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SANASTO JA LYHENTEET 

µg/m3 Mikrogrammaa kuutiometriä kohden (mittayksikkö, jota 
käytetään kuvaamaan epäpuhtauden pitoisuutta ilmassa). 

Ammoniakki (NH3) Väritön kaasu, jolla on pistävä haju. 

Bentso(a)pyreeni (BaP)  BaP on kiinteä aine, jota syntyy fossiilisten polttoaineiden 
ja biopolttoaineiden epätäydellisestä palamisesta. Sen 
suurimpia lähteitä ovat kotitalouksien lämmitys (erityisesti 
puun ja kivihiilen poltto), sähköntuotanto voimalaitoksissa, 
jätteenpoltto, koksin tuotanto ja teräksen tuotanto.  

DALY (Disability Adjusted Life Years) 
Leviämisolosuhteet 

Sairastavuusvakioitu elinvuosi 
Leviämisolosuhteilla kuvataan ilmakehän kykyä laimentaa 
ilman epäpuhtauksia. 

Ennenaikainen kuolema Kuolema, joka tapahtuu ennen kuin henkilö saavuttaa 
maansa ja sukupuolensa mukaisen keskimääräisen 
elinajanodotteen. 

EYK Euroopan ympäristökeskus 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat orgaanisia 
kemikaaleja, jotka haihtuvat helposti ilmaan. 

Hiilidioksidi (CO2) Hiilidioksidi (CO2) on väritön kaasu, joka on maapallon 
ilmakehän merkittävin kasvihuonekaasu. Sitä vapautuu 
ilmakehään lähinnä fossiilisten polttoaineiden polton 
yhteydessä. 

Hiukkaset (PM) Ilmassa olevat kiinteät ja nestemäiset hiukkaset. Hiukkaset 
jaetaan koon mukaan karkeisiin hiukkasiin (PM10) ja 
pienhiukkasiin (PM2,5). 

Ilmanlaatua koskeva direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Kansallisia päästörajoja koskeva 
direktiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen 
ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta 
sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 
17.12.2016, s. 1). 

Mustahiili  Mustahiili kuuluu pienhiukkasiin (PM2,5), ja sitä syntyy 
polttoaineiden epätäydellisestä palamisesta ja sen 
suurimpia lähteitä ovat liikenne ja kotitalouksien lämmitys. 

Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
kuin metaani (NMVOC) 

NMVOC on nimitys, joka käsittää useita erilaisia kemiallisia 
yhdisteitä, kuten bentseenin, etanolin, formaldehydin, 
sykloheksaanin ja asetonin. 

Otsoni (alailmakehän otsoni, O3) Väritön pistävänhajuinen kaasu, jota ei suoraan pääse 
ilmakehään mutta jota muodostuu epäpuhtauksista 
kemiallisessa reaktiossa auringonvalon vaikutuksesta.  
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Paineistettu maakaasu (CNG) CNG on paineistettuna varastoitavaa maakaasua, jota 
voidaan käyttää bensiinin, propaanin tai dieselpolttoaineen 
sijasta. 

Paras käytettävissä oleva tekniikka 
(BAT) 

”Parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla” (best available 
techniques, BAT) tarkoitetaan tietyn toiminnan ja siinä 
käytettävien menetelmien tehokkainta ja edistyneintä 
astetta, joka osoittaa sellaiset tekniset ja käytännölliset 
ominaisuudet, jotka soveltuvat käytännön pohjaksi raja-
arvoille ja muille lupaehdoille, joilla on tarkoitus estää, tai 
milloin se ei ole mahdollista, vähentää päästöjä ja 
vaikutuksia koko ympäristöön.  

Rikkidioksidi (SO2)  Myrkyllinen väritön kaasu. Eräs rikin oksidi (SOX). 

Teollisuuden päästöjä koskeva 
direktiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, 
annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden 
päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, 
s. 17) (uudelleenlaadittu toisinto). 

Toimivuustarkastus Toimintapolitiikan kattava arviointi, jonka tavoitteena on 
arvioida tietyn politiikan alan sääntelykehyksen 
tarkoituksenmukaisuutta. 

Typpidioksidi (NO2) Myrkyllinen punertavan ruskea kaasu. Eräs typen oksidi 
(NOX). 

WHO Maailman terveysjärjestö 

Vähäpäästöinen alue  Vähäpäästöinen alue on määritelty alue, jolla joidenkin 
päästöjä aiheuttavien ajoneuvojen käyttöä on rajoitettu tai 
se on estetty ilmanlaadun parantamiseksi. 

 



 6 

 

YHTEENVETO 

Ilman pilaantuminen on suurin terveyttä uhkaava ympäristöriski Euroopan unionissa 

I. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan ilman pilaantuminen on suurin terveyttä 

uhkaava ympäristöriski Euroopan unionissa (EU). Se aiheuttaa EU:ssa vuosittain noin 

400 000 ennenaikaista kuolemaa ja satojen miljardien eurojen terveyteen liittyvät ulkoiset 

kustannukset. Ilman pilaantumiselle altistuvat erityisesti kaupunkialueilla asuvat ihmiset. 

Ilman epäpuhtaudet, jotka aiheuttavat suurimman osan näistä ennenaikaisista kuolemista, 

ovat hiukkaset, typpidioksidi ja alailmakehän otsoni.  

II. Vuonna 2008 annettu ilmanlaatua koskeva direktiivi on ilman puhtautta koskevan EU:n 

politiikan kulmakivi, koska siinä asetetaan laatuvaatimukset hengittämämme ilman 

epäpuhtauksien pitoisuuksille. EU:n toimintapolitiikoilla on viime vuosikymmeninä edistetty 

päästöjen vähentämistä, mutta ilmanlaatu ei ole parantunut samaan tahtiin ja vaikutukset 

kansanterveyteen ovat edelleen huomattavat.  

Tarkastuskohteet 

III. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tässä tarkastuksessa, ovatko EU:n toimet ihmisten 

terveyden suojelemiseksi ilman pilaantumiselta olleet vaikuttavia. Tätä varten 

tilintarkastustuomioistuin tutki, i) suunniteltiinko ilmanlaatua koskeva direktiivi hyvin ilman 

pilaantumisen terveysvaikutusten torjumiseksi, ii) panivatko jäsenvaltiot direktiivin 

tehokkaasti täytäntöön, iii) seurasiko ja valvoiko komissio direktiivin täytäntöönpanoa, iv) 

otettiinko ilmanlaatu riittävällä tavalla huomioon muissa EU:n toimintapolitiikoissa ja 

tuettiinko sitä riittävästi EU:n varoista, sekä v) onko kansalaisille annettu hyvin tietoa 

ilmanlaatuun liittyvistä kysymyksistä. 

IV. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että EU:n toimet ihmisten terveyden suojelemiseksi 

ilman pilaantumiselta eivät olleet tuottaneet odotettua vaikutusta. Merkittävät inhimilliset 

ja taloudelliset kustannukset eivät vielä ole heijastuneet riittäviksi EU:n laajuisiksi toimiksi. 

a) EU:n ilmanlaatunormit asetettiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten, ja osa niistä on 

huomattavasti löyhempiä kuin WHO:n ohjearvot ja ihmisten terveyteen kohdistuvia 

vaikutuksia koskevien viimeisimpien tieteellisten tulosten mukainen taso. 
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b) Ilmanlaatu on parantunut, mutta useimmat jäsenvaltiot eivät edelleenkään noudata 

EU:n ilmanlaatunormeja eivätkä toteuta tarpeeksi vaikuttavia toimia ilmanlaadun 

parantamiseksi riittävästi. Ilman pilaantumista saatetaan aliarvioida, koska sitä ei 

välttämättä seurata oikeissa paikoissa. Ilmanlaatua koskevan direktiivin keskeisiin 

vaatimuksiin kuuluvilla ilmanlaatusuunnitelmilla ei useinkaan saatu odotettuja 

tuloksia.  

c) Komissio pystyy seuraamaan jäsenvaltioiden tuloksellisuutta vain rajoitetusti. 

Komission myöhemmällä täytäntöönpanon valvonnalla ei pystytty varmistamaan, 

että jäsenvaltiot noudattivat ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetettuja 

ilmanlaatua koskevia raja-arvoja. Vaikka komissio on ryhtynyt oikeustoimiin useita 

jäsenvaltioita vastaan ja saanut puoltavia ratkaisuja, jäsenvaltiot rikkovat edelleen 

toistuvasti ilmanlaatua koskevia raja-arvoja.  

d) Useilla EU:n toimintapolitiikoilla on vaikutusta ilmanlaatuun, mutta merkittävien 

inhimillisten ja taloudellisten kustannusten vuoksi tilintarkastustuomioistuin katsoo, 

että ilmanlaadun parantamisen merkitystä ei vielä oteta riittävän hyvin huomioon 

osassa EU:n toimintapolitiikoista. EU:n toimintapolitiikoista ilmasto- ja energia-alan, 

liikennealan, teollisuusalan sekä maatalousalan toimintapolitiikalla on suora 

vaikutus ilmanlaatuun, ja niiden täytäntöönpanoon liittyvät valinnat voivat olla 

haitallisia ilman puhtauden kannalta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 

ilmanlaatuun suunnatulla suoralla EU:n rahoituksella voidaan tarjota hyödyllistä 

tukea, mutta rahoitetut hankkeet eivät aina olleet riittävän hyvin kohdennettuja. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös joitakin hyviä hankkeita, etenkin Life-

ohjelmasta tuettujen hankkeiden joukosta. 

e) Väestön tietoisuudella ja tiedottamisella on ratkaisevan tärkeä merkitys ilman 

pilaantumisen käsittelemisessä, sillä ilman pilaantuminen on kiireellinen 

kansanterveyttä koskeva ongelma. Kansalaiset ovat viime aikoina osallistuneet 

entistä enemmän ilmanlaatua koskeviin kysymyksiin ja nostaneet kanteita 

kansallisissa tuomioistuimissa, jotka ovat useissa jäsenvaltioissa antaneet tuomioita 

sen puolesta, että kansalaisilla on oikeus puhtaaseen ilmaan. 

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että ilmanlaatua koskevassa 
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direktiivissä kansalaisten oikeuksia oikeussuojaan suojataan vähemmän selkeästi 

kuin joissakin muissa ympäristöalan direktiiveissä. Kansalaisten saataville asetetut 

ilmanlaatua koskevat tiedot olivat ajoittain epäselviä. 

Suositukset 

V. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa annetaan komissiolle suosituksia, joilla 

pyritään parantamaan ilmanlaatua. Suositukset koskevat aiempaa vaikuttavampia toimia, 

joita komission olisi toteutettava, ilmanlaatua koskevan direktiivin ajantasaistamista, 

ilmanlaatupolitiikan asettamista etusijalle ja sen valtavirtaistamista muissa EU:n politiikoissa 

sekä väestön tietoisuuden ja sille tiedottamisen parantamista.
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JOHDANTO 

Ilman pilaantumisella on merkitystä 

1. Ilman pilaantumista tapahtuu, kun kaasuja, pölyhiukkasia ja savua pääsee ilmakehään, 

jolloin ilmakehästä tulee haitallinen ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle. Maailman 

terveysjärjestö (WHO) luokittelee ilman pilaantumisen suurimmaksi terveyteen 

kohdistuvaksi ympäristöriskiksi Euroopassa1. EU:ssa ilman pilaantuminen aiheuttaa 

keskimäärin yli 1 000 ennenaikaista kuolemaa päivässä, mikä on yli kymmenkertainen määrä 

tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrään verrattuna2. Kaaviosta 1 käy ilmi, että 

joissakin EU:n jäsenvaltioissa menetetään yhtä paljon terveen elämän vuosia kuin huonoon 

ilmanlaatuun usein yhdistetyissä maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa. Euroopan komissio arvioi 

vuonna 2013 ilman pilaantumisen aiheuttamien terveyteen liittyvien ulkoisten kustannusten 

olevan yhteensä 330–940 miljardia euroa vuodessa3.  

                                                           
1 WHO, ”Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”, 2016, 

s. 15 ja Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 12. 

2 Komission lehdistötiedote, 16.11.2017. 

3 SWD(2013) 532 final, ”Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista”, 18.12.2013, s. 2. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4604_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0532&from=FI
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Kaavio 1 – Ilman pilaantumisen vuoksi menetetyt terveen elämän vuodet sataa asukasta kohden 

 
Lähde: WHO, ”Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to 

ambient air pollution”, 2012. 

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat kaupungeissa asuviin ihmisiin 

2. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2015 noin neljännes kaupunkialueilla 

asuvista eurooppalaisista altistui EU:n ilmanlaatunormeja ylittäville ilman 

epäpuhtauspitoisuuksille ja jopa 96 prosenttia kaupunkialueilla asuvista EU:n kansalaisista 

altistui sellaisille ilman epäpuhtauspitoisuuksille, joita WHO pitää terveydelle haitallisina4. 

Ilman pilaantuminen vaikuttaa usein kaupunkilaisiin enemmän kuin maaseutualueiden 

asukkaisiin, koska kaupungeissa ihmiset asuvat tiheämmin, jolloin ilmaan pääsee enemmän 

                                                           
4 Euroopan ympäristökeskus, ”Outdoor air quality in urban areas”, 2017. 
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http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html
https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/outdoor-air-quality-urban-areas
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(esimerkiksi tieliikenteen) epäpuhtauksia, ja koska epäpuhtauksien hajaantuminen on 

vaikeampaa kaupungeissa kuin maaseudulla.  

 

Mikä lyhentää ihmisten elämiä ja miten? 

3. WHO:n mukaan ihmisten terveydelle haitallisimpia ilman epäpuhtauksia ovat hiukkaset 

(PM), typpidioksidi (NO2), rikkidioksidi (SO2) ja alailmakehän otsoni (O3) (ks. laatikko 1)5. 

Euroopan ympäristökeskuksen raportin mukaan vuonna 2014 pienhiukkaset (PM2,5-

hiukkaset) aiheuttivat noin 400 000 EU-kansalaisen ennenaikaisen kuoleman, typpidioksidi 

aiheutti 75 000 ennenaikaista kuolemaa ja alailmakehän otsoni 13 600 ennenaikaista 

kuolemaa6. Ympäristökeskus varoittaa, että ilman pilaantuminen vaikuttaa ihmisiin päivittäin 

ja että epäpuhtauksien huippuarvot ovat ilman pilaantumisen näkyvin vaikutus, mutta 

ihmisten terveydelle haitallisempaa on pitkäaikainen altistuminen pienemmille 

pitoisuuksille7.  

                                                           
5 WHO:n verkkosivusto ja WHO, ”Economic cost of the health impact of air pollution in Europe”, 

2015, s. 3. 

6 Euroopan ympäristökeskuksen mukaan yksittäisten epäpuhtauksien vaikutuksia ei voida laskea 
yhteen. Ks. ”Euroopan ympäristökeskus, Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 56. 

7 Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 55 ja taulukko 10.1, 
sekä Euroopan ympäristökeskus, ”Cleaner air benefits human health and climate change”, 2017. 

http://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/articles/cleaner-air-benefits-human-health
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Laatikko 1 – Yleisimmät ilman epäpuhtaudet 

Hiukkaset ovat ilmassa olevia kiinteitä ja nestemäisiä hiukkasia. Niihin kuuluu lukuisia eri aineita 

merisuolasta ja siitepölystä ihmisissä syöpää aiheuttaviin aineisiin, kuten bentso(a)pyreeniin ja 

mustahiileen. Hiukkaset jaetaan koon mukaan PM10-hiukkasiin (karkeat hiukkaset) ja PM2,5-hiukkasiin 

(pienhiukkaset)8. Niissä Euroopan osissa, joissa kotitalouksien lämmitykseen käytetään edelleen 

usein kiinteitä polttoaineita, ilman epäpuhtauspäästöt (erityisesti hiukkaset) kasvavat yleensä 

ankarampina talvina. 

Typpidioksidi (NO2) on myrkyllinen punertavan ruskea kaasu. Se kuuluu typen oksideihin (NOX). 

Rikkidioksidi (SO2) on myrkyllinen väritön kaasu, jolla on pistävä haju. Se kuuluu rikin oksideihin (SOX). 

Alailmakehän otsoni (O3) eli troposfäärin otsoni9 on väritön kaasu, jota muodostuu lähellä 

maanpintaa olevassa kerroksessa epäpuhtauksista (kuten haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ja 

typen oksideista) kemiallisessa reaktiossa auringonvalon vaikutuksesta.  

4. WHO:n mukaan 80 prosenttia ilman pilaantumisen aiheuttamista ennenaikaisista 

kuolemista johtuu sydänsairauksista ja aivohalvauksista. Seuraavaksi yleisimpiä ovat muun 

muassa keuhkosairaudet, syöpä mukaan lukien10. Kaaviossa 2 esitetään yhteenveto neljän 

edellä mainitun ilman epäpuhtauden yleisimmistä terveysvaikutuksista.  

                                                           
8 Karkeiden hiukkasten läpimitta on enintään 10 µm ja pienhiukkasten läpimitta on enintään 

2,5 µm.  

9 Tämä otsoni ei vaikuta yläilmakehän otsonikerrokseen eli stratosfäärin otsoniin. 

10 Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2013 report”, 2013, s. 17. Ks. myös 
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos, ”Outdoor air pollution a leading environmental cause of 
cancer deaths”, 2013. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on WHO:n alainen 
hallitustenvälinen järjestö. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
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Kaavio 2 – Hiukkasten, typpidioksidin, rikkidioksidin ja otsonin yleisimmät terveysvaikutukset 

 
Lähteet: Euroopan ympäristökeskus ja WHO. 

5. Laatikossa 2 selitetään, mitkä tekijät vaikuttavat ilman pilaantumisen tasoon, ja 

kaaviossa 3 osoitetaan kunkin lähteen prosenttiosuudet ilman epäpuhtauspäästöistä EU:ssa. 

Laatikko 2 – Ilmanlaatu ei riipu vain epäpuhtauspäästöistä 

Ilmanlaatu riippuu myös 

• lähteen etäisyydestä ja korkeudesta, jossa epäpuhtauksia pääsee ilmaan 

• sääolosuhteet, mukaan lukien tuuli ja lämpö 

• kemiallisista muutoksista (reagoiminen auringonvaloon, epäpuhtauksien vuorovaikutus) 

• maantieteellisistä olosuhteista (topografiasta). 

Ilman epäpuhtauspäästöt ovat pääosin seurausta ihmisen toiminnasta (esimerkiksi liikenteestä, 

voimalaitoksista ja tehtaista). Ne voivat johtua myös metsäpaloista, tulivuorenpurkauksista ja tuulen 

aiheuttamasta eroosiosta. 

VAIKUTUKSET IHMISTEN 
TERVEYTEEN

Aivohalvaus

Hengityselinsairaudet

Keuhkosairaudet ja keuhkosyöpä

Sydän- ja verisuonitaudit

Maksa- ja verisairaudet

PM2,5

O3 PM NO2 SO2

PM

O3 PM SO2

NO2

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
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Kaavio 3 – Ilman epäpuhtauksien lähteet EU:ssa11 

 

Lähde: Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 22. 

Mitä EU on tehnyt? 

6. EU torjuu ilman pilaantumista asettamalla a) raja-arvoja epäpuhtauksien pitoisuuksille 

ihmisten hengitysilmassa ja b) epäpuhtauspäästöjen lähteitä koskevia normeja.  

7. Direktiivissä 80/779/EY vuonna 1980 vahvistettiin ensin EU:n raja-arvot 

rikkidioksidipitoisuuksille. Sen jälkeen on annettu muita direktiivejä, jotka kattavat muita 

ilman epäpuhtauksia ja joissa on asetettu niille ajantasaistetut raja-arvot12. Ilmanlaatua 

koskevassa direktiivissä13 vahvistettiin vuonna 2008 ilmanlaatua koskevat vaatimukset (ja 

                                                           
11 Ilman epäpuhtauksien määrät ilmoitetaan typen oksideina ja rikin oksideina, mutta suurin osa 

ilman epäpuhtauksien pitoisuuksista muodostuu typpidioksidista ja rikkidioksidista, jotka ovat 
haitallisimpia näistä oksideista. 

12 Esimerkiksi direktiivit 82/884/ETY, 85/203/ETY, 92/72/ETY, 96/62/EY (puitedirektiivi), 
1999/30/EY, 2000/69/EY,  2002/3/EY ja 2004/107/EY. 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, 
ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Maantie-
liikenne 

Kotitalouk-
sien 

lämmitys

PM10

PM2,5  

NOx

SOx

Energia Teol-
lisuus

Maatalous Muu

13 %

14 %

57 %

42 %

39 %

11 %

11 %

78 %

31 %

12 %

10 %

7 %

3 %

10 %

17 %

5 %

4 %

15 %

2 %

8 %

6 %

5 %

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7009e799-035c-4178-99d0-768e83342cc9/language-fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=FRN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&from=EN
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raja-arvot) sellaisten ilman epäpuhtauksien osalta, joilla on suurimmat terveysvaikutukset 

(ks. kohta 18). Siinä keskitytään kansalaisten terveyden parantamiseen parantamalla 

ihmisten hengitysilman laatua.  

8. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan määrittelemään oman 

alueensa ilmanlaatualueet. Jäsenvaltiot tekevät kullakin alueella alustavia ilmanlaadun 

arviointeja ja perustavat saastuneille alueille kiinteiden mittausasemien verkostoja. 

Direktiivissä vahvistetaan kriteerit näytteenottopaikkojen sijainnille ja vähimmäismäärälle 

(ks. kohta 32)14. 

9. Jäsenvaltiot keräävät tietoa verkostoistaan ja raportoivat tiedoista vuosittain komissiolle 

ja Euroopan ympäristökeskukselle (ks. laatikko 3). Komissio arvioi näitä tietoja ilmanlaatua 

koskevassa direktiivissä vahvistettujen EU-normien15 valossa. Jos pitoisuudet ylittävät 

normit, jäsenvaltioiden on laadittava ilmanlaatusuunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi 

mahdollisimman nopeasti. Komissio arvioi suunnitelmia ja ryhtyy oikeustoimiin, jos se 

katsoo, että jäsenvaltiot eivät noudata direktiiviä. Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltioita 

antamaan tietoja väestölle ja vahvistetaan varoitus- ja tiedotuskynnykset. 

Laatikko 3 – Komission ja Euroopan ympäristökeskuksen tehtävät 

Komissio vastaa direktiivin noudattamisen arvioinnista ja sen täytäntöönpanon valvonnasta.  

Euroopan ympäristökeskus (EYK) on EU:n virasto, joka pyrkii tarjoamaan pätevää ja riippumatonta 

tietoa ympäristöstä. Sen tehtävänä on tarjota ajantasaista, kohdennettua, merkityksellistä ja 

luotettavaa tietoa poliittiseen päätöksentekoon osallistuville virkamiehille ja väestölle kestävän 

kehityksen tukemiseksi. 

                                                           
14 Näytteenottopaikat ovat laitteita, joilla kerätään ja analysoidaan ilman epäpuhtauksien 

pitoisuuksia. Yleensä yksi kiinteä mittausasema (seuranta-asema) sisältää useita 
näytteenottopaikkoja. 

15 Nimitys ”normiarvo” kattaa hiukkasille, typpidioksidille ja rikkidioksidille asetetut sitovat raja-
arvot sekä otsonille asetetun raja-arvon, joka on mahdollisuuksien mukaan saavutettava tietyn 
ajanjakson kuluessa. 



 16 

 

10. Pitoisuusrajojen asettamisen lisäksi EU on antanut lainsäädäntöä useilta aloilta peräisin 

olevien ilman epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi16. 

11. EYK toteaa, että EU:n direktiivit (ks. liite I) ja asetukset (esimerkiksi asetukset, jotka ovat 

johtaneet polttoaineiden vaihtamiseen tai tehottomien laitteiden vähentämiseen) ovat viime 

vuosikymmeninä edistäneet ilman epäpuhtauspäästöjen vähentämistä. Vuosina 1990–2015 

rikin oksidipäästöt vähenivät EU:ssa 89 prosenttia ja typen oksidipäästöt 56 prosenttia. 

PM2,5-hiukkasten päästöt ovat vähentyneet vuoden 2000 jälkeen 26 prosenttia17, kuten 

kaaviossa 4 esitetään.  

Kaavio 4 – Ilman epäpuhtauspäästöjen kehityssuuntaukset vuodesta 1990 alkaen (PM2,5-
hiukkasten päästöt vuodesta 2000 alkaen) 

 
  Lähde: Euroopan ympäristökeskus. 

12. WHO:n ja EYK:n mukaan ilman epäpuhtauksien kokonaispäästöjen vähentyminen ei 

automaattisesti tarkoita ilman epäpuhtauspitoisuuksien alentumista vastaavalla tavalla18. 

                                                           
16 Asiaankuuluvat lähdeperusteista ilman pilaantumisen hallintaa koskevat EU:n säädökset on 

lueteltu ympäristön pääosaston verkkosivulla.  

17 Euroopan ympäristökeskus, ”Emissions of the main air pollutants in Europe”, 2017. 

18 Tämä johtuu monimutkaisista tekijöistä, kuten eri epäpuhtauksien kemiallisista reaktioista 
ilmakehässä ja epäpuhtauksien kulkeutumisesta pitkien matkojen päähän ilmakehässä. Ks. 
WHO, ”Economic cost of the health impact of air pollution in Europe”, 2015, s. 7. Ks myös 
ympäristön tilaa koskeva Euroopan ympäristökeskuksen raportti vuodelta 2015 ”European 
briefings: Air pollution”, 2015 ja Euroopan ympäristökeskus, ”Air pollution: Air pollution harms 
human health and the environment”, 2008. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/air-pollutants-emission-trends-in-1#tab-dashboard-01
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Union%20source%20legislation%20overview%204%20October%202017.xlsx
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
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Päästölähteitä koskevassa EU:n lainsäädännössä ei keskitytä päästöjen vähentämiseen niissä 

paikoissa, joissa ihmiset eniten kärsivät ilman pilaantumisesta tai joissa pitoisuudet ovat 

suurimmat (ks. kaavio 5). Esimerkiksi vaikka autojen moottorit tuottavat vähemmän 

päästöjä tiukempien EU:n päästönormien ansiosta, ilman pilaantuminen voi silti lisääntyä, 

jos autojen käyttö lisääntyy. Siksi tarvitaan asutuille alueille suunnattuja erityisiä toimia, 

joilla vähennetään ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, koska määrät, erityisesti hiukkasten ja 

typpidioksidin määrät, joille ihmiset altistuvat, ovat edelleen suuria. 

Kaavio 5 – PM10-hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet vuonna 2015 

  

Lähde: Euroopan ympäristökeskuksen tiedot ja kartat. 

13. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2013 aiempien strategioiden jatkoksi Puhdasta 

ilmaa Euroopalle -ohjelman. Ohjelmalla pyritään puuttumaan siihen, että EU:n 

ilmanlaatunormeja on jätetty laajalti noudattamatta, ja varmistamaan voimassa olevan 

lainsäädännön noudattaminen täysimääräisesti vuoteen 2020 mennessä. Siinä myös 

asetetaan EU:n etenemissuunnitelma vuodeksi 2030 asetetun pitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää hiukkasista ja otsonista johtuvia ennenaikaisia 

Vuotuinen keskiarvo PM10-
pitoisuuksille vuonna 2015

µg/m³

Ei tietoja
Maat/alueet
tiedonvaihtoprosessin
ulkopuolella

Vuotuinen keskiarvo NO2-
pitoisuuksille vuonna 2015

µg/m³

Ei tietoja
Maat/alueet
tiedonvaihtoprosessin
ulkopuolella

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/FI/1-2013-918-FI-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/FI/1-2013-918-FI-F1-1.Pdf
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kuolemia 52 prosentilla vuoden 2005 tasosta. Komissio totesi, että joidenkin epäpuhtauksien 

kohdalla säädösten noudattamisessa on edelleen merkittäviä puutteita, ja käynnisti 

vuonna 2017 toimivuustarkastuksen, jonka tarkoituksena oli tutkia ilmanlaatua koskevan 

direktiivin tuloksellisuutta. 

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

14. Tässä kertomuksessa arvioidaan, ovatko EU:n toimet ihmisten terveyden suojelemiseksi 

ilman pilaantumiselta olleet vaikuttavia. Tilintarkastustuomioistuin tutki, i) suunniteltiinko 

ilmanlaatua koskeva direktiivi hyvin ilman pilaantumisen terveysvaikutusten torjumiseksi, ii) 

panivatko jäsenvaltiot direktiivin täytäntöön vaikuttavalla tavalla, iii) seurasiko ja valvoiko 

komissio direktiivin täytäntöönpanoa, iv) otettiinko ilmanlaatu riittävällä tavalla huomioon 

muissa EU:n toimintapolitiikoissa ja tuettiinko sitä riittävästi EU:n varoista, sekä v) onko 

väestölle annettu hyvin tietoa ilmanlaatuun liittyvistä kysymyksistä. 

15. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi niihin ilmanlaatua koskevan direktiivin säännöksiin, 

jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ja niihin ilman epäpuhtauksiin, joilla on suurimmat 

terveysvaikutukset: hiukkasiin (PM), typpidioksidiin (NO2), rikkidioksidiin (SO2) ja otsoniin 

(O3) (ks. kohta 3)19. 

16. Tarkastuksessa keskityttiin kaupunkialueisiin, sillä näillä alueilla ilman pilaantuminen 

vaikuttaa terveyteen eniten (ks. kohta 2). Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka kuusi 

EU:ssa sijaitsevaa kaupunkikeskusta käsitteli ongelmaa ja käytti EU:n koheesiopolitiikasta ja 

Life-ohjelmista saatua rahoitusta (ks. laatikko 4)20.  

                                                           
19 Ilmanlaatua koskeva direktiivi keskittyy vain ulkoilman laatuun, joten sisäilman laatu ei kuulu 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen. Direktiivi sisältää myös säännöksiä ja päästörajoja 
kasvillisuuden suojelemiseksi sekä lyijy-, bentseeni- ja hiilimonoksidipitoisuuksien 
sääntelemiseksi. Nämä eivät kuuluneet tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen, koska 
niiden kokonaisvaikutus ennenaikaisten kuolemien määrään on vähäinen. Tarkastuksen 
ulkopuolelle jätettiin myös ilman epäpuhtauksien luonnolliset lähteet. 

20 Tarkastukseen ei sisällytetty EU:n tutkimusohjelmista rahoitettuja hankkeita tai maaseudun 
kehittämistoimia, koska niillä ei ole vaikutusta kaupunkialueisiin. 
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Laatikko 4 – Kuuden tapaustutkimuksen valinta 

Tilintarkastustuomioistuin pyrki valitsemaan korkeiden epäpuhtauspitoisuuksien keskittymiä 

maantieteellisesti laajalta alueelta. Valinnassa otettiin huomioon myös näiden jäsenvaltioiden 

saamat ilmanlaatua koskevan EU:n rahoituksen määrät. Kartalla esitetään yleisimmät epäpuhtaudet 

ja niiden lähteet tarkastukseen valituissa kaupungeissa jäsenvaltioiden arvioiden perusteella. 

  
 
Lähteet: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi ja tarkastuskäynnin kohteena olleiden kuuden 
kaupungin ilmanlaatusuunnitelmat. 

17. Tarkastus kattoi ilmanlaatua koskevan direktiivin hyväksymisen (vuonna 2008) ja 

maaliskuun 2018 välisen ajanjakson. Tilintarkastustuomioistuin tutki toimintapolitiikan 

suunnittelua ja sitä, kuinka komissio on seurannut ilmanlaatua koskevan direktiivin 

täytäntöönpanoa, tutustumalla asiakirjoihin, haastattelemalla henkilöstöä ja tarkastamalla 

tietokantoja komissiossa ja Euroopan ympäristökeskuksessa. Sen tarkastelemiseksi, kuinka 

jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön ja toteuttaneet EU:n rahoittamia 

ilmanlaatua koskevia hankkeita, tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin paikan 

päälle kuuteen tarkastuskohteeksi valittuun kaupunkiin ja asianomaisten jäsenvaltioiden 

pääkaupunkeihin sekä perehtyi niissä hankeasiakirjoihin ja haastatteli paikallisia sidosryhmiä 

(kansallisia ja paikallisia viranomaisia, hankkeiden edunsaajia ja muita kansalaisyhteiskunnan 

sidosryhmiä). Tilintarkastustuomioistuin teki Puolassa tarkastustyön yhteydessä yhteistyötä 
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ylimmän tarkastuselimen (NIK) kanssa21. Tilintarkastustuomioistuin otti huomioon 

ilmanlaatua koskevan direktiivin suunnittelua, täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevan 

asiantuntijaneuvonnan. Tilintarkastustuomioistuin osallistui myös EUROSAIn tekemään 

ilmanlaatua koskevaan kansainväliseen yhteistarkastukseen.  

HUOMAUTUKSET 

Direktiivin normit ovat löyhempiä kuin ilman pilaantumisen terveysvaikutuksia koskeva 

näyttö edellyttäisi 

18. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä vahvistetuilla EU:n terveydensuojelunormeilla 

puututaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin terveysvaikutuksiin22. Niillä rajoitetaan sitä, 

kuinka monta kertaa pitoisuudet voivat ylittää lyhyen aikavälin (vuorokausi- ja 

tuntikohtaiset) arvot. Niissä myös edellytetään, että vuotuiset keskiarvot ovat määritettyjen 

arvojen alapuolella. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä todetaan, että olisi ”asetettava 

tarkoituksenmukaisia ilmanlaadun tavoitteita ottaen huomioon asian kannalta 

merkitykselliset Maailman terveysjärjestön normit, ohjeet ja ohjelmat”23. 

19. EU:n ilmanlaatua koskevat raja-arvot ovat kuitenkin WHO:n ohjearvoihin verrattuna 

selvästi alhaisempia PM2,5-hiukkasten ja rikkidioksidin kohdalla ja alhaisempia PM10-

hiukkasten (vuotuinen keskiarvo) ja otsonin kohdalla. PM10-hiukkasten (vuorokausikohtainen 

arvo) ja typpidioksidin kohdalla EU-normit ovat yhdenmukaisia WHO:n ohjearvojen kanssa, 

ja niissä sallitaan tietyt tilanteet, joissa rajat ylittyvät. Taulukossa 1 verrataan WHO:n 

ilmanlaadun ohjearvoja ja EU-normeja, ja laatikossa 5 selitetään, mitä eroa on ohjearvoilla ja 

normeilla. 

                                                           
21 Yhteistyön tavoitteena oli vaihtaa tietoja, asiantuntemusta ja ajatuksia tarkastusohjelmien 

valmistelun yhteydessä. Siihen kuuluivat keskustelu ja tarkastukseen liittyvien asiakirjojen 
vaihto. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnille Puolaan osallistui molempien elinten 
tarkastajista koostunut tiimi. 

22 Altistuminen ilman epäpuhtauksille muutamien tuntien tai päivien ajan (lyhytaikainen 
altistuminen) aiheuttaa akuutteja terveydellisiä oireita, ja kuukausien tai vuosien altistuminen 
(pitkäkestoinen altistuminen) johtaa kroonisiin terveysongelmiin. Ks. Euroopan 
ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 50. 

23 Ks. ilmanlaatua koskeva direktiivi, johdanto-osan 2 kappale.  

https://www.eurosaiwgea.org/Pages/aboutus.aspx
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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Taulukko 1 – EU:n ilmanlaatunormit ja WHO:n ohjearvot  

  

Lähteet: WHO:n ilmanlaadun ohjearvot (2005) ja ilmanlaatua koskeva direktiivi 2008/50/EY. 

Laatikko 5 – Ohjearvot ja normiarvot 

Ilmanlaatua koskevat ohjearvot perustuvat tieteelliseen näyttöön ilman pilaantumisen 

terveysvaikutuksista. Normeissa, jotka ovat useimmiten oikeudellisesti sitovia, on otettava huomioon 

tekninen toteutettavuus sekä normien noudattamisen kustannukset ja siitä saatava hyöty24. WHO:n 

ohjeissa todetaan, että sallimalla tietty lukumäärä raja-arvojen ylittämiskertoja voidaan pienentää 

arvojen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia25. 

20. Ilmanlaatua koskeva direktiivi oli ensimmäinen direktiivi, jossa asetettiin raja-arvot PM2,5-

hiukkaspäästöille, mutta PM10-hiukkaspäästöjä sekä typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja 

otsonipitoisuuksia oli säännelty jo aiemmin. Ilmanlaatua koskevalla direktiivillä 

ajantasaistettiin muita direktiivejä26 mutta ei muutettu näissä asetettuja arvoja, joten PM10-

                                                           
24 WHO, ”Air quality guidelines – Global update 2005”, s. 7. 

25 WHO, ”Guidance for setting air quality standards”, 1997, liite 3. 

26 Ilmanlaatua koskevalla direktiivillä yhdistettiin direktiivit 96/62/EY, 1999/30/EY (ensimmäinen 
johdannaisdirektiivi), 2000/69/EY (toinen johdannaisdirektiivi) ja 2002/3/EY (kolmas 
johdannaisdirektiivi). 

 

Epäpuh-taus Jakso
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ohjearvot 
(μg/m3)

EU:n 
ilmanlaatudi-
rektiivin raja-

arvot (μg/m3)

Kuinka monta kertaa EU:n 
normit voidaan ylittää 

vuodessa

1 vuosi 40 40 –
1 tunti 200 200 18

O3 8 tuntia 100 120 25
1 vuosi 20 40 –

24 tuntia 50(a) 50 35
1 vuosi 10 25 –

24 tuntia 25 – –
24 tuntia 20 125 3

1 tunti – 350 24
10 min 500 – –

NO2

PM10

PM2,5

SO2

(a)     WHO suos i ttaa , että  ohjearvoa noudatetaan 99-prosentti sesti  (3 yl i tyskertaa).
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EU-normien ja WHO:n ohjearvojen välinen ero

EU-normit WHO:n ohjearvot (100 %)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/118575/E59641.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0062&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0069&from=fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=FI
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hiukkasten, typpidioksidin ja rikkidioksidin raja-arvot ovat nyt lähes 20 vuotta vanhoja27 ja 

otsonin tavoitearvo on yli 15 vuotta vanha28. 

21. EU:n lainsäätäjät heikensivät komission vuonna 1997 antamaa ehdotusta asettamalla 

korkeampia raja-arvoja tai lisäämällä sallittujen raja-arvojen ylityskertojen määrää29. 

Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä vahvistettu otsonin tavoitearvo on matalampi kuin 

aiemmin30. 

22. WHO pitää PM2,5-hiukkasia haitallisimpana ilman epäpuhtautena31. WHO:n ohjearvoissa 

on myös lyhyen aikavälin arvo PM2,5-hiukkasille, mutta ilmanlaatua koskevassa direktiivissä 

tällaista arvoa ei ole. Tämä tarkoittaa, että EU-normi perustuu vain vuotuiseen keskiarvoon 

ja kesäajan matalat päästötasot tasapainottavat talvella kotitalouksien lämmityksestä 

syntyviä suuria ja haitallisia PM2,5-hiukkaspäästöjä (ks. laatikko 1). Ilmanlaatua koskevassa 

direktiivissä asetettu vuotuinen raja-arvo (25 μg/m3) on yli kaksinkertainen WHO:n 

ohjearvoon (10 μg/m3) nähden. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä säädettiin 

mahdollisuudesta ajantasaistaa raja-arvoa 20:een μg/m3, mutta komissio ei muuttanut arvoa 

selvitettyään asiaa vuonna 2013. 

23. EU:n asettama rikkidioksidin vuorokausikohtainen raja-arvo on yli kuusinkertainen 

WHO:n ohjearvoon nähden. Vaikka lähes kaikki jäsenvaltiot noudattavat EU:n 

vuorokausikohtaista raja-arvoa (ks. kaavio 6), Euroopan ympäristökeskus huomauttaa, että 

                                                           
27 Ne asetettiin vuonna 1999 ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, 

hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetulla neuvoston 
direktiivillä 1999/30/EY (EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41). 

28 Ne asetettiin vuonna 2002 ilman otsonista 12 päivänä helmikuuta 2002 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/3/EY (EYVL L 67, 9.3.2002, s. 14). 

29 Esimerkiksi PM10-hiukkasten vuotuiseksi raja-arvoksi komissio ehdotti 30 μg/m3, ja ilmanlaatua 
koskevassa direktiivissä arvo on 40 μg/m3. Komissio ehdotti, että typpidioksidin tuntikohtainen 
raja-arvo voitaisiin ylittää kahdeksan kertaa vuodessa, ja ilmanlaatua koskevassa direktiivissä 
sallitaan 18 ylityskertaa. 

30 Direktiivissä 92/72/ETY raja-arvoksi asetettiin 110 μg/m3, mutta direktiivissä 2002/3/EY 
asetettiin nykyinen tavoitearvo 120 μg/m3 vuorokauden kahdeksan tunnin keskiarvosta 
laskettuna ja sallittiin 25 ylityskertaa. 

31 WHO:n verkkosivusto ja tietosivu.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997PC0500&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0030&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0003&from=FI
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
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silti 20 prosenttia EU:n kaupunkialueiden väestöstä altistui vuonna 2015 WHO:n ohjearvon 

ylittäville pitoisuuksille32. Koska ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetettuja rikkidioksidin 

löyhiä raja-arvoja noudatetaan yleisesti, komissio on ryhtynyt täytäntöönpanon 

valvontatoimiin vain yhden jäsenvaltion kohdalla (kyseessä on Bulgaria, ks. liite III). 

Kaavio 6 – Rikkidioksidin vuorokausikohtaisen raja-arvon noudattaminen vuonna 2016 

 
Lähde: Euroopan ilmanlaatuportaalin tietojen katseluohjelma. 

24. Erittäin löyhien normien asettamisella on vakavia vaikutuksia raportointiin ja 

täytäntöönpanon valvontatoimiin erityisesti rikkidioksidin ja PM2,5-hiukkasten kohdalla (ks. 

kohdat 22 ja 23). Esimerkiksi paikat, joissa rikkidioksidipitoisuudet ovat huomattavasti 

WHO:n ohjearvoja korkeammat, ovat ilmanlaatua koskevan direktiivin mukaisia, minkä 

vuoksi niiden tarvitsee asettaa vähemmän mittausasemia ja raportoida harvempien 

paikkojen tietoja eikä niiden ilmanlaatusuunnitelmissa yleensä pohdita 

rikkidioksidipitoisuuksien pienentämistä.  

                                                           
32 Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 9. 

Vuosi: 2016 | Epäpuhtaus: Rikkidioksidi (SO2) | Tilastot: Niiden päivien lukumäärä, jolloin pitoisuus yli 
125 µg/m3

Kaavio – tarkastukseen valittujen näytteenottopaikkojen keskiarvo

Ilmanlaatua koskevat tilastot
Vuosi

Epäpuh-taus

Tilastot

Maa

Asematyyppi

Aluetyyppi

Ilman pilaantumisaste

Rikkidioksidi (SO2)

Niiden päivien lukumäärä, jolloin pitoisuus yli 125µg/m3

(Kaikki)

(Kaikki)

(Kaikki)

Luokittelu

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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25. Komissio arvioi ilmanlaatua koskevasta direktiivistä annetun ehdotuksen noudattamisen 

suoriksi kustannuksiksi 5–8 miljardia euroa ja terveyshyötyjen arvoksi rahaksi muutettuna 

37–119 miljardia euroa vuodessa vuonna 2020. Komissio totesi, että ilmanlaatupolitiikan 

hyödyt ylittävät selvästi täytäntöönpanokustannukset33.  

26. WHO teki vuonna 2013 arvioinnin ilman pilaantumisen terveysnäkökohtia koskevasta 

näytöstä. Siinä suositeltiin komissiolle, että se varmistaisi ilman epäpuhtauksien 

terveysvaikutuksia ja ilmanlaatuun kohdistuvia vaikutuksia koskevan näytön säännöllisen 

arvioimisen. WHO:n arvioinnin mukaan tieteellinen näyttö puhui tiukempien EU:n raja-

arvojen puolesta PM10-hiukkasille ja PM2,5-hiukkasille ja tuki PM2,5-hiukkasten lyhyen 

aikavälin (esimerkiksi 24 tuntia) keskiarvojen sääntelyä. Tällä arvioinnilla pyrittiin tukemaan 

komission vuonna 2013 tekemää EU:n ilmanlaatupolitiikkojen uudelleentarkastelua, mutta 

se ei aiheuttanut muutoksia ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetettuihin alkuperäisiin 

raja-arvoihin. 

27. Viime aikoina useat lääketieteen toimialajärjestöt ovat kehottaneet EU:ta ottamaan 

huomioon tuoreimman tieteellisen näytön, joka tukee tiukempia normeja ja uutta lyhyen 

aikavälin normia PM2,5-hiukkasille34. 

                                                           
33 SEC(2005) 1133, ”Impact Assessment, annex to the Communication on Thematic Strategy on Air 

Pollution and the Directive on ’Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe’”, 29.9.2005, 
s. 21. 

34 Ks. esimerkiksi European Respiratory Society -järjestön lausunto komission tekemästä EU:n 
ilmanlaatudirektiivien toimivuustarkastuksesta ja Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail -järjestön suositus. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/ia_report_en050921_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3763998/feedback/F6783_en
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/AIR2016SA0092Ra.pdf
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Useimmat jäsenvaltiot eivät panneet ilmanlaatua koskevaa direktiiviä täytäntöön 

vaikuttavalla tavalla…  

28. Vuonna 2016 hiukkasten raja-arvoja rikkoi 13 jäsenvaltiota35, typpidioksidin raja-arvoja 

19 jäsenvaltiota36 ja rikkidioksidin raja-arvoja yksi jäsenvaltio37. Kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota 

Viroa, Irlantia, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa ja Maltaa lukuun ottamatta rikkoivat ainakin yhtä 

näistä raja-arvoista (ks. kaavio 7).  

Kaavio 7 – Jäsenvaltioiden raja-arvojen noudattaminen vuonna 2016 

 

 

   Lähde: Euroopan komissio. 

                                                           
35 Bulgaria, Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Unkari, Puola, Romania, Slovakia, 

Slovenia ja Ruotsi. Kreikka ei raportoinut kaikkia vaadittuja tietoja vuodelta 2016. 

36 Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Luxemburg, Unkari, 
Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
Kreikka ei raportoinut kaikkia vaadittuja tietoja vuodelta 2016.  

37 Bulgaria. 

ei noudata PM-, NO2- ja SO2-rajoja

ei noudata PM- ja NO2-rajoja

ei noudata PM- tai NO2-rajoja

noudattaa PM-, NO2- ja SO2-rajoja

tietoja ei ilmoitettu
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29. Kaaviossa 8 verrataan hiukkas- ja typpidioksidipitoisuuksia EU:n raja-arvoihin kussakin 

kaupungissa, johon tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin38. Mitatut ilman 

epäpuhtauksien pitoisuudet ovat kokonaisuudessaan pienentyneet – eniten on pienentynyt 

PM10-hiukkasten pitoisuus – mutta silti kaikissa kaupungeissa ylittyy edelleen ainakin yksi 

ilmanlaatua koskevan direktiivin raja-arvoista. Etenkään Krakovassa (hiukkaset) ja Sofiassa 

(PM2,5-hiukkaset) ei ole saavutettu juuri ollenkaan edistymistä vuoden 2009 jälkeen. 

Brysselissä ja Milanossa typpidioksidipitoisuudet muuttuivat vain vähän vuosina 2012–2016 

(ks. liite II). Osa mittaustulosten parantumisista ei kuitenkaan välttämättä johtunut 

ilmanlaadun parantumisesta, kuten kohdissa 32 ja 33 kuvataan. 

Kaavio 8 – Hiukkasten ja typpidioksidin enimmäispitoisuudet (2009–2016)39  

 

 

Lähde: Euroopan ilmanlaatuportaalin tietojen katseluohjelma. 

                                                           
38 EU:n rikkidioksidin raja-arvoja noudatettiin kaikissa kaupungeissa, joihin 

tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin. Otsonin tavoitearvoja noudatettiin pääosin.  

39 Arvot ovat korkeimpia kunakin vuonna kirjattuja mittaustuloksia. Sofian kohdalla tiedot 
koskevat PM2,5-hiukkasten pitoisuuksia vuosina 2010–2016. Kaaviossa ei esitetä tietoja 
rikkidioksidista tai otsonista, koska niiden pitoisuudet olivat kuudessa tarkastuskohteena 
olleessa kaupungissa pääosin EU-normien mukaisia. 
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…ja ilmanlaadun mittaamista koskevat säännökset mahdollistavat sen verran joustoa, että 

tarkistaminen on vaikeaa 

30. Ilman epäpuhtaustasoista on tärkeää saada hyviä mittaustuloksia, koska ne saavat 

jäsenvaltiot toteuttamaan toimia epäpuhtauksien vähentämiseksi. Lisäksi täsmälliset ja 

vertailukelpoiset ilman pilaantumista koskevat tiedot ovat tärkeitä, jotta komissio voi harkita 

täytäntöönpanon valvontatoimia (ks. kohta 49).  

31. Ilmanlaatua koskevan direktiivin soveltamiseksi jäsenvaltiot mittaavat ilmanlaatua 

mittausasemaverkoston avulla. Verkosto koostuu laitteista (näytteenottopaikoista), jotka 

analysoivat ja mittaavat useiden ilman epäpuhtauksien tasoja40. Useat 

jäsenvaltiottiedottavat väestölle ilmanlaadun tasoista verkkosivustoilla. Jäsenvaltioiden on 

lähetettävä validoidut tiedot komissiolle kerran vuodessa. Tiedot saatuaan komissio arvioi 

direktiivin noudattamista. Jäsenvaltioiden on laadittava ilmanlaatusuunnitelmia, jos 

validoiduista tiedoista käy ilmi, että ilman pilaantuminen on ylittänyt ilmanlaatua koskevassa 

direktiivissä asetetut raja-arvot. 

 
Ilmanlaadun mittausasema ja näytteenottopaikkoja (siniset laitteet oikeanpuoleisessa kuvassa). 

 Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

32. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetetaan kriteerit näytteenottopaikkojen 

vähimmäismäärälle ja niiden sijainnille. Näytteenottopaikkojen sijaintia koskeviin 

säännöksiin sisältyy kuitenkin lukuisia kriteereitä ja ne mahdollistavat sen verran joustoa, 

                                                           
40 Myös tämän tarkastuksen kattamat epäpuhtaudet (hiukkaset, typpidioksidi, rikkidioksidi ja 

otsoni).  
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että tarkistaminen on vaikeampaa. Niiden mukaan jäsenvaltioiden on sijoitettava 

näytteenottopaikkoja sekä alueille, ”joilla esiintyvät korkeimmat pitoisuudet” (liikenteen tai 

teollisuusalueiden mittausasemat), että muille alueille, ”jotka edustavat väestön yleistä 

altistumista”41 (tausta-alueiden asemat). Tämän seurauksena jäsenvaltiot eivät välttämättä 

mittaa ilmanlaatua suurten teollisuusalueiden tai tärkeiden kaupunkiliikenteen reittien 

lähellä. Direktiivin noudattaminen voi olla helpompaa, kun liikenteen tai teollisuusalueiden 

mittausasemia on vähemmän. Laatikko 6 osoittaa, että käytännöt vaihtelevat kuudessa 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleessa kaupungissa42.  

Laatikko 6 – Erilaiset mittausasemien sijoittelukäytännöt 

Brysselissä on vain kaksi liikenneasemaa, kun taas Stuttgartissa niitä on kahdeksan ja Milanossa 11 

(vain kuusi niistä on kaupungin rajojen sisäpuolella ja kaksi näistä vähäpäästöisellä alueella). 

Ostravan ilmanlaatualueella on huomattavia teollisuuslaitoksia, mutta vain yksi sen 

16 mittausasemasta on teollisuuden mittausasema. Tilanne on samanlainen Krakovassa, jossa vain 

yksi kaupungin kuudesta mittausasemasta on teollisuuden mittausasema. Sofiassa ei ole lainkaan 

teollisuuden mittausasemia, vaikka siellä sijaitsee voimalaitoksia ja muita teollisuuslaitoksia. 

33. Näytteenottopaikkojen vähimmäismäärä riippuu kunkin ilmanlaatualueen asukkaiden 

määrästä. Kaikissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleissa 

kaupungeissa seurantapaikkoja oli enemmän kuin direktiivissä edellytetään. Näitä 

ylimääräisiä mittaustuloksia ei tarvitse sisällyttää jäsenvaltioiden raportoimiin virallisiin 

tietoihin, vaikka ne kertoisivat korkeista epäpuhtaustasoista (ks. laatikko 7). Ilmanlaatua 

koskevassa direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot säilyttävät näytteenottopaikat, joissa 

PM10-hiukkasten raja-arvo on ylittynyt, mutta tämä velvoite ei koske muita epäpuhtauksia 

(erityisesti typpidioksidia ja PM2,5-hiukkasia)43. 

                                                           
41 Ilmanlaatua koskeva direktiivi, liitteen III B jakson 1 kohta. 

42 Tiedot perustuvat Euroopan ympäristökeskukselle vuonna 2015 raportoituihin virallisiin 
tietoihin. 

43 Ks. ilmanlaatua koskeva direktiivi, liite V. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=FI
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Laatikko 7 – Korkeat epäpuhtaustasot, jotka eivät sisälly virallisiin tietoihin 

Ostravan Radvanice ZÚ -asemasta ei raportoida validoituja tietoja komissiolle, vaikka hiukkasten 

vuorokausikohtainen raja-arvo ylittyi asemalla 98 kertaa vuonna 2015. 

Brysselin Arts-Loi-asemalla kirjattiin vuonna 2008 erittäin korkea typpidioksidipitoisuuden vuotuinen 

keskiarvo (101 µg/m3). Asema suljettiin vuonna 2009 huoltotöiden vuoksi, mutta töiden valmistuttua 

(vuonna 2016) asemasta ei edelleenkään raportoitu virallisia tietoja komissiolle. 

Sofiassa Orlov Most -asema jouduttiin siirtämään vuonna 2014 rakennustöiden vuoksi. Tällä asemalla 

kirjattiin aiemmin suurin niiden päivien lukumäärä, joina PM10-pitoisuuksien raja-arvo ylittyi. Aseman 

siirtämisen jälkeen Sofiassa mitatut ylittämiset harvenivat jyrkästi (ks. liite II). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi. 

34. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä ei vaadita suorittamaan erityisseurantaa 

ongelmallisilla raja-alueilla. Rajatylittävän ilman saastumisen torjuminen tehokkaasti 

edellyttää koordinoituja toimia. Esimerkiksi Ostravassa polttoaineen laatua koskevien lakien 

täytäntöönpanoa valvotaan, mutta lainsäädännöllä voidaan parantaa ilmanlaatua 

tosiasiallisesti vain, jos Puolassa sijaitsevilla naapurialueilla ryhdytään toimiin. Muussa 

tapauksessa ihmiset voivat edelleen ostaa edullista heikkolaatuista polttoainetta rajan 

toiselta puolelta. Direktiivin 25 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot kutsuvat komission 

mukaan valtioiden rajat ylittävää ilman pilaantumista koskevaan yhteistyöhön. Jäsenvaltiot, 

joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin ja joihin rajatylittävä ilman 

pilaantuminen vaikuttaa eniten, eivät katsoneet asianomaisista direktiivin säännöksistä 

olevan apua, eikä niiden ilmanlaatusuunnitelmiin sisältynyt koordinoituja toimia. Ne eivät 

pyytäneet komissiota osallistumaan toimiin. 

35. Jäsenvaltiot, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, raportoivat tiedot 

vuonna 2017 pääosin ajallaan. Ajantasaiset ilmanlaatua koskevat tiedot ovat tärkeitä sekä 

jäsenvaltioille, jotta ne voivat toteuttaa tarvittavia toimia ilman pilaantumisen 

vähentämiseksi, että komissiolle, jotta se voi aloittaa aikaisemmassa vaiheessa 

täytäntöönpanon valvontamenettelyn jäsenvaltiossa. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä 

velvoitetaan jäsenvaltiot toimittamaan vuotuiset validoidut tiedot seuraavan vuoden 
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syyskuun 30. päivään mennessä44. Aikaisemmissa direktiiveissä jäsenvaltioita kuitenkin 

vaadittiin raportoimaan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa mittausjaksosta45. Viime 

vuosien teknisen kehityksen (esimerkiksi sähköinen raportointi) myötä aikaisempi raportointi 

on mahdollista. 

… eikä ilmanlaatusuunnitelmia ollut suunniteltu vaikuttaviksi seurantavälineiksi 

36. Direktiivin rikkomisesta seuraa, että jäsenvaltioiden on laadittava 

ilmanlaatusuunnitelmia ongelman käsittelemiseksi (ks. kohta 9). Ilmanlaadun todellinen 

parantuminen edellyttää, että jäsenvaltiot toteuttavat hyvien ilmanlaatusuunnitelmien 

avulla nopeita ja vaikuttavia päästöjen vähentämistoimia.  

Ilmanlaatusuunnitelmien toimenpiteet ovat usein huonosti kohdennettuja 

37. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä edellytetään, että ilmanlaatusuunnitelmissa 

asetetaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ilman 

epäpuhtauksien raja-arvojen ylitykset ovat mahdollisimman lyhytkestoisia. 

Tilintarkastustuomioistuin perehtyi tarkastuskäynnin kohteena olleiden kaupunkien 

ilmanlaatusuunnitelmiin. 

38. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi ilmanlaatusuunnitelmien analyysinsa perusteella kolme 

pääsyytä, jotka heikentävät suunnitelmien vaikuttavuutta. Nämä syyt olivat seuraavat: 

• Ilmanlaatusuunnitelmien sisältämiä toimenpiteitä ei ollut kohdennettu alueille, joilla oli 

mitattu korkeimmat pitoisuudet, eikä niitä voitu toteuttaa nopeasti näillä alueilla. 

• Toimenpiteillä ei voitu saada merkittäviä tuloksia lyhyellä aikavälillä, koska niiden 

toteuttamisesta vastuussa olleiden paikallisviranomaisten toimivaltuudet eivät riittäneet 

tai toimenpiteet oli suunniteltu pitkäkestoisiksi.  

• Toimenpiteistä ei laadittu kustannusarvioita tai niitä ei rahoitettu. 

                                                           
44 Ilmanlaatua koskeva direktiivi, 27 artikla. 

45 Direktiivit 80/779/ETY, 82/884/ETY ja 85/203/ETY. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0779&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0203&from=FI
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39. Laatikossa 8 annetaan esimerkkejä ilmanlaatusuunnitelmien heikkouksista, jotka 

vaaransivat tavoitteen pienentää ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. 

Laatikko 8 – Esimerkkejä ilmanlaatusuunnitelmien tulosten vaarantamisesta 

Dieselajoneuvot ovat merkittävä ilman epäpuhtauksien ja erityisesti typpidioksidin lähde (ks. 

kohta 57). Tilintarkastustuomioistuimen analysoimiin kuuteen ilmanlaatusuunnitelmaan ei 

kuitenkaan juurikaan sisältynyt toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin vähentämään yksityisautoilua niiden 

alueiden lähellä, joilla mitataan korkeimmat pitoisuudet.  

Italiassa (Milanossa) vaatimuksena on, että vähäpäästöisille alueille pääsyä voidaan seurata 

sähköisten järjestelmien avulla vasta, kun asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö on hyväksytty. 

Belgiassa (Brysselissä) ilmanlaatusuunnitelmassa ehdotetaan (ennen Euro 5 -päästöluokitusta 

valmistettujen) ajoneuvojen kieltämistä vähäpäästöisillä alueilla vuodesta 2025 alkaen. Lisäksi 

ennakkoarviot jäsenvaltioiden ilmanlaatusuunnitelmiin sisältyvien, typpidioksidipitoisuuksien 

pienentämistä koskevien liikennerajoitusten vaikutuksista ovat epäluotettavia, koska arviot eivät 

perustu todellisiin ajo-olosuhteisiin.  

Usein matalatuloisten perheiden omistamien tehottomien lämmityslaitteiden korvaaminen on 

merkittävä haaste kansalaisille ja joidenkin jäsenvaltioiden viranomaisille. Puolassa (Małopolskassa) 

savusumun torjuntaa koskevalla päätöslauselmalla rajoitetaan kiinteiden polttoaineiden käyttöä. 

Kotitalouksien lämmityslähteiden korvaamisesta voi aiheutua yli miljardin euron kustannukset. 

Kansallista rahoitusta ei varmistettu. 

40. Ilmanlaatusuunnitelmissa yksilöitiin tärkeimmät epäpuhtauksien lähteet, mutta niissä ei 

aina ollut erityisiä päästöjen torjumistoimenpiteitä. Esimerkiksi Krakovan uusin 

ilmanlaatusuunnitelma sisältää vain vähän teollisuuden päästöjen vähentämistoimenpiteitä, 

vaikka teollisuus on merkittävä typpidioksidipäästöjen lähde. Sofian 

ilmanlaatusuunnitelmassa puolestaan ei ole lainkaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin 

kotitalouksien päästöjä, vaikka kotitaloudet ovat merkittävä hiukkaspäästöjen lähde (ks. 

laatikko 4).  

41. Ilmanlaatusuunnitelmissa ehdotettiin usein toimenpiteitä, joilla ei ole suoraa vaikutusta 

ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien pienentämiseen, kuten hallinnon 

yksinkertaistamistoimenpiteitä, arviointeja tai tutkimuksia. Tilintarkastustuomioistuin 
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havaitsi myös, ettei ilmanlaatusuunnitelmissa arvioitu toimenpiteiden 

kustannustehokkuutta. 

42. Ilmanlaatua koskevien tavoitearvojen saavuttaminen edellyttää toisinaan vaikeita 

poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi Brysselissä, Stuttgartissa ja Milanossa yksityisajoneuvojen 

käyttö on suurin kaupunki-ilman epäpuhtauksien lähde, ja vaikuttavin toimenpide olisi 

rajoittaa yksityisajoneuvojen käyttöä. 

 
Am Neckartor -seuranta-asema Stuttgartissa. 

     Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Ilmanlaatusuunnitelmissa tiedon määrää pidetään tärkeämpänä kuin tiedon laatua 

43. Kaikki kuusi kaupunkia, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, ovat 

laatineet ilmanlaatusuunnitelmia jo kauan. Suunnitelmat kattavat yleensä neljän–viiden 

vuoden ajanjakson. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä ei velvoiteta jäsenvaltioita 

raportoimaan komissiolle ilmanlaatusuunnitelmiensa täytäntöönpanosta tai 

ajantasaistamaan suunnitelmia, jos hyväksytään uusia toimenpiteitä tai jos edistyminen on 

selvästi riittämätöntä. Jäsenvaltioiden on päivitettävä ilmanlaatusuunnitelmansa vasta 

suunnitelman voimassaoloajan päättyessä, jos ilmanlaatu ei edelleenkään täytä vaatimuksia. 

44. Koska ilman epäpuhtauksien tasot ovat laajalti korkealla, jäsenvaltiot laativat paljon 

ilmanlaatusuunnitelmia. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimat ilmanlaatusuunnitelmat 
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olivat pitkiä46, eivätkä ne useinkaan sisältäneet kaikkia asiaankuuluvia suunniteltuja tai 

toteutettuja ilmanlaatua koskevia toimenpiteitä47. Jäsenvaltiot toimittavat komission 

pyynnöstä myös muita asiakirjoja, jotka sisältävät muita toimenpiteitä. 

45. Ilmanlaatusuunnitelmien laatiminen on pitkä prosessi. Kun jäsenvaltiot toimittavat 

suunnitelmat komissiolle, niissä käsitellään yleensä yli kaksi vuotta aikaisemmin 

tapahtunutta ilman epäpuhtauksien raja-arvojen rikkomista48 mutta ei anneta tietoja sen 

jälkeisestä kehityksestä.  

46. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi komission on vaikeaa seurata jäsenvaltioiden toimia. 

Tämä hidasti direktiivin täytäntöönpanon seurantaa.  

47. Jatkuvat, vaikkakin alenevat, ilman epäpuhtauksien korkeat tasot (ks. kaavio 4) 

osoittavat, että ilmanlaatusuunnitelmien laatiminen ei ole ollut riittävä toimi ilmanlaatua 

koskevan direktiivin noudattamisen varmistamiseksi ja ilman pilaantumisen vähentämiseksi 

mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti tämän viimeaikaisissa 

tuomioissaan (ks. kohta 52). 

Komissiolla on vaikeuksia noudattamisen valvonnassa ja täytäntöönpanoprosessi on hidas 

48. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä vaaditaan, että komissio seuraa ja valvoo direktiivin 

täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tarvitse raportoida 

ilmanlaatusuunnitelmiensa täytäntöönpanosta eikä ajantasaistaa suunnitelmia, jos ne 

hyväksyvät uusia toimenpiteitä tai jos edistyminen on riittämätöntä (ks. kohta 43). Joitakin 

direktiivin säännöksiä on luonteensa vuoksi hankalaa todentaa (esimerkiksi sen 

                                                           
46 Tilintarkastustuomioistuimen analysoimat ilmanlaatusuunnitelmat olivat keskimäärin reilusti yli 

200-sivuisia. 

47 Esimerkiksi Brysselissä ilmanlaatuun liittyviä toimenpiteitä sisältyy useisiin asiakirjoihin, joita 
ovat muun muassa Plan Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité 
(IRIS2) ja Plan portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. Milanossa 
alueelliset sopimukset, kuten Pojoen laakson sopimus, täydentävät Lombardian alueen 
ilmanlaatusuunnitelmaa. 

48 Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä todetaan, että ilmanlaatusuunnitelmat on annettava 
tiedoksi komissiolle ”viipymättä ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden 
päättymisestä, jolloin ylittyminen ensimmäisen kerran havaittiin” (ks. 23 artikla). 
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varmistaminen, että jäsenvaltiot noudattavat väestölle tiedottamista koskevia velvoitteitaan, 

ja yli neljän tuhannen seuranta-aseman sijainnin tarkistaminen). 

49. Koska ilman epäpuhtauksien raja-arvoja ylitetään usein, komissio yksilöi vakavimmat 

säännösten noudattamisen rikkomiset ja aloittaa vuoropuheluja jäsenvaltioiden kanssa, 

kunnes se päättää lopettaa prosessin tai toteaa, että jäsenvaltio ei ole ehdottanut riittävän 

kunnianhimoisia ja vakuuttavia toimenpiteitä. Tässä vaiheessa komissio voi käynnistää 

rikkomismenettelyn jäsenvaltiota vastaan.  

50. Tammikuussa 2018 komissiolla oli meneillään 16 hiukkaspäästöjä koskevaa 

rikkomismenettelyä, 13 typpidioksidia koskevaa menettelyä ja yksi rikkidioksidia koskeva 

menettely sekä kaksi muuta ilman epäpuhtauksien seurantaan liittyvää rikkomismenettelyä 

(ks. liite III). 

51. Tilintarkastustuomioistuin analysoi meneillään olevat rikkomismenettelyt, joissa on 

osallisena jokin kuudesta kaupungista, joihin tilintarkastustuomioistuin teki 

tarkastuskäynnin49. Kaikki kuusi jäsenvaltiota olivat pyytäneet tavoitteiden saavuttamisen 

määräaikojen pidentämistä direktiivin 22 artiklan nojalla50. Näin ollen rikkomismenettely 

saattoi alkaa vasta kun komissio oli tehnyt päätöksen määräaikojen pidentämispyyntöjen 

osalta. 

52. Komissio on neljässä tapauksessa51 onnistunut saamaan puoltavan päätöksen 

jäsenvaltioita vastaan ilman epäpuhtauksien raja-arvojen ylittymisestä, mutta niissä ei 

edellytetty jäsenvaltioita toteuttamaan korjaavia toimia. Tämän seurauksena komissio on 

määritellyt lähestymistapansa uudelleen, ja se voitti hiljattain Bulgariaa (5. huhtikuuta 2017) 

                                                           
49 Kaikki kaupungit ovat osallisina PM10-hiukkas- ja typpidioksidipäästöjen osalta meneillään 

olevissa rikkomismenettelyissä. Poikkeuksena on Sofia, joka on osallisena vain PM10-
hiukkaspäästöjen osalta meneillään olevassa rikkomismenettelyssä. 

50 Tämän artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin ehdoin hakea vapautusta velvollisuudesta 
soveltaa PM10-hiukkasten raja-arvoja 11.6.2011 asti ja voivat hakea lykkäystä typpidioksidin 
raja-arvojen noudattamiseen 1.1.2015 asti (enintään viisi vuotta liitteessä XI asetetusta 
määräajasta, joka on 1.1.2010). 

51 Slovenia (C-365/10), Ruotsi (C-479/10), Portugali (C-34/11) ja Italia (C-68/11). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&jur=C,T,F&num=365/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fi&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-479%2F10&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fi&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-34%2F11&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fi&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=c-68%2F11&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=971633
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ja Puolaa (22. helmikuuta 2018) vastaan käydyt oikeuskäsittelyt52. Unionin tuomioistuin 

vahvisti ratkaisuissaan, että pelkkä ilmanlaatusuunnitelman hyväksyminen ei riittänyt 

direktiivin noudattamiseen. Tuomioistuin totesi, että Bulgaria ja Puola eivät olleet täyttäneet 

velvollisuuksiaan varmistaa, että raja-arvojen ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. 

Kaavio 9 osoittaa, että näissä PM10-hiukkasiin liittyvissä rikkomistapauksissa kesti kuudesta 

yhdeksään vuotta, ennen kuin komissio saattoi asian unionin tuomioistuimen 

käsiteltäväksi53. Jotta komissio voi määrätä taloudellisia seuraamuksia, sen on käännyttävä 

uudelleen unionin tuomioistuimen puoleen ja haettava uutta ratkaisua54. Typpidioksidiin 

liittyvät rikkomiset alkoivat paljon myöhemmin, eikä niitä ole vielä saatettu unionin 

tuomioistuimen käsiteltäväksi. Otsonin osalta ei ole käynnissä rikkomismenettelyä55.  

                                                           
52 Ks. Bulgarian osalta asia C-488/15 ja Puolan osalta asia C-336/16. 

53 Rikkomismenettelyn aluksi lähetettiin viralliset ilmoitukset Bulgarialle (25.1.2013) ja Puolalle 
(26.4.2013). Komissio lähetti perustellun lausunnon Bulgarialle 11.7.2014 ja Puolalle 27.2.2015. 

54 Komission on saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 260 artiklan mukaisesti, kuten komission verkkosivulla selitetään. 

55 Alailmakehän otsonia ei vapaudu mistään tietystä lähteestä vaan sitä muodostuu kemiallisessa 
reaktiossa otsonia muodostavista kaasuista ja auringonvalosta. Direktiivissä edellytetään, että 
otsonille asetetut tavoitearvot on mahdollisuuksien mukaan saavutettava tietyn ajanjakson 
kuluessa, eikä siinä vaadita jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimia tai laatimaan 
suunnitelmia, jotka koskevat otsonia muodostavia aineita. Tämän vuoksi otsoniin liittyviä 
rikkomismenettelyjä ei ole, vaikka osa jäsenvaltioista ylittää edelleen otsonin tavoitearvon. 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=971633
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de98f4beddaf1442888623f93b9a8a952c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Le0?text=&docid=199566&pageIndex=0&doclang=fi&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=818093
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/procedure.htm
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Kaavio 9 – PM10-hiukkasia koskevien menettelyjen kesto (vuosina) 

 
Lähde: Euroopan komissio. 

53. Jäsenvaltioilla on yli kaksi vuotta aikaa toimittaa ilmanlaatusuunnitelmansa havaittuaan 

ilmanlaatua koskevien raja-arvojen ylityksen. Myöhemmin rikkomismenettelyn yhteydessä 

käytävät vuoropuhelut jäsenvaltioiden ja komission välillä ovat kestäneet joissakin 

tapauksissa yli viisi vuotta, joten on erittäin todennäköistä, että jäsenvaltiot ajantasaistavat 

ilmanlaatusuunnitelmiaan tänä aikana. Tämä edellyttää, että komissio tutkii ajantasaistetun 

ilmanlaatusuunnitelman. Siksi on kestänyt vähintään seitsemän vuotta alkuperäisen 

rikkomisen ajankohdasta, ennen kuin komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen 

käsiteltäväksi. 

54. Yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin katsoo, että pitkäkestoisella täytäntöönpanon 

valvontamenettelyllä ei ole vielä varmistettu direktiivin noudattamista. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Puola

Bulgaria

Komissio vastustaa lykkäämistä Komissio lähettää virallisen ilmoituksen

Komissio lähettää perustellun lausunnon Komissio saattaa asian EU-tuomiois-tuimeen
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Osassa EU:n toimintapolitiikoista ei oteta riittävällä tavalla huomioon ilman 

pilaantumisen merkitystä… 

55. Useat EU:n toimintapolitiikat, erityisesti ilmastonmuutos-, energia-, liikenne- ja 

liikkuvuus- sekä teollisuus- ja maatalouspolitiikka, vaikuttavat ilman epäpuhtauksiin ja siten 

ilmanlaatuun.  

56. Vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n ilmasto- ja energiakehyksessä asetetut tavoitteet 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia, tuottaa vähintään 27 prosenttia 

energiasta uusiutuvista lähteistä ja parantaa energiatehokkuutta vähintään 27 prosenttia 

voivat kaikki tukea päästöjen vähentämistä. Tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsauksessa 

vuodelta 2017 todettiin, että yksi suurimpia EU:n energia- ja ilmastotoimiin liittyviä haasteita 

on EU:n siirtyminen vähähiilisiin energialähteisiin ja että tämä siirtyminen voi edistää 

ilmanlaadun paranemista56. 

57. Dieselajoneuvot olivat EU:n autonvalmistajien keskeinen väline, kun ne pyrkivät 

noudattamaan hiilidioksidin (CO2) vähennysvelvoitteitaan57, koska dieselajoneuvojen 

hiilidioksidipäästöt ovat bensiinikäyttöisiä autoja pienemmät. Tekniikan kehityksen ja EURO-

normien58 myötä dieselajoneuvojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet 

huomattavasti, mutta typen oksidipäästöt eivät ole vähentyneet yhtä paljon. Jo vuosien 

ajan59 on ollut tiedossa, että todelliset typen oksidipäästöt olivat suurempia kuin 

testiolosuhteissa aiheutuneet päästöt. Ns. dieselgate-skandaali paljastui, kun 

                                                           
56 Tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsaus ”EU:n energia- ja ilmastotoimet”, 2017, s. 65 ja 81.  

57 Hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset (130 g kilometrillä vuoteen 2015 mennessä ja 95 g 
kilometrillä vuoteen 2020 mennessä), jotka vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 443/2009 
muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi 11 päivänä 
maaliskuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 333/2014 (EUVL L 103, 5.4.2014, s. 15) ja jotka tarkoittavat kunkin autonvalmistajan 
autokannan keskimääräisiä päästöjä. 

58 Hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan erityisillä asetuksilla (esim. asetus (EY) N:o 443/2009). 

59 Ks. päätelmien kohta 3 Euroopan parlamentin kertomuksessa autoalan päästömittauksia 
käsittelevästä tutkimuksesta, jossa todettiin näiden erojen olleen tiedossa ainakin 
vuodesta 2005 lähtien. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=fi
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=41824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0333&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0333&from=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=FI
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yhdysvaltalaiset tarkastajat havaitsivat epäilyttäviä lukemia ajoneuvojen tarkastuksissa. 

Skandaalin yhteydessä tulivat esiin tällaisten erojen laajuus ja syyt60. Ennen dieselgate-

skandaalia Euroopan komissio oli käynnistänyt toimet, joiden tavoitteena oli tehdä EU:n 

testausmenettelystä aiempaa realistisempi. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen myötä 

EURO 6 -päästötavoitetta, joka on 80 mg typen oksidipäästöjä kilometrillä (josta EU:n 

lainsäätäjät päättivät vuonna 2007 ja joka oli määrä panna täytäntöön vuonna 2014), ei 

kuitenkaan käytännössä tarvitse saavuttaa ennen vuotta 202361.  

58. Polttoaineen verotus tukee dieselin myyntiä kaikissa jäsenvaltioissa Unkaria ja 

Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta62. Vaikka uusien dieselautojen myynti laski 

dieselgate-skandaalin jälkeen, noin 40 prosenttia kaikista EU:n teillä käytettävistä autoista 

on dieselkäyttöisiä63. Koska tieliikenne ja erityisesti dieselautot ovat keskeinen 

typpidioksidipäästöjen lähde (ks. kaavio 3), pyrkimykset vähentää näitä päästöjä ovat 

monimutkaisia. 

59. EU:n ilmastomuutospolitiikka tukee biomassaa64 uusiutuvana energialähteenä. 

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä65 edellytettiin vuonna 2009, että EU:n on 

                                                           
60 Ks. Euroopan parlamentin, Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

tutkimuskertomukset. Dieselajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt voivat 
olla keskimäärin nelin- tai viisinkertaisia testiarvoihin nähden (Euroopan ympäristökeskus, 
”Emissions of the main air pollutants in Europe”, 2015). 

61 Komission asetukset (EU) 2016/427, 2016/646, 2017/1151 ja 2017/1154. Uusiin automalleihin 
on sovellettu todellisissa ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä syyskuusta 2017 alkaen, ja niitä 
sovelletaan kaikkiin uusiin autoihin syyskuusta 2019 alkaen. Jotta autonvalmistajat voivat 
sopeutua muutoksiin, ne voivat ylittää typen oksidipäästöjen raja-arvon (80 mg/km, jota on 
sovellettu vuodesta 2014 lähtien) kertoimella 2,1, eli päästöt voivat olla 168 mg/km 
vuoteen 2019 saakka. Kerrointa pienennetään 1,5:een eli 120:een mg/km vuonna 2021, ja 
tavoitteena on soveltaa raja-arvoa 80 mg/km lopullisesti vuonna 2023. 

62 Euroopan ympäristökeskus, ”Transport fuel prices and taxes indicators”, 2017. 

63 Kansainvälinen puhtaan liikenteen neuvosto (ICCT), ”European Vehicle Market Statistics – 
Pocketbook 2017/18” ja Eurostat, ”Passenger cars in the EU”. 

64 Biomassa on orgaanista ainesta (puuta ja puuhiiltä), josta voidaan tuottaa energiaa polttamalla.  

65 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 
(EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+PDF+V0//FI
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000480.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-emissions-testing-programme-conclusions
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0646&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=FI
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment-7/download.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2017_Web.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU
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täytettävä vähintään 20 prosenttia kokonaisenergiantarpeestaan uusiutuvalla energialla 

vuoteen 2020 mennessä. Biomassahankkeille myönnetty EU:n rahoitus on sen jälkeen yli 

kaksinkertaistunut66. Uusiutuvaa energiaa ja maaseudun kestävää kehittämistä koskevassa 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 5/2018 todettiin, että myös 

puubiomassan polttaminen voi lisätä joidenkin haitallisten ilman epäpuhtauksien päästöjä. 

Euroopan ympäristökeskus on havainnut samankaltaisia ongelmia67. 

60. Tehottomien kiinteitä polttoaineita käyttävien lämpökattiloiden tai lämmittimien käyttö 

pahentaa paikallisen lämmöntuotannon aiheuttamaa ilman pilaantumista. EU on asettanut 

normeja tällaisten laitteiden tehokkuuden parantamiseksi (ekosuunnitteludirektiivi68 ja 

siihen liittyvät täytäntöönpanoasetukset), mutta nämä normit tulevat voimaan vasta 

vuonna 2022 ja koskevat vain uusia laitteita.  

61. Teollisuuden päästöistä annettu direktiivi on EU:n tärkein teollisuuslaitoksista peräisin 

olevien ilman epäpuhtauspäästöjen sääntelyn väline (ks. liite I). Direktiivissä annetaan 

jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa vähemmän tiukkoja päästöjen raja-arvoja, jos parhaan 

käytettävissä olevan tekniikan käyttäminen johtaisi ”suhteettoman suuriin kustannuksiin” 

ympäristöhyötyihin verrattuna. Direktiivissä myös sallitaan tietyt joustavuusvälineet, joiden 

avulla voidaan saada vapautus suurille polttolaitoksille asetetuista raja-arvoista. Esimerkiksi 

15 jäsenvaltiota69 on hyväksynyt kansallisia siirtymäsuunnitelmia, joissa sallitaan suuremmat 

päästöjen enimmäismäärät vuoteen 2020 saakka; eräille kaukolämpölaitoksille on 

myönnetty erityispoikkeus vuoteen 2023 saakka, ja muiden laitosten ei tarvitse käyttää 

                                                           
66 Rahoitus lisääntyi 1,6 miljardista eurosta, jolla tasolla se oli kaudella 2007–2013, 3,4 miljardiin 

euroon kaudella 2014–2020. Lähde: Euroopan komissio.  

67 Euroopan ympäristökeskuksen raportissa ”Air quality in Europe – 2016 report” todettiin, että 
ilmaston suojeluun tähtäävät toimintapolitiikat eivät aina käy yhteen ilmanlaadun 
parantamiseen tähtäävien toimintapolitiikkojen kanssa ja että biomassan käyttö kotitalouksien 
polttoaineena synnyttää ilman epäpuhtauspäästöjä, jotka voivat lisätä merkittävästi ihmisen 
terveydelle haitallisia vaikutuksia (s. 22). 

68 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, 
energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
(EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10). 

69 Bulgaria, Tšekki, Irlanti, Kreikka, Espanja, Kroatia, Liettua, Unkari, Puola, Portugali, Romania, 
Slovenia, Slovakia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_FI.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=FI
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=FI
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016/at_download/file
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parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, jos ne rajoittavat toimintaansa ja jos ne lopetetaan 

vuoteen 2024 mennessä. 

62. Maataloudesta aiheutuu 94 prosenttia EU:n ammoniakkipäästöistä (NH3)70. Ammoniakki 

on hiukkasia muodostava aine. Euroopan ympäristökeskus toteaa, että maatalouden 

synnyttämät ammoniakkipäästöt aiheuttavat osaltaan suurten hiukkaspitoisuuksien jaksoja, 

joita on havaittu tietyillä alueilla Euroopassa ja joiden aikana ilmanlaatua koskevan 

direktiivin PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyvät71. 

63. Vaikka maatalouden käytäntöjä säännellään EU:n toimintapolitiikoilla72, edistyminen 

maatalouden synnyttämien ilman epäpuhtauksien vähentämisessä on ollut erittäin hidasta73 

ja ammoniakkipäästöt ovat jopa lisääntyneet vuoden 2012 jälkeen74. Euroopan 

ympäristökeskus huomauttaa, että teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

toimenpiteitä, kuten viljelyä, karjaa ja energiaa koskevia toimenpiteitä, on olemassa, mutta 

niitä ei ole vielä otettu käyttöön riittävän laajasti ja tehokkaasti, jotta päästöjä voitaisiin 

vähentää merkittävästi75. 

                                                           
70 Ks. Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 21. 

71 Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 24. 

72 Erityisesti yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) maatalouden ilmastotoimien ja muiden 
maaseudun kehittämisrahaston investointien kautta sekä nitraattidirektiivillä (neuvoston 
direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta 
maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 
31.12.1991, s. 1)), jossa keskitytään typen vaikutukseen vedenlaatuun pikemmin kuin 
ilmanlaatuun. 

73 Ammoniakkipäästöt vähenivät EU:ssa vain seitsemän prosenttia vuosina 2000–2015. Ks. 
Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 21 ja 29. 

74 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus: ”YMP:n tulevaisuus”, 2018, 
s. 11. 

75 Euroopan ympäristökeskus, ”Air quality in Europe – 2017 report”, 2017, s. 24–29. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=FI
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_FI.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
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… ja EU:n rahoitus on hyödyllistä, mutta sitä ei aina ole kohdennettu 

64. Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka Life-ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahastosta 

(EAKR) ja koheesiorahastosta tuettiin ilmanlaadun parantamistoimia niissä kuudessa 

jäsenvaltiossa, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin. 

Life-ohjelma 

65. EU tukee ilmanlaatua Life-ohjelman kautta76. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi 

kuuteen ilmanlaatuun liittyvään Life-hankkeeseen Saksassa, Italiassa ja Puolassa77. Yksi 

näistä oli LIFE Legal Actions – Legal Actions on Clean Air -hanke, jolla tuettiin 

kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, jotta ne voisivat esimerkiksi käynnistää oikeuskäsittelyjä, 

joissa pyritään parantamaan ilmanlaatua78 (ks. kohta 73). Life-ohjelman määrärahojen 

käyttäminen siviilikanteiden tukemiseen jäsenvaltiotasolla on uusi, kustannustehokas ja 

ripeä tapa kannustaa jäsenvaltioita ja kaupunkeja tukemaan ilmanlaatupolitiikkaa. 

66. Life-ohjelman integroiduilla hankkeilla on vuodesta 2014 alkaen tuettu 

ilmanlaatupolitiikan suunnittelua käyttämällä muita saatavilla olevia EU:n rahastoja. 

Esimerkiksi Puolassa Vähä-Puolan ilmanlaatusuunnitelman täytäntöönpanoa tuettiin 

integroidulla hankkeella. Siihen kuului alueen väestölle suunnattu tiedotuskampanja, jolla 

lisättiin tietoisuutta kiinteitä polttoaineita käyttävien lämmityskattiloiden synnyttämän 

savun vaarallisuudesta (ks. kaaviossa 10 oleva juliste, jossa sanotaan ”lämmityskattilastasi 

tulevat kaasut ovat tappavia”). 

                                                           
76 Vuodesta 2014 alkaen Life-ohjelmasta on rahoitettu 17:ää ilmanlaatuun liittyvää hanketta, joille 

on myönnetty rahoitusta yhteensä 38 miljoonaa euroa. 

77 Nämä hankkeet saivat rahoitusta yhteensä 41 miljoonaa euroa (24 miljoonaa euroa EU:lta). 

78 Erityisesti hankkeella tuettavan Clean air handbook -käsikirjan ohjeiden avulla. Hankkeen avulla 
on tuettu menestyksekkäitä tapauksia esimerkiksi Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5820&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/clean-air-handbook-version-two/
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Kaavio 10 – Esimerkki väestölle tiedottamiseen tarkoitetusta julisteesta Vähä-Puolan Life-ohjelman 
yhteydessä 

 
Lähde: Vähä-Puolan voivodikunnan aluejohtajan kanslia, Puola. 

Koheesiopolitiikan alainen rahoitus 

67. Suurin osa ilmanlaatuun osoitettavasta EU:n rahoituksesta tulee EAKR:stä ja 

koheesiorahastosta. Joillakin toimilla pyritään nimenomaisesti vähentämään ilman 

pilaantumista, mutta monista toimista, joilla on muut tavoitteet (esimerkiksi puhdas 

kaupunkiliikenne tai energiatehokkuus), voi olla hyötyä myös ilmanlaadun kannalta.  

68. Käytettävissä olevan kohdennetun rahoituksen79 määrä kasvoi 880 miljoonasta eurosta 

1,8 miljardiin euroon ohjelmakaudesta 2007–2013, ohjelmakauteen 2014–2020. Osuus oli 

kuitenkin vain alle yksi prosentti koheesiopolitiikan kokonaisrahoituksesta. Kolme 

jäsenvaltiota, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, käytti tätä rahoitusta, 

mutta vain Puolassa määrät kasvoivat merkittävästi edellisen ja nykyisen ohjelmakauden 

välillä. Tšekissä rahoitus pysyi samalla tasolla, kun taas Bulgariassa se väheni huomattavasti 

(ks. taulukko 2). 

                                                           
79 Ilmanlaatuun liittyville toimille on erityinen toiminta-alakoodi (83) (koodi 47 

ohjelmakaudella 2007–2013). Kullakin hankkeella on kuitenkin vain yksi koodi, joten monet 
hankkeet, joilla on merkitystä myös ilmanlaadun kannalta, voidaan luokitella jonkin toisen 
koodin alaisuuteen. 

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2392,podzial-organizacyjny-osoby.html
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Taulukko 2 – Ilmanlaadun parantamiseen kohdennettu rahoitus Bulgariassa, Tšekissä ja 
osissa Puolaa 

(miljoonaa euroa) 2007–2013 2014–2020 Muutos 

Bulgaria 120 50 –58 % 

Tšekki 446 454 +2 % 

Puola(1) 140 368 +163 % 

(1) Infrastruktuuria ja ympäristöä koskevasta toimenpideohjelmasta ja Vähä-Puolan 
alueellisesta toimenpideohjelmasta maksetut määrät. 

Lähde: Euroopan komissio ja jäsenvaltiot. 

69. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät kohdentaneet tätä 

rahoitusta ensisijaisesti hankkeisiin, joiden kohteena olivat tilintarkastustuomioistuimen 

tarkastuskäynnin kohteena olleilla ilmanlaatualueilla yksilöidyt pääasialliset lähteet ja 

epäpuhtaudet (ks. laatikko 4). Esimerkiksi Sofiassa ei ole hankkeita, joilla pyrittäisiin 

vähentämään kotitalouksien lämmityksestä syntyviä päästöjä (merkittävä hiukkaspäästöjen 

lähde)80.  

70. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että EU:n rahoittamia hankkeita ei otettu 

riittävän hyvin huomioon ilmanlaadun parantamista koskevissa jäsenvaltioiden 

suunnitelmissa. Esimerkiksi Krakovassa lämmityskattiloiden vaihto-ohjelmaa toteutetaan 

ilman, että kansalliset viranomaiset rajoittaisivat tehottomien lämmityskattiloiden ja 

heikkolaatuisen kivihiilen saatavuutta.  

                                                           
80 Sofiassa kotitalouksien lämmitystä koskevat toimet ovat edelleen arvioitavana ja 

suunnitteluasteella. 
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71. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös hyviä esimerkkejä EU:n rahoittamista 

hankkeista, jotka oli kohdennettu hyvin ja jotka edistivät suoraan päästöjen vähentämistä 

paikallisesti jäsenvaltioiden ilmanlaatusuunnitelmissa täsmennetyllä tavalla. Tällaisia olivat 

esimerkiksi vanhojen dieselkäyttöisten linja-autojen korvaaminen paineistettua maakaasua 

(CNG) käyttävillä linja-autoilla ja lämmityskattiloiden vaihto-ohjelmat Ostravassa. Eräillä 

hankkeilla pyrittiin myös nykyaikaistamaan kotitalouksien tehottomia lämmitysjärjestelmiä 

(Krakovassa) ja julkista liikennettä (Krakovassa ja Sofiassa). Vuoteen 2013 saakka Krakovassa 

ja Ostravassa oli hankkeita, joilla pyrittiin vähentämään teollisuuden päästöjä (teollisuus on 

merkittävä hiukkaspäästöjen ja typen oksidipäästöjen lähde)81. 

 
     Ostravassa rahoitettu teollisuuslaitos 
     Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kansalaistoiminnan merkitys kasvaa… 

72. Euroopan ympäristökeskus pitää väestölle tiedottamista keskeisenä tekijänä ilman 

pilaantumiseen puuttumisen ja sen haitallisten vaikutusten vähentämisen kannalta82. WHO 

puolestaan korostaa, että avoimuuden lisääminen ja laadukkaan tiedon jakaminen laajalti 

kaupungeissa parantaa entisestään ihmisten mahdollisuuksia osallistua merkityksellisesti 

                                                           
81 Vuoteen 2013 saakka EU:n rakennerahastoista voitiin tukea EU:n päästökauppajärjestelmään 

kuuluvista teollisuuslaitoksista peräisin olevien haitallisten ilman epäpuhtauksien päästöjen 
vähentämistä (typen oksidit, rikin oksidit ja hiukkaset). Tšekki käytti tätä mahdollisuutta. 
Nykyisellä ohjelmakaudella tämä ei enää ole mahdollista, jos tällaisilla hankkeilla voidaan 
vähentää myös hiilidioksidipäästöjä.  

82 Euroopan ympäristökeskus, ”Cleaner air benefits human health and climate change”, 2017. 

https://www.eea.europa.eu/articles/cleaner-air-benefits-human-health
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päätöksentekoprosesseihin83. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä vahvistetaan 

varoituskynnykset rikkidioksidille, typpidioksidille ja otsonille mutta ei hiukkasille84 ja 

edellytetään jäsenvaltioita antamaan väestölle yksityiskohtaista tietoa85. Kansalaiset voivat 

siten olla keskeisessä roolissa ilmanlaatua koskevan direktiivin täytäntöönpanon 

seurannassa jäsenvaltioissa erityisesti silloin, kun tulosten saavuttaminen edellyttää vaikeita 

poliittisia valintoja. Paikalliset toimet ovat tärkeitä, mutta ne edellyttävät kansalaisten 

tietoisuutta, sillä vain jos kansalaisilla on hyvät tiedot asiasta, he voivat osallistua 

toimintapolitiikkaan ja toteuttaa toimia ja tarvittaessa myös muuttaa omaa 

toimintatapaansa. 

73. Osoitus kansalaistoiminnan kasvavasta merkityksestä ovat viimeaikaiset oikeuskäsittelyt, 

joita kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat käynnistäneet maidensa kansallisia viranomaisia 

vastaan. Tšekissä, Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

kansalliset tuomioistuimet ovat puoltaneet kansalaisten oikeutta puhtaaseen ilmaan ja 

vaatineet asianomaisia jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia ilman pilaantumiseen 

puuttumiseksi. 

… mutta direktiivissä ei nimenomaisesti suojata kansalaisten oikeutta oikeussuojaan… 

74. Oikeus oikeussuojaan, ympäristötiedon saantiin ja yleisön osallistumiseen ympäristöä 

koskevaan päätöksentekoon on vahvistettu Århusin yleissopimuksessa, jonka osapuolia EU ja 

                                                           
83 WHO, ”Global Report on Urban Health”, 2016, s. 206. 

84 Ilmanlaatua koskeva direktiivi, 19 artikla ja liite XII. 

85 Ilmanlaatua koskeva direktiivi, 26 artikla. 

https://www.informea.org/en/node/283/text
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204715/1/9789241565271_eng.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=FI


 46 

 

sen 28 jäsenvaltiota ovat86. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että muissa 

ympäristödirektiiveissä on nimenomaisia säännöksiä, joilla taataan kansalaisille oikeus 

oikeussuojaan. Sen sijaan ilmanlaatua koskevassa direktiivissä ei ole tällaisia säännöksiä87. 

75. Kansallisissa lainsäädännöissä on huomattavia eroja, ja kansalaisjärjestöt ovat 

havainneet, että kansalaisilla on joissakin jäsenvaltioissa oikeussuojan saatavuutta haittaavia 

esteitä. 

… ja ilmanlaatua koskevat tiedot ovat ajoittain epäselviä 

76. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tiedot, jotka viranomaiset olivat asettaneet verkossa 

yleisön saataville niissä kuudessa kaupungissa, joihin tilintarkastustuomioistuin teki 

tarkastuskäynnin. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin tutki ilmanlaatuindeksejä, ilman 

pilaantumisen terveysvaikutuksia koskevia tietoja, reaaliaikaisten ilmanlaatutietojen 

saatavuutta ja muita välineitä. 

77. Ilmanlaatuindeksit ovat välineitä, joilla voidaan antaa kansalaisille ymmärrettävää tietoa. 

Viisi niistä kuudesta kaupungista, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, 

                                                           
86 EU hyväksyi Århusin yleissopimuksen 17 päivänä helmikuuta 2005 tehdyllä neuvoston 

päätöksellä 2005/370/EY tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen 
tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1) ja saattoi ympäristötiedon 
saatavuutta koskevat määräykset osaksi EU:n lainsäädäntöä jäsenvaltioiden osalta 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetulla direktiivillä 2003/4/EY (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26) sekä 
tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön 
toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1367/2006 (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13). 

87 O ikeus oikeussuojan saatavuuteen, ks. tarkemmin teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi, 
25 artikla tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä 
joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
(EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1), 11 artikla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että 
kansalaisten oikeus osallistua ympäristöä koskevien päätösten tekoon ei käynyt yhtä selkeästi 
ilmi ilmanlaatua koskevasta direktiivistä kuin muista direktiiveistä (ks. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3), 31 artikla tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä 
käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 
26.9.2006, s. 1), 19 artikla). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=FI
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käyttää tällaisia indeksejä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot, alueet ja 

kaupungit määrittelevät ilmanlaatuindeksit eri tavoin, minkä vuoksi samantasoisesta 

ilmanlaadusta voidaan antaa erilaisia arvioita (ks. esimerkiksi taulukko 3). Koska 

samantasoisen ilman pilaantumisen ihmisten terveydelle aiheuttamat haitat ovat 

samanlaisia sijainnista riippumatta, samantasoisen ilmanlaadun erilaiset luokittelut 

vaarantavat toimitettujen tietojen uskottavuuden. 

Taulukko 3 – PM10-hiukkasia koskevat ilmanlaatuindeksit (maaliskuun 2018 tilanne) 

 
Lähde: Euroopan ympäristökeskus ja kaupunkien verkkosivustot. 

78. Koska jäsenvaltiot eivät olleet sopineet yhteisestä indeksistä, Euroopan ympäristökeskus 

ja Euroopan komissio julkaisivat hiljattain indeksin koko EU:n alueelle (ks. kaavio 11 

jäljempänä). Käyttämällä Euroopan ympäristökeskuksen indeksiä kansalaiset voivat vertailla 

reaaliaikaista ilmanlaatua eri puolilla Eurooppaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita EU-normien 

noudattamisen arviointia (johon tarvitaan pidempiä tietosarjoja). 

Indeksiin 
perustuva 
hiukkasten tunti-
/vuorokausikoh-
tainen arvo 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 180 200+

EYK

Bryssel erinomainen erittäin hyvä välttävä huono eritt. huono
Milano
Krakova riittävä er. huono
Ostrava
Stuttgart erittäin hyvä hyvä

Sofia er. huono
tyydyttävä riittävä huono erittäin huono

hyvä tyydyttävä riittävä huono

erittäin hyvä hyvä välttävä huono
erittäin hyvä hyvä tyydyttävä riittävä huono erittäin huono

hyvä melko hyvä huono erittäin huono ala-arvoinen
hyvä tyydyttävä välttävä huono ala-arvoinen

140
hyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono
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Kaavio 11 – Euroopan ympäristökeskuksen ilmanlaatuindeksi 20.3.2018 

 
 Lähde: Euroopan ympäristökeskus. 

79. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltioita tiedottamaan väestölle 

ilman pilaantumisen mahdollisista terveysvaikutuksista. Tiedot, joita viranomaiset asettivat 

saataville verkossa ilman pilaantumisen terveysvaikutuksista ja toimenpiteistä, joita 

kansalaiset voivat toteuttaa riskien pienentämiseksi, olivat ajoittain vähäisiä, ja niitä oli 

vaikea löytää. Tällä on erityisen suuri merkitys, kun otetaan huomioon, että EU-normeissa 

aliarvioidaan huonon ilmanlaadun aiheuttamat riskit (ks. kohdat 19–27).  

80. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle reaaliaikaisia ilmanlaatutietoja88. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana 25 jäsenvaltiota raportoi tietoja89. 

                                                           
88 Näistä tiedoista käytetään teknistä nimitystä ajantasaiset tiedot (”UTD”). Tiedot raportoidaan 

Euroopan ympäristökeskukselle automaattisesti erittäin lyhyin väliajoin (yleensä tunnin välein). 
Komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/850/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, 
tietojenvaihtojärjestelmästä ja ilmanlaatua koskevien tietojen raportoinnista annettuja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/107/EY ja 2008/50/EY koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 86), 5 artiklassa edellytetään 
jäsenvaltioita toimittamaan ajantasaisia tietoja. 

89 Romania, Kreikka ja osittain Italia eivät raportoineet ajantasaisia tietoja. Euroopan 
ilmanlaatuportaali ei sisältänyt Tanskaa, Irlantia, Kyprosta, Latviaa ja Maltaa koskevia PM-tietoja 
27. kesäkuuta 2018.  

Ilmanlaatu
Hyvä

Ilmanlaatu
Hyvä
Tyyd.

Koht.

Huono

Er. huono

Ei tietoja

Euroopan ilmanlaatuindeksi

Värien selitykset

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&from=FI
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Aironline/views/Up-to-dateairqualitydata/UpToDateAirQualityData?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
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Neljä niistä kuudesta kaupungista, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, 

esitti reaaliaikaista tietoa verkkosivustollaan90. Nämä kaupungit hyödynsivät väestölle 

tiedottamisessa useita eri välineitä. Taulukossa 4 esitetään joitakin hyviä käytäntöjä, joita ne 

käyttivät kansalaisille tiedottamiseen. 

Taulukko 4 – Kansalaisille tiedottamista koskevat hyvät käytännöt 

Aluekartat, joissa käytetään mallinnusta Bryssel, Milano ja Ostrava 

Ilmoitukset epäpuhtauksien ollessa korkeimmillaan 
(esim. tekstiviesti tai sähköposti) 

Bryssel, Krakova ja Ostrava 

Älypuhelinsovellukset Ostrava ja Krakova 

Näyttöpaneelit julkisissa tiloissa (kaduilla, metrossa) Krakova ja Sofia 

Ladattavat tietosarjat analysointia varten Bryssel, Stuttgart, Milano ja Krakova 

Sääennusteisiin perustuva hiukkaspitoisuuksien 
ennakkovaroitusjärjestelmä 

Stuttgart 

81. Useimmat kaupungit, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, tuottivat 

ilmanlaatuindeksejä ja reaaliaikaisia ilmanlaatua koskevia tietoja ja osa niistä oli ottanut 

käyttöön muita hyviä käytäntöjä, mutta tilintarkastustuomioistuin totesi, että väestön 

saataville asetetut tiedot eivät olleet yhtä selkeitä tai käyttökelpoisia kuin joidenkin muiden 

Euroopan kaupunkien saataville asettamat tiedot91.  

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

82. Maailman terveysjärjestön mukaan ilman pilaantuminen on suurin terveyteen 

kohdistuva ympäristöriski EU:ssa, ja Euroopan ympäristökeskus arvioi sen aiheuttavan 

vuosittain noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa. Sille altistuvat erityisesti kaupunkialueilla 

                                                           
90 Tilintarkastustuomioistuimen analyysin ajankohtana Sofia ei esittänyt mitään tietoja ja Milano 

näytti kunkin mittausaseman edellispäivän keskiarvot.  

91 Kuten Pariisin (Airparif) tai Lontoon (London Air). Esimerkiksi Airparifin verkkosivustolla on 
keskitettyä ja käyttäjäystävällistä tietoa ilmanlaadusta. Sivustolla esitetään reaaliaikaisia 
aluekarttoja, annetaan ennusteita seuraavalla päivälle ja tarjotaan mahdollisuus automaattisiin 
ilmoituksiin ja älypuhelinsovelluksiin. Airparif on kehittänyt sovelluksen, jonka avulla voi laskea 
henkilökohtaisen altistumisen ja optimoida matkareittinsä kaikkein saastuneimpien alueiden 
välttämiseksi. Verkkosivustolla on myös erillinen terveysosio, jossa käytetään grafiikkaa ja 
kuvituksia, kuvaillaan ilman pilaantumisen lyhyen ja pitkän aikavälin terveysvaikutuksia, 
annetaan tietoa väestölle, johon kohdistuu riskejä, esitetään tilastoja ilman pilaantumiseen 
liittyvistä ennenaikaisista kuolemista ja viitataan WHO:n ohjearvoihin. 

http://www.airparif.fr/
https://www.londonair.org.uk/LondonAir/Default.aspx


 50 

 

asuvat ihmiset. Haitallisimpia ilman epäpuhtauksia ovat hiukkaset, typpidioksidi, rikkidioksidi 

ja alailmakehän otsoni. Vuonna 2008 annettu ilmanlaatua koskeva direktiivi on ilman 

puhtautta koskevan EU:n toimintapolitiikan kulmakivi, koska siinä asetetaan rajat 

hengittämämme ilman epäpuhtauksien pitoisuuksille. 

83. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että EU:n toimet ihmisten terveyden suojelemiseksi 

ilman pilaantumiselta eivät olleet tuottaneet odotettua vaikutusta. Merkittävät inhimilliset 

ja taloudelliset kustannukset eivät vielä ole heijastuneet riittäviksi EU:n laajuisiksi toimiksi. 

84. Vaikka ilmanlaatu on parantunut päästöjen vähentämisten myötä, ilman pilaantuminen 

vaikuttaa edelleen vakavasti kansalaisten terveyteen. Useat EU:n ilmanlaatunormit ovat 

löyhempiä kuin ilman pilaantumisen terveysvaikutuksia koskeva näyttö edellyttäisi. 

Jäsenvaltiot eivät useinkaan noudata näitä normeja, eivätkä ne ole toteuttaneet riittävästi 

vaikuttavia toimia ilmanlaadun parantamiseksi. Komission tekemällä seurannalla ja 

myöhemmällä täytäntöönpanon valvonnalla ei saatu aikaan tosiasiallista muutosta. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tietyissä EU:n toimintapolitiikoissa ei vielä oteta 

riittävän hyvin huomioon ilman laadun parantamisen merkitystä. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin, että EU:n rahoitus tarjoaa hyödyllistä tukea. 

Kansalaisilla voi olla keskeinen rooli ilmanlaatua koskevan direktiivin täytäntöönpanon 

seurannassa jäsenvaltioissa, minkä osoittavat tuomioistuinten antamat puoltavat tuomiot 

useissa jäsenvaltioissa. Samalla väestön tietoisuus ja väestölle tiedottaminen ovat 

lisääntyneet. Seuraavissa kohdissa esitetään yksityiskohtaisesti tilintarkastustuomioistuimen 

tärkeimmät johtopäätökset ja niihin liittyvät suositukset. 

85. Ilmanlaatua koskeva direktiivi perustuu ilmanlaatunormeihin, jotka ovat tällä hetkellä 

15–20 vuotta vanhoja. Osa näistä normeista on huomattavasti Maailman terveysjärjestön 

ohjearvoja heikompia. Lisäksi normeissa sallitaan raja-arvojen ylittäminen usein, eikä niihin 

sisälly lyhyen aikavälin normia PM2,5-hiukkasille, jotka ovat erittäin haitallisia ilman 

epäpuhtauksia (ks. taulukko 1 ja kohdat 18–26). Terveysalan ammattilaiset kannattavat 

EU-normien tiukentamista (ks. kohta 27). Löyhien normien asettaminen ei luo oikeanlaista 

kehystä ihmisten terveyden suojelulle. Tämä tarkoittaa, että jotkin paikat, joissa ilmanlaatu 

on huono, ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. 



 51 

 

86. Useimmat jäsenvaltiot eivät edelleenkään noudata EU:n ilmanlaatunormeja, vaikka 

tilanne onkin paranemassa (kohdat 28 ja 29).  

87. Ilmanlaadun mittaamisen kohdalla tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että siitä, että 

jäsenvaltiot mittasivat ilmanlaatua oikeissa paikoissa, ei ollut saatavilla riittäviä takeita. 

Koska direktiivissä esitetyt kriteerit eivät olleet täsmällisiä, jäsenvaltiot eivät välttämättä 

mitanneet pitoisuuksia kaupunkien keskeisten katujen tai suurten teollisuusalueiden lähellä 

(ks. kohdat 32–34), vaikka nämä olivat edelleen epäpuhtauksien suurimpia lähteitä. 

Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, että ilmanlaatua koskevassa direktiivissä 

jäsenvaltioille asetettu määräaika, joka koskee tietojen raportoimista komissiolle, ei ole yhtä 

tiukka kuin aiemmissa direktiiveissä (kohta 35). 

88. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot eivät toteuttaneet riittävästi 

vaikuttavia toimia ilmanlaadun parantamiseksi mahdollisimman nopeasti. Jäsenvaltioiden 

ilmanlaatusuunnitelmien laatu ei ollut yleisesti ottaen riittävän hyvä, ja suunnitelmat 

sisälsivät huonosti kohdennettuja toimenpiteitä. Suunnitelmien hallinnointi oli usein heikkoa 

(esim. kansallisten ja paikallisten viranomaisten välillä ilmeni koordinoinnin puutetta); 

suunnitelmista ei laadittu kustannusarvioita tai niitä ei rahoitettu eikä niissä annettu tietoa 

toteutettujen ilmanlaatua koskevien toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. Ilmanlaatua 

koskevassa direktiivissä ei velvoiteta jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle suunnitelmiensa 

toimivuudesta. Riittämätön edistyminen ilmanlaadun parantamisessa osoittaa, että tarvitaan 

aiempaa vaikuttavampia toimia (ks. kohdat 36–47). 

89. Komissio pystyy seuraamaan jäsenvaltioiden tuloksellisuutta vain rajoitetusti. 

Jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta raportoida ilmanlaatusuunnitelmiensa täytäntöönpanosta. 

Joidenkin direktiivin säännösten noudattamista on hankalaa tarkistaa, ja komissio saa 

tarkasteltavaksi satoja ilmanlaatusuunnitelmia ja laajoja tietoaineistoja. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio on nostanut Euroopan unionin 

tuomioistuimessa kanteita jäsenvaltioita vastaan, kun se on katsonut jäsenvaltioiden 

rikkoneen direktiiviä vakavasti (ks. kohdat 48–50). Nämä täytäntöönpanon valvontatoimet 

ovat kuitenkin hitaita, ja tähän mennessä useista puoltavista tuomioista huolimatta 

(kohdat 51–54) ilmanlaatua koskevia raja-arvoja rikotaan edelleenkin säännöllisesti. 
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Suositus 1 – Komission olisi toteutettava aiempaa vaikuttavampia toimia 

Toteuttaakseen aiempaa vaikuttavampia toimia ilmanlaadun parantamiseksi komission olisi 

a) jaettava niiden jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, jotka ovat sisällyttäneet 

ilmanlaatudirektiivin vaatimukset onnistuneesti ilmanlaatusuunnitelmiinsa; tietoa olisi jaettava 

esimerkiksi seurannan kannalta merkittävistä kysymyksistä, ja määritettävä kohdennettuja, 

budjetoituja ja lyhyen aikavälin toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi sekä suunnitelmia 

ylitysten pienentämiseksi tietyissä paikoissa. 

b) hallinnoitava aktiivisesti rikkomismenettelyn jokaista vaihetta, jotta voidaan lyhentää sitä aikaa, 

joka asioissa tarvitaan ennen niiden ratkaisemista tai saattamista Euroopan unionin tuomioistuimen 

käsiteltäväksi 

c)  tuettava yhteistyötä ja -toimia jäsenvaltioissa, joihin EU:n sisäinen rajatylittävä ilman 

pilaantuminen vaikuttaa eniten, ja tuettava relevanttien toimenpiteiden sisällyttämistä 

asianomaisten maiden ilmanlaatusuunnitelmiin. 

Toteutumisen tavoiteajankohta: 2020. 

90. Ilmanlaatunormeja, ilmanlaadun parantamista koskevia jäsenvaltioiden toimia, 

myöhempää seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä yleisön tietoisuutta ja yleisölle 

tiedottamista (ks. jäljempänä) koskevien johtopäätöstensä perusteella 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiota harkitsemaan ilmanlaatua koskevan 

direktiivin ajantasaistamista kunnianhimoisesti, sillä direktiivi on edelleen merkittävä väline, 

jolla ilmasta voidaan tehdä puhtaampaa. 

Suositus 2 – llmanlaatua koskevan direktiivin kunnianhimoinen ajantasaistaminen  

Komission olisi käsiteltävä seuraavia kysymyksiä, kun se valmistelee ehdotuksensa lainsäädäntövallan 

käyttäjälle: 

a) EU:n raja- ja tavoitearvojen (hiukkasille, rikkidioksidille ja otsonille) mahdollinen 

ajantasaistaminen, jotta ne vastaisivat viimeisimpiä WHO:n ohjearvoja, niiden kertojen lukumäärän 

vähentäminen, joina pitoisuudet voivat ylittää (hiukkasia, typpidioksidia, rikkidioksidia ja otsonia 

koskevat) normit, ja lyhyen aikavälin raja-arvon asettaminen PM2,5-hiukkasille ja varoituskynnyksen 

asettaminen hiukkasille 
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b) ilmanlaatusuunnitelmien parantaminen erityisesti tekemällä niistä aiempaa 

tulossuuntautuneempia sekä lisäämällä velvoite raportoida vuosittain niiden täytäntöönpanosta ja 

ajantasaistaa niitä aina tarvittaessa ilmanlaatusuunnitelmien lukumäärän rajoittaminen 

ilmanlaatualuetta kohden 

c) teollisuusalueiden ja liikenteen mittausasemien sijoittamista koskevien vaatimusten 

täsmällisyys, jotta voidaan mitata entistä paremmin väestön korkeinta altistumista ilman 

pilaantumiselle, ja erityyppisten (liikenne, teollisuus tai tausta-alue) mittausasemien 

vähimmäismäärän asettaminen  

d) komission mahdollisuus vaatia näytteenottopaikkojen lisäämistä, jos komissio katsoo sen 

tarpeelliseksi ilman pilaantumisen mittaamisen parantamiseksi 

e) validoitujen tietojen raportoimisen ajankohdan aikaistaminen (tällä hetkellä 30. syyskuuta 

vuonna n+1) vähintään siten, että se olisi 30. kesäkuuta vuonna n+1, ja nimenomainen velvoite 

jäsenvaltioille toimittaa ajantasaisia (reaaliaikaisia) tietoja 

f) nimenomaiset säännökset, joilla varmistetaan kansalaisten oikeus oikeussuojaan. 

Toteutumisen tavoiteajankohta: 2022. 

91. Useat EU:n toimintapolitiikat vaikuttavat ilmanlaatuun. Kun otetaan huomioon ilman 

pilaantumisen merkittävät inhimilliset ja taloudelliset kustannukset, 

tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ongelman tärkeyttä ei ole vielä otettu riittävällä 

tavalla huomioon osassa EU:n toimintapolitiikoista. Esimerkiksi ilmasto- ja energia-, liikenne-

, teollisuus- sekä maatalouspolitiikassa on osa-alueita, jotka voivat olla haitallisia ilman 

puhtauden kannalta (ks. kohdat 55–63).  

92. Alle yksi prosentti EU:n koheesiopolitiikan määrärahoista osoitetaan suoraan 

ilmanlaatua koskeviin toimenpiteisiin. Muista koheesiopolitiikan toimista voi kuitenkin 

välillisesti olla hyötyä ilmanlaadun kannalta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n 

rahoittamia hankkeita ei ollut kohdennettu riittävän hyvin eikä otettu riittävän hyvin 

huomioon ilmanlaadun parantamista koskevissa jäsenvaltioiden suunnitelmissa. 

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin yksilöi myös useita hyviä esimerkkejä. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Life-hankkeilla autettiin kansalaisia nostamaan 



 54 

 

kanteita ilmanlaadun parantamiseksi jäsenvaltioissa ja kohdistamaan EU:n rahoittamia 

toimia aiempaa paremmin (kohdat 64–71).  

Suositus 3 – Ilmanlaadun asettaminen etusijalle ja sen valtavirtaistaminen EU:n 

toimintapolitiikoissa 

Ilmanlaadun valtavirtaistamiseksi entisestään EU:n toimintapolitiikoissa komission olisi arvioitava  

a) muita EU:n toimintapolitiikkoja, joihin liittyy osa-alueita, jotka voivat olla haitallisia ilman 

puhtauden kannalta, ja toteutettava toimia näiden toimintapolitiikkojen saattamiseksi aiempaa 

paremmin ilmanlaatutavoitteiden mukaisiksi 

b) ilman epäpuhtauspäästöjen, erityisesti hiukkaspäästöjen sekä typen ja rikin oksidipäästöjen, 

vähentämiseen käytettävissä olevan relevantin, EU:n ilmanlaatutavoitteita tukevan rahoituksen 

todellista käyttöä. 

Toteutumisen tavoiteajankohta: 2022. 

93. Väestön tietoisuudella ja sille tiedottamisella on ratkaisevan tärkeä merkitys ilman 

pilaantumiseen puuttumisessa. Kansalaiset ovat viime aikoina osallistuneet entistä 

enemmän ilmanlaatua koskeviin kysymyksiin, ja kansalliset tuomioistuimet ovat useissa 

jäsenvaltioissa antaneet tuomioita sen puolesta, että kansalaisilla on oikeus puhtaaseen 

ilmaan (kohdat 72 ja 73). Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että muista 

ympäristödirektiiveistä poiketen ilmanlaatua koskevassa direktiivissä ei ole erityisiä 

säännöksiä, joilla taattaisiin kansalaisten oikeus oikeussuojaan (ks. kohta 74). 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että kansalaisten saataville asetetut ilmanlaatua 

koskevat tiedot olivat ajoittain epäselviä (ks. kohdat 76–81). 

Suositus 4 – Väestön tietoisuuden ja sille tiedottamisen parantaminen 

Parantaakseen kansalaisille tiedottamisen laatua komission olisi 

a) yksilöitävä ja koottava yhteen terveysalan ammattilaisten avustuksella kriittisimmät tiedot, jotka 

komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten olisi asetettava kansalaisten saataville (mukaan lukien 

terveysvaikutuksia koskevat tiedot ja toimintatapoja koskevat suositukset) 
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b) tuettava jäsenvaltioita ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä, jotka koskevat kansalaisille 

tiedottamista ilmanlaatuasioista ja kansalaisten osallistamista näihin asioihin 

c) laadittava ilmanlaatualueiden julkisia listauksia, joista käy ilmi, mitkä alueet ovat saavuttaneet 

kunakin vuonna eniten ja vähiten edistymistä, ja jaettava parhaita käytäntöjä, joita on käytetty 

menestyksekkäimmillä alueilla 

d) kehitettävä verkkoväline, jonka avulla kansalaiset voivat ilmoittaa ilmanlaatua koskevista 

rikkeistä ja antaa komissiolle palautetta ilmanlaatua koskevista jäsenvaltioiden toimista 

e) tuettava jäsenvaltioita sellaisten käyttäjäystävällisten välineiden kehittämisessä, joilla asetetaan 

ilmanlaatua koskevat tiedot ja seurantatiedot väestön saataville (esimerkiksi älypuhelinsovellukset 

ja/tai aihetta käsittelevät sosiaalisen median sivut) 

f) pyrittävä sopimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ilmanlaatuindeksien yhdenmukaistamisesta. 

Toteutumisen tavoiteajankohta: 2022. 

 
Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Nikolaos A. 
Milioniksen johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 11. heinäkuuta 2018 
pitämässään kokouksessa. 
 

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 
 
 
 
 

Klaus-Heiner LEHNE 
presidentti 
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LIITE I 
 

Keskeiset direktiivit, joissa asetetaan päästölähteitä koskevia rajoja 

Päästölähteitä koskevia EU:n säädöksiä, joilla on eniten merkitystä ilman epäpuhtauspäästöjen 

kannalta, ovat muun muassa kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi, jolla pyritään vähentämään 

kokonaispäästöjä, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi ja keskisuuria polttolaitoksia koskeva 

direktiivi, jotka koskevat teollisia lähteitä, Euro 5- ja Euro 6 -ajoneuvojen päästöjä koskeva asetus ja 

muut liikennettä koskevat asetukset ja direktiivit92 sekä ekosuunnitteludirektiivi ja siihen liittyvät 

täytäntöönpanoasetukset, jotka koskevat kotitalouksien lämmitystä ja jäähdytystä. 

Kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi 

Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetetaan yleiset rajat ilman pilaantumiselle siellä, missä se 

tapahtuu, kun taas kansallisia päästörajoja koskevalla direktiivillä säännellään päästöjä kansallisella 

tasolla. Siinä edellytetään, että kukin jäsenvaltio sitoutuu vähentämään rikkidioksidi-, typpidioksidi-, 

NMVOC-, ammoniakki- ja PM2,5-päästöjään (mutta ei suoraan PM10-päästöjään) vuoteen 2020 ja 

2030 mennessä ja sen jälkeen. 

Direktiivissä, joka annettiin vuonna 2001 ja jota muutettiin vuonna 2016, vahvistetaan kansainväliset 

ilman pilaantumisen vähentämistä koskevat sitoumukset, jotka EU ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiolle (UNECE)93. EU ja sen 28 jäsenvaltiota 

raportoivat päästöinventaarioistaan tälle YK:n komissiolle. 

Vuonna 2010, joka oli vuonna 2001 annetussa kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä 

asetettu tavoiteajankohta, 12 jäsenvaltiota oli jättänyt noudattamatta vähintään yhtä päästörajaa 

koskevaa tavoitetta. 

                                                           
92 Erityisesti asetukset (EY) N:o 715/2007 (annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007), (EY) N:o 692/2008 

(annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008) ja (EU) N:o 2016/427 (annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2016) sekä direktiivi 2007/46/EY (annettu 5 päivänä syyskuuta 2007). Myös raskaita 
ajoneuvoja koskevat asetukset (EY) N:o 595/2009 (annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009) ja (EU) 
N:o 582/2011 (annettu 25 päivänä toukokuuta 2011). 

93 Nämä sitoumukset tehtiin Göteborgin pöytäkirjassa, joka kuuluu valtiosta toiseen tapahtuvaa 
ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen (LRTAP). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=FI
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0692&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0427&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0595&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&from=FI
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-other-methodological-materials/gothenburg-protocol.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/welcome.html
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Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi94 ja keskisuuria polttolaitoksia koskeva direktiivi95 

Näillä direktiiveillä pyritään parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tasoa EU:ssa 

vähentämällä haitallisia teollisuuden päästöjä. Niissä asetetaan sitovia raja-arvoja typen oksideille, 

rikkidioksidille ja hiukkasille (joihin kuuluvat PM-hiukkaset)96.  

Teollisuuden päästöjä koskevien direktiivien johdosta noin 50 000 teollisuuslaitoksen on hankittava 

jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten myöntämä toimintalupa ja sitouduttava käyttämään 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

Teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä sovelletaan suuriin teollisuuslaitoksiin, jotka toimivat eri 

aloilla, kuten energiateollisuudessa, metallien tuotannon tai jalostuksen alalla, 

mineraaliteollisuudessa, kemianteollisuudessa tai jätehuollon alalla. Se sisältää erityisiä säännöksiä, 

jotka koskevat polttoaineiden polttamista polttolaitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 

yli 50 megawattia (MW). Niitä sovelletaan noin 3 500:aan EU:ssa toimivaan polttolaitokseen, joista 

370 on erittäin suuria biomassan tai kiinteiden polttoaineiden polttolaitoksia, joiden lämpöteho on yli 

300 MW.  

Komissio antoi heinäkuussa 2017 uuden viiteasiakirjan perusteella täytäntöönpanopäätöksen, jolla 

ajantasaistettiin suurten polttolaitosten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa97. Polttolaitosten 

toimiluvat on saatettava ajan tasalle vuoteen 2021 mennessä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 

koskevien BAT-päätelmien ja niihin liittyvien epäpuhtauspäästötasojen mukaisesti. 

Keskisuuria polttolaitoksia koskevaa direktiiviä sovelletaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 

polttolaitoksiin, joiden polttoaineteho on vähintään 1 MW mutta alle 50 MW, niiden käyttämästä 

polttoainetyypistä riippumatta. 

                                                           
94 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 

2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen) (uudelleenlaadittu) (EUVL L 212, 17.8.2017, s. 1). 

95 Direktiivi (EU) 2015/2193. 

96 Tällä on erityisen suuri merkitys kivihiiltä polttaville voimalaitoksille, jotka aiheuttavat noin 
52 prosenttia teollisuuden rikkidioksidipäästöistä, 40 prosenttia typpidioksidipäästöistä ja 
37 prosenttia hiukkaspäästöistä (lähde: AirClim, ClientEarth ja Euroopan ympäristötoimisto: 
kertomus ”Clearing the Air”, 2017, s. 31). 

97 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1442, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2017, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä 
olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta suuria polttolaitoksia varten. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769_LCP_bref2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=FI
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1442&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=FI
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LIITE II 
Pitoisuuksien enimmäisarvot kuudella ilmanlaatualueella (tiedot 13. joulukuuta 2017)98 

 
                                                           
98 Lähde: Euroopan ilmanlaatuportaali. 

Ilmanlaatualue: Bryssel Krakova Milano Ostrava Sofia Stuttgart Ilmanlaatualue: Bryssel Krakova Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91 2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92 2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33 2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27 2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03 2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60 2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23 2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60 2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80

Ilmanlaatualue: Bryssel Krakova Milano Ostrava Sofia Stuttgart Ilmanlaatualue: Bryssel Krakova Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 66 168 116 135 161 112 2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104 2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89 2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80 2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91 2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64 2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72 2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63 2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

NO2

vuotuinen keskiarvo (enint. 40 µg/m3)

PM2,5

vuotuinen keskiarvo (enint. 25 µg/m3)

PM10

päivien lkm., jolloin yli 50 μg/m3 (enint. 35)

PM10

vuotuinen keskiarvo (enint. 40 µg/m3)

http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/
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LIITE III 

Ilmanlaatua koskevaan direktiiviin liittyvät rikkomismenettelyt huhtikuussa 2018 
 

EU:n jäsenvaltio  Rikkomismenettelyn tila 
PM10 NO2 SO2 Seuranta 

Belgia EUT (odottaa) VI - - 
Bulgaria PÄÄT - PL 

 

Tšekki PL VI - - 
Tanska - VI - - 
Saksa PL PL - - 
Viro - - - - 
Irlanti - - - - 
Kreikka PL - - - 
Espanja PL PL - - 
Ranska PL PL - - 
Kroatia - - - - 
Italia PL PL - - 
Kypros - - - - 
Latvia PL - - - 
Liettua - - - - 
Luxemburg - VI - - 
Unkari PL VI - - 
Malta - - - - 
Alankomaat - - - - 
Itävalta - VI - - 
Puola PÄÄT VI - - 
Portugali PL VI - - 
Romania PL - - VI 
Slovenia VI - - - 
Slovakia PL - - VI 
Suomi - - - - 
Ruotsi PL - - - 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

- PL - - 

 
Selitykset:  

VI = Virallinen ilmoitus lähetetty 
PL = Perusteltu lausunto lähetetty 
EUT = Asia saatettu Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 
PÄÄT = Unionin tuomioistuin on antanut asiassa päätöksen 
 

Rikkomismenettelyn aluksi komissio lähettää jäsenvaltiolle kirjeitse virallisen ilmoituksen, jossa 
määritetään asian laajuus. Jos komissio ei katso jäsenvaltion perustelujen olevan kohtuullisia ja 
vakuuttavia, se lähettää toisen kirjeen (perustellun lausunnon), joka on viimeinen vaihe ennen asian 
saattamista Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN 

”ILMAN PILAANTUMINEN: TERVEYTTÄMME EI EDELLEENKÄÄN SUOJELLA 

RIITTÄVÄSTI” 

YHTEENVETO 

I. Euroopan ympäristökeskus (EYK) on arvioinut, että (vuonna 2014) Euroopan unionissa 399 000 

ennenaikaista kuolemaa johtui altistumisesta pienhiukkasille (PM2,5-hiukkaset), 75 000 

altistumisesta typpidioksidille (NO2) ja 13 600 altistumisesta alailmakehän otsonille (O3). Vaikka 

näissä luvuissa on jonkin verran päällekkäisyyttä (esimerkiksi typpidioksidi on PM2,5-hiukkasia 

muodostava aine) eikä niitä voida vain yksinkertaisesti laskea yhteen, niistä käy ilmi, että ilman 

pilaantuminen aiheuttaa EU:ssa vuosittain yli 400 000 ennenaikaista kuolemaa. 

II. Viime vuosikymmeninä ilman epäpuhtauspäästöjen on ilmoitettu vähentyneen ja ilman 

epäpuhtauksien pitoisuuksien laskeneen. Pitoisuudet eivät kuitenkaan ole laskeneet riittävään 

tahtiin, jotta tällä olisi varmistettu EU:n ilmanlaatunormien noudattaminen koko Euroopan 

unionissa. 

IV. Kaikkia ilmanlaatua koskevan direktiivin tavoitteita ei ole täysin saavutettu, mutta direktiivin 

avulla ilmanlaatu on kuitenkin parantunut merkittävästi eri puolilla EU:ta. Tämä ei poista sitä 

tosiasiaa, että direktiivin täytäntöönpanossa on puutteita, ja merkittävät raja-arvojen ylitykset 

jatkuvat edelleen. On kuitenkin myös esimerkkejä siitä, kuinka ilmanlaatu on parantunut tai 

ilmanlaadun seuranta on parantunut merkittävästi direktiivin vaatimusten mukaisesti. Ilmanlaatua 

koskevat direktiivit ovat olleet keskeinen tällaisia parannuksia edistävä tekijä.  

Komissio on parhaillaan tekemässä ilmanlaatua koskevien direktiivien toimivuustarkastusta, jonka 

yhteydessä se arvioi säädösten merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta 

ja EU-tason lisäarvoa. Tämän toimivuustarkastuksen lopputulosta rajoittamatta komissio katsoo, 

että EU:n toimet ihmisten terveyden suojelemiseksi ilman pilaantumiselta ovat olleet ainakin 

osittain vaikuttavia. 

b) Joissakin tapauksissa ilman pilaantumista saatetaan aliarvioida, jos sitä ei seurata hyvin tietyissä 

paikoissa, mutta komissio ei ole havainnut puutteita EU:n ilmanlaadun seurantajärjestelmässä. 

c) Tiedonannossa COM(2018) 330 final esitetään komission näkökanta ilmanlaatua koskevan 

direktiivin täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanon valvontaan. 

d) Vuonna 2018 annetussa tiedonannossa ”Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille” 

(COM(2018) 330 final) ja vuonna 2013 annetussa Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelmaa koskevassa 

tiedonannossa (COM(2013) 918 final) painotetaan, että on tärkeää käsitellä ilman pilaantumista 

myös yhdistämällä EU:n toimintapolitiikkoja.   

Ilmanlaatua voidaan parantaa investoimalla muille aloille siten, että tästä aiheutuu merkittäviä 

sivuhyötyjä ilmanlaadulle (esimerkiksi vanhojen kivihiiltä käyttävien voimalaitosten korvaaminen 

kaasua käyttävillä voimalaitoksilla sekä investoinnit muun muassa uusiin metrolinjoihin ja 

kaupunkien kehäteihin). Näitä ei katsota ilmanlaatuun suunnattavaksi suoraksi rahoitukseksi, mutta 

ne edistävät silti merkittävästi ilman pilaantumisen vähentämistä ja ilmanlaadun parantamista. 

e) Ks. jäljempänä vastaukset kohtiin 73 ja 74. 

V. Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat tärkeä panos meneillään 

olevaan ilmanlaatua koskevien direktiivien toimivuustarkastukseen. 

Jäljempänä esitetään täsmällisempiä huomioita yksittäisistä suosituksista. 
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JOHDANTO 

Laatikko 1 – Yleisimmät ilman epäpuhtaudet 

Kiinteiden polttoaineiden osuuteen ilman pilaantumisesta vaikuttavat myös käytettävien 

polttoaineiden laatu ja käytetty lämmityskattilatekniikka. 

Laatikko 2 – Ilmanlaatu ei riipu vain epäpuhtauspäästöistä 

Muita keskeisiä ilman pilaantumista aiheuttavia ihmisen toimia ovat kotitalouksien lämmitys ja 

maatalous. 

7. Direktiivillä 2008/50/EY konsolidoitiin aiempi puitedirektiivi 96/62/EY ja kolme sen neljästä 

johdannaisdirektiivistä eli direktiivit 1999/30/EY, 2000/69/EY ja 2002/3/EY. Joitakin poikkeuksia 

lukuun ottamatta siinä ei asetettu uusia ilmanlaatunormeja vaan vahvistettiin aiemmin hyväksytyt 

normit. 

Direktiivin 96/62/EY neljäs johdannaisdirektiivi eli direktiivi 2004/107/EY on edelleen voimassa 

(ja siinä asetetaan tärkeitä tavoitearvoja useille ilman epäpuhtauksille). Siksi komissio käyttää 

nimitystä ”ilmanlaatua koskevat direktiivit” mieluummin direktiiveistä 2004/107/EY ja 2008/50/EY 

yhdessä mutta ymmärtää, että tämä tarkastus keskittyi vain jälkimmäiseen direktiiviin. 

8. Asiaankuuluvia vaatimuksia on kehitetty edelleen komission direktiivillä (EU) 2015/1480. 

9. Komissio katsoo, että sekä raja-arvot että tavoitearvot ovat sitovia. Katso täydelliset määritelmät 

direktiivin 2 artiklassa. 

Laatikko 3 – Komission ja Euroopan ympäristökeskuksen tehtävät 

Täytäntöönpanopäätöksessä 2011/850/EY annetaan EYK:lle nimenomaisesti tehtäväksi avustaa 

Euroopan komissiota tietovaraston luomisessa ja sen käyttöön antamisessa ilmanlaatuportaalin 

kautta. 

HUOMAUTUKSET 

22. Komission tekemä arviointi, jolla tuettiin vuonna 2013 annettua, puhdasta ilmaa koskevaa 

politiikkapakettia (COM(2013) 918 final), osoitti, että vuonna 2013 ehdotetuilla 

lainsäädäntöpaketeilla (erityisesti sittemmin hyväksytyllä direktiivillä 2016/2284/EY) päästöt 

saataisiin laskusuuntaan vuoteen 2030 mennessä ja edistettäisiin EU:n ilmanlaatunormien 

kehittämistä kohti WHO:n ohjepitoisuuksia. 

Tiedonannon COM(2018) 918 final tueksi tehdyn arvioinnin perusteella komissio totesi, että 

ilmanlaatua koskevaa direktiiviä ei ollut tuolloin tarkoituksenmukaista tarkistaa ja että 

toimintapolitiikassa olisi keskityttävä pikemminkin varmistamaan voimassa olevien 

ilmanlaatunormien noudattaminen viimeistään vuoteen 2020 mennessä. 

24. Kiinteiden mittausasemien lukumäärä ei määräydy sen perusteella, ovatko pitoisuudet EU:n 

ilmanlaatunormeja alhaisempia, vaan direktiivin 2008/50/EY liitteessä II määriteltyjen ylempien ja 

alempien arviointikynnysten perusteella. 

25. Vuonna 2013 annetun puhdasta ilmaa koskevan politiikkapaketin tueksi tehty kustannus-

hyötyarviointi vahvisti täytäntöönpanokustannusten ja päästöjen vähentämis- ja ilmanlaadun 

parantamistoimien yhteiskunnallisten hyötyjen suhteen suuruusluokan. 

26. Komissio on parhaillaan tekemässä ilmanlaatua koskevien direktiivien toimivuustarkastusta, 

jonka yhteydessä se arvioi säädösten merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 

johdonmukaisuutta ja EU-tason lisäarvoa. Tarkastukseen kuuluu myös voimassa olevien EU:n 

ilmanlaatunormien merkityksellisyyden arviointi. 
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30. Luotettavat, ajantasaiset ja vertailukelpoiset ilmanlaatua koskevat tiedot ovat tärkeitä paitsi 

komissiolle mahdollisia täytäntöönpanon valvontatoimia varten niin myös kansalaisille sekä 

paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille, jotta ne voivat käynnistää asianmukaisia 

toimia ja saada tietoa niiden tueksi ylitysten pitämiseksi mahdollisimman lyhytaikaisina. 

33. Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan säilyttämään näytteenottopaikat, 

joissa PM10-hiukkasten raja-arvo on ylittynyt, mutta ei paikkoja, joissa muiden epäpuhtauksien 

raja-arvot ovat ylittyneet. Kuitenkin jos raportointi näytteenottopaikoista, joissa muiden 

epäpuhtauksien raja-arvojen on ilmoitettu ylittyneen, päättyy, komissio ryhtyy jatkotoimiin 

tapauskohtaisesti sen varmistamiseksi, että liitteen III B jaksossa olevia makrotason 

sijoitussäännöksiä noudatetaan. 

35. Komissio on samaa mieltä ajantasaisten tietojen tärkeydestä. Useimmat jäsenvaltiot raportoivat 

tietoja täytäntöönpanopäätöksen 2011/850/EY mukaisesti. 

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemissa aiemmissa direktiiveissä jäsenvaltiot velvoitettiin 

ilmoittamaan komissiolle aiemmin eli kuuden kuukauden kuluessa mittausjakson päättymisestä, 

mutta vain raja-arvojen ylittymisestä. Aiemmat direktiivit eivät kuitenkaan kattaneet kaikkia tietoja, 

jotka on nyt raportoitava täytäntöönpanopäätöksen 2011/850/EY mukaisesti. 

38. Komissio on havainnut kolmen luetellun syyn lisäksi muitakin vaikuttavuutta heikentäviä syitä. 

Nämä liittyvät muun muassa seuraaviin: toimenpiteiden vaikuttavuutta ei ollut arvioitu, kansallisen 

tason suuntaukset ja kannustimet estivät paikalliset toimet ja toimia ei ollut yhdistetty muihin 

paikallistasolla (esimerkiksi osana ilmastotoimia tai kaupunkisuunnittelua) toteutettuihin toimiin. 

45. Ilmanlaatusuunnitelmien laatiminen todellakin on yleensä pitkä prosessi, koska suunnitelmien 

laatiminen edellyttää jäsenvaltioiden asiaankuuluvista säännöksistä riippuen huomattavaa 

sidosryhmien osallistumista ja kuulemista. Sidosryhmien osallistumisen ja kuulemisen ei 

kuitenkaan välttämättä tarvitse estää ajantasaistamasta faktatietoja (kuten seurantatietoja, kun ne 

tulevat saataville). 

48. Komissio ei tee tarkastuksia eikä tarkista jokaista seuranta-asemaa. Se kuitenkin puuttuu 

seurantaverkoston puutteisiin tapauskohtaisesti. 

52. Komissio ilmoitti 17. toukokuuta 2018 nostavansa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen 

kolmea jäsenvaltiota (Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta) vastaan typpidioksidin raja-

arvojen ylittämisistä sekä kolmea muuta jäsenvaltiota (Italia, Unkari ja Romania) vastaan PM10-

hiukkasten raja-arvojen ylittämisistä. Ks. COM(2018) 330. 

53. Direktiivin 23 artiklan mukaan ”suunnitelmat on annettava tiedoksi komissiolle viipymättä ja 

viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolloin ylittyminen ensimmäisen 

kerran havaittiin”. 

54. Komissio on toiminut ripeästi eikä olisi voinut nopeuttaa toimiaan. Komissio aloitti 

täytäntöönpanon valvontatoimet jo vuonna 2008 välittömästi direktiivin antamisen jälkeen. Unionin 

tuomioistuimen tämän seurauksena vuosina 2011 ja 2012 antamat tuomiot eivät kuitenkaan olleet 

täysin täytäntöönpanokelpoisia (tuomioistuin rajasi jäsenvaltioille annetut tuomiot ainoastaan 

tiettynä menneenä ajanjaksona tapahtuneisiin raja-arvojen ylittämisiin). Komissio käynnisti 

rikkomusmenettelyt uudelleen ja muutti käyttämiään väitteitä, jotta se voisi panna myöhemmät 

ilmanlaadun parantamista koskevat tuomiot täytäntöön. 

Kun tuomioistuin oli selkeyttänyt oikeuskäytäntöä Bulgariaa ja Puolaa vastaan annetuissa 

tuomioissa (5. huhtikuuta 2017 ja 22. helmikuuta 2018), se katsoi, että asiat on mahdollista ulottaa 

muillekin vuosille ja että toteutetut toimet eivät olleet riittäviä raja-arvojen ylittämisiin 

puuttumiseksi. Näin ollen on voitu edetä vankempien perustelujen myötä ja tapausten käsittelyä on 

voitu nopeuttaa (tästä osoituksena on, että toukokuussa 2018 päätettiin nostaa kanne kolmessa 
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uudessa PM10-päästöjä koskevassa tapauksessa ja kolmessa typpidioksidipäästöjä koskevassa 

tapauksessa). 

55. EU:n toimintapolitiikoilla voi olla myös tavoitteita, jotka edistävät ilmanlaadun parantamista. 

Myös muilla kuin tilintarkastustuomioistuimen luettelemilla toimintapolitiikoilla on vaikutusta 

ilman epäpuhtauksiin (esimerkiksi finanssipolitiikalla, kauppapolitiikalla sekä alue- ja 

kaupunkipolitiikalla). 

57. Henkilöautojen hiilidioksidinormeja koskeva EU-lainsäädäntö on teknologianeutraalia. 

Ajoneuvojen valmistajat päättivät itse nojata pääosin dieseltekniikkaan ajoneuvokantansa 

keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

EURO 5- ja EURO 6 -normeja olisi noudatettava kaikissa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. 

Tämän tarkistamiseen on ollut olemassa testi vasta vähän aikaa. Komissio on kehittänyt uuden 

RDE-päästöjä mittaavan testin, jossa selvitetään ajoneuvon päästöt ajo-olosuhteissa. RDE-

lainsäädännöllä varmistetaan, että ajoneuvojen päästöt pysyvät alle raja-arvojen myös todellisessa 

ajotilanteessa eikä vain laboratoriossa. 

Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla ei muuteta EURO 6 -raja-arvoja eikä anneta valmistajille 

lupaa ylittää niitä vaan pikemminkin pannaan ne täytäntöön tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. 

RDE-lainsäädännössä ei aseteta uusia päästörajoja vaan vahvistetaan ylimääräinen testimenetelmä, 

jonka määrälliset vaatimukset on kalibroitava EURO 6 -raja-arvoihin. Lisäksi RDE-testi on uusi 

testi, jota on käytettävä laboratoriotestin ohella. Laboratoriotestissä on edelleen noudatettava 

täysimääräisesti EURO 6 -päästörajaa, joka on 80 mg NOx-päästöjä. Kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 

sovelletaan 1. syyskuuta 2018 alkaen laboratoriomenetelmää (yhdenmukaistettu kevyiden 

hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä, WLTP), joka on huomattavasti tiukempi kuin 

aiempi laboratoriomenetelmä. 

On myös tärkeää selventää, että dieselgate-skandaalissa oli kyse sellaisen estolaitteen käytöstä, jota 

ei ole sallittu lainsäädännössä, eikä päästöjen suuruudesta todellisissa ajo-olosuhteissa. 

59. Bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyviä riskejä on arvioitu vuonna 2016 julkaistussa 

bioenergian käytön kestävyyttä koskevassa vaikutustenarvioinnissa (SWD(2016) 418 final), joka 

laadittiin uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin uudelleenlaadintaa varten. 

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä ei erityisesti tueta biomassaa. On jäsenvaltioiden 

tehtävänä määrittää, kuinka ne haluavat saavuttaa kansalliset uusiutuvia energialähteitä koskevat 

tavoitteensa ja haluavatko ne ottaa käyttöön tukijärjestelmiä. 

EU:n lainsäädännöllä, myös keskisuuria polttolaitoksia koskevalla direktiivillä ja teollisuuden 

päästöjä koskevalla direktiivillä, puututaan keskisuurten ja suurten lämpö- ja voimalaitosten 

päästöihin. Biomassan käyttöä tilalämmittimissä koskevien kysymysten osalta katso komission 

vastaukset kohtaan 60. 

60. Komissio katsoo, että ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset ovat hyvä kompromissi, jolla 

varmistetaan tarvittavat toimet ilman pilaantumisen vähentämiseksi ja suojellaan kuluttajia ja 

eurooppalaista teollisuutta. Päästövaatimukset otetaan vaiheittain käyttöön kaikille 

polttoainekäyttöisille lämmityslaitteille.  

61. Jäsenvaltiot voivat vain tietyissä perustelluissa tapauksissa asettaa päästöille vähemmän 

tiukkoja raja-arvoja kuin parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot. Tätä 

joustavuutta rajoittaa etenkin se, että asiaankuuluvia ympäristölaatunormeja on noudatettava. Myös 

yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa poikkeusten myöntämiseen, ja niistä on ilmoitettava 

komissiolle. Kokemukset, jota on kerätty ensimmäisten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
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koskevien päätelmien julkaisusta lähtien, osoittavat, että jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet suhteellisen 

vähän poikkeuksia
1
. 

63. Siipikarjan ja sikojen tehokasvatuksesta EU:ssa (noin 20 000 suurta tilaa) syntyviä päästöjä, 

kuten ammoniakkipäästöjä, säännellään teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä parhaan 

käytettävissä olevan tekniikan käyttämisen kautta. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat 

päätelmät siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten julkaistiin Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä 21. helmikuuta 2017. Niissä vahvistettiin ensimmäistä kertaa sitovat raja-arvot siipikarjan 

ja sikojen kasvatuksesta ilmaan syntyville ammoniakkipäästöille EU-tasolla. Raja-arvoja on 

noudatettava viimeistään neljän vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. 

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-

pig-farms 

68. On odotettavissa, että huomattavalla osalla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

vuosien 2014–2020 investoinneista vähähiiliseen talouteen (45 miljardia euroa), 

ympäristönsuojeluun ja resurssitehokkuuteen (yhteensä 63 miljardia euroa) ja 

verkkoinfrastruktuuriin (yhteensä 58 miljardia euroa) on mahdollisesti välillisiä myönteisiä 

vaikutuksia puhtaan ilman kannalta. Näillä investoinneilla tuetaan erityisesti heikommassa 

asemassa olevia alueita ja kansalaisia. Tähän mennessä kolmanneksella kaikista Euroopan 

strategisten investointien rahaston investoinneista (noin 80 miljardia euroa) on tuettu energia-, 

liikenne- ja ympäristöalan hankkeita. Kaikella tällä on välillinen myönteinen vaikutus ilmanlaatuun 

(ks. COM(2018) 330 final).  

Seitsenvuotisen ohjelmakauden aikana rakennerahastoissa voidaan kohdentaa määrärahoja 

uudelleen ilmanlaatua koskevista toimista (koodi 83) muihin toimiin, myös välillisesti ilmanlaatua 

tukeviin toimiin (esimerkiksi koodit 13, 14 ja 16). 

69. Bulgarian ympäristöalan toimenpideohjelmassa vuosiksi 2014–2020 kuvataan täsmällisesti sitä, 

miten kotitalouksien lämmityksen ja liikenteen vaikutukset ovat hallitsevia, sillä nämä ovat 

Bulgarian kaksi suurinta pilaantumisen lähdettä, joihin toimenpideohjelman toimet keskitetään tällä 

alalla (ilmanlaatua koskeva viides kappale). 

72. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että on tärkeää tiedottaa kansalaisille ilmanlaadusta. 

Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä EYK:n kanssa ilmanlaatua koskevien tietojen saatavuuden 

parantamiseksi. Yksi kehitetyistä välineistä on ilmanlaatuindeksi, joka on saatavilla osoitteessa 

http://airindex.eea.europa.eu.   

Komissio seuraa myös suurella mielenkiinnolla käynnissä olevia kansalaisten tiedealoitteita, joissa 

keskitytään ilmanlaadun seuraamiseen. Komissio kuitenkin huomauttaa, että aloitteissa ei yleensä 

ylletä ilmanlaatua koskevan direktiivin edellyttämiin tietojen laatutavoitteisiin. 

On totta, ettei ilmanlaatua koskevassa direktiivissä aseteta varoituskynnystä hiukkasille (osa 

jäsenvaltioista on kuitenkin asettanut varoituskynnyksiä). 

73. Komissio tunnustaa, että kansallisilla tuomioistuimilla on tärkeä rooli ilmanlaatua koskevan 

direktiivin vaatimusten noudattamisen varmistamisessa, ja tukee tätä roolia. Tästä on osoituksena 

komission antama tiedonanto, joka mainitaan jäljempänä kohtaan 74 annetussa vastauksessa.  

Väitettä, jonka mukaan direktiivissä ei nimenomaisesti suojata oikeuksia yleisön osallistumiseen ja 

oikeussuojan saatavuuteen, käsitellään kohtaan 74 annetussa vastauksessa. 

                                                            
1 Ks. Amec Foster Wheeler, ”Application of IED Article 15(4) derogations”,  

https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
http://airindex.eea.europa.eu/
https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf
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74. Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että Århusin 

yleissopimuksella on merkitystä ilmanlaatua koskevan direktiivin kannalta.  

Mitä tulee siihen, että ilmanlaatua koskevassa direktiivissä ei ole nimenomaisia oikeussuojan 

saatavuutta koskevia säännöksiä, direktiivin antamisen aikaan vuonna 2008 neuvostolla ja 

parlamentilla oli käytettävissä erillinen komission ehdotus (COM(2003) 624 final), jolla pyrittiin 

turvaamaan laajempi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa. Ehdotuksella olisi 

poistettu tarve lisätä nimenomaisia oikeussuojan saatavuutta koskevia säännöksiä itse direktiiviin. 

Neuvostosta ei kuitenkaan saatu riittävää tukea tälle erilliselle ehdotukselle. Vaikka ilmanlaatua 

koskevassa direktiivissä ei ole asiaankuuluvia säännöksiä, unionin tuomioistuin on todennut, että 

EU:n ilmanlaatua koskeva lainsäädäntö antaa yksityishenkilöille ja kansalaisjärjestöille merkittäviä 

terveyteen liittyviä oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten olisi suojeltava. Ks. asia C-237/07, 

Janecek (EU:C:2008:447) ja asia C-404/13, Client Earth (EU:C:2014:2382). 

Komissio on kiinnittänyt huomiota tähän oikeuskäytäntöön vuonna 2017 annetussa tiedonannossa 

muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (ks. EUVL 2017/C 275/01). 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

82. Euroopan ympäristökeskus (EYK) on arvioinut, että (vuonna 2014) Euroopan unionissa 

399 000 ennenaikaista kuolemaa johtui altistumisesta pienhiukkasille (PM2,5-hiukkaset), 75 000 

altistumisesta typpidioksidille (NO2) ja 13 600 altistumisesta alailmakehän otsonille (O3). Vaikka 

näissä luvuissa on jonkin verran päällekkäisyyttä (esimerkiksi typpidioksidi on PM2,5-hiukkasia 

muodostava aine) eikä niitä voida vain laskea yhteen, niistä käy ilmi, että ilman pilaantuminen 

aiheuttaa EU:ssa vuosittain yli 400 000 ennenaikaista kuolemaa. 

83. Kaikkia ilmanlaatua koskevan direktiivin tavoitteita ei ole täysin saavutettu, mutta direktiivin 

avulla ilmanlaatu on kuitenkin parantunut merkittävästi eri puolilla EU:ta. Tämä ei poista sitä 

tosiasiaa, että direktiivin täytäntöönpanossa on puutteita, ja merkittävät raja-arvojen ylitykset 

jatkuvat edelleen. On kuitenkin myös esimerkkejä siitä, kuinka ilmanlaatu on parantunut tai 

ilmanlaadun seuranta on parantunut merkittävästi direktiivin vaatimusten mukaisesti. Ilmanlaatua 

koskevat direktiivit ovat olleet keskeinen tällaisia parannuksia edistävä tekijä. Komissio on 

parhaillaan tekemässä ilmanlaatua koskevien direktiivien toimivuustarkastusta, jonka yhteydessä se 

arvioi säädösten merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja EU-tason 

lisäarvoa. Tämän toimivuustarkastuksen lopputulosta rajoittamatta komissio katsoo, että EU:n 

toimet ihmisten terveyden suojelemiseksi ilman pilaantumiselta ovat olleet ainakin osittain 

vaikuttavia. 

84. Tiedonannossa COM(2018) 330 final esitetään komission näkökanta ilmanlaatua koskevan 

direktiivin täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanon valvontaan. 

Osa direktiivissä vahvistetuista ilman epäpuhtauksia koskevista ilmanlaatunormeista (kuten 

typpidioksidin vuotuinen raja-arvo) on WHO:n terveysvaikutuksia koskevan näytön mukaisia. 

85. Joitakin ilman epäpuhtauksia koskevat EU:n ilmanlaatunormit todellakin ovat heikompia kuin 

WHO:n suosittelemat ilmanlaadun ohjearvot. Olisi kuitenkin otettava huomioon, että raja-arvojen ja 

ohjearvojen oikeudelliset ja poliittiset vaikutukset ovat erilaisia. 

EU:n puhdasta ilmaa koskeva politiikka yleisesti ja erityisesti ilmanlaatua koskeva direktiivi 

perustuvat ilmanlaatua koskevien tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettamiseen ”ottaen 

huomioon asian kannalta merkitykselliset Maailman terveysjärjestön normit, ohjeet ja ohjelmat”. 

87. Komissio on parhaillaan tekemässä ilmanlaatua koskevien direktiivien toimivuustarkastusta, 

jonka yhteydessä se arvioi säädösten ja myös seurantavaatimusten merkityksellisyyttä, 

vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja EU-tason lisäarvoa. 
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88. Komissio on samaa mieltä siitä, että ilmanlaatusuunnitelmiin kuuluvat toimenpiteet ovat usein 

huonosti kohdistettuja, ja on toteuttanut tämän vuoksi täytäntöönpanon valvontatoimia.  

Suositus 1 – Komission olisi toteutettava aiempaa vaikuttavampia toimia 

a) Komissio hyväksyy suosituksen.  

b) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio on esittänyt huomioita täytäntöönpanon valvontatoimista tiedonannossa 

COM(2018) 330 final ja hallinnoi edelleen aktiivisesti rikkomusmenettelyn kutakin vaihetta. 

c) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.  

Komissio analysoi edelleen EU:n sisäistä rajatylittävää ilman pilaantumista esimerkiksi 

säännöllisissä puhtaan energian näkymiä koskevissa kertomuksissa, joiden laatiminen on annettu 

komissiolle tehtäväksi direktiivissä (EU) 2016/2284. 

Komissio voi avustaa jäsenvaltioita vain niiden mahdollisuuksien rajoissa, jotka on vahvistettu 

ilmanlaatua koskevan direktiivin 25 artiklassa, jossa todetaan seuraavaa: 

”1. Jos mikä tahansa varoituskynnys, raja- tai tavoitearvo ja kyseisessä tapauksessa sallittu 

ylitysmarginaali tai pitkän aikavälin tavoite ylittyy epäpuhtauksien tai epäpuhtauksia muodostavien 

aineiden merkittävän kaukokulkeuman vuoksi, kyseessä olevien jäsenvaltioiden on tehtävä 

yhteistyötä ja tarvittaessa laadittava yhteisiä toimia, kuten yhteisten tai yhteensovitettujen 

ilmanlaatusuunnitelmien laatiminen [...]. 

2. Komissio on kutsuttava mukaan kaikkeen 1 kohdassa tarkoitettuun yhteistyöhön. […].” 

90. Katso johtopäätöksistä esitetyt huomiot edellä. 

Suositus 2 – Ilmanlaatua koskevan direktiivin kunnianhimoinen ajantasaistaminen  

Komissio kiinnittää erityistä huomiota näihin suosituksiin ilmanlaatua koskevan direktiivin 

toimivuustarkastuksessa vuonna 2019 ja sen jälkeen. 

a) Komissio hyväksyy suosituksen.  

b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.  

Komissio huomauttaa, että direktiivin liitteen XV säännösten mukaan ilmanlaatusuunnitelmien on 

oltava tulossuuntautuneita (esimerkiksi ylitysten pitämiseksi mahdollisimman lyhyinä). 

c) Komissio hyväksyy suosituksen.  

d) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio panee suosituksen merkille ja kiinnittää tähän kohtaan erityistä huomiota käynnissä 

olevassa toimivuustarkastuksessa. 

e) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio on samaa mieltä ajantasaisten tietojen tärkeydestä. Useimmat jäsenvaltiot raportoivat 

tietoja täytäntöönpanopäätöksen 2011/850/EY säännösten (mukaan luettuina ajantasaisia tietoja 

koskevat säännökset) mukaisesti. Nyt kun sähköisiä raportointimenettelyjä on testattu kattavasti, 

komissio pitää raportoinnin varhaistamista mahdollisena. 

f) Komissio hyväksyy suosituksen.  

91. Komissio pyrkii merkittävällä tavalla vähentämään ilman epäpuhtauspäästöjä. 

Esimerkiksi vähäpäästöisen liikkuvuuden tavoite on sisällytetty EU:n liikennealan keskeisiin 

strategioihin. 
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Vuosina 2017–2018 hyväksyttiin kolme liikkuvuuspakettia, jotka perustuivat vähäpäästöistä 

liikkuvuutta koskevaan strategiaan vuodelta 2016. Paketteihin kuuluu aloitteita, joilla edistetään 

puhdasta liikkuvuutta ja ”käyttäjä ja saastuttaja maksaa” -periaatteen käyttöönottoa. 

Energiapolitiikan alalla ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset ovat hyvä kompromissi, jolla 

varmistetaan ilman pilaantumisen vähentäminen sekä kuluttajien ja eurooppalaisen teollisuuden 

suojelu. 

92. Komission ehdottamasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 tuetaan 

edelleen toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi esimerkiksi asettamalla tavoitteeksi, että EU:n 

menoista 25 prosentilla edistetään ilmastotavoitteita, ja vahvistamalla Life-ohjelmaa, josta myös 

tuetaan puhdasta energiaa edistäviä toimenpiteitä ja energiatehokkuutta, ja uudistamalla yhteistä 

maatalouspolitiikkaa. 

Lisäksi komissio viittaa kohtaan 68 antamiinsa vastauksiin. 

Suositus 3 – Ilmanlaadun asettaminen etusijalle ja sen valtavirtaistaminen EU:n 

toimintapolitiikoissa 

a) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio kiinnittää erityistä huomiota tähän kohtaan käynnissä olevassa ilmanlaatua koskevan 

direktiivin toimivuustarkastuksessa. 

b) Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komission yksiköt valmistelevat tällaista arviointia kansallisista päästörajoista annetussa 

direktiivissä (EU) 2016/2284 olevan raportointisäännöksen (11 artikla) perusteella. Tätä työtä tukee 

seurantamenetelmistä tehty tutkimus. 

Suositus 4 – Väestön tietoisuuden ja sille tiedottamisen parantaminen 

Komissio hyväksyy nämä suositukset.  

Komission on toteutettava jäsenvaltioiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa jatkotoimia 

kaikkien jäljempänä olevien kohtien osalta.  

Komission ja Euroopan ympäristökeskuksen sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten toimittamien ilmanlaatua koskevien tietojen laatu on jo parantunut ja määrä 

lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. 
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Ilman pilaantuminen aiheuttaa suurta haittaa unionin 
kansalaisten terveydelle. Vuosittain noin 400 000 ihmistä 
kuolee ennenaikaisesti liiallisten ilman epäpuhtauksien, 
kuten pölyhiukkasten, typpidioksidin ja otsonin, takia. 
Noin 30 vuoden ajan EU:lla on ollut puhdasta ilmaa 
koskeva lainsäädäntö, jossa määritellään rajat 
epäpuhtauksien pitoisuuksille ilmassa. Huono ilmanlaatu 
on kuitenkin edelleen yleistä suurimmassa osassa EU:n 
jäsenvaltioita ja lukuisissa Euroopan kaupungeissa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että unionin 
kansalaiset hengittävät vahingollista ilmaa enimmäkseen 
löyhän lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen 
puutteellisen täytäntöönpanon takia. 
Tilintarkastustuomioistuimen suosituksilla pyritään 
vahvistamaan ilmanlaatua koskevaa direktiiviä ja 
edistämään Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 
vaikuttavia lisätoimia, mukaan lukien parempaa 
toimintapolitiikkojen koordinointia ja väestölle 
tiedottamista.
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