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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – ympäristönäkökohdat 
(2005/2192(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan 
tulvakatastrofeista1, 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Portugalia 
koettelevasta kuivuudesta2, 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta 
Espanjassa3 ja 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa4,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan 
puiteyleissopimukseen (UNFCCC) 11. joulukuuta 1997 liitetyn Kioton pöytäkirjan, jonka 
yhteisö ratifioi 31. toukokuuta 2002, 

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen torjumisesta5,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutoksesta6,

– ottaa huomioon 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2152/2003 metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta 
yhteisössä (Forest Focus)7,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
metsästrategian toteuttamisesta8 ja komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin 
metsästrategiasta (KOM(1998)0649,

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20029, jota parhaillaan 
tarkistetaan,

– ottaa huomioon 23 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen (2001/792/EY), 
yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi 
pelastuspalvelualan avustustoimissa10,

– ottaa huomioon komission tiedonannot ja ehdotukset ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisesta seurannasta (GMES) (KOM(2004)0065), valmiustoimien ja nopeiden 

  
1 EYVL C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0139.
3 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0187.
4 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334.
5 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0433.
6 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0019.
7 EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1.
8 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0068.
9 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
10 EYVL L 297, 15.11.2001, s. 7.
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avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten 
(KOM(2005)0113), katastrofien ja kriisien edellyttämien EU:n valmiuksien 
vahvistamisesta (KOM(2005)0153) ja tulvien arvioinnista ja hallinnasta 
(KOM(2006)0015),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön kuudenteen puiteohjelmaan (2002–2006) sisältyvän 
tutkimushankkeen tulvariskien hallinnasta,

– ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen kestävän kehityksen 
tutkimuslaitoksen julkaiseman tieteellisen raportin "Climate change and European water 
dimension"1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että ilmastomuutos on syynä luonnonkatastrofeihin (tulvat, äärimmäinen 
kuivuus ja tulipalot), joita on esiintynyt toistuvasti koko maailmassa ja jotka ovat 
aiheuttaneet vakavia vahinkoja, kuten ihmishenkien menetyksiä, ympäristötuhoja ja 
taloudellisen toiminnan vähenemistä,

B. ottaa huomioon, että Montrealissa Kanadassa joulukuussa 2005 järjestetyssä 
viimeisimmässä YK:n ilmastonmuutoskokouksessa saavutettiin tärkeitä 
maailmanlaajuisia edistysaskeleita ilmastonmuutoksen torjumisessa Kioton pöytäkirjan 
noudattamisessa ja soveltamisessa sekä vuoden 2012 jälkeisten sitoumusten 
suunnittelussa,

C. katsoo, että metsillä on olennainen tehtävä ympäristön suojelussa niin hiilenkierron kuin 
vedenkierron tuottaman tasapainon ansiosta, minkä ilmaston lämpenemistä ja 
kasvihuoneilmiön kehitystä hidastavan vaikutuksen arvo on mittaamaton,

D. katsoo, että äärimmäinen kuivuus ja tulipalot ovat lisääntyneet Etelä-Euroopassa ja että 
nämä ilmiöt ovat välitön seuraus ilmastonmuutoksesta ja ovat siten ennakoimattomia 
eivätkä vältettävissä, minkä vuoksi on kehitettävä näiden ilmiöiden tieteellistä tutkimusta 
ja osoitettava siihen lisää varoja, jotta voidaan parantaa riskinarviointimekanismeja, 
ehkäisyjärjestelmiä ja torjuntakeinoja,

E. ottaa huomioon, että Forest Focus -ohjelma on tarkoitettu yhteisön metsiä koskevaan 
tiedonvaihtoon niiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi ja että ohjelmaan sisältyy toimia 
metsien suojelemiseksi tulipaloilta ja aavikoitumiselta,

F. ottaa huomioon, että solidaarisuusrahastoa koskeva asetus sisältää ehtoja, jotka 
vaikeuttavat solidaarisuusrahaston käyttöä joissakin katastrofitilanteissa; katsoo, että kyse 
ei ole pelkästään tukikelpoisten menojen määristä ja lajeista vaan myös määräaikoja ja 
menettelyjä koskevasta joustamattomuudesta,

G. ottaa huomioon, että luonnonkatastrofit kärjistävät eroosiota, suolaisuutta ja 
  

1 http://ies.jrc.cec.eu.int.



PR\604629FI.doc 5/12 PE 370.246v01-00

FI

aavikoitumista koskevia ongelmia ja vaarantavat ekosysteemit ja luonnon 
monimuotoisuuden sekä haittaavat kestävää kehitystä ja heikentävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta,

H. ottaa huomioon, että YK:n kansainvälisessä katastrofien vähentämisen strategiassa 
väitetään, että paremmalla rannikkoalueiden kaupunkisuunnittelulla ja ekosysteemien 
säilyttämisellä voidaan vähentää luonnonkatastrofien vaikutuksia,

I. ottaa huomioon, että komissio on YK:n aavikoitumisen vastaisen yleissopimuksen 
allekirjoittaja, että YK:n vuosituhatjulistuksessa viitataan aavikoitumisen leviämiseen ja 
että vuosi 2006 julistettiin kansainväliseksi aavikoiden ja aavikoitumisen teemavuodeksi,

J. katsoo, että luonnonkatastrofeja koskevat Euroopan unionin toimet ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi tai tehottomiksi ja että tilannetta pahentaa kansallisten ja alueellisten 
mekanismien ja ratkaisujen kirjavuus,

1. on tyytyväinen, että kansalaiset ovat entistä tietoisempia ympäristötoimista ja tukevat 
etenkin erittäin vakaviin katastrofitilanteisiin liittyviä toimia; ehdottaa, että toimiin 
sisällytetään veden järkevän ja tehokkaan käytön edistäminen ja että kiinnitetään veden 
suurkuluttajien maataloudessa, kaupungeissa ja teollisuudessa huomiota tähän asiaan; 
kannattaa "käyttäjä maksaa" ja "saastuttaja maksaa" -periaatteiden soveltamista veden 
järkevän käytön ja paremman vedenkulun valvonnan ja seurannan varmistamiseksi;

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen edistää katastrofien ehkäisyä ja hyviä käytänteitä koskevia 
tiedotuskampanjoita, joissa levitetään tietoa siitä, miten tulipalojen ja tulvien kaltaisissa 
katastrofitilanteissa menetellään, ja jotka rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta tai 
erityisohjelmista, kuten Forest Focus; katsoo, että kansalaisille suunnatuissa 
tiedotustoimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota nuorten valistamiseen kouluikäisistä 
lähtien;

3. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan Euroopan unionin laajuista yhteistyötään 
pelastuspalveluasioissa nopeasti avustustoimiin saatavien lisäresurssien varmistamiseksi 
hätätilanteissa; vahvistaa, että on tarpeen perustaa Euroopan pelastuspalvelun strategisen 
koordinoinnin keskus, jonka tehtävänä on palojen ehkäiseminen ja niiden torjuminen 
poikkeustilanteissa; 

4. pyytää komissiota sisällyttämään yhteisön talousarviosta rahoitettaviin menoihin 
infrastruktuurien rakentamiseen ja tulipalojen torjuntaan tarvittavan teknisen välineistön, 
mukaan lukien lentokaluston, hankintaan menevät kulut;

5. pitää myönteisenä komission FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on 
laittomien hakkuiden torjuminen, ja uutta ympäristöalan rahoitusvälinettä (Life+), joka on 
erittäin tärkeä Euroopan metsien suojelun ja kaikenlaisten metsiä tuhoavien tekijöiden, 
mukaan lukien tulipalojen, torjumisen kannalta;

6. kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan Euroopan unionin metsien tehtävää; ehdottaa julkisen 
keskustelun käynnistämistä metsien ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja 
taloudellisesta merkityksestä ja että keskustelulla edistetään tietoisuuden lisäämistä 
Euroopan metsien välisistä eroista ja erityisesti Välimeren alueen metsien erityispiirteistä; 
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katsoo, että olisi otettava käyttöön kannustimia paloherkän yhden lajin, kuten 
eukalyptuksen, viljelystä luopumiseen; 

7. pyytää komissiota asettamaan vakavia ja yhteisvastuuseen perustuvia tavoitteita 
luonnonkatastrofeihin liittyvien avustustoimien ja katastrofien ehkäisyä koskevan 
lainsäädännön alalla, erityisesti uuden solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen 
antamisen ja tulvien arvioimista ja hallintaa koskevan direktiivin sekä seuraavan Forest 
Focus -ohjelman tarkistamisen yhteydessä; pyytää komissiota lisäämään asianomaisia 
määrärahoja sekä joustavoittamaan asianomaisia soveltamissääntöjä;

8. katsoo, että tulvien, kuivuuden tai tulipalojen tuhoamien Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvien alueiden jälleenrakentaminen/ennallistaminen olisi rahoitettava yhteisön 
varoista, koska nämä alueet ovat olennainen osa Euroopan vihreää aluetta ja niiden 
tehtävänä on varmistaa luonnon monimuotoisuuden ja lajien säilyminen; kehottaa 
jäsenvaltioita perustamaan kansallisia metsärahastoja metsätuhojen ehkäisemistä ja 
metsien uudistamista varten; 

9. pyytää, että solidaarisuusrahaston tukimekanismeja voitaisiin käyttää myös äärimmäisen 
kuivuuden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, koska ankara kuivuus on 
poikkeuksellinen, hitaasti kehittyvä ja kestoltaan vaihteleva luonnonilmiö, jolla on 
vakavia ja kauaskantoisia seurauksia kuivuuden koettelemien alueiden elinoloille ja 
yhteiskunnallis-taloudelliselle vakaudelle; suosittaa, että solidaarisuusrahastoa voidaan 
käyttää edelleen paikallisten (alueellisten) kriisien ratkaisemiseen ja että siitä voidaan 
tukea julkisten ja yksityisten vahinkojen korjaamista;

10. pyytää komissiota perustamaan Euroopan kuivuuden ja aavikoitumisen 
seurantakeskuksen jollekin aavikoitumisen riskille alttiille alueelle (Espanjassa tai 
Portugalissa) ja integroimaan sen Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) toimiin;

11. myöntää, että on tarpeen tutkia ja kehittää uusia metsäpalojen torjumiseen ja 
sammuttamiseen soveltuvia satelliittipohjaisia menetelmiä ja muita huipputekniikkaan 
perustuvia järjestelmiä; pitää erittäin tärkeänä uuden tietotekniikan (esimerkiksi 
paikkatietojärjestelmän) käyttöön ottoa metsäpalo- ja tulvatilanteiden hallinnassa; 
korostaa uudenaikaisen havaitsemistekniikan ratkaisevaa merkitystä luonnonkatastrofien 
ehkäisemisessä; 

12. suosittaa toimia metsien suojelemiseksi tulipaloilta, esimerkiksi niin, että metsien 
jätebiomassa kerätään ja hyödynnetään, poltetun maan käyttötarkoituksen muuttaminen 
kielletään ja ympäristörikoksista, varsinkin metsäpaloihin johtaneista 
ympäristörikoksista, määrättäviä rangaistuksia kovennetaan; 

13. pyytää komissiota suosittamaan jäsenvaltioille tulipaloja koskevien riskikarttojen 
laatimista yhteisön rahoituksen turvin ja että kyseiset kartat otetaan huomioon 
aluesuunnittelussa; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Puhemies Borell viittasi juhlallisesti Euroopan parlamentin ensimmäisessä istunnossa syksyllä 
2005 saman vuoden kesällä sattuneisiin vakaviin luonnonkatastrofeihin, valtaviin tulviin 
Keski-Euroopassa, ankaraan kuivuuteen Etelä-Euroopassa ja tuhansia hehtaareja metsiä 
Portugalissa ja Espanjassa tuhonneisiin metsäpaloihin, pyytämällä läsnäolijoita 
kunnioittamaan uhrien muistoa minuutin hiljaisuudella.

Euroopan parlamentti ilmaisi 8. syyskuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa 
vakuuttuneisuutensa siitä, että näiden luonnonilmiöiden yhä tiuhempi esiintyminen ja niiden 
entistä suurempi voimakkuus voi johtua ilmastonmuutoksesta, ja totesi, että Kioton pöytäkirja 
on edelleen keskeinen asiakirja maailmanlaajuisessa strategiassa ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi. Euroopan parlamentti ilmaisi myös solidaarisuutensa asiaomaisille alueille ja 
totesi jälleen tarpeen tehostaa pelastuspalvelumekanismeja sekä joustavoittaa yhteisön 
rahastojen, kuten koheesiorahaston, rakennerahastojen ja solidaarisuusrahaston, toimintaa
väestölle, paikalliselle elinkeinoelämälle, tuotantotoiminnalle ja matkailulle koituneiden 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten vahinkojen lievittämiseksi.

Päätöslauselman 22 kohdassa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sekä 
aluekehitysvaliokuntaa pyydettiin laatimaan metsäpaloja, kuivuutta ja tulvia
koskeva valiokunta-aloitteinen mietintö vastaavasti maatalous-, ympäristö- ja alueellisten 
näkökohtien kannalta. Päätettiin myös lähettää valtuuskunnat luonnontuhoista kärsineille 
alueille ja järjestää metsäpaloja, kuivuutta ja tulvia koskeva yhteinen kuulemistilaisuus.
Tämä on tausta laatimalleni mietinnölle, jossa keskitytään ympäristönäkökohtiin, 
luonnonkatastrofeja edeltävän ja sen jälkeisen ajanjakson tarkasteluun sekä EU:n 
pelastuspalvelutoimintaan. 

2. Valtuuskunnat

Kolme valtuuskuntaa vieraili tuhoalueilla. Yksi valtuuskunta kävi Espanjassa (Andalusia ja 
Huelva) ja Portugalissa (Alentejo ja Pampilhosa da Serra) tulipalojen tuhoamilla ja kuivuuden 
koettelemilla alueilla. Toinen valtuuskunta kävi Saksassa (Baijeri) ja Itävallassa (Tiroli) tulva-
ja maanvyörymäalueilla ja kolmas kävi Ranskassa (Gironde ja Var) sekä Italiassa 
(Lombardia) myös metsäpalojen ja tulvien koettelemilla alueilla. Kunkin alueen 
erityispiirteistä ja tilanteen erilaisuudesta huolimatta valtuuskuntien ohjelmassa noudatettiin 
pääosin samaa kaavaa: paikallisten tuhoista kärsineiden ihmisten ja paikallisten 
asiantuntijoiden tapaamiset; kansallisten, alueellisten tai paikallisten elinten/viranomaisten 
selonteot tilanteesta, organisaatioidensa rakenteista, katastrofien torjuntakeinoistaan ja 
toteuttamistaan toimista; valtioista riippumattomien järjestöjen, uhrien auttamiseen tai itse 
katastrofin torjuntatoimiin osallistuneiden yhdistysten tai ammattiliitojen lausuntojen 
kuuleminen. Valtuuskunnat totesivat monilla alueilla kunnostustöiden olevan jo käynnissä tai 
päätöksessä taikka saivat kuulla syyt niiden viivästymiseen.
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Yhteenveto vierailuista

Saadakseen paremman käsityksen tulipalojen, ankaran kuivuuden ja tulvien välittömistä 
seurauksista esittelijä osallistui mainittujen kolmen valtuuskunnan vierailuihin itse 
katastrofialueille ja kuuli kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä 
paikallisväestön ja paikallisten organisaatioiden ehdotuksia ja odotuksia. Korostettakoon 
kaikkien näiden tahojen valmiutta auttaa ja tehdä yhteistyötä valtuuskuntien kanssa.

Valtuuskunnat joutuivat hyvin erilaisten tilanteiden eteen. Joillakin alueilla pyrittiin nopeasti
käyttämään solidaarisuusrahastoa välittömästi laajamittaisten palojen tai kauan kestäneen 
kuivuuden jälkeen. Paikallisväestö ilmaisi pettyneisyytensä ja valitti solidaarisuuden 
puutteesta EU:n tasolla. Joillakin alueilla taas vastustettiin selvästi “EU:n puuttumista” asiaan 
eikä tunnettu lainkaan tarvetta tulvariskien hallintaa koskevien yhteisön toimien 
käyttöönottoon. Joillakin alueilla oli jo käytössä tulvien ehkäisyjärjestelmiä, tulvariskittömät 
alueet oli kartoitettu ja väestöä siirretty sekä ympäristönsuojelutoimiin ja ranta-alueiden 
matkailunedistämistoimiin oli jo ryhdytty. 

Kuivuus 

Kuivuutta voidaan pitää rakenteellisena ongelmana, joka toistuu 10-12 vuoden välein ja joka 
näyttää lisääntyvän. Vakava tai äärimmäinen kuivuus on kuitenkin poikkeuksellinen ilmiö ja 
sitä on pidettävä luonnonkatastrofina, jonka vaikutukset kestävät tavallista kauemmin. 
Kuivuuden vaikutukset, toisin kuin muiden luonnonkatastrofien vaikutukset, ovat vaikeasti 
laskettavissa eivätkä ne vaikuta perusrakenteisiin mutta vaikuttavat sitä vastoin tuotantoon, 
ympäristöön ja paikallisväestön elämään. Ilmastonmuutosten arvioidaan johtavan sateiden 
vähenemiseen, lämpötilojen nousuun ja useammin toistuviin lämpö- ja kuivuusaaltoihin, mikä 
merkitsee sitä, että metsäpalot ovat entistä ankarampia ja laajempia.

Kuivuus ei ole myöskään pelkästään “maanviljelijöiden ongelma”. Etelä-Euroopan maissa 
vesivoimaloiden sähköntuotanto alenee huomattavasti kuivuusvuosina ja kyseisten maiden on 
siksi turvauduttava fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Tästä on seurauksena ympäristölle 
haitallisten hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen, ja ne ylittävät todennäköisesti kansallisissa 
päästölupajärjestelmissä asetetut rajat.

Kuivuuden seurauksena on myös vaikeata huolehtia juomaveden hankkimisesta niin pysyvälle 
kuin tilapäiselle väestölle. Koska kuivuus on kesän ilmiö, jota matkailu, vilkas taloudellinen 
toiminta Välimeren alueella ja pysyviä asukkaita suurempi vierailijoiden määrä pahentaa. 

Tulipalot

Metsäpalot ovat suurin luonnonuhka Välimeren alueen metsille. Yli 90 prosenttia Euroopassa 
metsäpaloissa tuhoutuneista alueista sijaitsee Iberian niemimaalla. Metsäpalot tuhoavat 
julkista ja yksityistä omaisuutta, mikä johtaa tulonmenetyksiin, mikä taas koettelee pahiten 
sisämaan heikosti kehittyneiden ja autioituneiden alueiden toimeentuloa.

Kesän 2005 ilmasto-olot olivat poikkeukselliset siinä, että pitkäaikaisesta kuivuudesta johtuva 
ilman kuivuus yhdessä korkeiden lämpötilojen kanssa myötävaikutti metsäpalojen nopeaan 
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leviämiseen. Palot tuhosivat metsäalueita, joita oltiin pidetty metsänhoidon mallialueina 
raivaamisen, rajauslinjojen sekä alueelle soveltuvien lajikkeiden uudelleen istuttamisen 
suhteen.

Monet metsäpalot sytytetään tahallisesti. Näitä rikoksia voidaan torjua ainoastaan jatkuvalla 
metsien valvonnalla ja rangaistuksia koventamalla. Jotkut palot ovat syntyneet 
yksinkertaisesti siitä syystä, ettei metsiä arvosteta yhteisenä omaisuutena eikä ymmärretä, että 
niiden käytössä on noudatettava tiukkoja sääntöjä. Asianomaisiin kansallisiin lainsäädäntöihin 
on sisällytettävä joustava, poikkeusoloihin soveltuva hallintajärjestelmä. Espanjalaisten 
asiantuntijoiden mukaan Välimeren alueen metsät ovat sopeutuneet tulipaloihin ja siitä johtuu 
niiden kyky uusiutua. Valtuuskunta kävi eräällä vuonna 2004 palaneella noin 
34 000 hehtaarin suuruisella alueella, jota tietyn itsestään uusiutumisen jakson jälkeen alettiin 
hoitaa raivaamalla kaikki kuollut puuaines tautien leviämisen välttämiseksi ja rakentamalla 
esteitä, joilla estetään maan huuhtoutuminen sateen mukana. Metsäomaisuuden pirstoutumista 
koskeva ongelma on vältetty yhdistysten muodostamisen avulla. Täten on ollut mahdollista 
toteuttaa toimia koordinoidusti ja yhtä aikaa suurimmalla osalla palojen tuhoamasta alueesta.

Tulvat

Keski-Euroopassa katastrofinluonteisia tulvia esiintyy kesäisin yhä enemmän. Joillakin 
alueilla, esimerkiksi Baijerissa, tulvien hallinta on kuitenkin parantunut tuntuvasti, jos 
verrataan vuotta 2005 vuoteen 2002. Myönteistä kehitystä on edistänyt muun muassa 
tulvariskittömien alueiden kartoittaminen, vesien patoaminen ja tulvavallien rakentaminen. 

Tässä mietinnössä käsitellyistä luonnonkatastrofeista ainoastaan tulvat kuuluvat sellaisen 
yhteisön direktiivin soveltamisalaan, jonka tavoitteena on vähentää ja hallita ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, perusrakenteille ja omaisuudelle aiheutuvia riskejä. Direktiivillä 
pyritään myös rajatylittävään yhteistyöhön, sillä useimmat Euroopan jokialtaista ovat eri 
jäsenvaltioille yhteisiä. Tällainen yhteistyö sisältyy jo vedenlaatua koskevan puitedirektiiviin.

Tulva-alueilla vieraillut valtuuskunta sai kuulla sekä direktiivin myönteisistä puolista että 
joistakin huolenaiheista. Toisaalta toivotaan, että ennaltaehkäisytoimiin yhteistyöhaluttomia 
jäsenvaltioita voitaisiin painostaa niihin, mutta toisaalta pelätään liiallista byrokratiaa. Vaikka 
riskialueiden määrittelemisestä voi olla huomattavia aluekohtaisia taloudellisia seurauksia, 
jotka liittyvät rakennustonttien arvoon kaupunkialueiden laajentuessa, se on kuitenkin 
oikeutettua, koska rakennettavan alan lisääntymien ja sen myötä maaperän 
vedensitomiskyvyn väheneminen kasvattaa tulvariskiä.

3. Tieteellisiä tutkimustuloksia

Luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen välinen vahva yhteys on tieteellisesti todistettu. 
Se, missä määrin on mahdollista tunnistaa historiallisia muutoksia ääri-ilmiöissä ja yhdistää 
ne ilmastonmuutokseen, riippuu kulloisestakin tapauksesta ja paikasta:
– lämpöaallot ovat yleistyneet Euroopassa; kesän 2003 korkeiden lämpötilojen 

arvioidaan johtuneen 75-prosenttisesti ihmisten toiminnasta; korkeat lämpötilat 
pahentavat kuivuutta;
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– sateet ovat tulleet ankarimmiksi ilmastonmuutoksen vuoksi; rankkasateet ja muutokset 
sateiden esiintymisessä lisäävät sekä yhtäkkisten tulvien että kuivuuden 
todennäköisyyttä; laajempien tulvien kohdalla tilanne voi olla muuttumaton;

– myrskyt eivät ehkä ole lisääntyneet Euroopassa viime vuosisadalla, mutta 
hirmumyrskyjen määrä on kasvanut 70 prosentilla viimeisten viidenkymmenen 
vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen vaikutusta on vaikea osoittaa toteen laajemmassa 
luonnon kiertokulussa, mutta todetut muutokset vastaavat arvioita 
kasvihuonekaasupäästöjen seurauksista.

Mallintaminen osoittaa, että kasvihuonekaasukeskittymien lisääntyminen johtaa 
ilmastonmuutoksen kiihtymiseen ja useammin toistuviin äärimmäisiin sääilmiöihin:
– vuoden 2003 kaltaiset lämpöaallot voivat toistua Euroopassa joka toinen vuosi 

vuosisadan loppuun mennessä;
– sademäärien vaihtelu johtaa useampiin tulviin, erityisesti yhtäkkisiin tulviin, mutta 

myös kuivuuteen (jota lämpötilojen nousu edistää);
– ankarampien myrskyjen esiintyminen olisi mallintamisen perusteella todennäköistä, 

mutta mitään selviä ennusteita ei voida tehdä. Hirmumyrskyjen osuus kovimmista 
myrskyistä voi nousta 30 prosenttiin vuoteen 2100 mennessä.

Viime vuosina useat uutiset äärimmäisistä sääilmiöistä ovat herättäneet levottomuutta. 
Harvinaisen voimakkailla myrskyillä, kuivuudella ja vuoden 2003 lämpöaallolla on ollut 
kauaskantoisia seurauksia. (Euroopan ympäristökeskus, 2004; Jha, 2005):
– vuoden 1999 lopussa riehuneet hirmumyrskyt olivat Euroopan historian tuhoisimpia; 

Anatol, Lothar ja Martin -myrskyt koettelivat Skandinaviaa, Ranskaa, Saksaa ja niiden 
naapurimaita; myrskyissä kuoli noin 150 ihmistä ja ne aiheuttivat valtavia vahinkoja 
(6,7 miljardin euron vakuutusmenot Lothar ja Martin -myrskyjen tapauksessa ja 
500 miljoonan euron kustannukset Anatol-myrskystä); Ranskassa myrskyjen 
kaatamien puiden määrä oli kolminkertainen vuoden hakkuumäärään nähden;

– viime vuosien pahin tulva ja taloudellisesti tuhoisin onnettomuus Euroopan historiassa 
sattui vuonna 2002; Tonava- ja Elbe –jokien tulvat koettelivat Keski-Eurooppaa; 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa oli myös huomattavia tulvia; 
600 000 ihmistä kärsi tulvista ja 80 ihmistä kuoli 11 maassa. Taloudelliset menetykset 
olivat ainakin 15 miljardia euroa;

– suuri osa Etelä-Euroopasta on kärsinyt ankarasta kuivuudesta ainakin vuoden; vuonna 
2005 äärimmäisen vakava kuivuus koetteli 97:ää prosenttia Portugalin alueesta; 
Ranskassa harkittiin ydinvoimaloiden sulkemista ja koko Euroopan unionissa viljan 
tuotanto väheni ainakin 28 miljoonalla tonnilla, mikä oli noin 10 prosenttia viljan 
kokonaistuotannosta;

– kesän 2003 lämpöaalto aiheutti valtavan määrän kuolemantapauksia, ainakin 
22 146 ihmisen kuolinsyy oli kuumuus.

Edellä mainitut tapaukset ovat tärkeimpiä esimerkkejä tämänkaltaisista onnettomuuksista 
Euroopassa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tilanne muualla maailmassa on paljon 
pahempi. Luonnonkatastrofeissa menehtyneiden määrä Euroopassa on kuitenkin kaukana 
vastaavista määristä Aasiassa: vuosina 1993–2002 Euroopassa menehtyi 6 700 ihmistä 
tulvissa, kun vastaava luku Aasiassa oli lähes 1,4 miljoonaa; samana ajanjaksona myrskyjen 
seurauksena Euroopassa kuoli 6 655 ihmistä, kun myrskyjen kuolonuhrien määrä oli Pohjois-
ja Etelä-Amerikassa 18 000 ja Aasiassa 275 000.
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4. Pelastuspalvelu

Euroopan unioni perusti vuonna 2001 pelastuspalvelumekanismin, johon katastrofien 
koettelemat jäsenvaltiot saattoivat turvautua tilanteissa, joita ne eivät kyenneet yksin 
hallitsemaan. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tällaisten tilanteiden hoito kuuluu 
ensisijaisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle, mutta EU voi pyydettäessä puuttua aktiivisesti 
tilanteen hoitoon koordinoimalla apua ja huolehtimalla siitä, että tarvittavat varat, 
erityispelastusjoukot ja etsintävälineistö on ajoissa saatavilla. 

Jatkuvassa valmiustilassa olevan seuranta- ja tiedotuskeskuksen tehtäviin kuuluu 
hälytysviestien vastaanotto ja tukipyyntöjen kanavointi. Avustusryhmät vastaavat 
kulloisenkin tilanteen arvioinnista ja avustustoiminnan järjestelyä koskevasta 
paikallisviranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Näin meneteltiin useaan otteeseen 
kesällä 2005 niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolella (USA:ssa ja Pakistanissa) 
tapahtuneissa katastrofeissa. Saatujen kokemusten perusteella ensisijaisena tavoitteena on nyt
pidettävä varhaisvaroitusjärjestelmän luomista unohtamatta kuitenkaan muita tehtäviä, kuten 
tiedonvaihtokapasiteetin tehostamista. 

5. Solidaarisuusrahasto

Solidaarisuusrahasto, joka perustettiin Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleiden tulvien 
jälkeen (neuvoston asetus (EY) 2012/2002), ei vastannut sille asetettuihin odotuksiin, ja 
asetusta tarkistetaan parhaillaan. Uudelle solidaarisuusrahastolle ehdotetuista toimista on 
syytä mainita, että rahaston soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös vakavia kriisejä 
(kuten kuivuutta) teollisuus- ja teknologiakatastrofeja, kansanterveyden uhkia ja terrorismia. 
Rahaston käyttöön oikeuttavaa vahinkojen alarajaa alennetaan. Mielenkiintoinen uudistus on 
mahdollisuus saada välittömästi osa korvaussummasta ennakkona, joka vähennetään sitten 
tukikelpoisten menojen loppusummasta. On kuitenkin valitettavaa, että solidaarisuusrahasto ei 
kata alueellisia katastrofeja.

6. Johtopäätökset

Euroopan unionilla on useita oikeudellisia välineitä luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi ja 
hoitamiseksi, niiden seurausten ja kustannusten lievittämiseksi sekä niistä kärsineiden 
elämänlaadun kohentamiseksi.

EU pyrkii tehostamaan pelastuspalveluun liittyviä toimiaan perustamalla sitä varten oman 
rahoitusvälineen sekä valmius- ja nopean toiminnan välineen vakavia hätätilanteita varten.

Uudella tulvien arviointia ja hallintaa koskevalla direktiivillä pyritään vähentämään tulvien 
riskejä, jotka liittyvät kansanterveyteen, ympäristöön, julkiseen ja yksityiseen omaisuuteen. 

Meneillään oleva EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan säännöstön tarkistaminen (ja sen 
myötä aikaisemman lainsäädännön kumoaminen) antaa uuttaa toivoa siitä, että tätä rahastoa 
voidaan käyttää tehokkaasti luonnonkatastrofien koettelemien alueiden väestön auttamiseen. 

Tulipalojen tehokasta ennaltaehkäisemistä varten EU:lla on käytössä seurantamekanismeja, 
kuten EFFIS (Forest Focus –ohjelmalla perustettu Euroopan metsäpalotietojärjestelmä), jonka 
avulla on mahdollista määritellä suhteellisen tarkasti metsäpaloriski tietyllä alueella. 
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Ennaltaehkäisytehtävissä käytetään myös hyvin uudenaikaisia ja kehittyneitä 
satelliittiseurantajärjestelmiä, joita kehitetään jatkuvasti. 

Jos ei ole poliittista tahtoa panna täytäntöön näitä monia EU:n antamia oikeudellisia välineitä, 
niillä ei voida vastata solidaarisesti luonnonkatastrofien yhteydessä syntyviin hälyttävimpiin 
ja suorastaan epätoivoisiin tilanteisiin. 


