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COVID-19-
pandemiaan liittyvä 
huomautus

Nämä teemakohtaiset ohjeet laadittiin ennen kuin 
COVID-19-pandemia alkoi vaikuttaa elämäämme. 
Tämän asiakirjan tekstit eivät siis välttämättä 
kuvasta juuri ajantasaisinta tilannetta. Näinä 
viikkoina olemme liikkuneet tavallisuudesta 
poikkeavalla tavalla niin kaupungeissa kuin 
kunnissakin. Monet kaupungit laajentavat 
kestävälle liikkumiselle tarkoitettua tilaa. Toiset 
ovat huomanneet, että kaupunkiliikennettä voidaan 
lähestyä uudella, kestävämmällä tavalla. 

Näitä teemakohtaisia ohjeita täydennetään 
myöhemmin tänä vuonna julkaistavalla tiedotteella, 
jossa käydään läpi koronan aiheuttamien 
liikkumisrajoitusten aikana opittuja seikkoja sekä 
autetaan paikallisia kampanjoijia valmistautumaan 
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON viettoon 16.–22. 
syyskuuta 2020. 

Ymmärrämme, että tämä on vaikeaa aikaa monille 
vuosien varrella kampanjaamme osallistuneille 
kaupungeille ja kunnille, ja välitämme teille kaikille 
myötätuntomme.
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Vuonna 2020 EUROOPANLIIKKUJANVIIKON teemana on ”Vähäpäästöistä 
liikkumista kaikille”. Teema linkittyy Euroopan komission puheenjohtajan 
Ursula von der Leyenin Euroopan Green Deal -ohjelman esittelyn yhteydessä 
määrittämään kunnianhimoiseen tavoitteeseen hiilineutraalin maanosan 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Teeman on tarkoitus myös 
korostaa nollapäästöisen liikenteen saavutettavuuden tärkeyttä ja edistää 
osallistavaa viitekehystä, jossa kaikki pääsevät liikkumaan. 

Vaikka tutkijat ovat havainneet autolla tehtyjen matkojen vähenevän suurissa 
kaupungeissa, ja ennusteiden mukaan tulevina vuosina 50 prosenttia 
matkoista tehdään julkisella liikenteellä, polkupyörällä tai jalan1, viimeaikaisissa 
Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tutkimuksissa on todettu huomattava 
liikenteen päästöjen kasvu vuoden 1990 tasoihin verrattuna2. Etenkin koko 
kuljetussektorin päästöt kasvoivat 28 prosenttia vuosina 1990–2018, mikä 
korostaa pikaista tarvetta hiilineutraalien liikenneratkaisujen omaksumiseksi 
kaupunkialueilla. Vaikka useat suuret Euroopan kaupunkialueet ovat ottaneet 
käyttöön tiukkoja toimenpiteitä, liikenteeseen käytetyn uusiutuvan energian 
osuus oli vain 8,1 prosenttia vuonna 20183. 

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset, kuten tulvat, kuivuudet 
tai lämpöaallot, muodostavat yhden välittömimmistä uhista eurooppalaisten 
hyvinvoinnille. Pariisin ilmastosopimuksen mukaan hiilineutraalius on 
saavutettava vuoteen 2050 mennessä, jos ilmaston lämpeneminen aiotaan 
rajoittaa 1,5 asteeseen4. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa yhdistelemällä eri 
menetelmiä, joita ovat esimerkiksi hiilipäästöjen vähentäminen suosimalla 
pieni- ja nollapäästöisiä julkisen liikenteen ja yksityisen liikenteen ratkaisuja, 
sekä kulkemalla jalan ja pyörällä. Viimeaikaisten arvioiden mukaan noin 80 
prosenttia maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla vuonna 2050, joten 
kaupungit tarjoavat erinomaisen viitekehyksen näiden kunnianhimoisten 
suunnitelmien käytännön toteutukselle5. 

1.  https://bit.ly/2zsPHQz 
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fi
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

Johdanto tämän vuoden 
teemaan: ”Vähäpäästöistä 
liikkumista kaikille”

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fi
https://bit.ly/3eNR5gM
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Vaikka Euroopan kaupunkialueiden ilmastolliset, maantieteelliset ja 
sosioekonomiset olosuhteet vaihtelevat, näillä alueilla voidaan tehdä 
hiilineutraalia ja osallistavaa urbaania ympäristöä edistäviä toimenpiteitä. 
Siksi EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO 2020 kannustaa ihmisiä ja paikallisia 
viranomaisia ryhtymään toimiin pitkän aikavälin tavoitteen – hiilineutraalin 
maanosan – saavuttamiseksi. 

Vaikka pitkän aikavälin strategian tavoite siintääkin kaukana tulevaisuudessa, 
saasteita, hiilipäästöjä tai liikenneruuhkia suoraan vähentävillä toimenpiteillä 
voidaan saavuttaa välittömiä vaikutuksia. Kaupunkialueille ja niiden ympärille 
syntyvistä ruuhkista aiheutuu vuosittain kustannuksia lähes 100 miljardin 
euron arvosta, mikä vastaa yhtä prosenttia EU:n kansantaloustuotteesta6. 
Lisäksi ilmansaasteet aiheuttavat suoraan yli 400 000 ennenaikaista 
kuolemaa7. Näin ollen pitkän aikavälin toimien toteutuksella, esimerkiksi 
kevyen liikenteen sekä vähäpäästöisen ja hiilineutraalin julkisen liikenteen 
edistämisellä on hyvin positiivisia, välittömiä vaikutuksia. 

Tässä asiakirjassa tutustutaan tarkemmin kärkiluokan kaupunkeihin, jotka 
tavoittelevat kunnianhimoisesti nollapäästöjä ja osallistavaa liikennettä. Siinä 
myös esitetään ideoita kunnille, jotta ne voivat auttaa Euroopan komission 
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa osallistuessaan tämän 
vuoden EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Parhaiden käytäntöjen jakaminen, EU:n kaupunginjohtajien energia- ja 
ilmastosopimuksessa esitetyllä tavalla, tukee paikallisia päättäjiä Euroopan-
laajuisten ilmastoneutraalin talouden tavoitteiden saavuttamisessa8. 
Vaikka Euroopan eri puolilla sijaitsevilla kunnilla on kunnianhimoisia 
hankkeita, niitä on vaikea kuvata määrällisesti, sillä liikennesuunnitelmat 
tähtäävät usein pitkän aikavälin tulevaisuuteen. Lisäksi tietyt vähä- tai 
nollapäästöiset tekniikat, esimerkiksi vetybussit, eivät vielä pysty tarjoamaan 
mittakaavaetuja. Euroopan komissio toivottaa tervetulleeksi Amsterdamin, 
Barcelonan, Kööpenhaminan, Prahan ja muiden Euroopan kaupunkien 
asettamat kunnianhimoiset tavoitteet nollapäästöisen kaupunkiympäristön 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä tai jopa aikaisemmin. Seuraavissa 
kahdessa osiossa tutustumme kärkikaupunkeihin, jotka ovat käynnistäneet 
hankkeita nollapäästötavoitteiden saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 
2050 mennessä. Lisäksi esittelemme infrastruktuuri-investointeja tehneitä 
kaupunkeja.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Kaupungit ovat ratkaisevassa 
asemassa Euroopan Green Deal 
-ohjelmanonnistumisen kannalta

https://bit.ly/2VVjhWd
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KUNNIANHIMOISTEN 
NOLLAPÄÄSTÖTAVOITTEIDEN 
KAUPUNGIT

Monet kaupungit, esimerkiksi Amsterdam, 
Barcelona ja Kööpenhamina, ovat päättäneet 
saavuttaa omat kunnianhimoiset tavoitteensa 
erilaisten poliittisten menetelmien avulla. 
Esittelemme niistä useita jäljempänä. Kaikkia 
kaupunkeja yhdistävä piirre on kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka sisältää useita eri toimia 
päästöjen vähentämiseksi.

Amsterdam

Amsterdamin metropolialue, jolla asuu lähes 
2,5 miljoonaa asukasta ja joka sijaitsee 
Randstadin kaupunkikeskittymässä, on ilmoittanut 
kunnianhimoiseksi tavoitteekseen nollapäästöjen 
saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä9. 
Tavoitteen tiimoilta Alankomaiden suurin kaupunki 
on käynnistänyt useita hankkeita, joihin lukeutuvat 
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, julkisen liikenteen 
palvelujen laajentaminen sekä sähköautojen 
latausinfrastruktuuriin tehdyt investoinnit10. 

Viime vuosina suuri osa kaupungin historiallisesta 
keskustasta on muutettu jalankulkualueeksi, 
ja henkilöautoliikennettä on rajoitettu. Tämä 
aloite parantaa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
turvallisuutta ja luo eloisan tunnelman monille 
kaduille, toreille ja muille keskikaupungin alueille11. 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

96 prosentin 
vähennys NOx-

päästöihin 
odotettavissa 
vuoteen 2030 

mennessä1 
400 prosentin 

lisäys 
sähköautojen 

latausasemiin, 
jotka saavat 

virtaa 
uusiutuvista 

energia-
muodoista2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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Kävijät ja työmatkalaiset ohjataan pysäköimään autonsa kaupungin 
keskustan ulkopuolelle kokonaisvaltaisen, koko kaupunkialueen kattavan 
pysäköintijärjestelmän avulla. Muita liikennemuotoja, kuten kaupungin 
pohjois- ja eteläosat yhdistäviä lauttoja, sähköistetään tai korvataan 
hybridimalleilla vuoteen 2022 mennessä12. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parantavien pyrkimystensä ja 
vahvan päästöjen vähentämistä koskevan kantansa lisäksi Amsterdam lisää 
investointejaan sähköautojen latausasemiin. Amsterdamin metropolialue 
on luvannut asentaa tulevina vuosina 20 000 sähköautojen latausasemaa 
Amsterdamin kaupunkiin sekä sitä ympäröiville Pohjois-Hollannin, 
Flevolandin ja Utrechtin alueille. Tämä merkittävä investointi yli nelinkertaistaa 
nykyiset 4 600 julkista ja osittain julkista latausasemaa13. Kaikki 20 000 uutta 
latausasemaa saavat sähkönsä uusiutuvista energiamuodoista14. 

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa ja https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Sähköauton latausasema Amsterdamissa

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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NOx-tasojen 
vähennys 19 

prosentilla 
vuoteen 2017 

verrattuna 
Maksuton 

julkinen liikenne 
kolmeksi 

vuodeksi auton 
käyttämisestä 

luopumisen 
jälkeen 

800 miljoonaa 
euroa investoitu 

kuluneiden 
neljän vuoden 

aikana

Barcelona 

Vuoden 2020 alussa15 Barcelonan metropolialue 
otti ensimmäiset askeleensa kohti nollapäästöistä 
kaupunkialuetta perustamalla tiukemman 
vähäpäästöisen alueen (LEZ), jolla useimmat 
ympäristön kannalta haitalliset autot (Euro II 
-standardi tai matalampi taso) on kielletty arkisin 
klo 7–20. Tämä toimenpide koskee suurinta osaa 
Katalonian pääkaupungin metropolialueesta, ja 
se on tuottanut välittömiä vaikutuksia. Jo yhden 
kuukauden kuluttua alueen käyttöönotosta 
NOx-tasot laskivat 19 prosenttia vuoden 2017 
vertailutasoon nähden. Vähäpäästöisen alueen 
sakkojen lisäksi kaupunginhallitus tarjoaa myös 
kannustimia. Vanha auto, jonka pääsy olisi kielletty 
LEZ-alueelle, voidaan vaihtaa kolmen vuoden 
julkisen liikenteen kausilippuun. 

Kaupunki suunnittelee investoinneillaan paitsi 
vähentävänsä Barcelonan keskustassa liikkuvien 
henkilöautojen määrää, myös parantavansa 
julkisen liikenteen saavutettavuutta. Barcelonan 
liikennelaitos Transports Metropolitans de 
Barcelona investoi 800 miljoonaa euroa neljän 
vuoden aikana tihentääkseen linjojen 1–5 
vuoroväliä alle neljään minuuttiin ruuhka-aikoina16. 
Lisäksi kaupunki on hankkinut 23 nollapäästöistä 
bussia, mikä nostaa sähkö-, maakaasu- tai 
hybridiajoneuvojen yhteislukumäärän 266:een. 
Barcelonan liikennelaitos pyrkii saavuttamaan 
vuoteen 2030 mennessä yksinomaan sähkö-, 
hybridi- ja CNG-ajoneuvoista koostuvan aktiivisen 
kaluston.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kööpenhamina

Euroopan Green Deal -ohjelma on kunnianhimoinen, 
mutta Kööpenhaminan kaupunki tähtää vielä 
korkeammalle. Tanskan pääkaupunki on määrittänyt 
tavoitteekseen hiilineutraalin liikenteen vuoteen 2025 
mennessä17, ja tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki 
on toteuttanut energiankulutukseen ja liikkuvuuteen 
liittyviä toimia. Viimeksi mainitut keskittyvät suoraan 
mitattavissa oleviin, ajoneuvoja ja yksittäisiä 
matkoja koskeviin tavoitteisiin. Kööpenhamina pyrkii 
saavuttamaan hiilineutraalin liikenteen siirtymällä 
henkilöautoista kävelyyn, pyöräilyyn ja julkiseen 
liikenteeseen. Vuoteen 2025 mennessä yhteensä 
75 prosenttia kaikista Kööpenhaminassa tehdyistä 
matkoista kuljetaan jalan, polkupyörällä tai julkisella 
liikenteellä, jolloin matkat ovat hiilineutraaleja18. 
Kunta johtaa kaikkia pyrkimyksiään esimerkillä, ja 
Kööpenhaminan kaupungin ajoneuvot kulkevatkin 
sähköllä, vedyllä tai biopolttoaineilla. 

Kunnat hyödyntävät kööpenhaminalaisten 
pyöräilyinnokkuutta sekä kaupunkiseudun tasaista 
profiilia. Tulevaisuuden pyöräilijöiden käytössä 
on mittava pyörätieverkosto, johon sisältyy 
myös ”pyöräilyn supervaltateitä”. Nämä valtatiet 
kehitetään ainutlaatuisella yhteistyöllä 28 kunnan 
ja Kööpenhaminan pääkaupunkiseudun kesken. 
Yhteistyöstä on määrä poikia turvallisempaa, 
nopeampaa ja helpompaa pyöräilyä niin vapaa-
aikana kuin työmatkoillakin19. 

Ensimmäinen reitti avattiin vuonna 2012 ja viisi 
lisäreittiä vuonna 2017, mutta tämä on vasta alkua 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

20 000 tonnin 
CO2-päästöjen 

vähennys 
vuodessa 

Vuoden 
pidempi 

elinajanodote 
1,1 miljoonaa 
sairaspäivää 

vähemmän 
vuodessa

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
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yhteensä 45 reitistä koostuvalle verkostolle, jonka kokonaispituudeksi tulee 746 
kilometriä. Näiden valtateiden lisäksi Kööpenhaminassa on muita pyöräteitä 400 
km20. Tanskan valtion arvioiden mukaan pyöräilyn supervaltatiet saattavat lisätä 
pääkaupunkialueella pyörällä kuljettujen matkojen lukumäärää 6 miljoonalla 
vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. 

Ellei Kööpenhaminan kaupunkiin suuntautuvien työmatkojen taittaminen pyöräilyn 
supervaltatiellä ole jokaisen mieleen, pyörän voi ottaa myös mukaan lähijunaan 
(S-junat) maksutta21. Ensimmäisen vuoden aikana siitä, kun tämä toimenpide 
otettiin käyttöön koko 170 km:n verkostolla, lähijunassa kuljetettujen pyörien 
lukumäärä nousi 188 000:sta 630 000:een eli yli 300 prosenttia22. Yksi syistä 
junassa kuljetettujen polkupyörien määrän kasvulle on myös erityisten, taittuvilla 
istuimilla varustettujen polkupyörävaunujen käyttöönotto. 

Kaikista edellä mainituista toimista on saatu huomattavia terveysetuja 
Kööpenhaminan pääkaupunkiseudun asukkaille. Kunnan arvioiden mukaan tästä 
seuraa sairaslomapäivien väheneminen noin 1,1 miljoonalla sekä 20 000 tonnilla 
pienentyneet CO2-päästöt23. Jos Tanskan pääkaupunki onnistuu vähentämään 
saastetasoja Tanskan maaseutua vastaaville tasoille, elinikäodote kasvaa yhdellä 
vuodella vuoteen 2040 mennessä24. 

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau ja https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Kööpenhaminan taajamajuniin saa ottaa pyörän mukaan maksutta

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ 
INFRASTRUKTUURI-
INVESTOINTIEN AVULLA

Edellä mainittujen, kuntien tekemien mittavien 
poliittisten toimien lisäksi Prahassa, Grazissa 
ja Riiassa on sovellettu samansuuntaisia 
lähestymistapoja, joilla tähdätään käyttäytymisen 
muutokseen julkisen ja kevyen liikenteen 
infrastruktuuriin tehtyjen huomattavien 
investointien avulla.

Praha

Prahan kaupunki, yksi suurimmista Keski-
Euroopan pääkaupungeista ja yksi Euroopan 
nopeimmin kasvavista kaupungeista, pyrkii myös 
nollapäästöiseksi kaupungiksi vuoteen 2050 
mennessä25. 

Tšekin tasavallan pääkaupunki on tehnyt viime 
vuosina mittavia joukkoliikenneinvestointeja. 
Pelkästään vuonna 2017 infrastruktuuriin 
käytettiin 245 miljoonaa euroa. Rahat käytettiin 
muun muassa asemien kunnostukseen ja 
raitiotieverkoston laajentamiseen26. Näitä 
hankkeita täydentää päätös neljännen metrolinjan 
rakentamisesta. Uuden linjan on määrä yhdistää 
historiallinen keskusta kaupungin kaakkoisosiin. 
Investoinnin arvo on 2,7 miljardia euroa, ja 
työ alkoi kesällä 201927. Merkittävää uutta 
liikenneterminaalia, Praha Smíchovia, kehitetään 
juna-, bussi-, metro- ja autoliikenteen yhdistäväksi 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 prosenttia 
kaikista 

matkoista 
tehdään 

julkisella 
liikenteellä. 

Lähes 50 
prosentille 

Prahan 
joukkoliikenne-

matkustajista 
metro on 

pääasiallinen 
joukko-

liikenneväline, 
ja se 

muodostaa 
julkisen 

liikenteen 
verkoston 

perustan (2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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solmukohdaksi. Uusi terminaali kannustaa julkisen 
liikenteen käyttöön nopeuttamalla ja helpottamalla 
siirtymiä liikennemuotojen välillä.

Toisessa tärkeässä rakennushankkeessa luodaan 
uusi kahdeksan kilometrin metrolinja, joka yhdistää 
nykyisen metroverkoston uuteen raitiotielinjaan ja 
vähentää siten esikaupunkialueiden henkilöauto- 
ja bussipäästöjä. Nämä kaksi esimerkkiä 
osoittavat, miten kaupunki pyrkii vähentämään 
teillä liikennöivien perinteisten henkilöautojen 
lukumäärää. 

Kaupunginhallituksen tavoitteena on myös 
sähköisen liikenteen lisääminen ja aktiivisen 
liikkumisen edistäminen. Jalankulkua ja pyöräilyä 
kannustetaan kehittämällä laadukkaita, vihreitä 
julkisia tiloja.

Joukko-
liikenteen 
käyttäjien 

määrä 
kaupungissa 
on kasvanut 
vuonna 2000 

tehdyistä 1,03 
miljardista 

matkasta 
vuonna 2016 

tehtyihin 1,28 
miljardiin 

matkaan (eli 
kasvua 24 

prosenttia) – 
20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Itävallassa sijaitsevalla Grazin kaupungilla on 
pitkä perinne liikennekäyttäytymistä kartoittavista 
mielipidekyselyistä, jotka aloitettiin jo 1980-luvulla. 
Viimeisimmässä kyselyssä näkyy lievä siirtymä 
moottoriajoneuvoista kävelyyn ja pyöräilyyn. 
Näin ollen noin 20 prosenttia asukkaista käyttää 
julkista liikennettä, 42 prosenttia käyttää omaa 
autoa ja 38 prosenttia joko kävelee tai pyöräilee28. 
Suhteellisen suuri pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
lukumäärä johtuu siitä, että Grazissa on Euroopan 
suurin kevyen liikenteen alue. Lisäksi kaupunki 
on edistänyt aktiivisesti pyöräilyä, kävelyä 
ja julkista liikennettä, etenkin viime vuosina. 
Pyrkimykset synkronoitiin vuodelle 2020 laaditulla 
liikkuvuuskonseptilla, jossa edistetään kevyttä 
liikennettä investoimalla pyöräteihin, jalkakäytäviin 
ja muuhun infrastruktuuriin etenkin Grazin 
esikaupunkialueella29.

Lisäksi tuleville vuosille on perustettu 
investointiohjelma raitiovaunupalvelujen 
laajentamiseksi. Suunnitelmien arvo on 117 
miljoonaa euroa, ja niillä vähennetään pullonkauloja, 
lisätään kaksiraiteisten raitioteiden lukumäärää 
ja laajennetaan nykyisiä linjoja. Kaupungin 
viranomaiset painottavat, että Grazin kaupungin ja 
Steiermarkin alueen rahoittama investointipaketti 
pyrkii parantamaan raitiovaunujen täsmällisyyttä 
ja tihentämään vuorovälejä30. Wienin tavoin Graz 
tarjoaa julkisen liikenteen vuosilipun henkilöille, 
joiden pääasiallinen asuinpaikka on Steiermarkin 
pääkaupungissa. Vuonna 2016 Grazin kaupunki 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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päätti tukea asukkaiden julkisen liikenteen 
vuosilipun hankintaa. Vuonna 2020 vuosilipun 
hinta muille kuin asukkaille on 456 €, kun taas 
Steiermarkin pääkaupungin asukkaat maksavat 
vain 228 €, eli puolet hinnasta. Alkuperäinen 
hinnanalennus lisäsi vuosilippujen ostoja 300 
prosentilla31. Tuoreimpien lukujen mukaan yli 10 
prosentilla kaupunkilaisista on vuosilippu. Tämä 
luku ei ehkä vaikuta ensi alkuun suurelta, mutta 
asukkaista 60 000 on opiskelijoita, joilla on oma 
lippunsa32.

Nämä pyrkimykset ovat erityisen merkittäviä, 
koska Grazin asukkaat vastustivat 
vähäpäästöisen alueen perustamista paikallisessa 
kansanäänestyksessä vuonna 2012. Grazissa ja 
Steiermarkin alueella on ollut kuitenkin käytössä 
vuodesta 2014 alueellinen vähäpäästöinen alue 
kuorma-autoille, joiden on pitänyt noudattaa 
Euro III -päästöstandardeja. Steiermark sijaitsee 
Alpeilla, altaan muotoisessa laaksossa, jossa 
saasteiden keskittymistä on vaikea välttää.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK
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Riika

Latvian pääkaupunki, jossa asuu yksi kolmasosa 
koko maan väestöstä, on investoinut viime vuosina 
kevyen ja julkisen liikenteen infrastruktuuriin 
etenkin Euroopan unionin taloudellisella tuella. 
Vaikka Latvian ei ole todettu ylittäneen Euroopan 
ilmanlaatustandardien rajoja, etenkin Riian tiiviisti 
rakennetussa vanhassa kaupunkikeskustassa 
jouduttiin kamppailemaan saastehaasteiden 
kanssa. Niinpä viime vuosina vanha kaupunki 
päätettiin muuttaa jalankulkualueeksi, jotta 
päästöt vähenisivät ja turismi vilkaistuisi33. Autoilun 
kieltäminen monilla kaupungin keskustan kaduilla 
klo 12–6 maanantaista lauantaihin parantaa 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta34. 

Lisätoimiin ryhdyttiin investoimalla julkiseen 
liikenteeseen Euroopan investointipankin tuella, 
josta saatiin 75 miljoonan euron rahoitus 20 
matalalattiaraitiovaunun ja 20 vetykäyttöisen 
bussin hankintaan vanhojen ajoneuvojen tilalle. 
Näihin Euroopan investointiohjelman puitteissa 
tehtyihin investointeihin sisältyy myös raitiotie- ja 
vetyinfrastruktuurin rakennus ja parannus35. 

Riika, kolmen Baltian valtion suurin kaupunki, 
havahtui pyöräteiden potentiaaliin jo 2000-luvun 
alussa. Vuonna 2001 rakennettiin 13,5 km 
pyöräteitä yhdistämään vanha kaupunki 
yhteen Riian laitamien kaupunginosista. 
Viime vuosina pyöräilyinfrastruktuuri on ollut 
kaupunginhallituksen kärkihanke. Pyöräteitä on 
rakennettu yhdistämään esikaupungit kaupungin 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (s15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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keskustaan sekä tarjoamaan vaihtoehtoisen 
reitin Itämeren rannoille. Näin pyöräteitä voidaan 
käyttää kaupunkiin ja sieltä pois suuntautuviin 
työmatkoihin sekä vapaa-ajan pyöräilyyn. 
Pyöräteitä voi polkea myös pidemmille matkoille 
Itämeren rantakohteisiin, esimerkiksi Jurmalaan36. 
EU:n rahoittaman ”CIVITAS Handshake” 
-hankkeen mukaan tietämys pyöräilyn eduista 
lisääntyy vuosi vuodelta, ja 68 kilometrin 
pyörätieverkoston suosio kasvaa.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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NOLLAPÄÄSTÖTO-
IMENPITEIDEN TOTEUTUS
Edellä mainittujen, nollapäästötasoihin tähtäävien 
kaupunkialoitteiden lisäksi monet pienemmät 
ja suuremmat kaupunkialueet Euroopassa ovat 
ryhtyneet toimiin vähentääkseen saasteiden 
ja kasvihuonekaasujen kokonaismäärää ja 
helpottaakseen liikenteen saavutettavuutta. 
Tällaisia toimia ovat keskittyminen infrastruktuuri-
investointeihin liittyviin ratkaisuihin, kuten myös 
”pehmeät ratkaisut”, esimerkiksi julkisen liikenteen 
hinnanalennukset.

Vähemmän ilmansaasteita ja melusaas-
tetta autojen käytön vähentyessä

Auton vapaapäivä on jo syntyajoistaan 
1990-luvulta saakka ollut onnistunut aloite 
ilmansaasteiden ja melusaasteen vähentämisessä 
sekä erinomainen väline tiedon lisäämiseen ja 
median huomion kiinnittämiseen. Merkittävimpien 
saasteiden väheneminen voidaan havaita 
selkeästi autottomana päivänä, etenkin 
erittäin ruuhkaisilla, suurilla kaupunkialueilla. 
Brysselin CO2- ja NOx-tasot laskivat 75–80 
prosenttia37. Muissa kaupungeissa, esimerkiksi 
Pariisissa, saasteita mitattiin 25–30 prosenttia 
vähemmän kuin tavallisena päivänä38. Vaikka 
nämä toimet ovatkin lyhytkestoisia, saasteiden 
huomattava väheneminen osoittaa selkeän 
korrelaation liikenteen ja päästöjen välillä 
ja innostaa asukkaita tukemaan toimia, 
joilla vähennetään saastuttavaa liikennettä 
kaupunkien keskustoissa. Osana viime vuoden 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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EUROOPANLIIKKUJANVIIKON tapahtumia Kozánin kunta Kreikassa 
kielsi kaiken auto- ja moottoripyöräliikenteen kaupungin keskustan kahdella 
pääkadulla viideksi tunniksi ja käytti vapautuneen tilan autottoman päivän 
kampanjan päätösseremonian järjestämiseen. Tempauksen yhteydessä 
järjestettiin erilaisia tapahtumia, kuten urheilupelejä lapsille ja tanssiesityksiä. 
PM10- ja NOx-tasot vähenivät 30 prosenttia39 seuraavana päivänä tehtyihin 
ilmanlaatumittauksiin verrattuna. Niin ikään Sofian kaupunki järjesti 
autottoman päivän tapahtuman ja seurasi ilmanlaatua koko päivän ajan 
Executive Environment Agency -ilmastoviraston asentamalla, liikuteltavalla 
mittausasemalla. Mittaustilastot osoittivat hyviä ilmanlaatutasoja PM10:n 
osalta koko kampanjaviikon ajan.40

39.  EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO Kozanin kaupungin palkintohakemus (2019)
40.  EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO Sofian kaupungin palkintohakemus (2019)

Jalankulkijoita Sofiassa autottomana päivänä
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Groningen – uusi sähköbussikalusto

Groningenin kaupunki Alankomaissa päätti 
korvata koko bensiinikäyttöisen bussikalustonsa 
täysin sähkökäyttöisillä malleilla. Koko 164 bussin 
kalusto kolmelta valmistajalta on ollut toiminnassa 
vuoden 2019 lopusta. Ajoneuvoinvestoinnin lisäksi 
bussivarikoille ja muille paikoille Groningenissa ja 
lähialueilla on asennettu 21 latausasemaa. Lisäksi 
uutta sähköautojen latausinfrastruktuuria voivat 
käyttää kaikki kolme sähköbussityyppiä, ja se on 
suurin olemassa oleva alueellinen sähköbussien 
verkosto Alankomaissa. Melun ja saasteiden 
vähenemisen lisäksi mittavasta investoinnista 
saavutetaan 90 prosentin vähennys CO2-
päästöihin41.

Investointien lisäksi Groningenin kaupunki on 
niittänyt mainetta Euroopan yhtenä pyöräily-
ystävällisimmistä kaupungeista. Alankomaiden 
koillisosassa sijaitseva opiskelijakaupunki 
on noudattanut ”pyörät ensin” -politiikkaa jo 
1970-luvulla tehdyistä ensimmäisistä pyöräilyn 
edistämiseksi kehitetyistä tilasuunnittelutoimista 
saakka. Tämä viitekehys on johtanut huomattavaan 
kulkumuotojakaumaan pyöräilyn eduksi. Noin 
60 prosenttia kaikista matkoista Groningenin 
kaupungissa kuljetaan polkupyörällä, ja kaupunki 
panostaa pyöräilyinfrastruktuuriin jatkossakin. 

Moni Euroopan kaupunki rakentaa pyöräteitä ja 
muuta pyöräilyinfrastruktuuria, mutta Groningen 
on mennyt pykälän pidemmälle rakentamalla 
lämmitettyjä pyöräteitä, jotka eivät jäädy talvella. 
Lisäksi hollantilaisen kaupungin laitamille on 
perustettu monia park-and-ride-pisteitä. Ne 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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toimivat keskuksina, joissa auton voi vaihtaa 
lähijunaan tai polkupyörään loppumatkaksi. 
Yksityisautoilun tai julkisen liikenteen pullonkauloja 
yritetään ratkaista monessa Euroopan 
kaupungissa, mutta Groningen pyrkii sen sijaan 
vähentämään pyöräilyn pullonkauloja, kuten 
vaarallisia risteyksiä tai liikennevaloja.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE-projekti – nollapäästöisiä kau-
punkilogistiikan ratkaisuja

Jos kaupunkien keskustojen halutaan pysyvän 
kannattavina ostospaikkoina, on myös ratkaistava rahdin 
kuljetus liikkeisiin, myymälöihin ja ruokakauppoihin. 
Siksi kaupunkien rahdille on kehitettävä nollapäästöisiä 
ratkaisuja. EU:n rahoittama FREVUE-hanke testasi yli 
70 erikokoista sähköajoneuvoa erilaisissa urbaaneissa 
ympäristöissä kaikkialla Euroopassa. Sähköajoneuvot, 
joiden koko oli 3,5–19 tonnia, toimivat todellista elämää 
vastaavissa tilanteissa toimittaen juomia, paketteja, 
postia ja muita tavaroita. Tällä tavoin FREVUE 
otti merkittävän askeleen kohti CO2-päästötöntä 
kaupunkilogistiikkaa suurimmissa kaupunkikeskustoissa 
vuoteen 2030 mennessä ja samalla Euroopan 
kaupunkien ilmanlaadun parantamista43. 

Jopa tässä verrattain pienessä kokeessa havaittiin 
potentiaalia merkittäviin CO2- ja NOX-säästöihin. 
Hankkeen aikana44 useissa suurissa Euroopan 
kaupungeissa tehdyissä ajoneuvojen pilottitesteissä 
todettiin, että jo pelkästään ajoneuvojen käyttöönotto 
vähensi NOx-päästöjä jopa 2 000 kg. Hankkeen 
tutkimusten mukaan tämä vastaa koko tieliikenteen 
NOx-päästöjä Lontoon kaupungissa minä tahansa 
kolmena päivänä vuonna 2013. 

Siksi kattavalla nollapäästöisten rahtiratkaisujen 
käyttöönotolla voi olla merkittävä potentiaali ilmanlaadun 
parantamisessa. Lisäksi FREVUE-hankkeen tutkijat 
painottivat, että jos pelkkä Lontoo sähköistäisi 10 
prosenttia rahdistaan vuoteen 2021 mennessä, 
pääkaupunki säästäisi yli 1 miljardi euroa45.

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
https://bit.ly/2VU4aMT
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JULKISEN LIIKENTEEN 
SAAVUTETTAVUUS ON 
TÄRKEÄÄ OSALLISUUDEN 
KANNALTA

Tämänvuotisen teeman ”Vähäpäästöistä 
liikkumista kaikille” toisena tarkoituksena 
on korostaa, että vähä- ja nollapäästöisistä 
liikkumisratkaisuista tulisi pian tehdä edullisia ja 
saavutettavia kaikille. Sen kohteena ovat ihmiset, 
joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, 
nuoret, ikääntyneet, naiset, vähemmistöt, 
ihmiset, joilla on erityistarpeita, sekä sosiaalisesti 
heikossa asemassa olevat. Pääsy julkiseen 
liikenteeseen edistää sosiaalista ja taloudellista 
osallisuutta, vapaa-ajan ja kulttuuritoimintojen 
saatavuutta ja tuo lisää liikkumisen vapautta 
kaikille ilman, että liikkumiseen tarvitaan autoa46. 
Kaupunginhallitukset kaikkialla Euroopassa ovat 
pohtineet liikenteen sosiaalista ulottuvuutta. 
Joitakin esimerkkejä tuodaan esiin seuraavilla 
sivuilla.

Wien tarjoaa InfoPoints-infopisteitä ih-
misille, joilla on erityistarpeita

Sokeille tai liikuntaesteisille lyhytkin metro- tai 
bussimatka voi olla huomattava haaste. Siksi 
liikenteen saavutettavuus on erittäin tärkeää 
osallistavalle yhteiskunnalle. Modernit työkalut 
ja infrastruktuurin parannukset ovat helpottaneet 
julkisen liikenteen käytettävyyttä huomattavasti. 
Wienin pääasiallinen liikennöitsijä ”Wiener Linien” 
on tarjonnut useita ratkaisuja tukea tarvitseville. 
Matkustajat saavat tietoa moniaistillisista 

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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”InfoPoints”-pisteistä, joita on asennettu eri puolille 
Itävallan pääkaupungin metroverkostoa.

”InfoPoints”-pisteet tarjoavat uutistiedotteita 
ja muuta tärkeää tietoa tekstistä puheeksi 
-teknologiaa hyödyntävän verkkosivuston avulla. 
Wiener Linien on kehittänyt nämä ratkaisut sekä 
testannut ja parantanut niitä tiiviissä yhteistyössä 
Itävallan sokeiden ja näkörajoitteisten 
tukiyhdistyksen kanssa. Yhteistyö on hyödyttänyt 
molempia osapuolia yli 20 vuotta, ja siitä voidaan 
huomata julkisen liikenteen toimijoiden ja 
kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön edut47.

Joukkoliikenneinfrastruktuurin uusimin-
en Krakovassa

Joukkoliikenneinvestoinnit ovat erityisen tärkeitä 
kasvavissa kaupungeissa. Yksi Euroopan 
nopeimmin kasvavista kaupungeista on Krakova, 
jossa ryhdyttiin myös pohtimaan esteettömyyttä. 
EU:n taloudellisen tuen avulla Krakovan kaupunki 
pystyi investoimaan uuteen raitiovaunukalustoon 
ja hankkimaan 35 modernia ja tehokasta 
matalalattiavaunua. Yli 100 km pitkällä verkostolla 
liikennöinyt, vanhentunut raitiotievaunukalusto 
korvataan vähitellen 35 uudella ja 
energiatehokkaalla matalalattiaraitiovaunulla48. 
Uudet raitiovaunut mahdollistavat helpon pääsyn 
lastenvaunuille ja pyörätuoleille.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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Siihen saakka, että kaikki korkealattiaiset raitiovaunut on vaihdettu, 
suurimmissa julkisen liikenteen solmukohdissa työskentelevää henkilöstöä 
on koulutettu auttamaan matkustajia, joilla on erityisiä tarpeita. Muutos 
toteutettiin EU:n rahoittaman AENEAS-hankkeen puitteissa, joka keskittyy 
liikkuvuuteen ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hankkeen toiseen osaan sisältyi 
tietoisuutta lisäävä kampanja lapsille ja nuorille, jotta he osaisivat käyttäytyä 
huomaavaisesti ikäihmisiä kohtaan julkisessa liikenteessä49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krakova investoi moderneihin matalalattiaraitiovaunuihin vähentääkseen päästöjä ja helpottaakseen 
pyörätuolilla liikkumista

https://bit.ly/2W8iDoL
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30 000 kyytiä 
vuodessa / 
onnistunut 

toimenpide / 
noin 80 matkaa 

päivässä 
92 prosentin 

käyttäjä-
tyytyväisyys

Kutsuohjattu joukkoliikenne Lou-
nais-Alankomaissa

Kuvittele, että asut maaseudulla, ja ainoa 
bussiyhteys lähimpään kaupunkiin perutaan. 
Kuvitelma voi hyvinkin muuttua todeksi 
liikennöitsijöiden joutuessa kamppailemaan 
kuljettajapulan, tulojen heikkenemisen, 
taloudellisten vaikeuksien tai muiden haasteiden 
kanssa. Lisäksi esikaupunki- tai maaseutualueilla 
ei useinkaan ole tarjolla muita kyyti- tai 
yhteiskäyttöpalveluja, esimerkiksi Überia50. 

Siksi Alankomaiden lounaisosissa sijaitseva 
Zeelandin provinssi kehitti taksipalvelun, joka 
toimii koko provinssin alueella lakkautettujen 
bussilinjojen reiteillä. Käyttäjät voivat varata 
matkan etukäteen ”Haltetaxi”-palvelulla, joka toimii 
normaalina bussina. Liikennöitsijä voi pysähtyä 
joustavasti etukäteen varatulla pysäkeillä sen 
sijaan, että joutuisi ajamaan koko bussireitin siitä 
riippumatta, oli matkustajia tai ei. Palvelu on 
käytössä joka päivä klo 23.00 asti, ja siihen sisältyy 
vaihtopysäkkejä tavallisiin liikennevälineisiin51. 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC
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Mitä hyötyä on hyvästä julkisesta liikenteestä, ellei kaikilla ole varaa 
lippuihin? Tätä kysymystä pohtivat Wienin kaupungin viranomaiset vuonna 
2011. Toukokuusta 2012 alkaen koko Wienin verkostoa saa käyttää vain 1 
eurolla päivässä ostamalla kausilipun vuodeksi. Wienin julkisen liikenteen 
lippuostot ovat kaksinkertaistuneet 365 euron vuosilipun käyttöönoton 
jälkeen. Uusimmista luvuista käy ilmi, että lähes 50 prosentilla Wienin 
asukkaista on vuosilippu52. Viimeaikaisten arvioiden mukaan lähes 40 
prosenttia kaikista Wienin matkoista tehdään julkisella liikenteellä, kun taas 
henkilöautolla kuljetaan 30 prosenttia matkoista. Hinnanalennusten lisäksi 
metro- ja raitiotieyhteyksien laajennukseen tehdyt investoinnit ovat tuoneet 
palvelut suuremman wieniläisjoukon ulottuville.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, Alankomaiden luoteisosassa sijaitseva, harvemmin asuttu alue

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Turvallisten matkojen varmistaminen 
naisille Hampurin julkisessa liikenteessä

Naiset ovat haavoittuva joukkoliikenteen 
käyttäjäryhmä ja tuntevat usein olonsa 
turvattomiksi kaupunkiympäristössä etenkin 
ruuhka-aikojen ulkopuolella. Siksi monet 
Euroopan joukkoliikenneoperaattorit ovat 
investoineet turvallisuushenkilöstöön, 
turvallisuusinfrastruktuuriin tai valvontaan. 

Saksassa monet kaupungit ja 
joukkoliikenneoperaattorit ovat toteuttaneet 
naisten turvallisuutta parantavia aloitteita. 
Hampurin ajoneuvoihin ja joukkoliikennepysäkeille 
on asennettu 5 900 turvallisuuskameraa, joiden 
lisäksi 400 työntekijää varmistaa naisten turvalliset 
matkat laajassa joukkoliikenneverkostossa54. 
Lisäksi kaupunkiin on asennettu yhteensä 177 
”hätäpylvästä”. Nämä hätäpuhelujärjestelmät 
tarjoavat suoran yhteyden hätäkeskukseen, ja 
niiden avulla voi soittaa apua hätätilanteessa55. 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o

400 vakituista 
vartijaa 
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https://bit.ly/2zqED6j
https://bit.ly/359ku0o
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Varsova – Esteettömyys

Puolan pääkaupunki aloitti koko kaupungin 
kattavan aloitteen saavutettavuuden 
parantamiseksi. Sen myötä kaupungissa otettiin 
käyttöön lainsäädäntö, joka takaa, että kaikki 
julkiset tilat, kadut ja rakennusinvestoinnit ovat 
esteettömyysstandardien mukaisia. Lainsäädäntö 
otettiin käyttöön vuonna 2017, jonka jälkeen kesti 
monta vuotta, jotta metroasemat, bussipysäkit 
ja juna-asemat saatiin muokattua vaatimusten 
mukaisiksi. Julkiset investoinnit ovat tehneet 
busseista ja metrovaunuista huomattavasti 
esteettömämpiä liikuntarajoitteisille. Tällä 
hetkellä 87 prosenttia kaikista bussipysäkeistä 
täyttää esteettömyysstandardit. Varsovan 
rakennushankkeisiin sisältyi myös 40 kilometriä 
uusia pyöräteitä. Näkörajoitteisia tuetaan 
asentamalla 64 äänilaitteilla varustettua 
liikennevalopylvästä56. 

Näiden mittavien rakennushankkeiden 
lisäksi Varsovan kaupunki investoi uusiin 
matalalattiaraitiovaunuihin. Kaiken kaikkiaan 
Puolan pääkaupunki osti 273 raitiovaunua, 
jotka parantavat julkisen liikenteen nopeutta ja 
liikennöintivälejä57. Euroopan komissio huomioi 
nämä mittavat pyrkimykset ja myönsi Varsovalle 
esteettömän kaupungin ”Access City Award 2020” 
-palkinnon. 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Vähäpäästöisestä alueesta pienituloille ai-
heutuvan taakan keventäminen Gentissä

Belgiassa sijaitseva Gentin kaupunki perusti 
vähäpäästöisen vyöhykkeen vuoden 2020 alussa58. 
Odotettavissa olleiden päästövähennysten 
lisäksi vähäpäästöisistä alueista voi aiheutua 
taloudellinen taakka pienituloisille autonomistajille. 
Gent kehitti ainutlaatuisen tukijärjestelmän, jonka 
tarkoitus on vähentää pienituloisiin kohdistuvaa 
taakkaa myöntämällä 1 000 euron tuen 
dieselautolle ja 750 euron tuen bensiiniautolle59. 
Tukea käytti 350 asukasta kolmen vuoden aikana, 
ja järjestelmä poistuu käytöstä kesäkuussa 2020. 
Kaupungin viranomaiset odottavat hakemusten 
lisääntyvän vuonna 2020 vähäpäästöisen alueen 
käyttöönoton myötä60.

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f ja https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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