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EU:n ilmanlaatukriteerejä on kiristettävä 2020 – kirje ympäristö- ja
ilmastoministerille

Hyvä ministeri Krista Mikkonen

Euroopan unionin ympäristöneuvoston jäsenenä tulette 5. maaliskuuta 2020 päättämään neuvoston
päätelmästä ilmanlaadusta.
Ilmansaasteet ovat suurin terveyteen vaikuttava ympäristöaltiste. Ne aiheuttavat EU:n alueella 400
000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa1. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja
verenkiertoelimistön sairauksien sekä syöpien syntymistä ja pahenemista 2,3. Uudet tutkimukset
osoittavat myös yhteyden ilman saastumisen ja ylipainon, diabeteksen sekä neurologisten
sairauksien välillä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, vanhukset, pienituloiset sekä
pitkäaikaissairaat ihmiset.
Me allekirjoittaneet järjestöt tuemme EU:n Green Dealin tavoitteita nollapäästöistä ja
saasteettomuudesta.
Erityisesti EU:n komission lupaus yhdenmukaistaa nykyiset ilmanlaatuvaatimukset Maailman
terveysjärjestön (WHO) tieteellisten suositusten mukaisiksi on merkittävä ja kauan odotettu
edistysaskel 4. Eurooppalaisten terveyden kannalta nyt on ratkaisevan tärkeää siirtyä lupauksista
toimiin. EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa
kuutiossa ilmaa (25 µg/m3). Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus on tiukempi, 10 µg/m3
vuodessa. EU:n on kiireellisesti otettava käyttöön WHO:n suositukset ilmanlaadun tasosta.

Tulevissa neuvoston päätelmissä kehotamme teitä kiirehtimään asiaa:
•

Ilmansaasteita koskevat päätökset on laitettava ripeästi täytäntöön ihmisten terveyden
suojelemiseksi. Green Dealin myönteisten vaikutusten on oltava nähtävissä jo, kun nykyisen
Euroopan komission toimikausi päättyy.

•

On siirryttävä puheesta tekoihin: EU:n ilmanlaatuvaatimukset on yhdenmukaistettava WHO:n
linjauksen kanssa vuoden 2020 aikana. EU:n Green Deal -tavoite puhtaan ilman puolesta on
pantava täytäntöön heti.
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Yksi elämä -järjestöt antavat tukensa ja ovat valmiita yhteistyöhön, kun valmistelette ilmanlaatua
koskevaa neuvoston päätelmää. Tuemme Teitä työssänne kansanterveyden ja ympäristönsuojelun
hyväksi.
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