen 
seurauksena, mutta matalilla alueilla kehitystä määräävät erilaiset prosessit ja tuotanto voi 
laskea johtuen pystysuoran sekoittumisen vähentymisestä vesipylväässä ja ravinnekierron 
vähentymisestä sen myötä. 
 
Atlantin termohaliinikierto heikkenee 
 
Pohjanmeren ja arktisen alueen vesimassat vaikuttavat toisiinsa kylmien ja lämpimien virtausten 
sekoittuessa Atlantin termohaliinikierron vaikutuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa virtausten 
voimakkuuteen, jonka arvioidaan nykyisin heikentyneen jopa 30 prosentilla. Kierron 
katkeaminen kokonaan on kuitenkin epätodennäköistä. Sillä olisi tietenkin merkittäviä 
vaikutuksia nykyisiin malleihin (esim. Pohjanmeren pinnan nousu 1 metrillä lyhyellä aikavälillä, 
maailmanlaajuinen pitkän aikavälin merenpinnan nousu 0,5 metrillä, trooppisen 
sadevyöhykkeen siirtyminen etelämmäksi ja Atlantin biomassan puolittuminen). 
 
Pohjois-Atlantin oskillaatio vaikuttaa Euroopan meriekosysteemiin 
 
Pohjois-Atlantin ilmastoa hallitsee Pohjois-Atlantin oskillaatio (NAO), joka vaikuttaa kaikkiin 
meren trofiatasoihin. Kaupallisten kalakantojen rekrytointi on yhteydessä NAO-indeksiin, jonka 
osoittaa turskakalojen (turska, kolja, valkoturska, seiti) massiivinen lisääntyminen 
Pohjanmerellä ja sillin ja sardiinin rekrytointi Koillis-Atlantilla. Pohjois-Atlantin oskillaation 
ennustaminen on hyvin vaikeaa, vaikkakin NAO-indeksi voidaan laskea merenpinnan 
lämpötilojen perusteella. NAO-indeksin analysointi ja sen vertailu meriekosysteemissä 
todettuihin vaikutuksiin voi sallia kehittää malleja tulevien vaikutusten ennustamiseksi. 
 
Kerrostuneisuus lisääntyy 
 
Ilmastonmuutos lisää Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren kerrostuneisuutta. Vesipylvään 
kerrostuneisuus synnyttää luonnollisia esteitä, joihin eliöt kerääntyvät tai jotka niiden on 
läpäistävä. Kerrostuneisuus lisääntyy suolapitoisuuden ja lämpötilan noustessa. Vesimassan 
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lisääntynyt kerrostuneisuus estää pintaveden syvään veteen sekoittumista ja vähentää 
ravinnekiertoa. 
Kierron ja kerrostuneisuuden muutokset muuttavat eliöiden maantieteellistä levinneisyyttä 
 
Merivirrat ovat tärkeässä asemassa mm. planktonin ja kalojen siirtämisessä pitkillä matkoilla ja 
ne voivatkin laajentaa eliöiden levinneisyysalueita. Toisaalta virtaukset muodostavat myös 
vesimassat jakavia biogeografisia esteitä, jotka estävät eliöiden siirtymistä virtausten lävitse. 
Lämpenemisen seurauksena rannikon virtaukset voivat heikentyä, mikä vähentää tietenkin 
eliöiden leviämistä rannikkovirtausten mukana, mutta mikä rikkoo samalla rannikkovesien ja 
avomeren välisen esteen. Tämä voi johtaa ennen vain rannikon tuntumassa eläneiden eliöiden 
levinneisyysalueiden laajentumiseen. Kaikilla näillä vaikutuksilla on (myönteisiä tai kielteisiä) 
seurauksia peruselinkeinoille. 
 
3.4. Ilmastonmuutoksen vaikutukset15 

Viimeaikaiset muutokset monien kalalajien levinneisyydessä ja tuottavuudessa voidaan melko 
varmasti laskea alueellisten säävaihtelujen kuten El Niño -ilmiön eli eteläisen oskillaation 
syyksi. 
 
Pohjanmerellä todennäköisen skenaarion mukaan lämpötila nousee, Pohjois-Atlantin oskillaatio 
lisääntyy, samoin myös Atlantilta saapuvat virtaukset. Tämän seurauksena Atlantin turskan 
rekrytointitaso laskisi, nykyiset lajit (turska, silli, kilohaili) siirtyisivät pohjoisemmaksi ja 
eteläiset kalalajit (sardiini ja sardelli) valtaisivat alueen. 
 
Ilmastonmuutokseen liittyvillä prosesseilla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia 
kaupallisesti hyödynnettävien kalalajien levinneisyyteen, tuottavuuteen ja katoamiseen. 
Odotetuilla vaikutuksilla on sekä kielteisiä että myönteisiä seurauksia merten tuottavuudelle. 

3.4.1. Suorat vaikutukset fysiologiaan, käyttäytymiseen, kasvuun, kehitykseen, 
lisääntymiskykyyn, kuolleisuuteen ja levinneisyyteen 

Lämpötila on olennainen tekijä kalojen ekologisessa lokerossa. Kalat valitsevat yleensä sellaisen 
elinympäristön, jonka lämpötilaolosuhteet maksimoivat niiden kasvuvauhdin. Lämpötilan 
muutosten vaikutuksia kaloihin on kuitenkin vaikea ennakoida, sillä kalojen yleinen 
levinneisyys riippuu lämpötilan lisäksi myös ravinnon ja sopivien kutupaikkojen saatavuudesta. 
Pienet lämpötilanvaihtelut voivat olla kalakannan kutemisen ja kasvuvauhdin kannalta 
ratkaisevia. Meren lämpötilan nousun on todettu aiheuttaneen muutoksia kalojen ja 
eläinplanktonin runsaudessa ja levinneisyydessä. Suorat ja epäsuorat ilmastovaikutukset voivat 
siis johtaa kalapopulaatioiden siirtymiseen, vieraiden lajien leviämiseen ja jopa joidenkin lajien 
sukupuuttoon kuolemiseen. 
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupallisesti hyödynnettävien kalalajien runsauteen ja 
levinneisyyteen. Ilmastonmuutoksilla on suora vaikutus kalojen selviytymisasteeseen, 
leviämiseen, hedelmällisyyteen ja yksilökäyttäytymiseen, ja sitä kautta kantojen runsauteen ja 
levinneisyyteen. Ennusteiden laatiminen on vaikeaa, sillä monilla muilla tekijöillä on 
ilmastovaikutusten lisäksi osansa lajien levinneisyydessä ja muutosten dynamiikassa. 
Ilmastonmuutos aiheuttaa lisäksi epäsuoria vaikutuksia johtuen alhaalta ylöspäin etenevistä 
prosesseista, jotka liittyvät kasvi- ja eläinplanktonin tuotannon vaihteluihin. 
 

                                                 
15  Euroopan parlamentti, 2007a. 
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Ilmastonmuutoksella on ollut osansa vesieliöstön monien kasvi-, kala-, koralli- ja nisäkäslajien 
joukkokuolemissa, vaikkakin syiden tarkka määrittely on riittävien tietojen puuttuessa vaikeaa. 
 

3.4.2. Epäsuorat vaikutukset niiden ekosysteemien tuottavuuteen, rakenteeseen 
ja koostumukseen, joista kalat saavat ravintoa ja suojaa 

Ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset liittyvät lähinnä ravintoverkon muutoksiin tai 
populaatioiden siirtymiseen. Nämä prosessit voivat kuitenkin olla tiiviissä yhteydessä toisiinsa. 

3.4.2.1. Ravintoverkossa tapahtuvien muutosten vaikutus 

Ilmastosta johtuvat häiriöt ravintoverkossa vaikuttavat kaupallisesti hyödynnettävien 
kalakantojen selviytymiseen ja tuottavuuteen 
 
Kalakantojen selviytymisen ja tuottavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että kalojen 
runsaimmassa toukkavaiheessa saatavilla on riittävästi sopivan kokoista eläinplanktonia. 
Ilmastonmuutoksen seurauksena monet planktonlajit ovat aikaistaneet vuosisyklejään. Tämän 
vuoksi kala- ja planktonkannat eivät vastaa toisiaan, millä on vakavia seurauksia kaupallisesti 
hyödynnettävien kalakantojen selviytymiselle ja tuottavuudelle. Jos lämpötilat nousevat 
edelleen, meren ravintoverkon häiriintyminen jatkuu ja sillä tulee olemaan vaikutusta 
kaupallisten kalalajien runsauteen ja levinneisyyteen. Meroplanktonin ja holoplanktonin välisen 
tasapainon järkkyminen, mikä merkitsee meren pohjassa ja välivedessä elävien organismien 
välisen tasapainon häiriintymistä, vaikuttaa kalan toukkien selviytymiseen. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset planktoniin johtavat kalapopulaatioiden siirtymiseen 
 
Monet kaupallisesti hyödynnettävät kalalajit ovat riippuvaisia planktonista. Planktonia 
ravintonaan käyttävät kalalajit ja etenkin sardiini- ja sardellikannat vaihtelevat suuresti ilmasto-
olosuhteiden mukaan. Ilmaston lämpenemisen tutkimus osoittaa eteläisten lajien vallanneen alaa 
pohjoisilta kalalajeilta. Tutkittaessa yli 60 Pohjanmeren kalalajin levinneisyyttä havaittiin, että 
niistä puolet on muuttanut reviiriään pohjoisemmaksi. Tietyt lajit kuten Pohjanmeren turska ovat 
ehkä jo saavuttaneet toleranssirajansa, mikä on johtanut populaatioiden siirtymiseen 
pohjoisemmaksi. Turskan väheneminen korreloi eläinplanktonin lajikoostumuksen muutosten, 
kantojen laskun ja keskimäärin pienemmän koon kanssa, mikä voidaan melko suurella 
todennäköisyydellä laskea ilmastonmuutoksen syyksi. Eräiden lajien liikkuminen voi johtaa 
kantojen häviämiseen kokonaan tietyiltä alueilta. 
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupallisten kalalajien luontaisiin saalistajiin ja saaliisiin 
 
Merkittävimpien kaupallisten kalalajien bioottisessa ympäristössä tärkeitä organismeja ovat 
niiden saalistajat ja saaliit. Planktonia ravintonaan käyttävien kalojen ensisijainen saalis ovat 
pienet ja suuret hankajalkaiset. Ne ovat tärkeässä asemassa ravintoverkossa, ja niinpä niiden 
reagointi ilmastovaikutuksiin on kaupallisten kalakantojen tuottavuuden kannalta ratkaisevaa. 

3.4.2.2. Kalapopulaatioiden liikkumiseen liittyvät vaikutukset 

Ilmastonmuutos voi johtaa populaatioiden liikkumiseen ja tulokaslajien saapumiseen, jolloin 
sekä kilpailevat että patogeeniset lajit voivat levitä uusille alueille. Se voi myös johtaa eräiden 
lajien katoamiseen ja muuttaa kalapopulaatioiden ominaiskäyttäytymistä, joka aiheuttaa ajallisia 
tai alueellisia muutoksia kalakantojen runsaudessa tai muutoksia kalojen vaellusreiteissä. 
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Vieraat tulokaslajit yleistyvät Euroopan rannikkovesissä 
 
Biologinen leviäminen on yksi maailmanlaajuisen muutoksen näkyvimmistä tekijöistä. Ilmasto-
olosuhteiden muuttuminen voi toisinaan johtaa vieraiden lajien leviämiseen tai edesauttaa sitä. 
Tulokaslajien leviäminen voi muuttaa biologista monimuotoisuutta ja luonnon ekosysteemien 
toimintaa sekä aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa. 
 
Ilmastonmuutos aikaansaa kaupallisesti hyödynnettävien kalakantojen liikkumista 
 
Lämpötilan tai suolapitoisuuden vaihtelut muuttavat eliöiden välistä vuorovaikutusta (ravintona 
käytetyt organismit, saalistajat, kilpailevat lajit, lisääntyminen), mikä johtaa populaatioiden 
siirtymiseen. Tilannetta on tutkittava kantojen ja yhteisöjen tasolla, sillä ilmastonmuutoksen 
suorat vaikutukset yksilöihin eivät näy välittömästi populaatioiden levinneisyyden tai runsauden 
muutoksina. 
 
Lämpimän veden kalalajit valtaavat kylmän veden ekosysteemit 
 
Monet lämpimän veden kalalajit ovat vallanneet viileän veden ekosysteemit, ja kylmän veden 
kalalajit, joita tavattiin usein suhteellisen paljon lämpimän veden ekosysteemeissä, ovat 
harventuneet tai kadonneet kokonaan. Koska tarkasteltavia lajeja hyödynnetään usein 
kaupallisesti suuressa mittakaavassa, lämpötilan ja levinneisyyden välisen suoran syy-yhteyden 
toteaminen on vaikeaa. Luotettavien ennusteiden laatiminen kalakantojen todennäköisestä 
kehityksestä ilmastonmuutoksen seurauksena on mahdollista vain eräiden paljon tutkittujen 
lajien osalta (esim. Atlantin turska). Eri tekijöistä johtuvien vaikutusten erottaminen toisistaan 
on vaikeaa ja tilannetta on tutkittava nykyistä tarkemmin. 
 
3.5. Mahdolliset vaikutukset sisävesikalastukseen ja vesiviljelyyn16 

3.5.1. Sisävesikalastus 

Ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin kuuluvat sademäärien väheneminen ja suurempi 
haihtuminen, ja epäsuoriin vaikutuksiin lisääntynyt keinokastelu sateiden vähenemisen vuoksi. 
 
Monissa paikoin sisävesikalastusta uhkaa vedensaannin epävakaus, joka johtaa ääritapauksissa 
kokonaisten järvien ja vesistöjen katoamiseen. 
 
Sisävesikalastusta uhkaavat myös muutokset sademäärissä ja vesivarojen hallinnoinnissa. 

3.5.2. Vesiviljely 

Vesiviljelytuotanto kasvaa nopeasti ja sen arvioidaan olevan vuonna 2030 lähellä 
pyyntisaaliiden määrää. 
 
Vesiviljelyn kehittäminen edelleen riippuu muun muassa sopivien ravintolähteiden jatkuvasta 
saatavuudesta, mikä ei suinkaan ole taattua. 
 
Vesiviljely aiheuttaa lisäksi riskejä pyyntikalastukselle, ja vesiviljelyn kehittyminen voisi 
vaikuttaa pyyntikalastuksen joustokykyyn ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
 
                                                 
16  Global Fish Production and Climate Change, Brander. ICES 2007. 



Ilmastonmuutoksen haaste rakenne- ja koheesiopolitiikalle 

PE 405.382 14

Vesiviljelyä uhkaavat: 
• lämpötilan ja hapentarpeen noususta sekä pH-pitoisuuden laskusta johtuva kuormitus, 
• epävarma vedensaanti tulevaisuudessa, 
• äärimmäiset sääilmiöt, 
• tautien ja myrkytysten yleistyminen, 
• merenpinnan nousu ja rannikon suojelutoimien kanssa ristiriitaiset intressit, sekä 
• kalanruoan ja kalaöljyjen epävarma saanti pyyntikalastuksesta. 

 
Sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia on kuitenkin odotettavissa. Positiiviset ja negatiiviset 
vaikutukset voivat jakautua hyvin eri tavoin eri alueilla. Vielä ei tiedetä, ovatko myönteiset 
vaikutukset kielteisiä suurempia vai päinvastoin. 
 
Myönteisiin vaikutuksiin kuuluu tuottavuuden mahdollinen kasvu, johon voi johtaa suurempi 
kasvuvauhti, parantunut rehuhyötysuhde, pitempi kasvatuskausi, levinneisyysalueiden 
laajeneminen ja uusien alueiden käyttöönotto jääpeitteen vähenemisen seurauksena. Myös 
uusien lajien vesiviljely voisi olla mahdollista. 
 
Toisaalta odotetaan kielteisiä vaikutuksia, joita ovat kylmän veden kalalajeihin ja 
rantavyöhykkeellä eläviin eliöihin kohdistuva lämpötilakuormitus, taudit ja niille altistuminen. 
Myös kalaviljelmien vahingoittuminen äärimmäisten sääilmiöiden seurauksena on mahdollista. 
Tuotantolaitoksia voidaan joutua siirtämään sopivammille alueille muuttuneiden ilmasto-
olosuhteiden johdosta. Lisäksi lämpöaaltojen pelätään aiheuttavan merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia etenkin rannikon läheisyydessä sijaitsevilla matalan veden tuotantolaitoksilla. 
Kalanruoan kasvava kysyntä vesiviljelyssä lisää altistumista El Niño -sääilmiön (ENSO) 
kaltaisille prosesseille. Ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutusta El Niño -ilmiöön ei tunneta. 
 
3.6. Mahdolliset toimintavaihtoehdot17 

3.6.1. Ilmastolliset riskit ja toimintavaihtoehdot 

Kalastusteollisuus perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, joista useimpiin ilmastolliset riskit 
vaikuttavat eri mittakaavassa. Kalavarat ja ilmastolliset riskit ovat siis yhteydessä monien 
toisiinsa kytkeytyvien hydrografisten, ympäristöllisten tai ekologisten tekijöiden välityksellä. 
 
Tärkeimpien kalastuksen tulevaan tuotantoon vaikuttavien tunnistettujen tekijöiden ennustetaan 
toteutuvan asteittain ja lineaarisesti, ja vaikuttavan toisiinsa. Meren ekosysteemit voivat 
kuitenkin reagoida fyysisten ja biologisten olosuhteiden muutoksiin epälineaarisesti 
kynnysarvon ylittyessä, jolloin tapahtuu merkittäviä muutoksia lajikoostumuksessa, 
tuottavuudessa ja dynamiikassa. Epälineaarisia muutoksia voi olla vaikeaa ennustaa, ja niillä on 
yleensä yllättäviä seurauksia tuottavuuteen ja lajikoostumukseen. Epälineaaristen reaktioiden 
syntyä tai edellytyksiä ei ymmärretä täysin. Tämä rajoittaa merkittävästi meren ekosysteemien 
tulevan tilanteen ennakoimista. 
 
Uusiutuvat luonnonvarat romahtavat kantojen tullessa kriittiselle tasolle. Kannan romahtamiseen 
voi johtaa korkean pyyntitason aiheuttama kalojen suuri kuolleisuus taikka epäsuotuisat ilmasto-
olosuhteet. Epävarmuus haittaa romahdusvaaran arviointia ja ongelmaa voivat pahentaa 
poliittiset ja taloudelliset motiivit. 
 

                                                 
17 Brander 2007; Euroopan parlamentti, 2007a. 
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Toimintavaihtoehtojen keinoin on annettava asianmukainen vastaus, jolla vältetään uudet ja 
pahemmat kriisit. Määriteltäessä pyyntitaso resurssien romahdusvaaran todennäköisyyden 
pohjalta erilaisissa vaihtoehdoissa olisi otettava huomioon epätietoisuus siitä, mikä on resurssin 
todellinen taso ja kuinka tuleva ilmastonmuutos vaikuttaa kasvuvauhtiin. 
 
Toistaiseksi on epävarmaa, ovatko ilmastonmuutoksen myönteiset vai kielteiset vaikutukset 
suuremmat EU:n kalataloudessa. Meren ekosysteemien, kalastuksen, vesiviljelyn ja 
ilmastonmuutoksen välisiä suhteita ja vuorovaikutusta koskeva tieto ja ymmärrys on monessa 
suhteessa puutteellista. Tästä syystä tutkimuksen lisääminen on valittujen toimien yhdistelmästä 
riippumatta avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

3.6.2. Mahdolliset toimintavaihtoehdot 

Tarkasteltavien vaihtoehtojen olisi oltava yhdenmukaisia eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman (ECCP) puitteissa laaditun ilmastonmuutokseen mukautumista 
koskevan eurooppalaisen ohjelman tavoitteiden kanssa, joilla pyritään parantamaan Euroopan 
sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin eri aloilla. Lisäksi on välttämätöntä 
huomioida kestävyysnäkökohdat ja vähentää siis kasvihuonekaasupäästöjä. Strategiat olisi 
pantava täytäntöön YKP:n välityksellä ja mahdollisten toimintavaihtoehtojen olisi noudatettava 
tietoon perustuvaa, ennakoivaa lähestymistapaa. 

3.6.2.1. Kalakantojen palautumiskyvyn tehostamiseen pyrkivät strategiat 

Kalakantojen reaktio ympäristövaikutuksiin riippuu kannan koosta. Terve kanta sopeutuu 
helpommin populaatioiden liikkumiseen ja ekosysteemin rakenteen muutoksiin, jonka lisäksi se 
reagoi paremmin ilmastovaikutuksiin. Liikakalastuksen vuoksi voimakkaasti pienentyneet 
kannat ovat alttiimpia ilmastomuutoksille kuin kestävästi hyödynnetyt kannat. Koska kalastus 
on koon mukaan valikoivaa ja aiheuttaa muutoksia populaatioiden koossa ja ikärakenteessa, se 
johtaa tällöin lisääntyneeseen altistumiseen ilmaston vaihteluille. Näin ollen nykyiset 
kalastuskäytännöt heikentävät ylikalastettujen kantojen sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin ja lisäävät ympäristövaikutusten riskejä kalakannoissa. 
 
Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on avainasemassa kalakantojen hoidossa ja siinä olisikin 
huomioitava kalakantoihin mahdollisesti kohdistuvat ilmastovaikutukset. YKP voisi olla 
tarkoituksenmukainen väline sellaisten alan strategioiden täytäntöönpanossa, joilla pyritään 
parantamaan kalakantojen sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. 
 
Kehittämällä kestävään kalastukseen tähtääviä strategioita voitaisiin kompensoida kalakantojen 
vähentynyttä ympäristöllisiin muutoksiin sopeutumiskykyä. Kalastuskuolleisuuden 
vähentäminen sellaisilla alueilla, joita hyödynnetään nykyään kestävyyden äärirajoilla tai niiden 
yli, on tärkein käytettävissä oleva keino ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. 

3.6.2.2. Kalakantojen hoidon parantamiseen pyrkivät strategiat 

Eräs tärkeä kysymys on, kuinka kaupallista kalastusta olisi hallinnoitava tulevaisuudessa ottaen 
huomioon meriympäristöön kohdistuvat ilmastovaikutukset. Ilmastonmuutos voi luoda 
ongelmia nykyisissä hallintajärjestelmissä. Kiintiöjärjestelmät ja merten suojelualueet ovat 
alttiita levinneisyysalueiden muutoksille, ja niinpä vanhoihin tietoihin pohjautuvat suunnitelmat 
kuten pyyntikiintiöiden jako eivät välttämättä vastaa enää muuttuvia levinneisyysalueita ja 
kantojen kokoa. Myös kestävän enimmäistuoton ja kalastuksenhoidon viitearvot voivat muuttua. 
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Kestävä kalatalous tulevaisuudessa riippuu kalastuksen tehokkaasta hallinnoinnista, joka 
puolestaan edellyttää, että ymmärretään ilmastonmuutoksen vaikutukset hyödynnettävien 
kalakantojen tuottavuuteen ja levinneisyyteen. Kalakantojen hoidossa on huomioitava 
kalastuksen, ilmaston ja muiden kuormitustekijöiden toisiinsa sidotut vaikutukset. Lisäksi olisi 
kehitettävä joustavia kalakantojen hoitosuunnitelmia ja ratkaisuja, joita voidaan mukauttaa sen 
mukaan, kuinka kalakannat reagoivat ympäristöolosuhteisiin. 
 
Kalastuksen hallintajärjestelmiä on mukautettava, jotta ne voisivat vastata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin uusiin riskeihin ja epävarmuuteen. Epävarmuus sekä tuottavuudessa ja 
lajikoostumuksessa tapahtuvien epälineaaristen äkillisten muutosten mahdollisuus osoittavat, 
että kalastuksenhoidossa on välttämätöntä omaksua varovainen lähestymistapa. Epälineaariset 
muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa, ja hallintajärjestelmän on voitava reagoida nopeasti. 
 
Tehokas hyödyntäminen edellyttää kalakantojen hoidon mukauttamista ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin kantojen liikkeisiin. Monet tärkeät kaupallisesti hyödynnettävät kalalajit (kuten silli 
ja luultavasti myös eräät muut pienet pelagiset kalalajit) reagoivat herkästi hydrografisten 
olosuhteiden muutoksiin, josta syystä tulevan kalakantojen hoidon olisi oltava tietenkin jatkuvaa 
mutta myös joustavaa, ja sitä olisi voitava mukauttaa sen mukaan, kuinka kalakannat reagoivat 
tuleviin ympäristöolosuhteisiin. Hallintajärjestelmien olisi myös mukauduttava vaeltavien 
kalojen vaellusreittien muutoksiin ympäristöolosuhteiden muuttumisen seurauksena. 
 
Mahdollisista ilmastonmuutoksista selviytymiseksi kantojen hoidossa olisi pyrittävä 
kalapopulaatioiden palautumiskyvyn ylläpitämiseen ja tarvittaessa ikärakenteen ja 
maantieteellisen jakauman sekä kantojen biomassan säilyttämiseen. 
 
Joustava ja mukautettava kalakantojen hallintajärjestelmä on tarpeen negatiivisten taloudellisten 
vaikutusten välttämiseksi. Kalastuksenhoidon järjestelmissä on parannettava muun muassa 
seuraavia tekijöitä ilmastonmuutokseen vastaamiseksi: 

• joustavuus, 
• mukauttaminen meren ekosysteemistä saatavaan uuteen tietoon, 
• refleksiivisyys (toimien seurausten jatkuva arviointi suhteessa tavoitteisiin), ja 
• tietojen käytön ja hallintotavan avoimuus. 

 
Jotta kalastuksenhoitoa voitaisiin mukauttaa hyvissä ajoin, tarvitaan tutkimusta, joka auttaa 
ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia EU:n kalastukseen ja laatimaan ennusteita. 
 
Ekosysteemin kokonaisuudessaan käsittävä toimintamalli, jonka puitteissa arvioidaan ja 
hallinnoidaan muitakin kuin vain muutamia kaupallisesti merkittäviä lajeja, tarjoaa paremman 
perustan ilmaston aiheuttamien muutosten huomioimiseksi. Ympäristötekijöiden sisällyttäminen 
populaatiomalleihin voi muuttaa ennusteita kalakantojen käyttäytymisestä. Simulaatiot voivat 
antaa suuntaa kantojen hallinnassa ja näyttää ympäristövaikutusten huomioimisen olevan yhä 
tärkeämpää kalakantojen hoidossa. 
 
Etusijalle olisi asetettava myös sellaisten strategioiden ja suunnitelmien kehittäminen, joiden 
avulla voitaisiin minimoida negatiiviset vaikutukset meriviljelyyn. 

3.6.2.3. Alan tutkimuksen ja tiedonvaihdon kannustaminen 

Kaikkiin mahdollisiin toimintavaihtoehtoihin liittyy suuria tarpeita tutkimuksen alalla. 
Asianmukainen tieto ja ymmärrys meriekosysteemin, kalastuksen, vesiviljelyn ja 
ilmastonmuutoksen välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta on välttämätöntä. Vankka 
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tietopohja on ennakkoehto sellaisten tehokkaiden strategioiden kehittämiselle, joiden avulla 
voidaan edistää kestävää kalastusta, kalakantojen hoitoa ja meriviljelyä ilmastonmuutosuhkaan 
vastaamiseksi. Euroopan unioni voisi kannustaa ja tukea alan tutkimusta ja parantaa siten 
tietopohjaa, johon perustuvat sen päätökset toimista ja kehitettävistä strategioista, sekä osallistua 
näin kartutetun tiedon levittämiseen. 
 
Veden ominaisuuksiin ja tärkeimpiin kalalajeihin kohdistuvien vaikutusten tutkimustarpeet 
 
Termohaliinikierron käyttäytymistä ilmaston muuttuessa on tutkittava edelleen. 
Käytettävissä olevissa ilmastoskenaarioihin pohjautuvissa globaaleissa virtausmalleissa 
meriympäristöä ja valtameri-ilmastossa tapahtuvia muutoksia on käsitelty yksinkertaistetusti. 
On tarpeen kehittää edelleen metodeja globaalien mallien suhteuttamiseksi paikallistason 
malleihin. 
 
Tutkimus on tarpeen ilmastovaikutusten arvioimiseksi erillään muista tekijöistä. Monissa 
tapauksissa on todettu levinneisyysalueiden siirtymistä, mutta tarkasteltuja kalalajeja 
hyödynnetään usein laajamittaisesti, joten suoran syy-yhteyden toteaminen lämpötilan ja 
levinneisyyden välillä on vaikeaa. Luotettavien ennusteiden laatiminen kalakantojen 
todennäköisestä kehityksestä ilmastonmuutoksen seurauksena on mahdollista vain eräiden 
paljon tutkittujen lajien osalta (esim. Atlantin turska). 
 
Tutkimusta kantojen ja yhteisön tasolla on kehitettävä. Lämpötilan tai suolapitoisuuden 
vaihtelun aiheuttaman vuorovaikutuksen (ravintona käytetyt organismit, saalistajat, kilpailevat 
lajit, lisääntyminen) aikaansaamaa populaatioiden siirtymistä on todettu useaan otteeseen, ja se 
voikin selittää eräät ekosysteemin vuorovaikutuksessa tapahtuneet sisäiset muutokset. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset yksilöihin eivät näy välittömästi kalakantojen levinneisyyden 
tai runsauden muutoksina. 
 
Puolisuljettujen merialueiden tutkimusta on lisättävä, sillä ilmastosta aiheutuvat muutokset 
ovat niillä suurimmat ja ne ovat siksi erittäin haavoittuvaisia. 
 
Kaupallisten kalalajien biologiseen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten tutkimustarpeet 
 
Monien tekijöiden vuorovaikutuksesta johtuen nykyisen tiedon perusteella ei ole mahdollista 
laatia määrällisiä ennusteita ilmaston aiheuttamista muutoksista merten tuottavuudessa 
maailmanlaajuisesti. 
 
Merta koskevan tiedon saatavuus ja kerääminen aika-analyysiä varten olisi asetettava 
etusijalle. Pitkän aikavälin tiedonkeruu ja aikajaksojen analysointi ovat tarpeen 
ilmastonmuutoksen meriympäristössä aikaansaamien vaikutusten tutkimiseksi. Kehityksen 
seuraamisen lisäksi tällaisten pitkäaikaistutkimusten puitteissa olisi tutkittava prosesseja, jotta 
voitaisiin ymmärtää paremmin niitä taustatekijöitä, jotka määräävät järjestelmässä 
avainasemassa olevan lajin reaktioista. 
 
On tutkittava muiden merkittävien eliöiden todennäköisiä reaktioita ilmastonmuutokseen. 
Kalojen biologisen ympäristön muut eliölajit ovat tärkeässä asemassa ravintoverkossa, ja niinpä 
niiden reaktiot ilmastovaikutuksiin ovat ratkaisevan tärkeitä kaupallisten kalakantojen tuotolle. 
 
Tulokaslajien leviämisen vaikutuksia on tutkittava yhteisöjen ja ekosysteemien 
vuorovaikutuksen kannalta. Vieraat tulokaslajit yleistyvät Euroopan rannikkovesissä, mutta 
niiden leviämisen dynamiikkaa ei ole tutkittu tai ymmärretty riittävästi. 
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On tarpeen tutkia valtamerten happamoitumisen vaikutuksia merien eliöstöön ja eliöiden 
fysiologiaan. Tutkimuksen tarve on erityisen suuri mitä tulee biologiseen tuottavuuteen ja 
haavoittumiselle alttiisiin kalanpoikasiin. Prosessitutkimuksen, kokeellisen työn ja 
kenttätutkimuksen tulokset olisi integroitava biogeokemiallisiin sekä virtaus- ja 
ilmastomalleihin merten happamoitumisen tulevien vaikutusten arvioimista varten. 
 
Kalatalouteen kohdistuvien vaikutusten tutkimustarpeet 
 
On laadittava ja toteutettava ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia. Kalalajien tilanteen 
kehityksestä meriympäristössä sekä geneettisen monimuotoisuuden ja sopeutumismallien 
muutoksista on vain vähän tietoa.  
 
On tarpeen seurata ja arvioida alueelliseen rajaamiseen soveltuvia alueita (suojellut 
merialueet). 
 
On määriteltävä ja arvioitava laajamittaisesti hyödynnettyjen lajien palautumisstrategiat. 
  
On tutkittava kestävää hyödyntämistä ja kalakantojen hoitoa, jonka avulla maksimoidaan 
kalakantojen ympäristömuutoksiin sopeutuminen. 
 
Yksityiskohtainen tieto on tarpeen tärkeiden meren eliölajien ekologiasta, elinkierrosta, 
vaellusreiteistä, biologisesta taustasta ja niiden vuorovaikutuksesta elollisen ja elottoman 
ympäristön kanssa. Ekosysteemiin perustuva toimintamalli kalastuksenhoidossa edellyttää, että 
ymmärretään kalakantojen rakenteita ja toimintaa. Pitkälle kehitettyjen ekosysteemimallien 
hiominen ja monialainen tutkimus on tarpeen niiden metodien parantamiseksi, joiden avulla 
voidaan tunnistaa ja ennakoida ekosysteemin reaktioita ilmastonmuutokseen, sekä resurssien 
tehokkaan hallinnan ja kestävän käytön varmistamiseksi. 
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4. KULTTUURI- JA KOULUTUSPOLITIIKAN ROOLI 
 
4.1. Johdanto 

Maailmanpankin riippumattoman arviointiryhmän mukaan maailmanlaajuisesti todettujen 
luonnonkatastrofien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä. Määrä on noussut alle 
sadasta vuonna 1975 yli neljäänsataan vuonna 2005 (Maailmanpankin riippumaton 
arviointiryhmä, 2007). Arviointiryhmä toteaa varovaisesti, että vielä ei ymmärretä riittävän 
hyvin, missä määrin ilmastonmuutos, jolla on osuutensa luonnonkatastrofien lisääntymisessä, on 
kiihdyttänyt katastrofien vaikutuksia. On kuitenkin selvästi nähtävissä, että yleinen suuntaus on 
kohti luonnonkatastrofien lisääntymistä. 
 
Mitä merkitystä tällä on EU:lle ja etenkin sen kulttuuri- ja koulutusalan politiikalle? 

4.1.1. Kulttuuri 

Luonnonkatastrofien ja erityisesti tulvien ja myrskyjen esiintymistiheyden ja voimakkuuden 
lisääntyminen on suuri uhka Euroopan kiinteälle ja irtaimelle kulttuuriperinnölle. Vaikka 
kulttuuriperinnön suojelu toteutetaan pääasiallisesti kansallisella tai jopa alueellisella tasolla, 
EY:n perustamissopimuksen 151 artiklassa täsmennetään, että yhteisö tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on "Euroopan kannalta merkittävän 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen". 
 
EU on jo tehnyt useita aloitteita kehittääkseen yhteisen vastauksen luonnonkatastrofeihin. Näitä 
toimia on mukautettava, jotta niiden avulla voitaisiin edistää myös kulttuuriperinnön suojelun 
tavoitetta (ks. jäljempänä), mikä ei normaalisti ole niiden ensisijainen tarkoitus. 

4.1.2. Koulutus 

Erityisesti oppivelvollisuuskoulutuksen osalta hallitusten on päätettävä, kuinka integroida 
ilmastonmuutoskysymys opinto-ohjelmaan. Prosessi on kaksitahoinen: pohjimmiltaan 
pedagoginen näkökulma tarkoittaa ilmastonmuutoksen selittämistä oppilaille, ja toisaalta 
pyritään myös kannustamaan käyttäytymismallien muuttamista hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. Unesco kutsuu tätä kaksitahoista lähestymistapaa "kestävää kehitystä 
edistäväksi koulutukseksi". Vuonna 2007 se julkaisi kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
hyvien käytäntöjen oppaan18. 
 
On huomautettava, että koulujen opinto-ohjelmat on poissuljettu nimenomaisesti unionin 
toimialasta, joten yhteisöllä voi olla tällä alalla vain epävirallinen rooli. EY:n 
perustamissopimuksen 149 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että yhteisön on kunnioitettava 
täysin "jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä 
niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta". 
 
4.2. Yhteisön politiikka luonnonperinnön suojelemiseksi 

Tulvat ovat kaikkein yleisimpiä luonnonkatastrofeja ja niiden haittavaikutukset etenkin 
kaupungeissa lisääntyvät. Tulvat voivat tuhota historiallisia rakennuksia tai aiheuttaa suurta 

                                                 
18  UNESCO, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf 
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vahinkoa historiallisesti arvokkaalle irtaimelle omaisuudelle. Toiseksi eniten vahinkoja 
aikaansaavat voimakkaat tuulet ja myrskyt.  
 
Tuore esimerkki tällaisesta ilmiöstä ovat vuoden 2002 Keski-Euroopan tulvat, jotka 
vahingoittivat maailmaperintöön kuuluvaa keskiaikaista siltaa Písekissä (Tšekin tasavalta) sekä 
Dresdenissä sijaitsevaa Zwinger-palatsia. Ranskassa joulukuussa 1999 raivonnut myrsky kaatoi 
yli 10 000 yli satavuotiasta puuta Versailles’n palatsin puutarhassa19. 
 
EU rahoittaa joitakin ilmastoa ja kulttuuriperintöä koskevia tutkimushankkeita. Esimerkiksi 
Nooan arkki -hankkeen puitteissa pyritään tutkimaan, ennustamaan ja kuvailemaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopan rakennettuun kulttuuriperintöön seuraavien 100 
vuoden aikana20. Hankkeessa otetaan huomioon lyhyen aikavälin katastrofien lisäksi myös 
ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutukset rakennuksiin, jotka voivat olla myös myönteisiä 
(luonnollisen rappeutumisen lykkääminen). 

4.2.1. Nykyiset yhteisön välineet 

Vuonna 2001 perustettu yhteisön pelastuspalvelumekanismi (CCPM) tukee ja helpottaa 
hätäapupalvelujen liikkeellepanoa äkillisten katastrofien koettelemien maiden välittömiin 
tarpeisiin vastaamiseksi. Mekanismin tarkoituksena on ihmishenkien ja omaisuuden, muun 
muassa kulttuuriperinnön, suojeleminen vakavissa hätätilanteissa. Siihen kuuluu Brysselissä 
sijaitseva seuranta- ja tiedotuskeskus (MIC). 
 
Tuoreen tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2007/60/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on määrä suorittaa tulvariskien alustava arviointi joulukuuhun 2011 mennessä21. 
Säädöksen yleisenä tarkoituksena on vähentää tulvien vahingollisia seurauksia "ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle". 
 
Ns. INSPIRE-direktiivissä 2007/2/EY jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan kartta- ja 
paikkatietopalveluidensa yhteentoimivuus monissa eri käyttötarkoituksissa. Tämä helpottanee 
uhanalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista. 
 
Mainituista välineistä huolimatta kuitenkin parlamentin kulttuurivaliokuntaa varten vuonna 
2007 laaditussa selvityksessä todetaan, että kulttuuriperinnön suojaamista luonnonkatastrofeilta 
ei ole varmistettu asianmukaisesti EU:n lainsäädännössä sen paremmin kuin kansallisissa 
laeissa, säännöstöissä tai muissa vastaavissa asiakirjoissakaan muutamia maita lukuun ottamatta. 
Tämä johtuu siitä, että useimmat hätäaputoimet tähtäävät ymmärrettävästi ihmishenkien 
pelastamiseen eikä kulttuuriperinnön suojeluun. Vakavissa hätätilanteissa toimintaa 
koordinoivat useimmiten poliisi ja palokunta, joiden kokemus kulttuuriperinnön suojelusta on 
vähäistä. 
 
Vuoden 2007 selvityksen mukaan Keski-Euroopan tulvien aikaan vuonna 2002 
kulttuuriperinnön menetys oli inhimillisten erehdysten vuoksi mittavampaa kuin mitä se muuten 
olisi ollut. 
 
Selvityksessä todettiin myös, että toisin kuin eräillä muilla aloilla, joilla on käynnissä useita 
tutkimuksia, ilmastonmuutoksen seurauksista kulttuuriperinnön suojelulle ei ole riittävää tietoa. 

                                                 
19  Euroopan parlamenttia varten laadittu selvitys "Protecting the Cultural Heritage from Natural Disasters", 2007. 

Ks. http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882 
20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php 
21  Asiaan liittyvät asiakirjat: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 
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4.2.2. Ideoita tulevaisuutta varten 

Euroopan parlamentille vuonna 2007 tehdyn selvityksen laatijat suosittelevat vahvistamaan 
seuranta- ja tiedotuskeskuksen kapasiteettia, sillä se olisi kustannustehokas keino 
ennakkovaroitusten antamiseksi, katastrofien ennakoimiseksi ja kulttuuriperinnön 
suojelemiseksi yleiseurooppalaisella tasolla. Erityisesti korostetaan, että hyvin koulutettu 
henkilöstö on tarpeen kulttuuriperinnön pelastustoimissa, ja yleiseurooppalainen yhteistyö 
vaikuttaakin erityisen lupaavalta tällä alalla. Yleensä vain suurilla museoilla tai historiallisilla 
kohteilla on käytössään kulttuurikohteiden suojelun asiantuntijoita hätätilanteita varten.  
 
Selvityksen laatijat kannattavat myös sääntöjen laatimista EU:n tasolla, jotta kaikki erityisen 
arvokkaita rakennuksia tai kokoelmia (museot, arkistot, monumentit) hallinnoivat julkiset 
instituutit velvoitettaisiin selvittämään riskivalmiutensa tilinpäätöksessään. 
 
Lisäksi on selvää, että monia vahinkoja voidaan ehkäistä parantamalla aluesuunnittelua ja 
rakennusten ylläpitoa. Rakennerahastot voisivat olla hyödyksi ennaltaehkäisevien toimien 
rahoittamisessa. 
 
4.3. EU ja ilmastonmuutoskoulutus 

Edellä kerrotuista syistä johtuen Euroopan unionilla ei voi olla virallista roolia kansallisia 
opinto-ohjelmia koskevassa päätöksenteossa. Se antaa kuitenkin luonnollisesti tietoa 
ympäristöpolitiikastaan ja toteuttaa erityisesti opettajille ja oppilaille suunnattuja 
opetusmateriaaleja22. 
 
Tärkeimmistä EU:n koulutusohjelmista rahoitetaan erilaisia ympäristöön liittyviä hankkeita 
(esimerkiksi koulujen välinen oppilas- ja opettajavaihto). Ympäristövalistus on esimerkiksi yksi 
koulujen Comenius-kehittämishankkeen tärkeimmistä osa-alueista. Pikainen katsaus projektin 
tietokantaan tuo esiin niin monia ja erilaisia hankkeita, ettei niitä ole mahdollista kuvailla tässä 
yhteydessä23. 
 
Ilmastonmuutoskysymysten poliittinen merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niinpä ei ole 
yllättävää, että jotkut jäsenvaltiot uudistavat opinto-ohjelmiaan kestävää kehitystä edistävän 
koulutuksen sisällyttämiseksi niihin. Tuore esimerkki on Ranska, jossa viisi ministeriä antoi 
yliopiston professorin johtaman ministeriöiden välisen komitean tehtäväksi laatia kestävää 
kehitystä koskevan selvityksen (Brégeon et al. 2008)24. Selvitys puoltaa kestävää kehitystä 
edistävän koulutuksen asemaa monitieteellisenä ja -alaisena aineena sen sijaan, että se 
katsottaisiin omaksi erilliseksi oppiaineekseen. Selvityksessä suositellaan lisäksi, että kestävää 
kehitystä edistävän koulutuksen puitteissa luodaan kontakteja koulun ulkopuolisiin toimijoihin 
kuten yrityksiin tai ympäristöjärjestöihin, ja kannustetaan toimintaan puhtaasti akateemisen 
lähestymistavan sijasta. 
 

 

 
 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm 
23  Tietokanta: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf 
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5. LIIKENNE JA ILMASTONMUUTOS 
 
Liikkuvuus on yksi Euroopan unionin keskeisistä periaatteista. Eurooppalaisen 
liikennepolitiikan tavoitteena on selvästi ollut ihmisten ja tavaroiden kohtuuhintaisen ja 
tehokkaan liikkumisen turvaaminen EU:n kilpailukykyisten sisämarkkinoiden keskeisenä osana 
ja ihmisten vapaan liikkuvuuden perustana perustamissopimusten mukaisesti. Euroopan 
sisämarkkinoiden onnistunut toteutuminen, sisärajojen poistaminen ja liikennemarkkinoiden 
avautumisesta ja vapautumisesta sekä tuotantojärjestelmien ja varastoinnin muutoksista 
seurannut kuljetushintojen laskeminen ovat johtaneet liikenteen jatkuvaan kasvuun. 
 
Tämän kasvun seurauksena EU:n liikenneala on nyt ennenkuulumattoman haasteen edessä, joka 
johtuu ennen kaikkea jatkuvasta kysynnän kasvusta ja sen huomattavasta vaikutuksesta 
ilmastonmuutokseen. "Ilmastonmuutos ja liikenne — tehtävää on paljon mutta tekoja liian 
vähän" – tämä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uusimmassa raportissaan (EEA, 2008) 
tekemä johtopäätös on erittäin hyvä yhteenveto liikennealan ongelmista. Jos EU:n liikenne 
kehittyy edelleen tähän suuntaan, EU:n 20/20/20-visio vaarantuu. Nykyisen poliittisen ja 
tieteellisen keskustelun valossa Euroopan liikenteestä on epäilemättä pikaisesti tehtävä 
kestävämpää ja energiatehokkaampaa. 
 
5.1. Liikenneala ja sen kasvihuonepäästöt  

5.1.1. Nykytilanne 

Seuraavat enimmäkseen edellä mainitusta EEA:n raportista saadut tiedot ja luvut kuvaavat 
ongelmaa:  
 
Liikenteen osuus energian loppukulutuksesta on 27 jäsenvaltion EU:ssa (EU-27) noin yksi 
kolmasosa. Se vastaa 20:tä prosenttia25 EU-27:n kasvihuonekaasupäästöistä. Kun otetaan 
huomioon EU-27:n arvioidut osuudet meriliikenteestä26 ja kansainvälisestä lentoliikenteestä27, 
jotka eivät kuulu Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan, tämä luku voisi olla jopa lähes yksi 
neljäsosa koko EU-27:n kasvihuonekaasupäästöistä.  
 
Vieläkin huolestuttavampaa kuin kasvihuonekaasupäästöjen nykyinen osuus on vuodesta 1990 
lähtien tapahtunut kehitys. EU-27:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt pienenivät 
7,9 prosenttia28 vuosina 1990–2005, mutta liikennealan tilanne on toinen. Samalla ajanjaksolla 
Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat liikenteen kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät 
27 prosenttia29. Yhdessä meriliikenteen (+49 %) ja kansainvälisen lentoliikenteen (+90 %) 
päästöjen huomattavien lisäysten kanssa EU:n liikenteen päästöjen arvioitu kokonaiskasvu oli 
33 prosenttia vuosina 1990–2005. Liikennealan kehitys tekee tyhjäksi kaikkien muiden alojen 
ponnistelut. Ilman tätä EU-27:n liikennealan käänteistä suuntausta kasvihuonekaasupäästöt 
olisivat vähentyneet vuosina 1990–2005 jopa 14 prosenttia 7,9 prosentin sijasta. 
 

                                                 
25  990 Mt CO2-ekvivalenttia. 
26  Arviot vaihtelevat EEA:n vuoden 2008 raportin mukaisesta 162 Mt:sta CO2-ekvivalenttia vuonna 2005 

Euroopan parlamentin vuonna 2007 laatiman merikuljetuksien ulkoisia kustannuksia koskevan raportin (EP, 
2007c) mukaiseen 225 Mt:iin vuonna 2006. 

27  126 Mt CO2-ekvivalenttia. 
28  5 621 Mt:sta 5 177 Mt:iin CO2-ekvivalenttia. 
29  785 Mt:sta 990 Mt:iin CO2-ekvivalenttia.  
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Pääongelmana pidetään liikenteen suurta kasvua. Vaikka ajoneuvotekniikka on entistä 
energiatehokkaampaa, se ei riitä läheskään tasoittamaan liikenteen yleisen kasvun vaikutusta. 
Kun tarkastellaan eri liikennemuotoja, kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen johtui 
erityisesti maantiekuljetusten kysynnän kasvusta. Maantieliikenteen osuus EU:n liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöistä on noin 72 prosenttia (kansainvälinen lentoliikenne ja meriliikenne 
mukaan lukien). 
 
Liikenne on lähes kokonaan riippuvaista fossiilisista polttoaineista30. Öljyn hinnan noustessa 
jatkuvasti EU:n talouden tulevaisuuden kannalta on entistä tärkeämpää päästä eroon lähes 
täydellisestä riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. 
 
Lentoliikenteen suorien kasvihuonekaasupäästöjen osuus EU:n kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöistä on tällä hetkellä noin kolme prosenttia. Ne ovat kasvaneet 87 prosenttia 
vuodesta 1990, paljon nopeammin kuin minkään muun liikennemuodon. Lentoliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan olevan vuoteen 2020 mennessä nykytasoon nähden yli 
kaksinkertaiset, eikä tässä laskelmassa ole otettu mukaan välillisiä lämmittäviä vaikutuksia, 
kuten NOx-päästöjen ja tiivistymisjuovien vaikutuksia tai cirrus-vaikutuksia31. Lentäminen 
muuttuu asiakkaille entistäkin halvemmaksi, mutta siitä ympäristölle aiheutuvia kustannuksia ei 
oteta riittävästi huomioon. Komissio arvioi, että jos kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystoimenpiteitä ei hyväksytä, EU:n lentokentiltä lähtevien lentojen 
kasvihuonekaasupäästöjen lisäys kumoaa vuoteen 2012 mennessä yli neljäsosan päästöjen 
kahdeksan prosentin vähennyksestä, joka EU:n 15 jäsenvaltion on saavutettava täyttääkseen 
Kioton pöytäkirjan tavoitteet. 
 
Meriliikenteen energiatehokkuus on paljon suurempi kuin muiden liikennemuotojen. Siksi 
erityisesti lyhyen matkan meriliikennettä voidaan pitää aidosti ympäristöystävällisenä 
liikennevaihtoehtona32. Meriliikenteen kasvuennusteesta näyttää kuitenkin tulevan entistä 
suurempi ongelma. Viimeaikaisten laskelmien mukaan maailman laivaliikenteen nykyisten 
päästöjen osuus kaikista polttoainepäästöistä on 3,9 prosenttia33 ja kaikista liikennealan 
päästöistä 13 prosenttia. Ilmastonmuutoksesta EU:n laivastolle aiheutuvien ulkoisten 
kustannusten arvioitiin vuonna 2006 olevan noin 17 miljardia euroa (EP 2007c, 12). 
Globalisaation vaikutusten seurauksena meriliikenteen odotetaan kasvavan 35–45 prosenttia 
vuosina 2001–2020. Meriliikenteessä on tällä hetkellä suuntauksena siirtyminen suuriin 
nopeuksiin, minkä ennustetaan alentavan tämän liikennemuodon nykyistä energiatehokkuutta. 

5.1.2. Liikenteen nykyinen poliittinen kehys 

Euroopan unionin tavoitteena on ollut useita vuosia liikennealan muuttaminen nykyistä 
kestävämmäksi. EU:n liikennealan kestävyysstrategian tärkeimmät asiakirjat ovat vuoden 2001 
liikennepolitiikan valkoinen kirja ja sen vuonna 2006 tehty väliarviointi34. Kummassakin 
asiakirjassa on luettelo ehdotetuista toimenpiteistä, joiden avulla voitaisiin katkaista talouden ja 
liikenteen kasvun välinen yhteys, edistää liikennemuotosiirtymää ja torjua eri liikennemuotojen 

                                                 
30  Nykyiset bensiini ja diesel kattavat 98 % ja biopolttoaineet alle 1 % maantieliikenteen polttoaineen 

kokonaiskulutuksesta. Loput 1 % katetaan pääosin kaasulla. 
31  Lentoliikenteestä ilmastonmuutokseen kohdistuvan kokonaisvaikutuksen on arvioitu olevan noin kaksi kertaa 

suurempi kuin sen pelkkien CO2-päästöjen vaikutus, katso OECD 2007, 90 ja IPCC, WG III, 2007, 331. 
32  Edellyttäen, että meriliikenteen muut ulkoiset kustannukset otetaan käytännössä huomioon. Katso EP 2007c.  
33  1 117 Mt CO2-ekvivalenttia. 
34  KOM(2001) 370, KOM(2006) 314. 
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epätasainen kasvu.35 Tähän mennessä on hyväksytty monenlaisia tärkeitä lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä, kuten seuraavia: 
 

 Rautateiden elvyttäminen ensimmäisen ja toisen rautatiepaketin avulla on jo voimassa 
ja kolmas paketti on jo hyväksytty.  

 Uudet suuntaviivat Euroopan laajuisille liikenneverkoille, joista etusijalla ovat rautatie-, 
sisävesistö- ja meriliikenne.  

 Liikennemuotojen muutosohjelmat, kuten entinen "Marco Polo" tai nykyinen "Marco 
Polo II". 

 Uuden "eurovinjettidirektiivin" hyväksyminen. 
 
Yhdennetty energia- ja ilmastonmuutosstrategia (20/20/20), josta sovittiin EU:n neuvoston 
kokouksessa maaliskuussa, koskee enimmäkseen nykyisen EU:n päästökauppajärjestelmän 
(ETS) ulkopuolelle jäävää liikennettä. Toistaiseksi liikenteelle ei ole asetettu sitovaa 
alakohtaista tavoitetta EU:n tasolla. Liikenteelle on asetettu jäsenvaltiotason sitovia tavoitteita. 
Tässä neuvoston strategiassa on kuitenkin asetettu pakollinen tavoite biopolttoaineiden osuuden 
lisäämiseksi 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 

5.1.3. Tulevaisuuden näkymät 

Vaikka EU onkin toteuttanut erilaisia toimenpiteitä liikennepolitiikan valkoisen kirjan 
julkaisemisen jälkeen, on edelleen epävarmaa, voidaanko liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvusuuntausta pysäyttää saati kääntää. Se riippuu jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista 
sekä talouskasvusta, johon liikenteen kasvu liittyy hyvin läheisesti. Vuoden 2010 lukujen 
arvioidaan olevan jotakuinkin samat kuin vuoden 2005 (liikennealan CO2-päästöt +26 % 
vuoteen 1990 verrattuna). EEA:n ennusteissa vuodelle 2020 (EEA 2008) liikenteenpäästöjen 
arvioidaan olevan 1 091 Mt:a CO2-ekvivalenttia36. 
 
Jos poliittisilla lisätoimenpiteillä, joista parhaillaan keskustellaan tai joita suunnitellaan, on 
toivottu vaikutus, kasvihuonekaasupäästöt voisivat vähentyä 26 prosentista 19 prosenttiin alle 
vuoden 1990 tason. Edelleen on kuitenkin pitkä matka EU:n neuvoston maaliskuussa 2007 
asettamiin tavoitteisiin tai Balin etenemissuunnitelman vieläkin kunnianhimoisempaan 
päämäärään. Sen mukaan, mikä tavoite valitaan, liikennealalla tarvitaan 50–165 Mt:n CO2-
ekvivalentin lisävähennykset (EEA 2008, 10).  
 
EEA:n mukaan edellä mainittuja kunnianhimoisia CO2-vähennyksiä ei ole mahdollista saavuttaa 
liikennettä rajoittamatta. Huomattavia teknisiä parannuksia tarvitaan, mutta ne eivät riitä. 
Pidemmälle ulottuvat poliittiset toimenpiteet ovat välttämättömiä. 
 
Suuremmat tuotot ja/tai kuljetusten hintojen lasku aiheuttavat yleensä siirtymisen nopeampiin, 
energiavaltaisempiin liikennemuotoihin ja nopeuksien kasvaessa matkojen pidentymisen. Hyvä 
esimerkki on matkustustapojen muuttuminen, mikä johtuu halpalentoyhtiöiden syntymisestä.37 

                                                 
35  Valkoisen kirjan päätavoite on vakauttaa ympäristöystävällisten liikennemuotojen osuudet liikenteen 

kokonaismäärästä vuoden 1998 tasolle. Tämä päämäärään tulisi pyrkiä toimenpiteillä, joilla elvytetään 
rautatieliikennettä ja edistetään meri- ja sisävesiliikennettä sekä liitetään yhteen kaikki liikennemuodot. Vuoden 
2006 väliarviossaan komissio ilmoitti lisätoimenpiteistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

36  Verrattuna 990 Mt:iin vuonna 2005 ja olettaen liikennemäärien keskimääräisen kasvun olevan 15 prosenttia 
verrattuna määriin 1990–2 005 (ilman kansainvälistä lentoliikennettä ja meriliikennettä). 

37  EU:ssa kannustettiin liikkuvuutta pienentämällä lentomatkustuksen kustannuksia. Pienituloisilla kansalaisilla, 
joilla oli aiemmin varaa matkustaa vain maantieliikennemuodoilla (autolla, junalla tai linja-autolla) tai jotka 
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Tämä suuntaus on havaittavissa maailmanlaajuisesti (siirtyminen kävelystä ja pyöräilystä ensin 
julkisiin liikennevälineisiin, sitten yksityisautoihin ja lopuksi lentokoneisiin). Kun otetaan 
huomioon, että monissa maissa ei vieläkään ole juuri lainkaan autoja ja toisissa maissa autojen 
määrä kasvaa erittäin nopeasti (esimerkiksi Kiinassa 50 miljoonasta ajoneuvosta 580 miljoonaan 
vuodesta 1950 lähtien), edellä mainittu suuntaus vaikuttaa todennäköisesti huomattavasti 
ennustettuun liikenteen energiankulutuksen maailmanlaajuiseen kasvuun.38 
 
5.2. Miten vastata haasteeseen? 

Politiikassa ja tieteessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota liikennealan ilmastonmuutosta 
edistäviin vaikutuksiin ja siitä syntyviin haasteisiin ja pyritään löytämään mahdollisia ratkaisuja 
ja toimintavaihtoehtoja. Parhaillaan keskustellaan mitä moninaisimmista mahdollisista 
poliittisista toimenpiteistä.39 

5.2.1. Tutkimus liikennepolitiikan energia- ja ympäristönäkökohdista 

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta teetti vuonna 2007 tutkimuksen 
liikennepolitiikan energia- ja ympäristönäkökohdista. Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia 
taustatietoa valiokunnan oma-aloitteiseen mietintöön kestävästä eurooppalaisesta 
liikennepolitiikasta, joka koskee erityisesti liikenteen vaikutusta ilmastonmuutokseen40. 
Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on analyysi uusimmista tiedoista, 
tieteellisestä kirjallisuudesta ja poliittisista asiakirjoista, joissa käsitellään liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjä, energiankulutusta ja ilman pilaantumista. Toinen osa on omistettu 
kustannustehokkuuden ja toteutettavuuden suhteen lupaavimpien poliittisten toimenpiteiden 
arviointiin. Tutkimuksessa määritetään toimenpiteitä seuraaville kahdeksalle 
toimenpidealueelle. 

                                                                                                                                                            
eivät mahdollisesti matkustaneet lainkaan, on nyt varaa matkustaa lentämällä hintojen ollessa huomattavasti 
halvempia. Lähes 60 prosenttia halpalentojen matkustajista on uusia matkustajia. Matkustustavat ovat 
muuttumassa (esim. viikonloppuisin tehtävät ostosmatkat lentokoneella): matkojen pituudet matkaa ja 
matkustajaa kohti ovat kasvamassa, katso (EP 2008a, 37 et seq). 

38  Maailmanlaajuinen näkökulma liikenteeseen ja ilmastonmuutokseen sekä ennusteita liikenteen 
energiankulutuksesta on esitetty erittäin hyvin IPCC:n uusimman raportin 2007 liikennettä koskevassa luvussa 
(IPCC, WG III, 2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  JEGTE, 2006 tai OECD 2007.  
40  Mietintö (A6-0014/2008, esittelijä: Gabriele Albertini) hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 11. maaliskuuta 

2008.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0087&language=EN&ring=A6-2008-0014 
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Toimenpidealueet Toimenpiteet Kuvaukset 

CO2-päästöjen ja polttoaineen 
kulutuksen vähentäminen  

Pakolliset CO2-päästötavoitteet henkilöautoille 
(120 g/km) ja pakettiautoille (175 g/km) vuoteen 
2012 mennessä mukaan lukien autonvalmistajien 
päästökauppajärjestelmien kautta saadut oikeudet

Autoalan tehokkuuden lisääminen Ajoneuvojen painon ja vastustekijöiden 
pienentäminen, autojen ilmastointijärjestelmien 
tehokkuusvaatimukset 

Renkaiden merkintäjärjestelmä Renkaiden vierintävastuksen mittauksen 
standardit 2008 

Autojen polttoaineiden 
merkintäjärjestelmä  

Uusi CO2-merkintäjärjestelmä muutettua autojen 
polttoainetehokkuutta koskevaa direktiiviä 
(1999/94/EY) varten 

Tehokkaiden ajoneuvojen tutkimus ja 
kehitys 

Tuki entistä tehokkaampien ajoneuvojen 
kehittämishankkeelle  

Tekniset parannukset 
(ajoneuvot ja 
polttoaineet)  

Paremmat polttoaineet CO2-päästöjä ja ilmansaasteita vähentävien 
toisen sukupolven biopolttoaineiden sekä toisten 
polttoaineiden kehittäminen 
Henkilöautoverojen liittäminen CO2-
päästötasoihin 
Verokannustimet puhtaimpien kevyiden 
hyötyajoneuvojen luokkien suosimiseen 

Tieliikenteen ajoneuvojen 
verotusuudistus 

Maaliikenteen sisällyttäminen CO2-
päästökauppaan  
Eurovinjettidirektiivin (1999/62) ja sen muutetun 
version (direktiivi 2006/38/EY) soveltaminen 
Huomion kiinnittäminen ruuhkaisiin 
liikenneväyliin ja haavoittumiselle alttiisiin 
alueisiin (esim. alppialueeseen) 

Maksujen periminen kaupunkien 
välisillä teillä  

Liikenteen ulkoisten kustannusten 
sisällyttäminen hintoihin  

Tiemaksut kaupunkialueilla Ruuhkamaksut, arvoperusteinen hinnoittelu, 
tietullit ja joukkoliikennekaistat 

Maksut ja verot 

"Liikkumisoikeusjärjestelmä" Kaupunkialueiden autoilijoiden 
liikkumislupajärjestelmät 

Rautateiden yhteentoimivuus  Junien saumattoman liikkumisen parantaminen 
kaikkialla Euroopassa sekä suurten nopeuksien 
että tavanomaisissa rautatieverkostossa 

Harmonoidut sääntelyjärjestelmät  Reilun kilpailun mahdollistaminen 
rautatieliikenteen harjoittajille kaikkialla EU:ssa  

Rautateiden tehokkuus Rautatiematkustuksen teknisten yksiköiden 
tehokkuuden lisääminen 

Rautatiematkustajien palveluiden laatu Rautateiden käyttöön kannustaminen laatua 
parantamalla (liikkuva kalusto, tieto- ja 
viestintätekniikka, lipunmyynti jne.) 

Matkustajien mahdollisuus yhdistää eri 
liikennemuotoja  

Palvelujen yhdentämisen kehittäminen 
liikennemuodon (juna, lento, meri, maantie) ja 
matkan (pitkä/lyhyt etäisyys) mukaan  

Mahdollisuus yhdistää eri 
liikennemuotoja rahtia varten  

Intermodaaliset lastausyksiköt ja rahtikuljetusten 
yhdistelijät. Rahtiliikenteen infrastruktuureihin 
kohdistetut kannustimet rautatierahdin käsittely- 
ja käyttölaitteiden pääomakustannusten 
kattamiseksi 

Pitkät matkat 
(matkustajat ja rahti) 

Rautateiden kapasiteetti Rautateiden kapasiteetin lisääminen käyttämällä 
kehittyneintä tekniikkaa keskeisillä 
liikenneväylillä (suurkaupunkialueilla) ja 
rautateiden pullonkaulapaikoissa  
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Toimenpidealueet Toimenpiteet Kuvaukset 

Paremmat julkiset liikennepalvelut Korkealaatuista julkisen liikenteen palvelua tarjoavia 
järjestelmiä ja kätevää kevytraideliikennettä 
kaupunkiliikenneväylillä 

Sääntely, tehokkaat kannustimet  Poliittisia muutoksia liikennepalvelujen kilpailuun, 
innovaatioihin ja tehokkuuteen kannustamiseksi 

Liitäntäpysäköintimahdollisuudet ja 
julkisen liikenteen käytön helppous 

Sopivien pysäköintitilojen järjestäminen 
kauttakulku- ja yhteiskäyttöautoasemille 

Kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetut 
rakenteet  

Polkupyöräliikenteen ja kävelyolosuhteiden 
parantamiseen tähtäävät strategiat 
Yhteiskäyttöauto- ja kimppakyytipalvelujen 
kehittäminen korvaamaan autojen yksityisomistusta 
ja tukemaan henkilöautojen yhteiskäyttöä 

Liikenteen kysynnän hallinta 

Työ- ja koulumatkojen suunnittelu, joka kannustaa 
käyttämään tehokkaampia liikennemuotoja 
(siirtyminen autosta julkiseen liikenteeseen ja 
ympäristön kannalta parempiin liikennemuotoihin)  

Elinkykyiset 
kaupungit 

Yhdennetty kaavoitus  Maankäyttö, ympäristönäkökohtien huomioiminen 
liikenteessä, kaupunkien suunnittelemattoman 
laajentumisen vähentäminen, vähäpäästöisten 
alueiden tukeminen 

Tosiaikaista ja ennen matkaa 
annettavaa tietoa 

Tosiaikaista tieliikenne- ja julkisen liikenteen 
matkatietoa, matkasuunnittelujärjestelmiä 
yhdistettyjen liikennemuotojen käytön 
optimoimiseksi  

Etätyöskentely/teleneuvottelut Televiestinnän käyttö korvaamaan liike- ja 
työmatkat 

Sähköiset pankkipalvelut/teleostokset Televiestinnän käyttö korvaamaan fyysinen 
matkustus 

Tieto- ja 
viestintätekniikka 

Tutkimus ja kehitys Soveltaminen ja tekniikka Galileo-ohjelma mukaan 
lukien 

Ympäristöä säästävä ajotapa  Strategiat autonkuljettajien ajotapojen, 
energiatehokkuuden ja liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Ympäristöä säästävä 

toiminta Autojen vastamarkkinointi Auto vastamarkkinointikampanja yleisen asenteen 
muuttamiseksi ja ympäristöhyväksynnän (ympäristö-
merkkien) kehittämiseksi 

Logistiikan hallinta (yhdennetty 
jakeluketju) 

Strategiat rahtikuljetusten ja varastoinnin 
tehokkuuden parantamiseksi  

Kaupunkilogistiikka (rahdin 
jakelukeskukset ja säännökset) 

Strategiat rahdin jakelun tehokkuuden 
parantamiseksi kaupunkialueilla Logistiikka 

Kuormituksen lisääminen Strategiat rahtiajoneuvojen hyötykuorman 
optimoimiseksi 

Satamien toimintasäännöt Luotsausta, lastinkäsittelyä ja ahtausta koskevat 
säännöt  

Marco Polo -ohjelma Liikennemuotosiirtymä-, katalyyttiset ja yhteiset 
oppimistoimet  

Alusliikenteen seuranta Seurantajärjestelmä, jolla ehkäistään laittomia 
päästöjä mereen ja autetaan tunnistamaan aluksia ja 
niiden ympäristövaikutuksia 

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila Lentoliikenteen hallinta, mikä edistää kustannusten 
vähentämistä ja kysynnän kasvua  

Lento- ja 
meriliikenne  

Ympäristönäkökohtien mukaan 
eriytetyt maksut terminaaleissa  

Terminaalikorvausten ja -maksujen eriyttäminen sen 
mukaan, miten paljon pääasiassa laivat ja 
lentokoneet ovat synnyttäneet/päästäneet ilmaan 
epäpuhtauksia ja tuottaneet melua 

Lähde: Euroopan parlamentti 2007d. 
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Lisäksi annettiin seuraavat suositukset vastauksena tehokkaiden toimenpiteiden tarpeeseen: 
 

• Keskittyminen kriittisimpiin liikennemuotoihin ja varsinkin maantieliikenteeseen. 
• Keskittyminen liikennejärjestelmän kriittisimpiin osiin, nimittäin 

o ruuhkautuneisiin kaupunki- ja suurkaupunkialueisiin 
o kaupunkien sisäisiin pääliikenneväyliin, joissa voidaan todeta olevan kaupan ja 

liikennevirtojen keskittymiä 
o ympäristön kannalta haavoittuviin alueisiin.  

• Koordinoimattomien lähestymistapojen välttäminen kehittyneellä politiikkojen 
yhdistelmällä, jossa yhdistetään toisiaan tukevia politiikkoja ja johon kuuluvat seuraavat 
kolme pääaluetta: 

o tekniset parannukset (uudet tekniikat ja toiset polttoaineet) 
o taloudelliset keinot (hinnoittelu ja verotus) 
o pehmeät ja ekologiset toimenpiteet. 

• Poliittisen tason suunnitelmat, joiden toteutusajat on suunniteltu hyvin, sekä 
liikennemuotojen maantieliikenteeseen siirtymän pysäyttäminen soveltamalla tehokkaita 
hinnoittelupolitiikkoja, mitä pidettiin lupaavimpana lyhyen aikavälin toimenpiteenä.  

5.2.2. Politiikkojen yhdistelmä: huomio keskeisiin toimenpiteisiin 

Kuten edellä todettiin, tarvitaan pikaisesti pidemmälle kehitettyjen politiikkojen yhdistelmä, 
jossa yhdistetään toisiaan tukevia politiikkoja. Seuraavassa osiossa käsitellään edellä mainittuun 
politiikkojen yhdistelmään kuuluvien lupaavien toimenpiteiden laajasta valikoimasta poimittua 
tärkeimpien osien suppeaa, viitteellistä luetteloa.  

5.2.2.1. Maantierahtiliikenne, kohtuulliset hinnat ja liikennemuotojen siirtymä 

Poliittisten toimenpiteiden tärkeimpänä kohteena pidetään yleisesti maantieliikennealaa 
(henkilö- ja rahtiliikennettä), kun otetaan huomioon nykyiset kasvihuonekaasupäästöt sekä 
maantieliikenteen osuus liikenteen kysynnästä ja ennustettu kasvu verrattuna muihin 
liikennemuotoihin. Ensimmäisessä vaiheessa olisi tärkeää keskittyä maantierahtialaan. 
 
Toukokuussa 2006 hyväksyttiin uusi maantierahtiliikennettä koskeva "eurovinjettidirektiivi"41. 
Uudessa direktiivissä yhdenmukaistetaan kaikkien jäsenvaltioiden maksut ja yhtenäistetään 
infrastuktuurikustannusten laskenta ja kiinnitetään myös paljon enemmän huomiota "käyttäjä 
maksaa" -periaatteeseen. Direktiivissä säädetään maksujen suuremmasta porrastuksesta ottaen 
huomioon ympäristönäkökohdat ja ruuhkat ja tarjotaan jäsenvaltioille väline liikenteen hallintaa 
varten. Tietyillä alueilla voidaan periä lisätullimaksuja, joiden avulla pyritään torjumaan 
ympäristövahinkoja, kuten huonoa ilmanlaatua, tai investoimaan ympäristöystävällisempiin 
liikennemuotoihin, kuten rautateihin. Tämän direktiivin soveltaminen ei kuitenkaan ole kaikilta 
osin pakollista. Vain kourallinen jäsenvaltioita on osittain soveltanut eurovinjettidirektiivissä 
raskaille tavarankuljetusajoneuvoille ehdotettuja etäisyyteen perustuvia maksurakenteita: 
Itävalta, Tšekin tasavalta ja Saksa soveltavat "käyttäjä maksaa"- ja "saastuttaja maksaa" –
periaatteita joiltakin osin. Koska raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen uudet 
hinnoittelujärjestelmät ovat olleet käytössä vasta vähän aikaa, raskaiden 
tavarankuljetusajoneuvojen hinnoittelutapojen vaikutuksia ei voi vielä analysoida 
yksityiskohtaisesti. Näissä maissa ja varsinkin Saksassa on kuitenkin jo havaittu suuntauksia 
kohti tyhjällä kuormalla ajettujen matkojen vähenemistä ja kuormitusasteiden kasvamista sekä 

                                                 
41  Direktiivi 2006/38/EY, annettu 17. toukokuuta 2006. 
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nopeampaa ajoneuvokannan uudistumista, mikä lisää maantieliikenteen energiatehokkuutta 
kilometriä kohti.42 
Tätä lähestymistapaa voitaisiin selvästikin lujittaa soveltamalla olemassa olevaa 
lainsäädäntökehystä kaikissa maissa kaikilta osin ja tekemällä joitakin lisätarkistuksia43 
eurovinjettidirektiiviin. Ehdottomasti tärkein vaihe vaikuttaa olevan ulkoisten kustannusten 
täydellinen integrointi maantieliikennealalla44. Nykyinen direktiivi velvoittaa komission 
esittelemään viimeistään 10. kesäkuuta 2008 kaikkien ulkoisten kustannusten arvioimiseksi 
yleispätevän, avoimen ja ymmärrettävän mallin, johon sisältyvät ympäristöön, meluun, ruuhkiin 
ja terveydenhoitoon liittyvät kustannukset ja jota käytetään vastedes infrastruktuurimaksujen 
laskennan pohjana. Malliin liitetään strategia tämän mallin täytäntöönpanemiseksi asteittain 
kaikissa liikennemuodoissa. 
 
Tämän vuoksi Euroopan komission energian ja liikenteen pääosasto teki niin sanotun 
vaikutustutkimuksen. Tutkimuksen perusteella ja osana sitä laadittiin liikennealan ulkoisten 
kustannusten arviointia koskeva käsikirja "Handbook on estimation of external costs in the 
Transport sector" (CE Delft 2007). Siinä esitetään yleiskatsaus eri tutkimuksissa kaikille 
maantieliikenteen ja myös kaikkien muiden liikennemuotojen eri ulkoisille kustannusluokille 
lasketuista yksikköarvoista. Tämän käsikirjan mukaan maanteiden rahtiliikenteen aiheuttamat 
ulkoiset kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin henkilöliikenteen aiheuttamat. Ne 
vaihtelevat paljon ajoneuvotyypin, reitin ja ajan/tilanteen mukaan ja ovat keskimäärin 
suuremmat kuin maantierahtiliikenteen infrastruktuurin kustannukset. Lisäksi 
maantierahtiliikenteen kokonaiskustannukset ovat suuremmat kuin sen vaikutus valtion tuloihin 
verojen ja maksujen kautta. 
 
Maantieliikenteen osuus ilmastonmuutoksen kustannuksista näkyy seuraavista Saksan 
esimerkkiluvuista: 

 
Maantieliikenne – ilmastonmuutoksen kustannukset45 

(€ ct/ajoneuvo-km) 
Henkilöauto Raskas hyötyajoneuvo  
Yksikkökustannukset (vaihteluvälit) Yksikkökustannukset (vaihteluvälit) 

Kaupunkiajo, 
bensiini 

0,67 (0,19–1,2) ( – ) 

Kaupunkiajo, 
diesel  

0,52 (0,14–0,93) 2,6 (0,7–4,7) 

Kaupunkiajo, 
bensiini  

0,44 (0,12–0,79) ( – ) 

Maantieajo, diesel  0,38 (0,11–0,68) 2,2 (0,6–4) 

Lähde: CE Delft 2007, sivu 103. 
 
Erityisesti maantieliikenteestä väitetään hyvin usein, että sen kasvihuonekaasuihin liittyvät 
ulkoiset kustannukset on Euroopassa yleensä sisällytetty täysimääräisesti hintoihin, koska 
polttoaine- ja ajoneuvoverot ovat suhteellisen korkeita. Vaikutustutkimuksessa kuitenkin 
todetaan, että 
                                                 
42  Katso: EP 2008b. 
43  Niitä ovat: ajoneuvon painon, ajoneuvon akselien, päästönormiluokan, ajan ja infrastruktuurin tiettyjen osien 

perusteella hyvin pitkälle eriytetyt tariffit, jotka vastaisivat ympäristötekijöistä, onnettomuuksista ja ruuhkista 
syntyviä kustannuksia, suuremmat maksut ruuhka-aikoina ja pienemmät maksut muina aikoina erityisesti 
haavoittumiselle alttiilla alueilla, tullimaksujen ulottaminen koskemaan raskaita ajoneuvoja (> 3,5 tonnia), 
tullimaksujen ulottaminen käsittämään vaiheittain koko verkoston.  

44  Direktiivissä ei vielä sallita ulkoisten kustannusten täysimääräistä sisällyttämistä hintoihin. Käyttäjä- ja 
tullimaksujen tuotot eivät yleisesti ottaen saa ylittää infrastruktuurikustannuksia. 

45  Saksan esimerkkiarvot henkilöautolle: keskikokoinen auto (1,4–2 L), EURO-3, raskas tavarankuljetusauto: 
kuorma-auto >32 t, EURO-3, perustuu vuoden 2010 arvioon.  
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"(...) liikennealan henkilöautoliikenne mukaan lukien odotetaan tekevän oma osuutensa lyhyen 
ja keskipitkän aikavälin CO

2
-vähennystavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionissa. Jos 

ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin käytetään politiikan välineenä Euroopan 
ajoneuvokannan polttoainetalouden parantamiseksi, ulkoiset kustannukset on sisällytettävä 
hintoihin polttoaineisiin, ajoneuvoihin ja ajokilometreihin perustuvana lisäverona. Tässä 
yhteydessä pelkästään nykyisten valmisteverojen huomioiminen saatikka ulkoisten 
ilmastokustannusten sisällyttäminen hintoihin ei auta saavuttamaan liikennealan CO

2
-päästöjen 

vähennystavoitetta." (CE Delft 2007, 83)  
 
Käsikirjassa on otettu kaikki maantieliikenteen ulkoiset kustannukset huomioon ja saatu 
laskelmista seuraavat arvot: 
 

Maantieliikenne – ulkoiset kustannukset yhteensä46 
(€ ct/ajoneuvo-km) 

Henkilöauto Raskas hyötyajoneuvo  
Yksikkökustannukset 
(vaihteluvälit) 

Yksikkökustannukset (vaihteluvälit) 

Päivällä, ruuhka-
aikana 

38,4 (8,4–63,9) 107,3 (33,7–187) 

Päivällä, ei ruuhka-
aikana 

7,9 (3,5–13,3) 34,8 (22,5–67) 

Kaupunki-
ajo 

Yöllä, ei ruuhka-
aikana 

8,6 (4,1–14,8) 40,6 (28,2–80,9) 

Päivällä, ruuhka-
aikana 

14,1 (1,7–26,7) 54,4 (13,3–109) 

Päivällä, ei ruuhka-
aikana 

4,1 (1,7–6,7) 19,4 (13,3–39) 

Maantie-
ajo 

Yöllä, ei ruuhka-
aikana 

4,2 (1,8–6,8) 20,3 (13,6–39,9) 

Lähde: CE Delft 2007, sivu 103. 
 
Käsikirjassa tähdennetään, että "tieteellisellä tasolla vallitsee yksimielisyys siitä, että liikenteen 
ulkoiset kustannukset voidaan mitata parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja että poliitikkojen 
käytettävissä on jo yleisiä lukuja (luotettavien vaihteluvälien sisällä)" (CE Delft 2007, 13).  
  
Edellä mainittujen maantierahdin ulkoisten kustannusten vaiheittainen sisällyttäminen hintoihin 
edistäisi huomattavasti liikennemuotojen siirtymää kohti kestävämpiä liikennemuotoja, mikä on 
liikennepolitiikan valkoisen kirjan tärkeä painopistealue47. Se voisi myös muodostaa 
lisätulonlähteen Euroopan laajuisen liikenneverkkojen 30 hankkeen vaikeaa toteutusta varten48. 
Monissa niistä keskitytään rautatie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuureihin. 

                                                 
46  Vaikutustutkimuksessa otettiin huomioon seuraavat kustannusluokat: melu, ruuhkat, onnettomuudet, ilman 

epäpuhtaudet, ilmastonmuutos, alku- ja loppuprosessit, luonto ja maisema sekä maaperän ja veden saastuminen. 
47  Euroopan ympäristökeskus on kuitenkin tuonut esiin sen, että liikennemuotojen siirtymää koskevien 

politiikkojen toivottuja vaikutuksia on analysoitava tarkasti ja tapauskohtaisesti, koska ne voivat joissakin 
tapauksissa lisätä esimerkiksi rautatieliikenteen määrää vähentämättä maantieliikenteen määrää ja kasvattaa 
siten ympäristöön kohdistuvaa kokonaisrasitusta. Valkoisen kirjan väliarvioinnissa annetussa ASSESS-
selvityksessä kiinnitetään myös huomiota siihen, että liikennemuotojen siirtymä voi olla erittäin hyödyllinen 
mutta se ei voi korvata lisätoimia, joita on kohdistettava nykyisiin ja tuleviin kasvussa oleviin 
liikennemuotoihin, kuten maantieliikenteeseen, henkilöliikenteeseen ja lentoliikenteeseen (katso: (EEA 2006, 
20) ja (EC, ASSESS 2005, 106 et seq.). 

48  EP 2008c. 
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5.2.2.2. Henkilöautot, tekniset parannukset sekä kuluttajien käyttäytyminen ja 
mieltymykset 

Tällä hetkellä henkilöautojen osuus EU:n kaikista CO2-päästöistä on 12 prosenttia. 
Henkilöautojen polttoainetehokkuus on parantunut, mutta moottoriajoneuvoteollisuudelta 
vaaditaan silti pitkäaikaisempia toimia. Vaikuttaa olevan selvää, että Euroopan ja Aasian 
ajoneuvovalmistajat eivät saavuta keskimääräisten päästöjen tavoitetta, joka on 140 g CO2/km 
2008/2009 mennessä. Alalle vieläkin haastavampaa on komission uusi ehdotus asetukseksi49 ja 
sen sitova uusi keskimääräisten päästöjen tavoite, joka on 130 g CO2/km. Yhdessä muiden 
toimenpiteiden kanssa asetuksessa säädetään EU:n neuvoston kesäkuussa 2006 vahvistamasta 
tavoitteesta, joka on 120 g CO2/km vuoteen 2012 mennessä. 
 
Teknisesti jopa alle 120 g CO2/km on helposti toteutettavissa. Markkinoilla on jo useita 
energiatehokkaita autoja. Kuluttajien mieltymykset kuitenkin vaikeuttavat niiden myyntiä. CO2-
päästöjen vähentämisen epäonnistuminen syynä ovat kuluttajien mukavuus- ja 
turvallisuusvaatimuksista johtuvat autojen painon kasvu, tehokkaammat moottorit ja 
lisävarusteet (esim. ilmastointi). Lisäksi maastoajoneuvojen ja muiden suuripäästöisten autojen 
myynti on viime vuosina kasvanut. Autonvalmistajilla on edelleen valtavat mahdollisuudet 
vähentää energiankulutusta teknisillä parannuksilla, jos tekniikkaa sovelletaan 
polttoainetalouden lisäämiseen moottorin tehon lisäämisen sijasta. EEA on kuitenkin korostanut 
sitä, että tarvittavaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä ei voida saavuttaa pelkästään 
teknisillä toimenpiteillä (EEA 2008). Yksityisautoilun kysynnän hallinta ja varsinkin 
rajoittaminen tulee olemaan entistäkin tärkeämpää.  
 
Voimakkaammat, suoraan CO2-päästöihin liittyvät verokannustimet ovat avainasemassa autojen 
energiatehokkuuden parantamisessa. Ne voisivat myös auttaa tekemään pienikokoisemmista ja -
tehoisemmista autoista houkuttelevampia asiakkaille. Näiden kannustimien voidaan katsoa 
toimivan myös teollisuudelle yllykkeinä, joiden ansiosta teknisiä parannuksia voitaisiin toteuttaa 
nopeammin. Komissio on hiljattain ehdottanut liikapäästömaksujen järjestelmää 
autonvalmistajille, jotka eivät täytä 130 g/km:n tavoitetta vuoteen 2012 mennessä. Muistakin 
mahdollisuuksista on keskusteltu, kuten EU:n CO2-päästökauppajärjestelmän kehittämisestä 
autonvalmistajille, mitä on ehdotettu hiljattain tieteellisessä kirjallisuudessa50, ja niin sanotusta 
"liikkumisoikeusjärjestelmästä".51 
 
Lisäksi tarvitaan useita kysyntään kohdistuvia täydentäviä toimenpiteitä. Vaikutusta arvioidaan 
olevan aiempaa parempien käytäntöjen soveltamisella autojen markkinoinnissa ja mainonnassa, 
autojen merkintäjärjestelmää koskevan direktiivin vaikutuksen, selkeyden ja 
kuluttajaystävällisyyden lisäämisellä, tietoisuuden lisäämisellä tiedotuskampanjoilla 
polttoaineen säästämisestä sekä ympäristöä säästävällä ajotavalla. Silti kuluttajien tottumusten 
muuttaminen ilman oikeita hintasignaaleja tulee olemaan hyvin vaikeaa. 
 
Autojen omistuksen lisääntyminen52 EU:ssa ei aiheuta pelkästään siirtymää pois julkisesta 
liikenteestä, vaan EEA pitää sitä myös oireena aitojen julkisen liikenteen vaihtoehtojen 
puutteesta. Vaikka tulevaisuudessa oletettaisiinkin olevan alueen laajuisia julkisen liikenteen 
vaihtoehtoja, henkilöautot tulevat silti edelleen määräämään liikkuvuutemme. Euroopan unionin 
                                                 
49  KOM(2007) 856. Ehdotuksessa esitetään sitova tavoite, joka on EU:ssa myydyille uusille autoille 130 g/km 

keskimääräisiä kasvihuonepäästöjä, yhdistettynä liikapäästömaksuun, joka valmistajan on maksettava, jos sen 
vuoden 2012 jälkeen myytyjen autojen keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt eivät jää alle 130 g/km. 

50  Katso Dudenhöffer 2007, s. 20–24. 
51  Katso EP 2007d, sivu 69. 
52  25 % vuosina 1995–2005. 



Ilmastonmuutoksen haaste rakenne- ja koheesiopolitiikalle 

PE 405.382 33

tulisi siksi kehittää selkeä pitkän aikavälin visio siitä, mitä se ymmärtää mahdollisella yksilöiden 
liikkuvuudella, joka on tulevaisuudessa riippumatonta perinteisistä energialähteistä. Pitäisi 
kysyä, mitä uuden sukupolven käyttövoimajärjestelmien (esim. vety/polttokennot ja 
sähköajoneuvot) teknisiä vaihtoehtoja on käytettävä, milloin ne ovat käytettävissä 
massatuotantoon ja miten vastaavat siirtymäajat järjestetään sillä aikaa. Samoin kuin kaikkien 
muidenkin vaihtoehtojen – myös vedyn, polttokennojen tai sähköautojen – elinkaaren 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset ovat erityisen tärkeitä. Ne riippuvat ennen kaikkea hyvin 
paljon siitä, miten vetyä tai sähköä tuotetaan53. 

5.2.2.3. Biopolttoaineet 

Tieteellisiä todisteita siitä, että biopolttoaineet eivät ole yhtä "vihreitä" kuin etuliite "bio" antaa 
ymmärtää, on saatu yhä enemmän. Varsinkin niin sanotun "ensimmäisen sukupolven" 
biopolttoaineita ei enää pidetä ensisijaisena ratkaisuna ilmastonmuutosongelmaan, kuten 
asiantuntijat viime aikoihin asti uskoivat. Niiden katsotaan päinvastoin olevan entistä enemmän 
osa ongelmaa. Uusimpien tutkimusten mukaan kasvihuonekaasupäästöjen nettovähennyksen 
oletetaan olevan vain noin 50 prosenttia niiden korvaamista perinteisistä polttoaineista. 
Suurisatoisten bioenergiakasvien tehoviljely voi aiheuttaa muiden kasvihuonekaasujen, kuten 
typpioksidien, vapautumista lannoitteista ja hiilinielujen häviämistä liiallisten hakkuiden vuoksi. 
Kun otetaan huomioon myös maa-alueisiin, veteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen ja 
ruoan hintoihin kohdistuva kasvava paine, joka johtuu yksipuolisesta viljelystä biopolttoainetta 
varten, ensimmäisen sukupolven biopolttoainetuotannon kokonaishyöty saattaa olla jopa 
negatiivinen. Kasvihuonekaasupäästöjen lieventämisen yleiset mahdollisuudet sekä toisen 
sukupolven biopolttoaineiden54 kestävyys näyttävät olevan paljon paremmat. Silti näiden 
biopolttoaineiden koko tuotantoketju on arvioitava huolellisemmin ottaen huomioon 
kokonaisvaltainen kestävyys55. Biopolttoaineille on siksi kehitettävä selvät ja vahvat 
kestävyyskriteerit.  
 
EEA:n analyysi osoittaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen kaukana nykyisistä 
biopolttoainetavoitteista. Lisäksi biopolttoaineiden kustannustehokkuus vaikuttaa olevan 
huonompi verrattuna biomassan käyttöön sähköntuotannossa, kuten OECD totesi hiljattain56.  

5.2.2.4. Elinkykyiset kaupungit ja uusi kaupunkiliikennekulttuuri  

Euroopan väestöstä 80 prosenttia elää kaupunkialueilla. Yhteensä 40 prosenttia kaikista 
liikenteeseen liittyvistä CO2-päästöistä syntyy Euroopan kaupungeissa – varsinkin 
yksityisautoilusta. Näin ollen kaupunkialueilla on suuremmat mahdollisuudet lisätä liikenteen 
energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasuja. Kestävämpään liikenteeseen siirtymisen 
edistäminen ei pelkästään helpota ruuhkia ja vähennä kaupunkien saastumista vaan vähentää 
myös huomattavasti kasvihuonekaasujen päästöjä. Euroopan komissio julkaisi hiljattain 
kaupunkiliikennettä koskevan vihreän kirjan.57 Vaikka kaupunkiliikenne kuuluukin suurimmalta 
osin toissijaisuusperiaatteen soveltamisalaan, EU voi edistää kestävää kaupunkiliikennettä 
erityisesti tutkimuksella ja parhaisiin käytäntöihin perustuvilla ohjelmilla sekä EU:n 
rahoituksella. 
 
Laadukas julkinen liikenne ja sen rahoitus 

                                                 
53  Katso IPCC:n uusimman raportin liikennettä koskeva luku (IPCC, WG III, 2007, 345 et seq.). 
54  Esimerkiksi: lignoselluloosan lähteiden, kuten heinäkasvien tai puuaineksen, muunto biopolttoaineeksi. 
55  Suppea yhteenveto vaihtoehtoisista polttoaineista, katso EP 2007d, sivu 23 et seq. Katso myös: EEA 2008, sivu 

20 et. seq. 
56  OECD 2007, ss. 81–88. 
57  Vihreä kirja: Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen – KOM(2007) 0551. 
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Julkisen liikenteen kansainvälisen liiton UITP:n (Union Internationale des Transports Publics) 
mukaan julkisen liikenteen päästöt matkustajaa ja kilometriä kohti ovat 3,24–8,71 alhaisemmat 
verrattuna henkilöauton käyttöön, kun käytetään julkista liikennettä (UITP 2008, s. 3). Ruuhka-
aikoina julkisen liikenteen etumatka on vieläkin suurempi58. Julkisen liikenteen on kuitenkin 
tarjottava todellinen vaihtoehto yksityisauton käytölle. Se on räätälöitävä asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Julkisia liikennejärjestelmiä on jatkuvasti parannettava, jotta ne houkuttelisivat entistä 
useampia kansalaisia. Mitä tiheämpi verkosto, tiheämmät vuorovälit, paremmat yhteydet ja 
suuremmat nopeudet ja mitä parempi matkustusmukavuus, tiedotus, turvallisuus ja luotettavuus, 
sitä useammat käyttäjät voidaan houkutella käyttämään julkista liikennettä. Hyvin suunnitellut 
yhteydet ympäröiville alueille tuntuvat olevan myös erityisen tärkeitä. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi saatetaan tarvita huomattavia investointeja. Lontoossa käytössä olevan 
ruuhkamaksujärjestelmän kaltaiset järjestelmät voisivat auttaa kattamaan kustannukset, jos 
niiden tuottoja käytetään kaupunkiliikenteen investointeihin. Jotkin kaupungit ovat jo seuranneet 
Lontoon esimerkkiä, ja jotkin harkitsevat sitä. Tällainen ruuhkamaksujen perintä olisi lisäksi 
tehokas keino hallita henkilöautoliikenteen kysyntää kaupungeissa tavalla, jolla olisi muita 
myönteisiä sivuvaikutuksia, kuten ilmansaasteiden väheneminen. 
 
Pyöräilyn ja kävelyn yhdistäminen paremmin kaupunkiliikenteeseen 
 
On arvioitu, että puolet kaikista automatkoista 15 jäsenvaltion EU:ssa on alle 6 km, mikä on 
noin puolen tunnin pyöräilymatka (JEGTE, 2006)59. Pyöräily ja kävely voisivat olla todellisia 
vaihtoehtoja monille näistä matkoista. Erityinen pyöräilypolitiikka voisi siksi onnistua erittäin 
hyvin vähentämään autoliikennettä kaupungeissa60. Polkupyörien käyttöön vaikuttavat monet 
tekijät, mutta hyvin suunniteltu ja ennen kaikkea turvallinen pyöräilyverkosto vaikuttaa olevan 
äärimmäisen tärkeää pyöräilyn yleisyydelle kaupungeissa. Tanskassa ja Alankomaissa pyöräily 
on kymmenen kertaa yleisempää kuin Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa61. Lisäksi 
infrastruktuurin rakentaminen pyöräilyä ja kävelyä varten on paljon kustannustehokkaampaa 
muihin liikennemuotoihin verrattuna. Samalla niistä on paljon hyötyä liikunnan vuoksi. 
 
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat 
 
Edellä mainittu voitaisiin sisällyttää yhdessä monien täydentävien toimenpiteiden kanssa niin 
sanottuihin kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiin. Nämä liikennesuunnitelmat tulisi 
räätälöidä kunkin kaupunkialueen tarpeiden mukaan, ja niihin tulisi sisällyttää myös ympäröivät 
alueet. Niissä tulisi määrittää ja asettaa keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ja määräajat 
siirtymiselle kaupunkiliikenteen kestävämpiin muotoihin. Suunnitelmissa tulisi myös tukea 
liikkuvuuden hallintajärjestelmien kehittämistä sekä integroitua maankäyttöä ja 
liikennesuunnittelua kaupunkien suunnittelemattoman laajenemisen vähentämiseksi. EU voisi 
osallistua tähän kehittämällä suuntaviivoja tällaisia kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia 
varten. Ensimmäisenä vaiheena voitaisiin säätää pakolliseksi kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmien hyväksyminen hajautetusti alueellisella/paikallisella tasolla ja EU voisi säätää 
CO2-päästöjen säännöllisen mittaamisen pakolliseksi kaikilla kaupunkialueilla. 

                                                 
58  Saksan VDV:n mukaan jopa 27-kertainen. 
59  UITP arvioi myös, että 70 % EU:n kaikista automatkoista on alle 4 km (UITP 2008). 
60  Esimerkiksi vuosina 1999–2002 Odensen kaupunki (väestö: 150 000) oli Tanskan virallinen kansallinen 

pyöräilykaupunki. Projektissa kehitettiin 50 pyöräilyä edistävää aloitetta. Projektin aikana Odensen asukkaat 
tekivät 35 miljoonaa uutta pyörämatkaa (noin 25 000 päivässä), joista puolet tehtiin aiemmin autolla. Toinen 
esimerkki erittäin pyöräilijäystävällisestä kaupungista on Kööpenhamina. Katso EEA 2006; OECD 2007. 

61  Tanskassa 936 ja Alankomaissa 848 km/henkilö/vuosi verrattuna 75 km:iin Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja vain 20 km:iin Espanjassa (EEA 2008, s. 31). 
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5.2.2.5. Meriliikenne ja lentoliikenne 

Kuten edellä on todettu, nämä kaksi alaa ovat kasvaneet jatkuvasti ja tuntuvasti viime vuosien 
aikana. Kasvu jatkuu, ja sen seurauksena kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät. Lento- ja 
meriliikenteen hiilijalanjälki ansaitsee siksi enemmän huomiota. 
 
Asiaan tarttumiseksi meriliikenteen yhteydessä ja meriliikenteen energiatehokkuudesta 
koituvien hyötyjen säilyttämiseksi ehdotettiin hiljattain joukkoa teknisiä parannuksia ja 
operatiivisia toimia62. Meriliikenteen voimanlähteisiin ja lisälaitteisiin tehtävillä teknisillä 
parannuksilla arvioidaan voitavan vähentää 20 % vanhojen ja 30 % uusien alusten päästöistä. 
Meriliikenteen energiatehokkuushyötyä vähentävänä ongelmana pidetään alusten nopeuden 
kasvamista maailmanlaajuisten liikennemarkkinoiden erittäin kovan kilpailun seurauksena. 
Nopeuksien alentamisen ja lastauksen optimoimisen katsotaan siten olevan täydentäviä 
toimenpiteitä. Sama pätee satamamaksujen ympäristöperusteiseen eriyttämiseen (perustuen 
esimerkiksi CO2-moottoristandardiin tai polttoainetyyppiin). Euroopan parlamentti on hiljattain 
vaatinut meriliikenteen sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään63. Asianmukaisen CO2-
valvontajärjestelmän perustaminen olisi ensimmäinen ja tärkeä askel tähän suuntaan. 
 
Vaikka lentoyhtiöt ovatkin vähentäneet polttoaineenkulutustaan kymmenen viime vuoden 
aikana 1–2 prosenttia matkustajakilometriä kohti, lentoliikenteen kasvun vuoksi sen 
kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nopeammin kuin minkään muun liikennemuodon. Ilman 
lisätoimia lentoliikenteen päästöt todennäköisesti kaksinkertaistuvat nykytasostaan vuoteen 
2020 mennessä. Lentoliikenteen sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään valmistellaan 
parhaillaan yhteispäätösmenettelyllä. Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssään komission suunnitelman lentoliikennealan sisällyttämisestä EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Parlamentti meni vieläkin pidemmälle pienentämällä 
päästökauppajärjestelmässä lentoliikenteelle sallittujen päästöjen määrää ja poistamalla 
poikkeuksen, jonka mukaan järjestelmä koskee EU:n ja kolmansien maiden välisiä lentoja vasta 
vuotta myöhemmin kuin EU:n sisäisiä lentoja. EP:n lausunnon mukaan 
päästökauppajärjestelmän tulisi koskea kaikkia lentoja vuodesta 2011 lähtien. Komissio ehdotti, 
että päästökauppajärjestelmän CO2-päästöoikeuksien rajaksi asetetaan 100 prosenttia 
lentoliikenteen harjoittajien keskimääräisistä vuotuisista päästöistä vuosina 2004–2006, kun taas 
EP:n tavoitteena on pienentää päästökauppajärjestelmän sallimat lentoliikenteen päästöt 
90 prosenttiin. Lentoliikenteen sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään vauhdittaisi myös 
teknisiä parannuksia runkoihin ja moottoreihin ja saattaisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
vuoteen 2050 mennessä yleisesti jopa 50 prosenttia nykyisiin tuotantostandardeihin verrattuna. 
 
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan asteittainen luominen (hyväksytty 2004) ja varsinkin 
toiminnallisten ilmatilan lohkojen luominen tulevaisuudessa sekä eurooppalaisen ilmatilan 
ilmaliikenteen hallinnan (SESAR) nykyaikaistaminen tehostaa lentoliikenteen 
energiatehokkuutta. Kehittyneemmän ilmaliikenteen hallinnan (ATM) sekä reittien 
tehokkaamman käytön odotetaan lyhentävän lentoaikoja sekä vähentävän polttoaineen kulutusta 
ja ilmastovaikutuksia huomattavasti64. Euroopan parlamentti on hiljattain vaatinut myös nousu- 
ja lasketumismaksujen päästöperusteista eriyttämistä lentokentillä.  
 

                                                 
62  EP 2007d, sivu 21 et. seq. 
63  Euroopan parlamentin 12. heinäkuuta 2007 antama päätöslauselma Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta: 

Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys (A6-0235/2007 – Esittelijä: Willi Piecyk) 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0343+0+DOC+XML+V0//EN 
64  Komissio arvioi tämän vähennyksen olevan 4,8 megatonnia CO2:ta vuodessa.  
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Lopuksi voidaan todeta, että kuluttajilla on jo nyt mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti 
hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelmiin65, joissa lasketaan yksilölliset lentopäästöt ja sitten 
"kumotaan" ne osallistumalla samassa suhteessa hiilidioksidia säästävien projektien 
rahoitukseen. Tämä vaikuttaa olevan askel oikeaan suuntaan66. Suorien päästöjen lisäksi 
tulevaisuudessa on tartuttava lentoliikenteen muihinkin ilmastonmuutosvaikutuksiin (NOx-
päästöihin, tiivistymisjuoviin ja cirrus-pilviin). 

5.2.2.6. Tutkimus ja tekninen kehitys 

Voimansiirron energiatehokkuuden parantaminen, aerodynamiikka, polttoainetehokkuuden 
lisääminen ja biopolttoaineiden kestävyys sekä ajoneuvojen kuormituksen pienentäminen 
käyttämällä kevyitä materiaaleja tarjoavat kaikille liikennemuodoille merkittäviä 
mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Kuten aiemmin jo todettiin, tämä koskee teknisten 
parannusten lisäksi esimerkiksi hybridivoimansiirtoa kaupunkilinja-autoissa ja enimmäkseen 
kaupunkialueilla liikkuvissa kuljetusajoneuvoissa/raskaissa ajoneuvoissa. Rautateillä on myös 
huomattavat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vaikka ne ovatkin jo useimpia 
muita liikennemuotoja energiatehokkaampia (olettaen, että kuormitukset ovat tämänhetkisten 
keskiarvojen mukaisia). Lupaavia keinoja arvioidaan olevan aerodynaamisen vastuksen ja junan 
painon pienentäminen sekä energian varastointilaitteet sisältävien regeneratiivisten 
jarrujärjestelmien uuden sukupolven kehittäminen. Useita kaikki liikennemuodot kattavia EU:n 
tutkimusohjelmia toteutetaan parhaillaan.67 Tämän tutkimuksen onnistunut muuttaminen 
sovellettavaksi tekniikaksi sekä tutkimusvalmiuksien lisääminen vaikuttavat olevan vieläkin 
tärkeämpiä, kun otetaan huomioon kehitysmaiden liikenteen voimakas kasvu tulevaisuudessa. 
Nämä tekniset parannukset voisivat lieventää tämän kasvun vaikutusta. IPCC toteaa kuitenkin 
hyvin selvästi:  
 
"Kaikista näistä kehittyneistä tekniikoista ja polttoaineista huolimatta on odotettavissa, että 
öljyn vallitseva asema liikenteen energiankulutuksessa säilyy ja liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt kasvavat edelleen lähitulevaisuudessa. Vain talouskasvun jyrkät 
muutokset, kuluttajakäyttäytymisen huomattavat muutokset ja/tai laajat poliittiset toimenpiteet 
voisivat vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti." (IPCC, WG III, 2007, 
336) 
 

 

 

 

                                                 
65  Eri lentoyhtiöt ovat perustaneet aloitteita hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx. Lisäksi on useita muita kompensointialoitteita, kuten myclimate 
http://www.myclimate.org/?lang=en, greenmiles http://www.greenmiles.de/ ja atmosfair 
http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3 

66  Joissakin näistä aloitteista lasketaan myös muiden liikennemuotojen hiilidioksidipäästöjen kompensaatiot. 
67  EU:n rahoittaman liikennettä koskevan tutkimuksen budjetti vuosille 2007–2013 on yli 4 100 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja on energian ja liikenteen pääosaston sivustossa http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm. 
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6. ALUEKEHITYS JA ILMASTONMUUTOS  
 
6.1. Rakennerahastojen strategiset suuntaviivat vuosille 2007–2013: 

lähtökohta alueiden ilmastonmuutosta torjuvalle toiminnalle 

Äskettäin laaditun Eurobarometri-tutkimuksen68 mukaan 84 prosenttia haastatelluista katsoo, 
että aluepolitiikassa on tulevaisuudessa puututtava Euroopan kohtaamiin mittaviin haasteisiin, 
joista 85 prosentin mukaan ensimmäisellä sijalla on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutokseen 
liittyvien ilmiöiden laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi ponnisteluja on lisättävä ja 
lähestymistapoja on koordinoitava nykyistä tehokkaammin kaikilla tasoilla: Euroopan, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla sekä paikallisella tasolla. Euroopan komission hiljattain 
julkaisemissa ilmastonmuutosta ja kestävää energiahuoltoa koskevissa vihreissä kirjoissa69 
määritetään Euroopan unionille laajat tavoitteet näihin haasteisiin vastaamiseksi. Vaikka 
tavoitteiden saavuttaminen onkin ensiksi yhteisön tehtävä – ja sidoksissa yleensä Euroopan 
unionin (EU) politiikkojen koordinointiin – alueilla on kuitenkin keskeinen rooli tällä alalla. Ne 
ovat lähellä kaikkia asianomaisia sidosryhmiä ja siksi ne tarjoavat mahdollisuuden tehdä 
uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkaita teknologioita edistäviä valintoja. 
 
Eurooppalaisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi on näin ollen tärkeää yhdistää 
ylhäältä alaspäin suuntautuvat toimet (Kioton tavoite, Euroopan direktiivit) alhaalta ylöspäin 
kohdistuvaan lähestymistapaan (hajautetut toimet) ja tukea tällä tavoin tavoitteita sekä 
laadullisesti että määrällisesti. Energiatehokkuuden parantaminen ja ekologisten 
energiamuotojen käyttö vaikuttaa tällöin monin tavoin myönteisesti alueelliseen talouselämään 
ja kehitykseen: energiavarmuuden paranemisen ja ekologisten etujen saavuttamisen lisäksi tällä 
tavoin hankitaan uusia investointeja, tuotteita ja työpaikkoja.  
 
Koska energia-alalla menestyksellisesti toteutetut hankkeet ovat hyvin usein alueellisia ja 
paikallisia, näin saadulla kokemuksella voidaan vuorostaan vaikuttaa Euroopan 
energiapolitiikkoihin. Tammikuussa 2007 käynnistetyt uudet koheesiopolitiikan ohjelmat ovat 
tarjonneet hyvän tilaisuuden tämän kehityksen vahvistamiseen.  
 
Euroopan komission vuosille 2007–2013 määrittämissä suuntaviivoissa painotetaan useaan 
otteeseen energiakysymysten merkitystä Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden saavuttamiselle. 
Suuntaviivoissa kehotetaan suosimaan investointeja, jotka edistävät EU:n Kiotossa tekemiä 
sitoumuksia, ja ratkaisemaan perinteisten energialähteiden tehokkaaseen käyttöön liittyvät 
kysymykset seuraavien kolmen toimintatavan avulla: 

– parannetaan energiatehokkuutta ja levitetään energiavaltaisuutta vähentäviä 
kehitysmalleja; 

– tuetaan sellaisten uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, jotka voivat tuoda EU:lle 
kilpailuedun ja lujittaa siten sen kilpailuasemaa edistäen samalla tavoitetta, jonka 
mukaan vuoteen 2010 mennessä 21 prosenttia sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä; 

– keskitetään perinteisiin energialähteisiin tehtävät investoinnit sellaisiin hankkeisiin, 
joissa pyritään kehittämään verkkoja markkinahäiriöiden korjaamiseksi – erityisesti 
lähentymistavoitteen piiriin kuuluvilla alueilla. 

                                                 
68  Vuoden 2008 tammikuussa 27 jäsenvaltiossa tehty Eurobarometri-tutkimus. 
69  Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa: vaihtoehdot EU:n toimille KOM(2007) 354 lopullinen. 

"Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" KOM(2006) 105. 
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Vuosina 2007–2013 Euroopan komissio myöntää 9 miljardia euroa energia-alan hankkeisiin70: 
4,8 miljardia uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin ja 4,2 miljardia 
energiatehokkuutta (erityisesti asunnoissa) edistäviin hankkeisiin sekä energiahallintaan 
liittyviin toimiin. Kokonaisrahoituksesta 54 prosenttia investoidaan siten, että 20 prosenttia 
sijoitetaan biomassaan, 12 prosenttia aurinkoenergiaan, 13 prosenttia maalämpöenergiaan, 
vesivoimaan ja muihin vastaaviin energialähteisiin ja 9 prosenttia tuulienergiaan. Jäljelle jäävät 
46 prosenttia suunnataan energiatehokkuutta koskeviin hankkeisiin. Tämä merkitsee sitä, että 
lähentymistavoitteen piiriin kuuluville alueille investoidaan vuosina 2007–2013 varoja viisi 
kertaa nykyistä enemmän. Kilpailukykytavoitteen piiriin kuuluville alueille myönnetään 
rahoitusta seitsemän kertaa nykyistä enemmän.  
 
Lisäksi sijoitetaan 63,8 miljardia tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen. Tästä määrästä 
merkittävä osa suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
tutkimusta.  
 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annetussa asetuksessa71 määrätään, että asumisen 
energiakäyttöä koskevia investointimenoja varten varataan rahoitusta ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 jälkeen. Euroopan 
komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on kuitenkin äskettäin ilmoittanut72, että 
komissio aikoo esittää muutosta mainittuun asetukseen. Aluepolitiikan pääosaston 
oikeudellisista asioista vastaavan yksikön kanssa jatketaan neuvotteluja 
täytäntöönpanoasetuksen tarkistamiseksi, jotta toimenpidettä voitaisiin soveltaa myös vanhoissa 
jäsenvaltioissa sekä uusien rakennusten rakentamiseen että jo olemassa olevien rakennusten 
energiatehokkuutta parantavaan kunnostamiseen. 
 
Euroopan komission vuosittaisessa Alueet talouden muutosten edistäjinä -konferenssissa 
palkittiin 25. helmikuuta 2008 viisi hanketta RegioStars 2008 -palkinnoilla. Energiatehokkuutta 
ja uusiutuvia energialähteitä koskevassa sarjassa palkinto myönnettiin ENERGIVIE-ohjelmalle 
(Alsace, Ranska). Tämä alueellinen ohjelma pyrkii vilkastuttamaan uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien laitteiden kysyntää. Siinä kehitetään muun muassa aurinkoenergia-, energiapuu- ja 
rakennusalojen ammattilaisten taitoja sekä tuetaan energiaa säästäviä rakennuksia koskevia 
hankkeita. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan selvityksiä biopolttoaineista, biokaasusta ja 
maalämpöenergiasta. Erityismaininta myönnettiin kelluvalle, omavaraiselle ja ympäristöä 
säästävälle suolanpoistoyksikölle (Etelä-Egean saaret, Kreikka). Hankkeessa kehitettiin kelluva 
lautta, joka käyttää uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa saarten juomaveden 
tuottamiseen. 

 
6.2. Rakennerahastojen panos ilmastonmuutoksen torjunnassa 

vuosina 2000–2006  

Aluekehitysvaliokunta on teettänyt tutkimuksen73 "Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttö rakennepolitiikassa vuosina 2007–2013" pitääkseen yllä yleistä keskustelua 
ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ja arvioidakseen rakennerahastojen panosta. 

                                                 
70  Aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Danuta Hübnerin ilmoitus 20. helmikuuta 2008 pidetyssä 

lehdistötilaisuudessa.  
71  Asetus (EY) N:o 1080/2006.    
72  7. helmikuuta 2008 tehty ilmoitus.  
73  "Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden käyttö rakennepolitiikassa vuosina 2007–2013", Euroopan 

parlamentille laadittu tutkimus (EP, 2007). Tutkimusta voi pyytää seuraavasta osoitteesta: 
ipoldepb@europarl.europa.eu  
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Ohjelmakautena 2000–2006 mukana olleista maista kerättiin energia-alan tilanteen ja 
energiapolitiikkojen yleiseen kehykseen perustuvia tietoja. Tulokset vaihtelivat voimakkaasti 
maiden välillä. Analyyseistä käy kuitenkin ilmi, että uusiutuviin ja kestäviin energialähteisiin 
tosiasiallisesti käytetyn rahoituksen osuus oli vaatimaton, noin 1,16 prosenttia 
toimintaohjelmien kaikista menoista vuosina 2000–2006. Analyyseissä, joita muut tahot ovat 
suorittaneet tietyissä energiakysymyksiin myönteisesti suhtautuvissa maissa, tulee selvästi esiin, 
että alkuperäiset ennusteet olivat vähintään kolminkertaiset tosiasialliseen rahoitukseen 
verrattuna. 
 
Määrällisten tietojen analyyseistä käy ilmi uusiutuvia energialähteitä koskevien toimien ja 
hankkeiden valta-asema energiatehokkuutta koskeviin toimiin ja hankkeisiin verrattuna. Tämä 
voi johtua muun muassa uusiutuvia energialähteitä koskevien kysymysten paremmasta 
näkyvyydestä, mikä houkuttelee poliittisia päätöksentekijöitä.  
 
Määrällisen analyysin avulla on pystytty korostamaan myös pienille ja keskisuurille yrityksille 
(pk-yrityksille) suunnatun energia-alan rahoituksen merkitystä. Vielä joitakin vuosia sitten 
energia-alan rahoitus käytettiin perusrakenteiden parantamiseen ja varat osoitettiin pääasiassa 
julkiselle sektorille tai suurille tuotanto- ja jakeluyrityksille. Nykyisin kestävien ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseen tarkoitetuista taloudellisista varoista suurin osa myönnetään pk-
yrityksille, jotka ovat kehittäneet uusia teknologioita, uusia palveluja ja uusia tuotteita.  
 
Laadullisessa analyysissä on puolestaan osoitettu, että tietyissä jäsenvaltioissa energiatavoitteet 
yhdistettiin onnistuneesti talouskehitystä koskeviin tavoitteisiin. Energia ja teknologinen 
innovaatio, energia ja maaseudun kehittäminen sekä energia ja rakennusala ovat vain 
esimerkkejä siitä, miten tätä alaa pystytään vielä huomattavasti kehittämään ja samalla 
parantamaan ohjelmasuunnittelun laatua.  
 
Uusien jäsenvaltioiden tilanne on erityisen kiinnostava, kun otetaan huomioon 
rakennerahastoista niille varattu osuus ja niiden hallintoviranomaisten kokemuksen vähäisyys. 
Tilanne vaihtelee kuitenkin jäsenvaltioiden välillä. Itse asiassa Baltian maissa varataan yli 5 
prosenttia rahoituksesta energia-alalle, kun taas muissa maissa tyydytään huomattavasti 
pienempiin prosenttimääriin. Eri asiakirjoista tehdystä analyysistä käy ilmi, että 
energiatehokkuus herättää yhä enemmän mielenkiintoa. Tämä aihe on itse asiassa sopusoinnussa 
tuotantoverkoston ja rakennusalan energiatalouteen liittyviä muutoksia koskevien paikallisten 
tarpeiden kanssa mutta myös maa- ja metsätaloudesta saatavan biomassan käytön kanssa. 
 
Analyysissä, joka käsittelee ohjelmakautta 2000–2006 ja tulevan kauden näkymiä vanhoissa 
jäsenvaltioissa, on voitu nimetä yhtenäisiä ryhmiä. Keski-Euroopan maat (Itävalta, Saksa) 
tuntuvat olevan kaikkein aktiivisimpia energian ja ympäristön aloilla. Yhdistynyt kuningaskunta 
on keskittänyt pyrkimyksensä lähinnä yrityksiin, kun taas Skandinavian maissa näytetään 
kiinnittävän huomiota erityisesti maaseutualueisiin. Ranskassa ja Benelux-maissa on käytetty 
rajallisempia mutta tiettyihin erityisaiheisiin (julkiset rakennukset) keskittyviä lähestymistapoja. 
Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta Välimeren mailla näyttää olevan vaikeuksia sisällyttää 
ohjelmasuunnitteluun kestäviä ja uusiutuvia energialähteitä koskevia kunnianhimoisia ja 
yhtenäisiä tavoitteita. 
 
Vuosien 2007–2013 kansallisia strategisia viitekehyksiä koskevassa analyysissä tuodaan 
kuitenkin esiin myönteisiä muutoksia. Ensiksi kestävien ja uusiutuvien energialähteiden hyväksi 
varattujen taloudellisten varojen määrä näyttää olevan kasvamassa, strategiset lähestymistavat 
vaikuttavat aikaisempaa selvemmiltä ja lopuksi yhä useammat alueet nimeävät kestävät ja 
uusiutuvat energialähteet yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteeksi tai erityistoimenpiteeksi. Kysymys 
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on siitä, saadaanko tilanteen paraneminen esiin kansallisissa ja alueellisissa toimintaohjelmissa 
sekä suunnitelluissa ja käytetyissä rahoitusmäärissä. 
Kansallisia strategisia viitekehyksiä koskeva tutkimus osoittaa, että jäsenvaltioiden välillä on 
huomattavia eroja. Jotkin maat ovat innovatiivisia, kun taas toisissa maissa pitäydytään tiukasti 
perinteisissä toimintamalleissa. Käytettävissä olevat taloudelliset tiedot osoittavat energia-alalle 
suunnatun rahoituksen nousseen mutta se on silti edelleen vähäistä. Tavoite suunnata 
rakennerahastoista myönnettävästä rahoituksesta 5 prosenttia kestäviin ja uusiutuviin 
energialähteisiin tuntuu yhä vaikeammalta saavuttaa, ja vaatimattomampi 3 prosentin tavoite 
vaikuttaa realistisemmalta.  
 
Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden strateginen merkitys tietyn alueen ja sen yritysten 
kehitykselle on käynyt ilmi tutkimuksessa, jossa määritettiin 15 hyvää käytäntöä ja analysoitiin 
niitä. Kestävät ja uusiutuvat energialähteet voivat olla yrityksille merkittävä teknologinen etu 
niiden pyrkiessä vähentämään kustannuksiaan ja parantamaan kilpailukykyään mutta myös 
kehitettäessä uusia kaupallisia mahdollisuuksia. 
 

6.3. Ilmastonmuutos Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan 
hiljattain laatimissa selvityksissä 

Aluekehitysvaliokunta on kahden viime vuoden aikana laatinut lukuisia kertomuksia ja 
lausuntoja, jotka ovat osoituksena sen jatkuvasta pyrkimyksestä ottaa huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ja kannustaa kestävien ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä. 

6.3.1. Neljäs koheesiota käsittelevä kertomus74 

Kertomuksessa nimetään muun muassa tärkeimmät haasteet, joista Euroopan unionin on 
selviydyttävä tulevina vuosina. Näihin haasteisiin kuuluu nimenomaan ilmastonmuutos, jonka 
seurauksena tiettyjen alueiden alttius luonnonkatastrofeille lisääntyy ja energiahinnat nousevat. 
Ilmastonmuutoksen vuoksi on odotettavissa monenlaisia seurauksia, ja ne vaativat aivan 
ilmeisesti erilaisia toimia eri alueilla.  
 
Parlamentin jäsenten arvion mukaan Euroopan unioni joutuu tulevaisuudessa vastaamaan yhä 
useampiin uusiin haasteisiin, joilla on huomattavia alueellisia vaikutuksia. Näistä tärkeimpiä 
ovat energia- ja ilmastokysymykset. 

6.3.2. Kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarviointi75 

Aluekehitysvaliokunta kehottaa lisäämään yhteisön yhteistyötä hätätilanteiden ennaltaehkäisyn 
alalla, siten kuin se on kuvattu kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön 
toimintaohjelmassa, ja korostaa, että on tarpeen perustaa luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyä 
varten tehokas alueellinen ja alueiden välinen yhteistyömekanismi, jolla taataan reagointiin, 
hallintaan ja keskinäiseen apuun liittyvät valmiudet katastrofitilanteissa. Lisäksi parlamentin 
jäsenet kannustavat komissiota sisällyttämään katastrofien ennaltaehkäisyn ilmastonmuutoksen 
torjuntastrategian tavoitteisiin. 
 

                                                 
74  Valiokunta-aloitteinen mietintö, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
75  Lausunto, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00.  
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Parlamentin jäsenet kehottavat myös ottamaan alueellisen ulottuvuuden huomioon kuudennen 
ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman täytäntöönpanossa, erityisesti toimissa, jotka 
liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen lieventämiseen. 

6.3.3. Perinteiset energialähteet ja energiatekniikat76 

Asiakirjassa kiinnitetään huomiota siihen, että syrjäisillä ja erittäin syrjäisillä alueilla on niiden 
maantieteellisten ja ilmastollisten erityispiirteiden vuoksi mittavia energia-alaan liittyviä 
voimavaroja, sekä kehotetaan hyödyntämään tehokkaasti tätä tilannetta ja sen tarjoamia 
poikkeuksellisia mahdollisuuksia. 
 
Samoin parlamentin jäsenet kannustavat komissiota, jäsenvaltioita ja alueita käyttämään 
tehokkaasti hyväkseen koheesiopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia investoida uusiin 
energiatekniikoihin, joissa käytetään sekä uusiutuvia energialähteitä että kestäviä fossiilisia 
polttoaineita (päästöttömät voimalaitokset). 

6.3.4. Vihreä kirja – Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman 
energiahuollon turvaamiseksi77 

Parlamentin jäsenet painottavat, että yhteisessä energiapolitiikassa olisi asetettava ehdottomasti 
etusijalle energiatehokkuus sekä uusiutuvat ja hajautetut energialähteet. He korostavat 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten keskeistä roolia sekä sitä tehtävää, mitä ne voisivat 
täyttää toteuttaessaan muun muassa rakennusten energiatehokkuutta koskevia toimia. He 
kehottavat paikallisia ja alueellisia viranomaisia lisäksi käyttämään mahdollisimman 
energiatehokkaita perusrakenteita ja palveluja, esimerkiksi ulkovalaistusjärjestelmissä ja 
julkisen liikenteen verkostoissa. 
 
Aluekehitysvaliokunta vaatii sitä paitsi tarjoajamaan paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
energiatehokkuuteen ja kestävyyttä koskeviin toimiin liittyvää integroitua ja jatkuvaa tukea 
kaikissa yhteisön rahoitusohjelmissa, kuten rakennerahastoissa, seitsemännessä 
tutkimuspuiteohjelmassa ja Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelmassa, samoin kuin EIP:n 
toimissa. 

6.3.5. Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia78 

Parlamentin jäsenten mukaan kaupunkiympäristön hallinnassa olisi noudatettava 
kaupunkiliikenne-osan sisältävää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jota käytettäisiin perusteena 
rakennerahastojen tuen ja Euroopan investointipankin avustusten myöntämiseksi. 
 
6.4. Alueiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävät 

eurooppalaiset verkostot 

Seuraavan lyhyen luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä. Mainitut verkostot on valittu sillä 
perusteella, että niillä on kokonaisvaltainen näkemys energia- ja ympäristöalan kysymyksistä, ja 
erityisesti siksi, että suuri osa niiden toimista on suunnattu alueille. 

                                                 
76  Lausunto, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
77  Lausunto, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
78  Lausunto, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
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6.4.1. Euroopan uusiutuvien energialähteiden neuvosto (EREC) 

Euroopan uusiutuvien energialähteiden neuvosto79 valvoo teollisuutta, liittoja ja 
tutkimuslaitoksia, jotka toimivat bioenergian, vesivoiman, maalämpö-, meri-, aurinko- ja 
tuulienergian aloilla. Sen tavoitteena on: 

– toimia tietojenvaihtofoorumina; 

– tarjota tietoa ja neuvontaa uusiutuvista energialähteistä paikallisille, alueellisille, 
kansallisille ja kansainvälisille päätöksentekijöille; 

– käynnistää poliittisia aloitteita uusiutuvia energialähteitä koskevien viitekehysten 
luomiseksi; 

– edistää eurooppalaisia tekniikoita, tuotteita ja palveluja maailmanmarkkinoilla.  

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EREC toteuttaa lukuisia erilaisia hankkeita ja järjestää 
säännöllisesti konferensseja, työpajoja ja tapahtumia.  

6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 on eurooppalaisten paikallisviranomaisten verkosto, joka pyrkii edistämään 
kestäviä energiapolitiikkoja. Verkostossa on 150 jäsentä 24:stä Euroopan maasta, ja ne edustavat 
yli 500:tä kaupunkia. Sen tavoitteena on: 

– vahvistaa kaupunkien roolia, toimivaltaa ja asiantuntemusta energiatehokkuuden, 
uusiutuvien energialähteiden edistämisen ja ympäristönsuojelun aloilla; 

– edistää keskustelua energian, ympäristön ja kaupunkipolitiikan aloilla sekä laatia 
ehdotuksia; 

–  kehittää kaupunkien aloitteita edistämällä kokemusten vaihtoa ja taitotiedon siirtämistä 
sekä toteuttamalla hankkeita. 

6.4.3. Fedarene  

Eurooppalainen Fedarene-verkosto81 edustaa paikallisia ja alueellisia elimiä, jotka toteuttavat, 
koordinoivat ja edistävät energia- ja ympäristöalan toimia. Tällä hetkellä yli 50 innovatiivista 
aluetta 17 jäsenvaltiosta tekee yhteistyötä verkostossa sekä vaihtaa hyviä käytäntöjä ja 
taitotietoa.  

6.4.4. Islenet 

Islenet-verkostoon82 kuuluu eurooppalaisten saarten alueellisia viranomaisia, jotka tukevat 
uusiutuvia energialähteitä ja kestävää hallinnointia. Se edistää aktiivisesti uusiutuvia 
energialähteitä koskevien strategioiden ja hankkeiden täytäntöönpanoa. Kyseiset strategiat ja 
hankkeet vaikuttavat merkittävästi paikalliseen talouskehitykseen kestävää hallinnointia 
koskevan lähestymistavan mukaisesti.  
 
 
 
                                                 
79  Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.erec-renewables.org/ 
80  Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.energie-cites.org/ 
81  Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.fedarene.org/ 
82  Lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.europeanislands.net/ 
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