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Belliardstraat

Station Europe on paras paikka aloittaa tutustumiskierros 
Euroopan parlamenttiin Brysselissä. Brysselin Luxembourg-
rautatieaseman entisessä lipunmyyntitoimistossa sijaitseva 
Station Europe tarjoaa tietoa kaikista parlamentin alueen ja 
Brysselin nähtävyyksistä. 

Sen ystävällinen henkilökunta ohjaa sinut oikeaan suuntaan, 
ellet sitten halua kiertää parlamentin kohteissa omin päin. 
Täydennettyä todellisuutta hyödyntävä pienoismalli antaa 
esimakua alueen nähtävyyksistä, ja kosketusnäyttöpöydät 
ja dioraamojen kurkistusluukut havainnollistavat alueen 
kehitystä.

EP Spotter on uusi sovellus, jonka avulla voi tutustua 
Euroopan parlamentin alueeseen. Rakennusten 
yksityiskohdista aina poliittisiin taustoihin asti EP Spotter 
opastaa sinua parlamentin ympäristössä älypuhelimesi 
GPS- tai satelliittipaikannustoimintoja käyttäen. Sovellus 
antaa lisätietoa parlamentista, sen rakennuksista, 
merkkihenkilöistä, joiden mukaan ne on nimetty, ja alueen 
historiasta.

EP Spotterin voi ladata Applen ylläpitämästä App Storesta 
tai Google Play -palvelusta. (Toistaiseksi saatavana vain 
englanniksi.)

Solidarność 1980 -esplanadi, jonka keskipisteenä on Simone 
Veilin aukio, on kunnianosoitus puolalaisten työläisten  
vuonna 1980 perustaman Solidaarisuus-ammattiyhdistyksen 
arvoille ja saavutuksille. Esplanadi halkoo Euroopan 
parlamentin aluetta ja liittää sen rakennukset Place du 
Luxembourgiin, Brysselin Luxembourg-asemaan ja Parc 
Léopold -puistoon.

Unionin toimielimet ja erilaiset järjestöt järjestävät 
esplanadilla vuosittain yli 40 yleisötapahtumaa. 

VIP-sisäänkäynti on Paul-Henri Spaak -rakennuksessa, jossa 
istuntosalikin sijaitsee. Euroopan parlamentti ottaa vastaan 
arvovieraat, kuten eri maiden presidentit ja pääministerit 
– tai vaikkapa kuuluisat näyttelijät. Parlamentissa käy
säännöllisesti eri elämänalojen merkkihenkilöitä, joista voit
nähdä vilauksen virallisen sisäänkäynnin luona juuri ennen
päivänpolttavia aiheita käsitteleviä kokouksia tai niiden
jälkeen. 

Sisäänkäynti sijaitsee osoitteessa rue Wiertz 60, joka muuten 
on myös Euroopan parlamentin virallinen osoite - ja siksi GPS 
ehkä opastikin sinut tänne!

Osallistumalla vierailulle istuntosaliin saat hyvän 
sormituntuman Euroopan parlamentin toimintaan. Voit 
eläytyä parlamenttityön tunnelmaan ja näet myös joitakin 
teoksia parlamentin laajasta taidekokoelmasta. Jos vierailusi 
osuu täysistuntoviikolle, pääset ehkä jopa seuraamaan 
tärkeää keskustelua tai äänestystä. 

Yksittäiset vierailijat voivat tutustua Euroopan 
parlamenttiin monikielisen multimediaoppaan avulla. 
Vierailu kestää noin 30 minuuttia, eikä sitä tarvitse varata 
etukäteen. 

Ma-to: 09:00 - 16:00

Pe: 09:00 - 12:00 

La-su:  suljettu
 Heinä- ja elokuussa järjestetään ylimääräisiä vierailuja.

Ma:  13.00 - 18.00

Ti-pe:  09.00 - 18.00

La-su:  10.00 - 18.00

Sisäänpääsy viimeistään 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.

Vierailuajat

Aukioloajat

Tervetuloa Euroopan unionin demokratian ytimeen, 
Euroopan parlamenttiin, joka edustaa viittäsataa miljoonaa 
EU-kansalaista. Parlamentin virallinen istuntopaikka 
on Strasbourgissa Ranskassa, mutta parlamentin 
toiminnan painopiste on Brysselissä. Parlamentissa riittää 

nähtävää: voit tutustua asiantuntevalla opastuksella 
täysistuntosaliin ja käydä upeassa vierailukeskuksessa, 
joka on yksi Brysselin pääkohteista. Näet, miten 
Euroopan parlamentti toimii ja mitä hyötyä siitä on EU:n 
kansalaisille. Nykypäivän EU:ta on mahdoton ymmärtää  

tuntematta Euroopan monivaiheista menneisyyttä. 
Euroopan historian talo esittelee ainutlaatuisella tavalla 
Euroopan yhteistä historiaa. Kaikkiin näihin kohteisiin voi 
tutustua maksutta ja useimmissa tapauksissa kaikilla 24 
virallisella EU-kielellä.
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Euroopan parlamentin henkilökunta palvelee yksittäisiä 
vierailijoita myös vastaamalla kysymyksiin ja esittelemällä 
toimintaa yksityiskohtaisemmin. Näitä esittelyjä on saatavilla 
maanantaisin klo 11.00 ja 15.00 englanniksi tai ranskaksi 
(muut kielet riippuvat puhujien saatavuudesta). Heinä- ja 
elokuussa järjestetään enemmän esittelyjä. Lisätietoa on 
parlamentin verkkosivustolla. 

Vierailijaryhmät voivat tutustua parlamentin toimintaan 
henkilökunnan opastuksella. Vierailuun voi sisältyä 
tapaaminen parlamentin jäsenen kanssa. Ryhmien vierailuun 
tarvitaan ennakkovaraus. Vierailuista ja aukioloajoista on 
tietoa parlamentin verkkosivustolla.

EUROOPAN PARLAMENTTI
TULE JA NÄE

Voit kokea Euroopan parlamentin aivan uudella tavalla 
uraauurtavassa Parlamentariumissa. 

Niin aikuiset kuin lapset voivat dynaamisten, interaktiivisten 
multimedianäyttöjen avulla ja henkilökohtaisen 
multimediaoppaan opastuksella perehtyä eurooppalaiseen 
demokratiaan viihdyttävällä ja uudenlaisella tavalla. 
Tutustut Euroopan parlamentin toimintaan ja kansalaisten 
valitsemien meppien työskentelyyn upeassa 360 asteen 
elokuvateatterissa. Teet virtuaalimatkan Euroopan poikki 
ja näet interaktiivisesta kartasta, miten EU on vaikuttanut 
elämään eri jäsenmaissa. Mukavassa nojatuolissa voit katsella 
ja kuunnella, kun eri puolilla Eurooppaa asuvat ihmiset 
kertovat, miten EU on vaikuttanut heidän elämäänsä. 

Vierailu kestää yleensä noin puolitoista tuntia. Perheet 
ja koululaiset voivat tehdä lyhyemmän, tunnin kestävän 
kierroksen pelaten Luna-peliä tai Galaksienvälinen kykykisa 
-peliä. Kaikki tilat, myös kahvio ja lahjatavaramyymälä, ovat
täysin esteettömiä vierailijoille, joilla on erityistarpeita. 

Aukioloajat

Ma–pe  09.00 - 18.00

La–su  10.00 - 18.00

Euroopan historian talo tarjoaa kaikenikäisille vierailijoille 
mahdollisuuden tarkastella maanosamme historiaa eri 
näkökulmista ja pohtia, mitä nämä moninaiset tarinat 
meille nykypäivänä merkitsevät. Museon näyttelyt, 
tapahtumat ja kokoelma täydentävät yhteistä eurooppalaista 
muistivarantoa.

Museolla on omaa aineistoa oppilaitoksia ja lapsiperheitä 
varten. Vähintään 10 hengen ryhmien vierailuun 
vaaditaan varaus. Lisätietoja on Euroopan historian talon 
verkkosivustolla. 

Museossa on myös kahvila, museokauppa ja vaatesäilö. Kaikki 
tilat ja aineistot on suunniteltu esteettömiksi vierailijoille, 
joilla on erityistarpeita. 

Ma:  13.00 - 18.00

Ti-pe:  09.00 - 18.00

La-su:  10.00 - 18.00

Sisäänpääsy viimeistään 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.

Aukioloajat
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Euroopan unionin

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Vierailut

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/fi

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Muut Euroopan parlamenttiin liittyvät kysymykset
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i YLEISET YHTEYSTIEDOT

Euroopan parlamentin rakennuksissa kiertäessäsi olet 
ehkä huomannut, että ne on nimetty Euroopan politiikan 
ja historian merkkihenkilöiden mukaan. Nämä henkilöt 
ovat kukin omalla merkittävällä panoksellaan olleet 
mukana rakentamassa EU:ta sellaisena kuin me sen 
tunnemme: 

? KUKA KUKIN ON?
ALTIERO SPINELLI

Myös italialaispoliitikko Altiero Spi-
nelliä pidetään yhtenä EU:n  
perustajista. Hänen ajatuksensa 
innoittivat EU:n kehittämistä  
merkittävällä tavalla 1980- ja 1990 
-luvuilla. Hän toimi komission jäse-
nenä kuusi vuotta vuodesta 1970  
ja Euroopan parlamentin jäsenenä 
kymmenen vuotta vuodesta 1976. 

SIMONE VEIL

Ranskalaispoliitikko Simone Veil 
antoi arvokkaan panoksen naisten 
oikeuksien ja tasa-arvon edistämi-
seksi. Hänet valittiin vuonna 1979 
Euroopan parlamentin ensimmäi-
seksi puhemieheksi koko Euroopan 
yhteisössä järjestettyjen ensim-
mäisten suorien vaalien jälkeen.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer toimi Länsi- 
Saksan ensimmäisenä liittokans-
lerina toisen maailmansodan  
jälkeen ja hieroi sovintoa Ranskan 
ja Saksan välille pohjustaen näin 
Euroopan laajempaa yhdentymistä. 
Adenaueria pidetään yhtenä EU:n 
perustajista. 
 

JÓZSEF ANTALL

József Antall oli Unkarin ensim-
mäinen demokraattisesti valittu 
pääministeri kommunismin ro-
mahdettua. Hän johdatti Unkarin 
EU:hun ja puhui yhtenäisen 
Euroopan puolesta. 

PAUL-HENRI SPAAK

Belgian ulkoministerinä ja sittem-
min pääministerinä Paul-Henri 
Spaak vaikutti keskeisesti Benelux- 
liiton perustamiseen ja EU:n syntyyn 
johtaneet määräykset sisältävien 
Rooman sopimusten muotoiluun. 
Hänen visionsa eurooppalaisesta 
yhteistyöstä oli ratkaisevassa ase-
massa EU:n alkuvaiheessa, ja häntä 
pidetäänkin yhtenä sen perustajista.

WILLY BRANDT

Willy Brandt oli Länsi-Saksan neljäs 
liittokansleri. Hänelle myönnettiin 
Nobelin rauhanpalkinto hänen  
työstään suhteiden parantamiseksi 
Itä-Saksan, Puolan ja Neuvostoliiton 
kanssa. Brandt toimi Euroopan  
parlamentin jäsenenä vuosina  
1979-1982.

Euroopan parlamenttiin on helppo tulla linja-autolla,  
metrolla ja junalla. Suosit telemme julkisten 
liikennevälineiden käyttöä, sillä alueella on vain vähän 
paikoitustilaa.

Lähimmät metroasemat

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Euroopan parlamentin luona pysähtyvät linja-autot
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Junat Brysselin Luxembourg-asemalle

Brysselin Luxembourg-asema sijaitsee esplanadin alla.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Kävellen

Euroopan parlamenttiin on keskustasta noin 20 
minuutin kävelymatka.

Pyöräillen

Villo! on Brysselin julkinen pyöränvuokraus-
järjestelmä, jossa voit ottaa pyörän yhdestä 
vuokrauspisteestä ja palauttaa sen sitten 
toiseen pisteeseen. Euroopan parlamentin 
läheisyydessä on kolme vuokrauspistettä.

SAAPUMISOHJEET

➜ Käynti Euroopan parlamentin alueelle
➜ Kulku lähimmille metroasemille
➜ EU-instituutioiden suunta
➜ Kaupungin keskustan suunta
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