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EU-tarkastajat: Tonavan vesistöalueen jätevedenpuhdistamot ovat usein 
liian suuria eivätkä ne ole taloudellisesti kestäviä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa esitetään tärkeitä 
suosituksia Tonavan vesistöalueen yhdyskuntajätevesien puhdistamojen tehokkuuden, vaikuttavuuden 
ja kestävyyden parantamiseksi. EU:n tuki auttoi olennaisesti Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Romaniaa ja 
Slovakiaa etenemään kohti EU:n vesipolitiikan tärkeitä tavoitteita. Sääntöjen soveltaminen ja 
käytettävissä olevien EU-varojen hyödyntäminen viivästyivät tästä huolimatta kaikissa näissä maissa. 
Puhdistamot kyseisissä maissa käsittelivät jäteveden yleensä riittävän hyvin, mutta jätevesilietteen ja 
sateesta johtuvien ylivuotojen käsittely oli toisinaan puutteellista. Kolmasosa puhdistamoista on liian 
suuria eikä niiden tilanne välttämättä ole taloudellisesti kestävä. 

“Tonava on Euroopalle elintärkeä yritystoiminnan, matkailun ja ekosysteemien kannalta, mutta se on altis 
orgaaniselle ja muunlaiselle saastumiselle, joita tehoton jätevesien käsittely voi aiheuttaa,” toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen George Pufan. 

EU-tarkastajat havaitsivat, että ohjelmakaudella 2007-2013  myönnetyllä EU:n tuella autettiin olennaisesti kaikkia 
mainittuja neljää maata parantamaan jätevesien keruuta ja käsittelyä. Maissa aikaansaatu edistys ei kuitenkaan riittänyt 
saavuttamaan EU:n jäteveden käsittelyn osalta asettamia määräaikoja. Tarkastajat panivat merkille myös, että maat 
hyödynsivät käytettävissä olevia EU:n varoja hitaasti. Tämä aiheuttaa riskin käytettävissä olevien EU-varojen 
menettämisestä ja saattaa synnyttää tarpeen ottaa käyttöön kansallisia lisävaroja. 

Tarkastajat totesivat lisäksi, että noin kolmasosa puhdistamoista on liian suuria – vaikka huomioon otettaisiin 
kotitalouksien suunnitellut tulevat liittymät viemärijärjestelmään – ja että puhdistamojen potentiaalista tuloksellisuutta 
sadeveden aiheuttamien ylivuotojen tapauksessa ei voida arvioida kvantifioitujen tietojen puuttuessa. Tarkastajat 
arvioivat lisäksi, oliko EU:n ja kansallisia säännöksiä noudatettu. He havaitsivat, että jätevedenpuhdistamot käsittelivät 
lietteen asianmukaisesti Romaniaa lukuun ottamatta ja että puhdistamot enimmäkseen noudattivat päästöluvissaan ja 
direktiivissä asetettuja päästövaatimuksia. Kansallisessa lainsäädännössä asetetut päästövaatimukset olivat lisäksi 
toisinaan tiukemmat kuin direktiiveissä määritetyt, mikä viittaa siihen, että direktiivejä olisi syytä tarkistaa. 

Tarkastajat totesivat, että EU:n osarahoittamien infrastruktuurien taloudellinen kestävyys oli usein epävarmaa. Jätevesiin 
sovellettavat käyttäjähinnat olivat 90 prosentissa tapauksista liian alhaiset. Puhdistamot eivät kyenneet kattamaan 
kulujaan kokonaan, sillä hinnat olivat alhaisemmat kuin yleisesti hyväksytty kohtuullisuusraja, joka on neljä prosenttia 
kotitalouksien tuloista. Tarkastajat panivat merkille myös, että riittävästi tietoja ei ole saatavissa siitä, ovatko 
infrastruktuurien omistajat keränneet riittävät rahoitusvarat, joiden avulla ne pystyvät huolehtimaan puhdistamojen 
asianmukaisesta ylläpidosta ja lopulta uusimaan ne. 
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Tonavan vesistöalue on Euroopan laajin jokialue: joki kulkee 19 maan läpi. Vesistöalue on altis 
erityyppisistä lähteistä aiheutuvalle saastumiselle. EU myönsi mainittujen neljän jäsenvaltion 
jätevedenkäsittelyä koskeviin hankkeisiin 7,9 miljardia euroa ohjelmakaudella 2000-2006 ja 
ohjelmakaudella 2007-2013. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. 

Erityiskertomuksen (nro 2/2015) otsikkona on “EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen 
yhdyskuntajätevesien puhdistamoille: jäsenvaltioita on vielä avustettava jätevesiä koskevien EU:n 
toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa”. Kertomuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavasti 
jätevesien käsittelyyn suunnatulla Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston rahoituksella 
kyettiin tukemaan jäsenvaltioita jätevesipolitiikkaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa. 

Jätevedet ja jätevesiliete voivat heikentää veden ja maaperän laatua. Tästä syystä EU on hyväksynyt 
direktiivejä ja osarahoittanut jäteveden keruujärjestelmien ja yhdyskuntajätevesien puhdistamojen 
rakentamista. 

Tarkastajat selvittivät, miten yhdyskuntajätevesidirektiiviä pannaan täytäntöön neljässä Tonavan 
vesistöalueen jäsenvaltiossa eli Tšekin tasavallassa, Unkarissa, Romaniassa ja Slovakiassa. Lisäksi 
tarkastajat tarkastivat puhdistamojen joukosta poimitun otoksen nähdäkseen, kuinka jätevesi ja 
jätevesiliete niissä käsiteltiin, ja määrittääkseen, olivatko puhdistamot todennäköisesti taloudellisesti 
kestäviä. 

EU-tarkastajat suosittavat seuraavaa: 

• Komission olisi kehitettävä raportointivaatimuksia ja jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön säännökset, joilla 
varmistetaan kotitalouksien välitön liittäminen julkiseen viemäriverkkoon. 

• Komission ja jäsenvaltioiden olisi asetettava lietteen kaikkiin eri käyttömuotoihin sovellettavat kriteerit ja 
ryhdyttävä tarvittaviin saastuttavien aineiden valvonnan tehostamistoimiin. 

• Komission olisi kannustettava jäsenvaltioita panemaan täytäntöön vastuullinen jäteveden 
hinnoittelupolitiikka, jonka yhteydessä sovellettavat tariffit eivät jää komission esittämän neljän prosentin 
kohtuullisen tason alapuolelle. Lisäksi olisi varmistettava, että tarvittavaa puhdistamojen ylläpitoa ja 
uudistamista varten on käytettävissä riittävä määrä varoja. 

• Komission olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että puhdistamot ovat kooltaan tarkoituksenmukaisia. Lisäksi 
komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa puututtava rankkasateista johtuvista ylivuodoista aiheutuvaan 
ongelmaan, sillä ylivuodot voivat heikentää veden laatua. Puhdistamoiden toiminnanharjoittajien olisi 
pyrittävä säästämään toimintakuluissa. 

• Komission olisi arvioitava direktiivissä määritettyjen pitoisuusrajojen tarkoituksenmukaisuus ottaen 
huomioon tekninen kehitys, jota on tapahtunut sen jälkeen, kun yhdyskuntajätevesidirektiivi hyväksyttiin 
vuonna 1991. 

 

Koko kertomukseen ja siinä esitettyihin yksityiskohtaisiin huomautuksiin ja suosituksiin voi perehtyä 
osoitteessa www.eca.europa.eu 


