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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kaupunkiympäristön teemakohtaisesta strategiasta
(2006/2061(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 kaupunkiulottuvuudesta laajentumisen yhteydessä1 ja 
18. tammikuuta 2006 kestävän kehityksen ympäristönäkökohdista2 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
kaupunkiympäristön teemakohtaisesta strategiasta (KOM(2005)0718),

– ottaa huomioon komission neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon "Kohti 
kaupunkiympäristön teemakohtaista strategiaa" (KOM(2004)0060),

– ottaa huomioon kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 
22. heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1600/2002/EY,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnöt 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että vaikka 80 prosenttia Euroopan unionin väestöstä asuu kaupungeissa, 
heidän tarpeensa ja etunsa ovat erittäin aliedustettuja Euroopan unionin rahastoissa, 
hankkeissa, aloitteissa ja strategioissa,  

B. ottaa huomioon, että kaupunkiympäristön teemakohtaisen strategian tavoitteena on edistää 
Euroopan kaupunkien ympäristönsuojelun yleistä tasoa vähentämällä byrokratiaa, 
tehostamalla ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa sekä kannustamalla pitkän aikavälin 
ympäristösuunnittelua paikallistasolla, 

C. katsoo, että koska julkisen liikenteen osuus, vaikka se on laskussa, on uusissa 
jäsenvaltioissa edelleen suurempi kuin vanhoissa jäsenvaltioissa, kun taas yksityisautoilu 
kasvaa rajusti, tehokkaisiin Euroopan laajuisiin toimiin on ryhdyttävä kiireesti, 

D. ottaa huomioon, että kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa 
nostettiin esille erityisesti tarve ratkaista lisääntyvään liikenteen määrään liittyvät 
ongelmat sekä tarve poistaa BKT:n kasvun ja liikenteen kasvun välinen yhteys,

E. katsoo, että Euroopan unionin energiariippuvuusongelma olisi ratkaistava myös 
kaupungeissa, joissa liikenteen energiankulutus on kasvanut eniten ja joiden muita aloja, 
kuten asumista ja lämmitystä, koskevista menettelyistä päätetään pääasiallisesti 
paikallisesti,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2006)0020.
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1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa kaupunkiympäristön teemakohtaisesta 
strategiasta, mutta katsoo, että se ei ole riittävä kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta;   

2. pahoittelee, että toisin kuin kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 
tarkoitettiin, komissio ei esitä tiedonannossa mitään oikeudellisesti sitovia toimia tai 
määräaikoja kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi;  

3. pahoittelee myös, että kaupunkiympäristön teemakohtaisessa strategiassa ei yritetä 
tasapainottaa Euroopan unionin maaseutua ja kaupunkialueita koskevaa politiikkaa; 
katsoo, että kaupunkien ja esikaupunkien ongelmien laiminlyönti on syy mellakoihin ja 
kriiseihin eräissä jäsenvaltioissa;   

4. kehottaa komissiota antamaan ohjeita ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa 
annettavan direktiivin soveltamisesta sekä varmistamaan säädöksen asianmukainen 
täytäntöönpano; 

5. korostaa, että kaupunkien kestävän hoidon suunnitelman ja kestävän 
kaupunkiliikennesuunnitelman toteuttaminen olisi tehtävä pakolliseksi yhteisön 
lainsäädännön perusteella – kuten komission edellisessä tiedonannossa ehdotettiin 
(KOM(2004)0060) – kaikissa yli 100 000 asukkaan taajamissa; tällaisen lain olisi 
pidettävä sisällään selvät määräajat sekä Euroopan unionin ja paikallisella tasolla asetetut 
sitovat tavoitteet, koska aikaisemmat vapaaehtoiset tavoitteet ovat osoittautuneet 
tehottomiksi; 

6. on sitä mieltä, että kaupunkien kestävän hoidon suunnitelmassa olisi otettava huomioon 
muun muassa seuraavat asiakirjat:  

- jätehuoltosuunnitelma (direktiivi 75/442/ETY sellaisena kuin se on muutettuna)
- melukartat ja toimintasuunnitelmat, mikäli saatavilla (direktiivi 2002/49/EY) 
- paikallinen ilman epäpuhtauksia koskeva suunnitelma tai ohjelma, mikäli saatavilla 

(direktiivi 96/62/EY)
- ympäristöä koskevat paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat direktiivin 2001/42/EY 

mukaisesti;

7. katsoo, että kaupunkien kestävän hoidon suunnitelmaan olisi sisällyttävä

(a)aineiston ja asian kannalta merkityksellisten tietojen kerääminen, jotka koskevat 

- tämän päätöslauselman 6 kohdassa mainittuja aloja, 
- paikallisia kasvihuonekaasupäästöjä, 
- kaupunkirakennetta ja viheralueiden osuutta,
- paikallista biosidien käyttöä, 
- ympäristöön liittyviä terveysongelmia, 
- sellaisen ympäristön mahdollisuutta, jossa ei ole esteitä vammaisille, vanhuksille 

ja muille, 
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(b)tavoitteet, jotka koskevat

- tilanteen parantaminen kohdassa (a) mainituilla aloilla 
- kestävyyden sisällyttämistä kaikkiin kaupunkipolitiikan alueisiin,
- yhtenäistämistä kestävän kaupunkiliikennesuunnitelman kanssa 

(c)käytännön toimenpiteiden ja toimien toteuttaminen kohdassa (b) mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; 

8. painottaa, että kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät olisi otettava mukaan kaupunkien 
kestävän hoidon suunnitelmien laatimiseen, ja suunnitelmien olisi oltava julkisesti 
saatavilla; katso lisäksi, että säännöllinen edistymisen arviointi sekä arviointien tuloksista 
tiedottaminen ovat myös oleellisia;   

9. kehottaa komissiota ehdottamaan uuden kaupunkikehittämisen tavoitteeksi tiettyä 
viheralueiden määrää henkeä kohti ja katsoo, että tämä tavoite pitäisi sisällyttää 
kaupunkien kestävän hoidon suunnitelmiin viheralueiden vähenemisen estämiseksi niillä 
kaupunkialueilla, joissa tavoitetta ei saavuteta;  

Kaupunkien kestävä hoito 

10. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan kansallisissa strategisissa viitekehyksissä ja 
toimintaohjelmissa hankkeita, joissa keskitytään hylättyjen teollisuusalueita 
kunnostamiseen viheralueiden kunnostamisen; 

11. kehottaa jäsenvaltioita edistämään sitä, että paikallisviranomaiset käyttävät 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää;  

12. tukee kompostoinnin ja biomassan edistämistä polttamisen sijaan paikallisen ilman 
saastumisen estämiseksi; 

13. katsoo myös, että on tärkeää saada kansalaiset mukaan paikallisten päätösten tekemiseen 
sekä poliittisin että teknisin keinoin; 

Kestävä kaupunkiliikenne

14. ehdottaa viiden prosentin muutosta matkustajakilometreissä vuosien 2002–2012 aikana 
yksityisautoilusta/autoista kestäviin liikennemuotoihin, kuten julkiseen liikenteeseen ja 
pyöräilyyn;

15. painottaa, että jokaisen mahdollisuus liikkuvuuteen (myös henkilöiden, joiden 
käytettävissä ei ole omaa autoa) on sosiaalinen tekijä, joka pitää huomioida; 

16. katsoo, että kestävään kaupunkiliikennesuunnitelmaan pitäisi sisältyä keinoja, joiden 
avulla paikallisviranomaiset voivat:

- edistää muita kuin moottoriliikenteeseen perustuvia liikennemuotoja, kuten pyöräilyä
ja kävelyä, rakentamalla laajan pyörätieverkoston sekä turvallisia jalankulkuteitä ja 
risteyksissä turvallisia tienylityskohtia jalankulkijoille, 
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- edistää julkista liikennettä käyttämällä eurooppalaista rahoitusta julkisen liikenteen 
infrastruktuurin parantamiseen ja levittää tietoa olemassa olevista hyvistä 
esimerkeistä, kuten yhdistettyjen hinnoittelu- ja lipunmyyntijärjestelmien 
käyttöönotosta sekä liityntäpysäköintijärjestelmien kehittämisestä,  

- ratkaista kasvava yksityisautoilun ongelman pysäköintirajoituksilla ja 
ruuhkamaksuilla;

17. ehdottaa 30 km/h nopeusrajoitusten käyttöönottoa kaupunkien keskustoissa 
liikennekuolemien vähentämiseksi 50 prosentilla vuoteen 2010 mennessä, kuten 
valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta liikennepolitiikasta määritellään; 

18. ehdottaa kaupunkien logistiikkasuunnitelmien laatimista tavaroiden kuljettamisen 
vähentämiseksi ja parantamiseksi kaupungeissa;

19. muistuttaa, että ilmansaasteet ovat suurin syy terveysongelmiin Euroopan unionin 
alueella; painottaa näin ollen, että kaupungeissa, joissa on paljon ilmansaasteita, olisi 
harkittava ruuhkamaksujen käyttöönottoa ja alhaisten päästöjen alueiden perustamista; 

Kestävä kaupunkisuunnittelu

20. panee merkille, että komissio asianmukaisesti tunnisti ongelmat ja tämänhetkisen tilanteen
tällä alalla; huomauttaa, ettei se ehdottanut mitään toimia ongelmien ratkaisemiseksi; 

21. pitää ongelmallisena myös sitä sosiaalista näkökohtaa, että miljoonat ihmiset elävät 
sarjatuotetuissa elementtitaloissa; vaatii siksi jäsenvaltioita suosimaan sellaisten 
hankkeiden rahoitusta, joilla pyritään kunnostamaan näitä alueita/lähiöitä niin, että 
omaksutaan kokonaisvaltainen (erityisesti sosiaalinen, kulttuurinen ja ympäristöllinen) 
lähestymistapa; 

22. korostaa, että eräät historialliset korttelit – jotka ovat arvokas osa yhteistä perintöämme –
ovat olleet kaupungeissa hylättyinä vuosikymmeniä; kehottaa komissiota siksi antamaan 
suuntaviivoja näiden alueiden asianmukaiseksi kunnostamiseksi; 

23. katsoo, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien, kuten luonnollisen ilmanvaihdon 
puuttumisen korkeiden lämpötilojen kausina ja ilman saasteiden suuret pitoisuudet, 
ratkaisemiseksi kaupungeissa kaupungin ilmaston tutkimus pitäisi sisällyttää 
kaupunkisuunnitteluun tuulitunnelivaikutuksen estämiseksi korkeissa rakennuksissa; 
korostaa, että viheralueiden katoaminen vähentää luonnollista ilmanvaihtoa;  

24. kehottaa jäsenvaltioita edistämään EU:n kanssa yhdessä rahoitettuja hankkeita, jotka 
liittyvät kaukolämpöliitännän kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen sekä tukemaan 
kaukolämpöliitännän rakentamista ja käyttöä; tähdentää tässä yhteydessä, että 
energiakriisin sattuessa kaukolämpöliitännän avulla on helpompi vaihtaa energialähteestä 
toiseen;  

25. korostaa, että kaupunkien vesihuollon hoitamiseksi on kehitettävä uusia menetelmiä, joilla 
pyritään pitämään sadevesi kauemmin kaupungeissa kuumina ja kuivina kesinä;  
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Kestävä kaupunkirakentaminen

26. pahoittelee, että vaikka kestävä kaupunkirakentaminen määriteltiin "Kohti 
kaupunkiympäristön teemakohtaista strategiaa" -tiedonannon yhdeksi neljästä keskeisestä 
alasta, ehdotetussa strategiassa ei esitetä mitään tiettyä toimea tällä alalla;  

27. korostaa tarvetta parantaa rakennusten ympäristöystävällisyyttä energiatehokkaalla 
rakennussuunnittelulla (eristys, uudistuvan energian käyttö, passiivinen/aktiivinen 
aurinkoenergia, vähän energiaa käyttävät talot); tukee uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä kaupunkiympäristössä;   

28. ehdottaa, että EU-rahoitusta myönnetään jäsenvaltioille ja että ne käyttäisivät tätä 
rahoitusta rakennusten ja asuinalueiden parantamiseksi; 

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT

Vaikka noin 80 prosenttia Euroopan unionin väestöstä asuu kaupungeissa, heidän tarpeensa ja 
etunsa ovat erittäin aliedustettuja Euroopan unionin rahastoissa, hankkeissa, aloitteissa ja 
strategioissa. Kaupunkien asukkaat ovat Euroopan unionissa toisen luokan kansalaisia, 
ainakin EU:n rahoituksen perusteella. Kaupunkien ja lähiöiden laiminlyönti johtaa 
mellakoihin ja kriiseihin eräissä jäsenvaltioissa, joiden joukossa on maaseutu- ja 
kaupunkialueiden rahoituspolitiikan tasapainon sijasta maatalouden korkeita tukia 
voimakkaasti kannattavia jäsenvaltioita.   

Komission tiedonanto “Kohti kaupunkiympäristön teemakohtaista strategiaa” oli paljon 
komission lopullista ehdotusta kunnianhimoisempi. Tavoitteena on kehittää EU:n tasolla 
vahva kehys, jossa edistetään parhaisiin käytäntöihin perustuvia paikallisia aloitteita siten, että 
paikalliset päättäjät voivat valita ratkaisut ja tavoitteet. Tämän kehyksen olennaisena osana 
pääkaupungeissa ja yli 100 000 asukkaan taajamissa (eli 25 jäsenvaltion EU:n 500 
suurimmassa kaupungissa) olisi otettava käyttöön kaupunkiympäristösuunnitelma. 
Suunnitelmaan olisi sisällyttävä kestävän kaupunkiympäristön saavuttamista koskevia 
tavoitteita, ja niissä olisi pantava täytäntöön asianmukainen ympäristöjärjestelmä sen 
toteuttamiseksi. Esittelijä uskoo vilpittömästi, että tämä tavoite palvelee kaupunkien etuja eikä 
rajoita niiden oikeutta valita sopivia toimia kehyksen puitteissa. 

Demokraattista päätöksentekoprosessia kaupungeissa voidaan parantaa poliittisin ja teknisin 
keinoin. Poliittisina keinoina suora ja edustuksellinen demokratia olisi yhdistettävä. 
Paikallisista asioista on järjestettävä enemmän kansanäänestyksiä asian luonteesta riippuen 
kaupungin, kunnan tai pienen paikallisen yksikön tasolla. Paikallisviranomaiset voivat 
tiedustella kansalaisten mielipidettä kansanäänestyksellä, sähköisillä mielipidetutkimuksilla 
tai tapauskohtaisilla paikallisen tason mielipidekyselyillä. Verkkopalveluiden avulla voidaan 
tuottaa yhteisössä ilmenevistä ongelmista asianmukaista ja ajantasaista tietoa, esimerkiksi 
ympäristöindikaattoreiden avulla, tai reaaliaikaista tietoa ilman laadusta jne. Kuitenkaan 
kansalaisia, joiden käytössä ei ole Internetiä, lehtiä tai televisioita, ei saa unohtaa. Heidän 
tavoittamiseksi olisi käytettävä perinteisempiä tiedotuskeinoja. 

Paikallisviranomaisten ja paikallisten päätöksentekijöiden koulutus kestävää kehitystä 
koskevan tietoisuuden syventämiseksi on ensisijaista, kun pyritään muuttamaan paikallista 
politiikkaa. Tarvitaan myös Euroopan tason koordinointia siten, että tarjotaan tutkimuksia 
parhaista käytännöistä, kurssikirjoja sekä Euroopan laajuinen opetussuunnitelma. Tässä 
mielessä komission ehdotus on hyvin suunnattu, siitä vain puuttuu konkreettiset toimet sekä 
määräajat. Koska ympäristöpolitiikka kattaa kaikentyyppiset politiikan alat, kaupunkien 
kestävän hoidon suunnitelman kautta eri politiikan aloja olisi koordinoitava asteittain ja niin, 
että kaikki päätöksentekijät alimmalta tasolta asti ottavat ympäristöä koskevat seikat 
huomioon kaikilla politiikan aloilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan Euroopan 
laajuista koordinointia ja rahoitusta. 
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Liikenne:

Nopeusrajoitukset keskustoissa ja muilla asuinalueilla (tai koko kaupungin alueella) 
vähentävät onnettomuuksia (erityisesti vakavia), ja niiden ansiosta päästöt ovat alhaisemmat 
ja melu pienempää. Asianmukainen nopeusrajoitus olisi 30–50km/h, paikallisista olosuhteista 
ja tavoista riippuen. Tiukat nopeusrajoitukset säästävät ihmishenkiä ja ympäristöä, kun taas 
rajoitusten laiminlyönti johtaa traagisiin kuolemiin

Keskustoissa on rajoitettava parkkipaikkoja, ei suinkaan rakennettava. Uusia parkkipaikkoja 
olisi rakennettava metrojen, lähiöiden tai kansallisen raitioliikenteen kaupungin ulkopuolella 
sijaitsevien pysäkkien yhteyteen. 

Muu kuin moottoriliikenne olisi asetettava kaikkien muiden liikennemuotojen edelle, 
joukkoliikennettä olisi suosittava yksityisautoiluun nähden, pieniä ja vähemmän saastuttavia 
autoja muihin ajoneuvoihin nähden. Tämä on kestävän liikennepolitiikan perusperiaate. 
Muuta kuin moottoriliikennettä (kävely ja pyöräily) varten tarvitaan laaja pyörätieverkosto. 
Jalankulkijoita olisi opastettava kävelemään turvallisilla jalankulkuteillä sekä käyttämään tien 
ylitykseen turvallisia risteyksiä. Kaksitasoristeyksissä autojen, ei jalankulkijoiden, pitäisi 
mennä alapuolelta, tai autotie nostaa katutason yläpuolelle. 

Kalliiden maanalaisten liikennejärjestelmien (metro) lisäksi on muitakin julkisen liikenteen 
muotoja. Raitiovaunu on nousemassa uuteen kukoistukseen ympäri Eurooppaa. Paikallisista
oloista riippuen radan eräät osat voidaan rakentaa katutason alapuolelle (metron esimuoto), ja 
kaupungin ulkopuolella rata voisi kulkea omalla kaistallaan, jolloin kyseessä on niin 
pikaraitiotie. Maanpäälliset lähiöiden sähköistetyt raidelinjat ovat myös hyödyllinen osa 
joukkoliikenneverkostoa. Metrotonta (maanalainen) modernia kaupunkia on kuitenkin 
melkein mahdotonta kuvitella. 

Yöajan julkisella liikenteellä on oleellinen tehtävä modernissa kaupunkielämässä. Sen 
ansiosta lähiöiden nuoret voivat ottaa osaa kaupungin elämään, ja se vähentää niin kutsuttujen 
disko-onnettomuuksien määrää maanteillä.

Ruuhkamaksujen kerääminen sähköisellä maksujärjestelmällä on onnistunut kokeilu, joka on 
jo käytössä Lontoossa ja Tukholmassa, ja se muille Euroopan kaupungeille ainoa 
mahdollisuus tulevaisuudessa. Eräiden kaupunkien (kuten Budapestin) huomattavasti 
halvempi ja helpompi siltamaksujärjestelmä ajaa käytännön syistä saman asian, sillä suurin 
osa autoista ylittää sillan vähintään kaksi kertaa.  

Julkisen liikenteen osuus kaikesta liikenteestä on uusissa jäsenvaltioissa edelleen korkeampi 
kuin vanhoissa. On ratkaisevan tärkeää säilyttää tämä taso parantamalla 
joukkoliikennejärjestelmää yhteisvoimin EU:n tasolla, kansallisesti ja paikallisesti.  

Jokaisessa kaupungissa olisi laadittava suunnitelma henkilöautoliikenteen kysynnän 
vähentämiseksi selvillä ja mahdollisesti sitovilla tavoitteilla. Edellytys tälle on luonnollisesti 
tehokas ja puhdas julkinen liikenne. EU:n rahoitus julkisen liikenteen kehittämiselle ja 
yksityisautoilun vähentämiselle voidaan liitää toisiinsa, tietenkin realistisella aikataululla.   

Tarvitaan yhdistettyä hinnoittelu- ja lipunmyyntijärjestelmää, joka kattaa paitsi koko 
kaupungin joukkoliikennejärjestelmän, myös sen lähiöiden rautatiejärjestelmät sekä osan 
kansallisesta rautatiestä.   
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Helleaallot:

Kuumien kesäpäivien ja -öiden helleaallot tekevät monista kaupungeista täysin sietämättömiä. 
Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen takia voimme tulevaisuudessa odottaa nykyistäkin 
kuumempia kesiä. Joka kesä helleaallot tappavat tuhansia Euroopan kansalaisia, ja heidän 
kuolemansa on tuskallinen ja nöyryyttävä. Helleaaltoja varten laadittavat hätäsuunnitelmat 
ovat oleellisia jokaisessa Euroopan kaupungissa, joitakin pohjoismaita lukuun ottamatta. 
Perusresepti helleaaltoihin on yksinkertainen: enemmän vettä, enemmän viheralueita, 
vähemmän autojen päästöjä sekä tietyissä tapauksissa ilmastointijärjestelmä. Kuitenkin 
ilmastointia, jolla on epäedullisia vaikutuksia sekä yksilön terveyteen että maapallon 
ilmastoon, huomattavasti parempia ovat ekologiset katot ja julkisivut, raikas vesi ja 
luonnolliset jäähdytysjärjestelmät. Pitkät, kuumat kesät ovat tulossa, ja niiden merkitys 
kaupunkipolitiikassa on suuri. Kaupunkisuunnittelussa pitäisi välttää hellesaarekkeita, joissa
on sisäänrakennetut tuulitunnelit ja taata ilman kunnollinen vaihtuminen. 

Vihreät kaupungit:

Kaupunkien keskustoista on tehtävä houkuttelevia paikkoja asumiseen. Tämä vaatii enemmän 
viheralueita keskustaan. Jo muutaman kymmenen neliön vihreät saarekkeet voivat kohentaa 
keskustan ilmapiiriä, tietenkin yhdessä lähellä sijaitsevien suurempien puistojen ja 
puutarhojen kanssa. Keskustan ulkopuolella olevat suuremmat puistot, kaupunkimetsät, järvet 
ja muut viheralueet ovat tärkeitä kaupungin osia, joissa ihmiset voivat asua. Kaupunkialueilla 
asuu myös useita eläimiä, nykyisin luonnon monimuotoisuus joskus jopa lisääntyy 
kaupungeissamme. Eläimet sopeutuvat tiettyyn rajaan asti kaupunkien olosuhteisiin. Useille 
kaupunkien lapsille ne edustavat koko eläinkuntaa. Viihdyttävät tietovihkoset, eloisat 
"eläinten kaupungin" esittelyt sekä opettajien ja eläintenhoidon asiantuntijoiden pitämät 
biologian tunnit ulkona voivat johtaa siihen, että seuraavat sukupolvet ovat 
ympäristötietoisempia.

Ulkoilma-aktiviteetit ovat kaupunkielämän elintärkeitä osia. Ne ovat eteläisen Euroopan 
perinteisiä elämänmuotoja, jotka kasvattavat suosiotaan myös Länsi- ja Keski-Euroopassa. 
Suljetut puistot ja puutarhat kyllä puhdistavat ilmaa, mutta ne eivät palvele kaupunkien 
väestön todellisia tarpeita. Kaupunkielämän laatu kevään ja syksyn välillä riippuu paljolti 
ulkoilmatapahtumien tarjonnasta. Ulkoilmakonserttiin osallistuvat ihmiset voivat todella 
ymmärtää autojen aiheuttaman saasteiden ja melun vaarat. Julkiset ulkoilmaesitykset ja muut 
julkiset show’t tarjoavat ilmaista viihdykettä nuorille, eläkeläisille ja turisteille. Kesän 
kaupunkirannat (kuten Pariisissa, Brysselissä tai Budapestissa) ovat myös hyödyllisiä 
hankkeita, ja ne viihdyttävät satoja tuhansia kaupungin asukkaita. Kaupunkien ei pitäisi olla 
kesäaikaan vankiloita, vaan miellyttäviä ja värikkäitä paikkoja niille, jotka eivät voi lähteä 
kaupungista pitkille lomille. 

Joen rantojen elvyttäminen, vanhat laiturit ja satamalaiturit tarjoavat uutta tilaa 
kaupunkielämälle ja avovesien elvytys myös raikastaa ympäristöä. 

Taloudellinen veden käyttö ja käsittely, sadeveden varastointi ja uudelleenkäyttö mukaan 
luettuina, ja järkevä wc:n huuhteluveden käyttö ovat myös kestävän tulevaisuuden oleellisia 
elementtejä.  



PR\608464FI.doc 11/11 PE 371.854v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Asutuksen levittäytyminen ja lähiöiden asiat:

Sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa kymmenet tuhannet ihmiset asuvat sarjatuotetuissa 
elementtitaloissa. Näistä muodostuu useissa länsimaisissa kaupungeissa gettoja, sekä etnisessä 
että sosiaalisessa mielessä. Tarvitaan monitahoisia sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä 
ohjelmia tällaisten lähiöiden kunnostamiseen. Tarvitaan hyviä kouluja ja ammatillista 
koulutusta, vakituisia työpaikkoja, toisten kulttuurien ymmärtämistä (sekä paikallisen että 
maiden, joista siirtolaiset ovat lähteneet), hyviä joukkoliikenneyhteyksiä keskustaan ja 
työpaikoille tai kouluihin. Keski-Euroopassa monet elementtitaloalueista eivät ole vielä 
muuttuneet getoiksi, vaan suurin osa niiden asukkaista kuuluu yhä alempaan keskiluokkaan. 
Heidän tapauksessaan talojen kunto on huolestuttava. Uusissa jäsenvaltioissa lähiöiden talojen 
korjaaminen ja kunnostus on oleellista yhteiskuntarauhan pelastamiseksi ja paremman 
kaupunkielämän takaamiseksi.  

Elävässä kaupungissa keskusta ei ole ainoastaan ostospaikka ja hallinnollinen alue. Ilman 
asukkaita kaupungin keskusta on kuollut paikka ja ilman elävää keskustaa koko kaupunki on 
tyhjä paikka, eri kaupunginosien moninaisuudesta huolimatta. Vanhat talot olisi kunnostettava 
ja niitä olisi parannettava asuntojen tarjoamiseksi ihmisille, nuoret lapsiperheet mukaan 
luettuina. Keskustan perinteistä rakennetta ja sen arkkitehtonisia arvoja olisi kunnioitettava. 
Historiallisten muistomerkkien ja niin kutsuttujen muistomerkkien ei pitäisi kuitenkaan 
lamauttaa kaupunkien keskustojen tervettä kehitystä. Ei radikaalisia muutoksia, mutta tarve 
uusille rakennuksille on todellinen, joskus vanhan julkisivun takana. Uusien asuntojen lisäksi 
tarvitaan kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, pieniä puutarhoja ja muita julkisia instituutioita. 

Esittelijä ymmärtää myös väestönkasvun aiheuttaman haasteen yhteiskunnillemme, mutta 
mietinnön tila on rajallinen. Koska suurin osa Euroopan unionin kansalaisista asuu 
kaupunkialueilla, kestävä väestörakenteen kehitys riippuu myös kaupunkien asumisoloista ja 
ympäristöllisistä oloista. 


