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LYHENTEET JA SANASTO 

Ennakkoehdot 

Ennakkoehdot ovat ennalta määriteltyihin kriteereihin 
perustuvia, kumppanuussopimuksissa määritettyjä ehtoja, joita 
pidetään välttämättöminä ennakkoedellytyksinä sopimusten 
perusteella maksettavan EU:n tuen vaikuttavalle ja tehokkaalle 
käytölle. Laatiessaan EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n 
toimenpideohjelmia ohjelmakaudelle 2014–2020 
jäsenvaltioiden on arvioitava, täyttyvätkö nämä ehdot. Jos 
ennakkoehdot eivät täyttyneet, jäsenvaltioiden oli laadittava 
toimintasuunnitelmat, joiden avulla varmistettiin, että ehdot 
täyttyvät 31. joulukuuta 2016 mennessä. 

EU13-jäsenvaltiot 

EU13-jäsenvaltioilla tarkoitetaan EU:hun vuonna 2004 tai 
myöhemmin liittyneitä jäsenvaltioita. Ne ovat: Bulgaria, Kroatia, 
Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. 

Euroopan alueiden 
hankkeille annettava 
yhteinen apu (JASPERS, 
Joint Assistance in 
Supporting Projects in 
European Regions). 

JASPERS on kolmen yhteistyökumppanin (Euroopan komission, 
Euroopan investointipankin sekä Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin) välinen teknisen avun kumppanuus. Sen 
yhteydessä edunsaajamaille annetaan riippumatonta 
neuvontaa, jonka tarkoituksena on tukea niitä EU:n rakenne- ja 
investointirahastoista (Euroopan aluekehitysrahasto ja 
koheesiorahasto) osarahoitettavien korkeatasoisten 
suurhankkeiden valmistelussa. 

Euroopan 
aluekehitysrahasto 
(EAKR) 

Rahaston tarkoituksena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä keskeisiä 
kehityseroja eri alueiden välillä. EAKR:sta myönnetään tukea 
lähinnä yrityksille infrastruktuureiden luomiseen ja työpaikkoja 
luoviin tuottaviin investointeihin. 

Euroopan 
ympäristökeskus (EYK) 

EYK on Euroopan unionin virasto. 
Se antaa riippumatonta tietoa ympäristökysymyksistä 
ympäristöpolitiikan kehittämiseen, hyväksymiseen, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin osallistuville tahoille sekä myös 
suurelle yleisölle. EYK kerää tietoa ja laatii arviointeja laaja-
alaisista ympäristöön liittyvistä aihealueista. 

Euroopan ympäristön 
tieto- ja seurantaverkko 
(Eionet) 

Eionet on Euroopan ympäristökeskuksen sekä sen osakkaiden ja 
yhteistyökumppanimaiden välinen kumppanuusverkosto. 
Verkostoon kuuluvat EYK, kuusi Euroopan teemakeskusta sekä 
noin 1000 asiantuntijan muodostama verkosto. 
Asiantuntijaverkoston jäsenet edustavat 39:ää eri maata ja 
toimivat jopa 400:ssa ympäristötietoja käsittelevässä 
kansallisessa elimessä. EYK koordinoi Eionetin avulla eri maiden 
toimittamia ympäristötietoja. 
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Eurooppa 
2020 -strategia 

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvu- ja 
työllisyysstrategia. Strategia käynnistettiin vuonna 2010 
luomaan otolliset olosuhteet älykkäälle, kestävälle 
ja osallistavalle kasvulle. Strategiaan kuuluu viisi yleistavoitetta, 
jotka kattavat työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, 
ilmaston ja energian, koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden sekä 
köyhyyden vähentämisen. 

Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 antamat päätelmät, 
jotka perustuvat komission 3. maaliskuuta 2010 antamaan 
tiedonantoon ”EUROOPPA 2020 Älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun strategia”, KOM(2010) 2020 lopullinen. 

Hallintoviranomainen 

Kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen (tai 
julkinen taikka yksityinen elin), jonka jäsenvaltio on nimennyt 
hallinnoimaan toimenpideohjelmaa. Hallintoviranomaisen 
tehtävänä on muun muassa valita rahoitettavat hankkeet, 
seurata hankkeiden täytäntöönpanoa ja raportoida komissiolle 
taloudellisista näkökohdista ja saavutetuista tuloksista. 
Hallintoviranomainen on myös se elin, joka määrää 
rahoitusoikaisuista edunsaajille komission, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tai jäsenvaltion relevantin 
viranomaisen toimittamien tarkastusten jälkeen. 

Jaksottainen seuranta 

Jaksottaisen seurannan avulla on tarkoitus saada tarvittavat 
tiedot, jotta voidaan määrittää, noudatetaanko kaikkia 
juomavesidirektiivin muuttujien arvoja. 

Jaksottaista seurantaa kohdistetaan kaikkiin 
juomavesidirektiivin liitteen I mukaisesti asetettuihin muuttujiin. 

Jatkuva valvonta 

Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on määrittää, täyttääkö 
ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi juomavesidirektiivissä 
säädetyt relevanttien muuttujien arvot. Jatkuvan valvonnan 
avulla saadaan säännöllisesti tietoa ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta aistinvaraisten havaintojen (aineen 
väri, tuoksu ja tuntuma) ja mikrobiologisten tekijöiden 
perusteella. Lisäksi valvonnan avulla saadaan tietoa 
juomavedenkäsittelyn vaikuttavuudesta (erityisesti 
desinfioinnista) siellä missä vettä käytetään. 
Jatkuvaan valvontaan on sisällytettävä vain jotkin 
juomavesidirektiivissä luetellut muuttujat. 
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Juomaveden 
turvallisuussuunnitelma 

Maailman terveysjärjestö (WHO) otti juomaveden 
turvallisuussuunnitelman käsitteen käyttöön vuonna 2004. Se 
koostuu kattavaan riskinarviointiin ja riskinhallintaan 
perustuvasta lähestymistavasta, johon sisältyvät vedenjakelun 
kaikki vaiheet vedenotosta sen siirtoon kuluttajille. 

Vesihuollon toimijoiden ja terveysviranomaisten olisi 
suositeltavaa kehittää erillinen juomaveden 
turvallisuussuunnitelma kullekin juomaveden jakelualueelle. 

Juomavesidirektiivi 
Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 
1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 
5.12.1998, s. 32). 

Kansalaisaloite 

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella Euroopan komissiota 
pyydetään tekemään lainsäädäntöaloitteita EU:n toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla. Kansalaisaloitteella on oltava vähintään 
miljoonan EU:n kansalaisen tuki. Heidän on edustettava 
28 jäsenvaltiosta vähintään seitsemää jäsenvaltiota. Kaikista 
seitsemästä jäsenvaltiosta tarvitaan tietty vähimmäismäärä 
allekirjoituksia. Kansalaisaloitetta koskevista säännöistä ja 
menettelyistä säädetään 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 211/2011 (EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1). 

Koheesiorahasto 

Koheesiorahaston tavoitteena on lujittaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa rahoittamalla 
ympäristö- ja liikennehankkeita jäsenvaltioissa, joiden henkeä 
kohti laskettu bruttokansantulo on alle 90 prosenttia EU:n 
keskiarvosta. 

Laskuttamattomat 
vedet 

Laskuttamattomat vedet muodostuvat lähinnä vedestä, joka 
vuotaa järjestelmästä ennen loppukäyttäjän tavoittamista 
(tekninen tai fyysinen hävikki). Laskuttamatonta vettä on myös 
vesi, jonka käytöstä ei laskuteta asianmukaisesti esimerkiksi 
laittomien liitäntöjen tai kulutuksen virheellisen mittauksen 
takia (kaupallinen tai näennäinen hävikki). Ensin mainittu 
vesihävikki lisää tuotantokustannuksia aiheettomasti (vettä on 
tuotettava vaadittua enemmän) ja jälkimmäinen vesihävikki 
merkitsee puolestaan tulonmenetyksiä. Laskuttamattoman 
veden määrä arvioidaan yleensä laatimalla järjestelmän veden 
sisään- ja ulosvirtausta koskeva laskelma. 

Yksinkertaistamista silmällä pitäen tässä kertomuksessa 
käytetään ”laskuttamattoman veden” sijasta termiä 
”vesihävikki”. 

Maakohtaiset 
suositukset 

Maakohtaiset suositukset ovat suosituksia, jotka liittyvät 
rakenteellisiin haasteisiin, joihin on asianmukaista puuttua 
monivuotisilla investoinneilla. Nämä investoinnit kuuluvat 
suoraan rahastokohtaisten asetusten mukaisiin Euroopan 
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rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimialoihin. 
Komissio hyväksyy maakohtaiset suositukset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 121 artiklan 2 kohdan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Ohjelmakausi Monivuotinen toimintakehys, jonka puitteissa EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston varainkäyttö suunnitellaan ja toteutetaan. 

Osoitinmuuttuja 
Osoitinmuuttujat koostuvat mikrobiologisista, kemiallisista ja 
radiologisista muuttujista, joiden avulla saadaan tietoa 
käsittelyprosessista ja juomaveden aistinvaraisesta laadusta. 

Pienet 
vedenjakelualueet 

Pienet vedenjakelualueet toimittavat keskimäärin alle 1 000 m³ 
juomavettä päivässä tai palvelevat alle 5 000:ttä ihmistä. 

SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta. 

Suuret 
vedenjakelualueet 

Suuret vedenjakelualueet toimittavat keskimäärin yli 
1 000 kuutiometriä vettä päivässä tai palvelevat yli 5 000:ttä 
ihmistä. 

Suurhanke 

Hanke, joka käsittää taloudellisesti toisistaan erottamattomia 
työkokonaisuuksia, joiden avulla toteutetaan tarkasti 
määritettyjä, selkeisiin tavoitteisiin tähtääviä teknisiä 
toimintoja. Hankkeen kokonaiskustannukset, jotka otetaan 
huomioon määritettäessä rahastoista maksettavaa 
rahoitusosuutta, ylittävät 50 miljoonaa euroa. Suurhankkeet 
ovat yleensä liikenne- tai ympäristöalalla taikka muilla aloilla, 
kuten kulttuuri-, koulutus-, energia- tai TVT-alalla, toteutettavia 
laajoja infrastruktuurihankkeita. Hankkeella on oltava komission 
yleinen hyväksyntä. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 raja-arvoa nostettiin 75 miljoonaan 
euroon sellaisten toimien osalta, joiden avulla edistetään 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 7 alakohdan mukaista 
temaattista tavoitetta (”kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista”). 

Sääntelyn toimivuutta 
ja tuloksellisuutta 
koskeva ohjelma 
(REFIT) 

REFIT-ohjelman yhteydessä komissio tarkastaa EU:n koko 
lainsäädäntöä jatkuvasti ja systemaattisesti. Tarkoituksena on 
yksilöidä rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia ja tehottomia 
toimenpiteitä sekä määrittää korjaavia toimia. 

Toimenpideohjelma 
(TPO) 

Toimenpideohjelmassa vahvistetaan jäsenvaltion prioriteetit ja 
erityistavoitteet sekä kuvataan, miten varoilla (EU:n ja 
kansallinen julkinen ja yksityinen yhteisrahoitus) rahoitetaan 
hankkeita tiettynä ajanjaksona (tällä hetkellä seitsemän vuoden 
aikana). Toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden on 
edesautettava tiettyjen tavoitteiden saavuttamista. 
Toimenpideohjelmien rahoitus voi tulla EAKR:sta, 
koheesiorahastosta ja/tai ESR:sta. Jäsenvaltio laatii 
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toimenpideohjelman, joka komission on hyväksyttävä ennen 
kuin EU:n talousarviosta voidaan suorittaa maksuja. 
Toimenpideohjelmia voidaan muuttaa ohjelmakauden aikana 
ainoastaan, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen. 

Vedenjakelualue 

Vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, jolta 
ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi tulee yhdestä tai useammasta 
lähteestä ja jolta tulevan veden laatua pidetään jokseenkin 
tasaisena. 
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TIIVISTELMÄ 

Juomavesidirektiivi 

I. Ilman vettä planeetallamme ei ole elämää. Ekosysteemimme, yhteiskuntamme ja 

taloutemme kukoistus vaatii riittävän määrän puhdasta ja raikasta vettä. EU:n kansalaisten 

terveyden suojaaminen turvallisesti saatavilla olevan laadukkaan juomaveden avulla on 

kuulunut jo vuosien ajan EU:n toimintapolitiikkaan. EU on vuodesta 1975 lähtien hyväksynyt 

vesialaa koskevaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojella kuluttajia ja vedenkäyttäjiä 

haitallisilta vaikutuksilta. Vuonna 1980 hyväksyttiin ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä 

koskeviin standardeihin liittyvä direktiivi (”juomavesidirektiivi”), jota tarkistettiin vuonna 

1998. Direktiivi on tällä hetkellä tarkistettavana. 

Tarkastuksen toteuttaminen 

II. Tarkastuksessa arvioitiin, paransivatko EU:n toimet laadukkaan juomaveden turvallista 

saatavuutta Bulgarian, Unkarin ja Romanian kansalaisten kohdalla. Tarkastuksessa tutkittiin, 

onko juomavesidirektiivin vaatimukset täytetty ja paransivatko tarkastuskohteena olleet 

EAKR:n/koheesiorahaston avulla rahoitetut hankkeet juomaveden laatua ja saatavuutta. 

Lisäksi arvioitiin, riittävätkö tuotetut tulot ja kansallinen julkinen lisärahoitus varmistamaan 

EU:n rahoittamien juomavesihuoltoinfrastruktuuri-investointien ylläpidon ja kestävyyden. 

III. Juomavesihuoltoon suunnataan näissä kolmessa jäsenvaltiossa vuosina 2007–2020 

yhteensä 3,7 miljardia euroa EAKR:n/koheesiorahaston varoja. Tarkastuksen kattama 

ajanjakso ulottui tarkastuskäynnin kohteena olleiden maiden EU:hun liittymisestä 

vuoden 2016 loppuun. 

Tarkastushavainnot 

IV. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että laadukkaan juomaveden saatavuus ja vesihuolto 

ovat Bulgarian, Unkarin ja Romanian kansalaisten kohdalla yleisesti ottaen parantuneet. 

Tämä johtuu suurelta osin viime vuosina toteutetuista huomattavista EAKR:n ja 

koheesiorahaston avulla rahoitetuista investoinneista. On kuitenkin yhä alueita, joilla 

kansalaisten vesihuollosta vastaava julkinen vedenjakeluverkosto ei täysin vastaa 

vuoden 1998 juomavesidirektiivissä asetettuja EU:n standardeja. Lisäksi edelleen tarvitaan 
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huomattavia kansallisia julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta näissä jäsenvaltioissa kyetään 

varmistamaan laadukkaan veden saatavuus kaikille kansalaisille ja jotta voidaan varmistaa 

EU:n rahoittamien vesialan infrastruktuuri-investointien asianmukainen ylläpito. 

Suositukset 

V. Komission olisi 

a) seurattava jäsenvaltioiden valvontapuutteita voimassa olevien raportointimenettelyjen 

avulla ja tehostettava juomavesidirektiivin vaatimuksia tältä osin 

b)  puututtava käynnissä olevan juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä seuraaviin 

kysymyksiin tarpeisiin suhteutetuin toimin: 

b)1 jäsenvaltioiden olisi tiedotettava komissiolle paremmin pieniin 

vedenjakelualueisiin sovellettavista poikkeuksista 

b)2 raportointivelvoitteet olisi laajennettava koskemaan myös pieniä 

vedenjakelualueita 

b)3 raportoinnin olisi tapahduttava säännöllisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että 

jäsenvaltioilta saadaan ajantasaista tietoa juomavesidirektiivin noudattamisesta. 

Komission olisi harkittava esimerkiksi vaihtoehtoisten tietotekniikkavälineiden 

(esim. tiedonharavointi kansallisilta viranomaisilta) käyttöä, jotta raportointi 

helpottuisi ja nopeutuisi ja kyettäisiin varmistamaan ajantasaisten tietojen 

saatavilla olo. 

b)4 olisi tarkennettava vaatimuksia, jotka koskevat riittävien ja ajan tasalla olevien 

tietojen toimittamista kuluttajille ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta; 

c) jäsenvaltioita olisi tuettava vesihävikin vähentämiseen tähtäävien toimien 

edistämisessä. Tämä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi sisällyttämällä vesihävikin 

vähentäminen juomavesi-infrastruktuuria koskevaan EU:n rahoitukseen tai lisäämällä 

vesihävikkiä koskevaa avoimuutta. 
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VI. Jäsenvaltioiden olisi 

a) edellytettävä, että tietyntasoista vesihävikin vähentämistä koskevan suunnitelman 

olemassaolo on valintaperusteena kaikkien sellaisten vesialan hankkeiden yhteydessä, 

joiden avulla kyetään saavuttamaan kansalliset tavoitearvot 

b) varmistettava, että vesihinnoittelussa otetaan huomioon vesi-infrastruktuurin kestävyys 

sekä sen ylläpito ja uudistaminen 

c) harkittava tarvittaessa taloudellisen tai muun tuen myöntämistä kotitalouksille, joiden 

kohdalla vesihuoltopalveluiden hinnat ylittävät kohtuullisuusrajan, ja varmistettava 

samalla, että veden hinnoittelurakenne mahdollistaa kustannusten kattamisen 

kokonaan. 
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JOHDANTO 

EU:n juomavesidirektiivi 

1. Ilman vettä planeetallamme ei ole elämää. Ekosysteemimme, yhteiskuntamme ja 

taloutemme kukoistus vaatii riittävän määrän puhdasta ja raikasta vettä. EU:n kansalaisten 

terveyden suojaaminen turvallisesti saatavilla olevan laadukkaan juomaveden avulla on 

kuulunut jo vuosien ajan EU:n toimintapolitiikkaan. EU on vuodesta 1975 lähtien hyväksynyt 

vesialaa koskevaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojella kuluttajia ja vedenkäyttäjiä 

haitallisilta vaikutuksilta. Korkealaatuisen ja turvallisen vesihuollon varmistaminen kaikille 

EU:n kansalaisille kuuluu kiinteänä osana myös EU:n ympäristöpolitiikkaan1

2. Ensimmäinen direktiivi juomaveden laadusta jäsenvaltioissa hyväksyttiin vuonna 1975

. 

2. 

Toinen direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen sovellettavista standardeista on 

juomavesidirektiivi, jonka tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen niiltä 

haitallisilta vaikutuksilta, jotka johtuvat ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

(ks. laatikko 1). Direktiivi hyväksyttiin vuonna 19803, ja sitä tarkistettiin vuonna 19984

Laatikko 1 – Juomavesidirektiivi 

. 

Direktiivi on tällä hetkellä tarkistettavana. 

Juomavesidirektiivissä määritetään EU:n juomavettä koskevat laatuvaatimukset 48 muuttujan osalta. 

Jäsenvaltioiden on valvottava ja testattava muuttujia säännöllisesti. Muuttujat jaetaan kolmeen eri 

luokkaan: 

                                                      

1 Euroopan ympäristökeskus, http://www.eea.europa.eu. 

2 Neuvoston direktiivi 75/440/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäsenvaltioissa 
juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista (EYVL L 194, 
25.7.1975, s. 26). 

3 Neuvoston direktiivi 80/778/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11). 

4 Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32). 

http://www.eea.europa.eu/�
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• mikrobiologiset muuttujat (jotka ovat relevantteja ihmisten terveyden kannalta); muuttujat 

koskevat lähinnä Escherichia coli -bakteeria ja enterokokkia 

• kemialliset muuttujat (jotka ovat relevantteja ihmisten terveyden kannalta); muuttujat vaihtelevat 

yksittäisten metallien kaltaisista erillisistä aineista tai yksittäisistä orgaanisista yhdisteistä 

geneerisiin aineisiin kuten torjunta-aineet ja desinfioinnin sivutuotteet 

• osoitinmuuttujat, joiden avulla saadaan tietoa käsittelyprosesseista sekä juomaveden 

aistinvaraisesta (aineen väri, tuoksu ja tuntuma) ja esteettisestä laadusta, jotka ovat yhdistelmä 

mikrobiologisia, kemiallisia ja radiologisia muuttujia. Osoitinmuuttujan hyväksyttävän arvon 

saavuttamatta jääminen on merkki siitä, että vedenjakeluun saattaa liittyä tutkimista edellyttävä 

ongelma ja että on arvioitava, onko ihmisten terveys mahdollisesti uhattuna. 

3. Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus poiketa tilapäisesti veden laatua 

koskevista vaatimuksista. Poikkeukset voivat olla voimassa enintään kolmen vuoden ajan ja 

niiden kestoa voidaan jatkaa kahdesti (kolmen vuoden ajan kunkin jatkamisen yhteydessä). 

Valvonta- ja raportointijärjestelyt 

4. Jäsenvaltioilla on velvollisuus perustaa vedenjakelualueita ja tarkoituksenmukaisia 

valvontaohjelmia juomavesidirektiivissä asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti5

- vedenjakelualueet, jotka toimittavat keskimäärin joko yli 1 000 kuutiometriä juomavettä 

päivässä tai palvelevat yli 5 000:ttä ihmistä; näihin vedenjakelualueisiin viitataan yleensä 

”suurina vedenjakelualueina” 

. 

Juomavesidirektiivissä erotetaan toisistaan 

- vedenjakelualueet, jotka toimittavat keskimäärin joko alle 1 000 kuutiometriä 

juomavettä päivässä tai palvelevat alle 5 000:ttä ihmistä; näihin vedenjakelualueisiin 

viitataan yleensä ”pieninä vedenjakelualueina” 

                                                      

5 Juomavesidirektiivi, 7 artikla sekä liitteet II ja III. 
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- vedenjakelualueet, jotka toimittavat keskimäärin joko alle 10 kuutiometriä juomavettä 

päivässä tai palvelevat alle 50:ttä ihmistä; näihin vedenjakelualueisiin viitataan yleensä 

”erittäin pieninä vedenjakelualueina”. 

5. Juomavesidirektiivissä vaaditaan lisäksi, että kuluttajien saatavilla on ajan tasalla olevaa 

tietoa6

6. Euroopan ympäristökeskus (EYK) kerää komission puolesta jäsenvaltioilta tiedot veden 

laadusta verkossa toimivan raportointijärjestelmän avulla

 ja että jäsenvaltiot julkaisevat kolmen vuoden välein raportin ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden laadusta kuluneiden kolmen vuoden ajalta. Raportit on julkaistava 

kalenterivuoden kuluessa raportointijakson päättymisestä ja ne on toimitettava komissiolle 

kahden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. 

7

7. Raportit muodostavat pääasiallisen välineen, jonka avulla havaitaan, ovatko jäsenvaltiot 

noudattaneet juomavesidirektiivissä muuttujien arvoille asetettuja vaatimuksia. 

Jäsenvaltioiden on raportoitava veden laadusta kaikilla suurilla vedenjakelualueilla. Pieniä 

vedenjakelualueita koskeva raportointi on vapaaehtoista. Jäsenvaltiot voidaan vapauttaa 

juomavesidirektiivin säännöksistä erittäin pienillä vedenjakelualueilla, toisin sanoen 

yksittäisillä vesilähteillä, joilla toimitetaan vettä joko keskimäärin alle kymmenen 

kuutiometriä päivässä tai palvellaan alle 50:tä henkilöä. 

. EYK vastaa myös tietokantaan 

sisältyvien tietojen laaduntarkistuksista, minkä lisäksi se laatii kansalliset tietokannat, jotka 

jäsenvaltiot tarkistavat. Komissio julkaisee näiden tietojen perusteella 

yhteenvetokertomuksen ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta koko unionissa. 

Yhteenvetokertomus julkaistaan yhdeksän kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden raporttien 

vastaanottamisesta. 

Juomaveden laatu EU.ssa 

8. Jäsenvaltiot suorittavat vuosittain useita miljoonia analyyseja osana juomaveden laadun 

arviointia koskevaa juomavesidirektiivin vaatimusta. Esimerkiksi raportointikaudella 2011–

                                                      

6 Juomavesidirektiivi, 13 artikla. 

7 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171.  

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171�
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2013 suoritettiin 4,1 miljoonaa mikrobiologisia muuttujia koskevaa analyysia, 7,1 miljoonaa 

kemiallisia muuttujia koskevaa analyysia ja 17,5 miljoonaa osoitinmuuttuja-analyysia 

(ks. laatikko 1

9. Osoitinmuuttujien osalta standardin ylittäminen ei välttämättä merkitse sitä, että 

juomavesidirektiiviä ei olisi noudatettu, sillä useimmissa tapauksissa kyseessä ei ole ihmisten 

terveyteen kohdistuva välitön uhka. Vaikka useimmat osoitinmuuttujat eivät aiheuta 

välitöntä uhkaa ihmisten terveydelle, ne saattavat vaikuttaa välillisesti veden laatuun veden 

ulkonäön, maun tai hajun välityksellä (ja siten vaikuttaa kuluttajan suhtautumiseen). 

Esimerkiksi raudan osalta juomavesidirektiivissä asetettu raja-arvo on 200 µg/l. Jos 

rautapitoisuus on 300 µg/l, sen vaikutus veden makuun on huomattava ja vedestä tulee 

sameaa ja värillistä. Tällainen tulos on kuluttajista epämiellyttävä. Terveyteen vaikuttava 

arvo on 2 000 µg/l eli huomattavasti korkeampi kuin arvo, joka on kuluttajien kannalta 

hyväksyttävä. Osoitinmuuttujat saattavat myös häiritä asianmukaista käsittelyä. Esimerkiksi 

vedessä oleva orgaaninen aines saattaa johtaa puutteelliseen desinfiointiin. 

). Jos ainakin 99 prosenttia kaikista tiettynä vuonna tehdyistä analyyseista 

täyttää tietyn standardin, jäsenvaltion katsotaan noudattavan juomavesidirektiiviä kyseisen 

muuttujan arvon osalta. 

10. Juomaveden laatu on EU:ssa yleisesti ottaen hyvä8. Esimerkiksi suurten 

vedenjakelualueiden suuri enemmistö näyttää noudattavan hyvin pitkälti 

juomavesidirektiivissä asetettuja mikrobiologisia ja kemiallisia muuttujia (ks. tarkemmat 

tiedot taulukossa 1). Lisäksi direktiivin yleinen noudattaminen parani EU:ssa huomattavasti 

raportointikauteen 2008–2010 verrattuna9

                                                      

8 COM(2016) 666 final, 20.10.2016: ”Jäsenvaltioiden kertomusten perusteella laadittu direktiivin 
98/83/EY 13 artiklan 5 kohdan mukainen yhteenvetokertomus juomaveden laadusta unionissa 
kaudella 2011–2013”. 

. 

9 COM(2014) 363 final, 16.6.2014: ”Kertomus juomaveden laadusta EU:ssa: tiivistelmä 
jäsenvaltioiden direktiivin 98/83/EY nojalla toimittamista kertomuksista vuosilta 2008–2010”. 
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Taulukko 1 – Jäsenvaltiot1 ja muuttujien noudattamisaste 

 
2008–2010 2011–2013 

Mikrobiologisten muuttujien yleinen noudattamisaste 
>99 % 23 27 

95 % < X < 99 % 4 - 
<95 % - - 

Kemiallisten muuttujien yleinen noudattamisaste 
>99 % 11 26 

95 % < X < 99 % 11 12 
<95 % 5 – 

Osoitinmuuttujien yleinen noudattamisaste 
>99 % 7 21 

95 % < X < 99 % 10 53 
<95 % 10 14 

1 Kroatia, joka liittyi EU:n jäseneksi 1. heinäkuuta 2013, vapautettiin vuosien 2011–2013 
raportointiprosessista. 

2 Unkari. 
3 Tanska, Kypros, Latvia, Unkari ja Slovenia. 
4 Malta ilmoitti osoitinmuuttujien osalta noin 90 prosentin noudattamisasteesta. Tämä johtui 

siitä, että kloridin kohdalla noudattamisaste oli hyvin alhainen. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen unionin juomaveden laatua koskevien 
yhteenvetokertomusten perusteella koostamat tiedot. 

11. Pienten vedenjakelualueiden (jotka palvelevat koko EU:n alueella yhteensä noin 65:ttä 

miljoonaa ihmistä) kohdalla direktiivin keskimääräinen noudattamisaste oli 

raportointikaudella 2011–2013 yli 98 prosenttia10. Tämä kokonaistilannetta kuvaava luku 

osoittaa edistymistä raportointikauteen 2008–2010 verrattuna. Tuolloin keskimäärin vain 

noin 59 prosenttia kaikista pienistä vedenjakelualueista oli täysin juomavesidirektiivin 

vaatimusten mukaisia11

                                                      

10 COM(2016) 666 final, s. 2. 

. Kauden 2008–2010 osalta kaikki jäsenvaltiot Tšekin tasavaltaa 

lukuun ottamatta raportoivat pienistä vedenjakelualueista. Raportointikauden 2011–2013 

osalta tietoja antoi kuitenkin vain noin puolet jäsenvaltioista (joiden kohdalla pienet 

vedenjakelualueet palvelivat noin 34,6:tta miljoonaa kuluttajaa). Syynä tähän on se, että 

raportointi pienistä vedenjakelualueista ei ole pakollista. 

11 Kaudelta 2008–2010 annetuista jäsenvaltiokohtaisista, pieniä vedenjakelualueita koskevista 
tiedotteista ekstrapoloidut tiedot, http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/reporting_en.html.  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
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12. Pienten vedenjakelualueiden valvontaan liittyvät puutteet otettiin huomioon myös 

seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa, jossa kehotettiin lisäämään ponnisteluja 

juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi erityisesti pienten vedenjakelualueiden osalta12

Juomaveden jakelujärjestelmiin liittyvä hävikki 

. 

13. Juomavedenjakeluun vaikuttaa keskeisenä ongelmana fyysisen vesihävikin suuri määrä. 

Vesihävikki johtuu lähinnä huonosti ylläpidetyistä tai uudistamista edellyttävistä 

jakeluverkoista tapahtuvista vuodoista. Vesihävikkiä kuvaava prosenttiosuus lasketaan 

määrittämällä laskuttamattoman veden ja jakeluverkkoon tulevan veden kokonaismäärän 

välinen suhde. 

14. Vuonna 2014 julkaistujen, kautta 2008–2010 koskevien tietojen mukaan noin puolessa 

jäsenvaltioista yli 20 prosenttia puhtaasta juomavedestä menetettiin jakeluverkossa ennen 

kuin se saavutti kuluttajien hanat. Joissakin jäsenvaltioissa osuus oli jopa 60 prosenttia13

15. Vesihävikin vähentäminen on tärkeää ympäristön kannalta (resurssien säästäminen) ja 

sillä on perustavanlaatuinen vaikutus vesilaitosten tuloksellisuuteen. Eurooppa 

2020 -strategiassa painotetaan voimakkaasti resurssitehokkuutta. Tämä merkitsee veden 

resurssitehokkuuden lisäämistä ja samalla lisähyötyjä, joita saadaan veden käsittelyyn ja 

jakeluun liittyvän energiankäytön vähenemisestä sekä vesilaskujen ja vesihävikin 

. 

Kauden 2011–2013 osalta yhteenvetokertomuksessa ja jäsenvaltioiden raporteissa ei – toisin 

kuin edellisellä kaudella – annettu lainkaan tietoa vesihävikistä. 

                                                      

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä 
marraskuuta 2013, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 
171), ensisijainen tavoite 3, 54 kohdan iii alakohta. 

13 COM(2014) 363 final. 
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pienenemisestä14. Seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa korostetaan niin ikään 

tarvetta lisätä tehokkuutta uudistamalla infrastruktuureja15

EU rahoittaa toimia lähinnä EAKR:n ja koheesiorahaston avulla 

. 

16. Vesi-infrastruktuureihin kohdistettavan EU-rahoituksen keskeisenä lähteenä ovat 

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot). Hankkeita on rahoitettu erityisesti 

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. 

17. Monet juomavettä koskevat hankkeet toteutetaan yhdessä jätevesihankkeiden kanssa16. 

Ohjelmakaudella 2007–2013 juomavettä koskeviin hankkeisiin ohjattiin rahoitusta yli 

7,3 miljardia euroa. Määrästä noin neljä miljardia euroa osoitettiin EU13-jäsenvaltioille. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 juomavettä koskevan rahoitusosuuden kokonaismäärä on noin 

4,7 miljardia euroa, josta noin 3,4 miljardia euroa on osoitettu EU13-jäsenvaltioille 

(ks. liite I

Juomaveden saatavuus 

). 

18. Puhtaan juomaveden saatavuus on hyvä koko EU:n alueella. On kuitenkin yhä alueita, 

joilla kansalaisille ei tarjota vesihuoltopalveluita. Eurostatin tietojen mukaan17 julkiseen 

vesijohtoverkkoon yhdistetyn väestön osuus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. 

Osuus on alhaisin Romaniassa, jossa julkiseen vedenjakeluverkkoon on yhdistetty vain 

62 prosenttia väestöstä (ks. kaavio 1). Liitteessä II

                                                      

14 Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 antamat päätelmät, jotka perustuvat komission 
3. maaliskuuta 2010 antamaan tiedonantoon ”EUROOPPA 2020, Älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun strategia”, KOM(2010) 2020 lopullinen. 

 annetaan taustatietoa juomavesilähteistä 

EU:ssa. 

15 Päätös N:o 1386/2013/EU, ensisijainen tavoite 2, 41 kohta. 

16 EU myönsi ohjelmakaudella 2007–2013 jätevesihankkeille yhteensä noin 14,6 miljardia euroa, 
josta noin kymmenen miljardia euroa osoitettiin EU13-jäsenvaltioille. Ohjelmakaudella 2014–
2020 myönnetty määrä on noin kymmenen miljardia euroa, josta seitsemän miljardia euroa on 
osoitettu EU13-jäsenvaltioille. 

17 Eurostat – Population connected to public water supply, code ten00 012. 



 19 

 
 

Kaavio 1 – Julkiseen vedenjakeluverkkoon yhdistetyn väestön osuus vuonna 2013 
tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa 

 
Lähde: Eurostat. 

19. Joulukuussa 2013 eurooppalainen ”Vesi on perusoikeus” -kansalaisaloite keräsi lähes 

1,9 miljoonaa allekirjoitusta eri jäsenvaltioista. Aloitteessa komissiota vaaditaan ”[…] 

esittämään lainsäädäntöä, jolla pyritään toteuttamaan käytännössä Yhdistyneiden 

kansakuntien hyväksymää ihmisten yleistä oikeutta veteen ja sanitaatioon sekä edistämään 

veden ja jätevesihuollon saatavuutta kaikille julkisena palveluna”18. Vuonna 2014 komissio 

julkaisi arviointinsa EU:n siihen mennessä antamasta laadukkaaseen juomaveteen liittyvästä 

tuesta. Komissio kannusti jäsenvaltioita varmistamaan, että vähimmäisvesihuolto on 

kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla19

                                                      

18 

. 

http://www.right2water.eu/.  

19 COM(2014) 177 final, 19.3.2014: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
”Vesi on perusoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!” 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Romania

Bulgaria

Unkari

http://www.right2water.eu/�
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Veden hinnoittelu 

20. Veden hinnoittelussa sovellettavat periaatteet – kustannusvastaavuus ja 

vesihuoltopalvelujen kohtuullinen hinta – asetettiin vuoden 2000 vesipolitiikan 

puitedirektiivissä20

21. Samanaikaisesti vesihuoltopalveluiden on oltava paikallisen yhteisön kuluttajien 

saatavilla kohtuulliseen hintaan. Vedenhinnoittelun yhteydessä jäsenvaltiot voivat ottaa 

huomioon yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset vaikutukset pyrkiessään 

varmistamaan, että vesihuoltopalveluiden hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla. Komission 

ohjeissa määritetään yleisesti hyväksyttäväksi osuudeksi neljä prosenttia kotitalouksien 

tuloista. Vesilaskun (juoma- ja jätevesi) kokonaisosuus kotitalouksien tuloista saisi siis olla 

enintään neljä prosenttia

. Hintojen pitäisi käytännössä kattaa ainakin toiminta- ja ylläpitokulut sekä 

huomattava osa poistoista, jotta vesi-infrastruktuurien kestävyyttä kyetään edistämään. 

21

Vesipolitiikkaa koskevat aiemmat tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ja muut 

viimeaikaiset tutkimukset 

. 

22. Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut viime vuosina useita kertomuksia vesipolitiikasta 

ja juoma- sekä jätevesi-infrastruktuuria koskevista EU:n investoinneista22. Niiden keskeiset 

johtopäätökset esitetään liitteessä II

                                                      

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, 
yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1), 9 artikla. 

. 

21 Euroopan komissio, ”Uusi ohjelmakausi 2007–2013 – Menettelytapoja koskevat 
valmisteluasiakirjat – Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten – 
Valmisteluasiakirja 4”, 8/2006. 

22 Erityiskertomus nro 9/2010 ”Käytetäänkö kotitalouksien vesihuoltoon kohdennetut EU:n 
rakennetoimimenot parhaalla mahdollisella tavalla?”; erityiskertomus nro 4/2014 ”EU:n 
vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan vain 
osittain”; erityiskertomus nro 2/2015 ”EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen 
yhdyskuntajätevesien puhdistamoille: jäsenvaltioita on vielä avustettava jätevesiä koskevien 
EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa”; erityiskertomus nro 23/2015 ”Veden 
laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, mutta 
vielä on jonkin verran tekemistä” sekä erityiskertomus nro 3/2016 “Itämeren rehevöitymisen 
torjunta: toimia on lisättävä ja tehostettava” (http://eca.europa.eu). 
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23. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu julkaisi toukokuussa 2015 juomavesidirektiiviä 

koskevan raportin23

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

. 

24. Tarkastuksessa arvioitiin, paransivatko EU:n toimet laadukkaan juomaveden turvallista 

saatavuutta Bulgarian, Unkarin ja Romanian kansalaisten kohdalla. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki erityisesti, 

- onko juomavesidirektiivin vaatimukset täytetty 

- paransivatko tutkitut EAKR:n/koheesiorahaston tuella rahoitetut hankkeet juomaveden 

laatua ja saatavuutta 

- riittävätkö tuotetut tulot ja kansallinen lisärahoitus EU:n rahoittamien juomavesihuollon 

infrastruktuuri-investointien ylläpidon ja kestävyyden varmistamiseen. 

25. Tarkastuksessa päätettiin keskittyä EU13-jäsenvaltioihin, koska tilintarkastustuomioistuin 

julkaisi jo vuonna 2010 kertomuksen, jonka aiheena oli juomavesi EU15-jäsenvaltioissa 

ohjelmakaudella 2000–200624. Jäsenvaltiot valittiin tarkastuskohteiksi lähinnä niille vuosina 

2007–2020 suunnattavien EU:n varojen määrän (3,7 miljardia euroa) takia. Määrä on noin 

50 prosenttia EU13-jäsenvaltioille juomavesihuoltoa varten ohjattavan EU:n rahoituksen 

kokonaismäärästä (ks. liite I

26. Tarkastusevidenssi kerättiin komissiosta ja tarkastuskäynnin kohteena olleista 

jäsenvaltioista. Tarkastuksessa 

). Valintaan vaikutti myös juomaveden rajallinen saatavuus 

(Romanian tapauksessa) sekä se, että kaudelta 2008–2010 raportoidun vesihävikin määrä oli 

suuri. 

- haastateltiin ympäristöasioiden pääosaston sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 

edustajia 

                                                      

23 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, Water legislation, Cost of Non-Europe Report, 
toukokuu 2015. 

24  Erityiskertomus nro 9/2010. 



 22 

 
 

- analysoitiin relevanttia EU:n ja kansallista dokumentaatiota 

- haastateltiin esimerkiksi ympäristöministeriön, terveysministeriön, hallintoviranomaisen 

ja sääntelyviranomaisten edustajia tarkastukseen valituissa jäsenvaltioissa 

- tehtiin tarkastuskäyntejä ja käytiin läpi aineistoa yhdeksän EAKR:n/koheesiorahaston 

hankkeen kohdalla (kolme hanketta kussakin kolmessa tarkastuskäynnin kohteena 

olleessa jäsenvaltiossa); tutkittavana oli erilaisia hankeasiakirjoja, kuten hakemuksia, 

avustussopimuksia, raportteja ja muita hanketäytäntöönpanoon liittyviä asiakirjoja 

- haastateltiin vesihuollon toimijoita, hankkeiden edunsaajia ja hallintoviranomaisia, jotka 

vastasivat tutkituista yhdeksästä hankkeesta. 

27. Tarkastuksessa tutkitut EAKR:n/koheesiorahaston juomavesihankkeet liittyvät 

juomaveden tuotantosykliä koskevan infrastruktuurin kaikkiin eri osa-alueisiin. Niihin 

lukeutuvat vedenottoalueiden luominen tai palauttaminen (ks. kuva 1), puhdistamot 

(ks. kuva 2), varastointi sekä jakelu putkia pitkin (ks. kuva 3) ja pumppaamot. Kaikki 

tarkastukseen valitut hankkeet olivat niiden 20 hankkeen joukossa, jotka saivat kussakin 

jäsenvaltiossa eniten EU:n osarahoitusta ohjelmakaudella 2007–2013. Valittujen hankkeiden 

avulla pyrittiin kuvaamaan juomavesidirektiivin tavoitteiden täyttämiseen liittyviä keskeisiä 

näkökohtia sekä vedenjakeluun, vesihävikkiin ja veden laatuun liittyviä kysymyksiä. 
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Kuva 1 – Kelluva veden talteenottojärjestelmä Călăraşissa (Romania) 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kuva 2 – Vedenkäsittelylaite Bogyiszlón puhdistamossa Szekszárdissa (Unkari) 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Kuva 3 – Kaivuutyöt Veliko Tarnovossa (Bulgaria) 

  

©Bulgariassa toteutetun ympäristöalan toimenpideohjelman hallintoviranomainen. 

28. Tarkastuksen kattama ajanjakso ulottui tarkastuskäynnin kohteena olleiden maiden 

EU:hun liittymisestä vuoden 2016 loppuun. 

HUOMAUTUKSET 

Vuoden 1998 juomavesidirektiivi oli pantu täytäntöön suurelta osin vuoden 2016 loppuun 

mennessä 

29. Euroopan unioni ei pysty saavuttamaan toimintapoliittisia tavoitteitaan, jos jäsenvaltiot 

eivät sovella EU:n lainsäädäntöä käytännössä vaikuttavalla tavalla. Jäsenvaltioiden vastuulla 

on saattaa direktiivit tarkasti osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun aikarajan puitteissa. 

Lisäksi niiden vastuulla on koko EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen ja 

täytäntöönpano25. Komission vastuulla on valvoa jäsenvaltioiden toimia ja varmistaa EU:n 

lainsäädännön noudattaminen sekä käyttää tarvittaessa virallisia oikeudellisia menettelyjä26

                                                      

25 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 291 artiklan 1 kohta. 

. 

26 Euroopan unionista tehty sopimus (SEU), 17 artikla. 
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30. Juomaveden laatua koskeva EU-lainsäädäntö sisältyy pääasiassa juomavesidirektiiviin. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, 

- siirsivätkö tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot juomavesidirektiivin 

asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja täyttivätkö ne direktiivin 

vaatimukset 

- onko tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa tarjolla riittävästi juomavettä 

kaikille kuluttajille 

- saadaanko valvontajärjestelyjen avulla tietoa juomavesidirektiivin täytäntöönpanosta 

- saavatko kuluttajat ajan tasalla olevaa tietoa juomaveden laadusta 

- tarkistaako komissio säännöllisesti juomavesidirektiivin tieteelliset ja tekniset 

näkökohdat. 

Tarkastuskäynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö täyttää 

juomavesidirektiivin vaatimukset 

31. Juomavesidirektiivin vaikuttava siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on 

välttämätön vaihe varmistettaessa, että juomavesi yltää yhteiselle turvallisuustasolle 

kaikkialla EU:ssa. Komission oli varmistettava EU:hun liittymisen ajankohdasta lähtien27

32. Komissio suorittaa sääntöjenmukaisuustutkimuksia vertaamalla EU:n asettamia 

velvoitteita relevanttiin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Tutkimusten avulla komissio pyrkii 

arvioimaan, miten jäsenvaltioiden lainsäädännössä noudatetaan EU:n direktiivien 

vaatimuksia. Tämä toteutettiin Unkarin kohdalla vuonna 2004 ja Bulgarian sekä Romanian 

kohdalla vuonna 2007. 

, että 

jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö on EU:n puitelainsäädännön mukaista 

liittymissopimuksissa määrättyjä erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

                                                      

27 Unkari 1. toukokuuta 2004 ja Bulgaria sekä Romania 1. tammikuuta 2007. 
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33. Komissio havaitsi näiden kolmen tarkastuskäynnin kohteena olleen jäsenvaltion 

tapauksessa, että kansallinen lainsäädäntö ei ollut kaikilta osin juomavesidirektiivin 

mukaista. Näin ollen rikkomismenettelyt (ks. laatikko 2) käynnistettiin Unkaria vastaan 

vuonna 2008 ja Bulgariaa sekä Romaniaa vastaan vuonna 200928 (ks. liite III

Laatikko 2 – Rikkomismenettely 

). 

Kun komissio havaitsee, että Euroopan unionin lainsäädäntöä ei ole noudatettu, se voi käynnistää 

SEUT:n 258 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden täyttämättä jättämistä koskevan menettelyn. 

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa komissio lähettää jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen, jossa 

jäsenvaltiota kehotetaan esittämään huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa. Tämä 

tiedonvaihto ei yleensä ole julkinen. 

Jos jäsenvaltion esittämät huomautukset eivät saa komissiota muuttamaan kantaansa tai jos 

jäsenvaltio ei vastaa sille esitettyyn pyyntöön, komissio voi laatia perustellun lausunnon, jonka avulla 

jäsenvaltio voi saada kaksi kuukautta lisäaikaa direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Tässä vaiheessa 

komissio laatii lehdistötiedotteen, jolla EU:n kansalaisille tiedotetaan menettelyn tarkoituksesta. 

Jos jäsenvaltio ei noudata Euroopan unionin lainsäädäntöä, komissio voi saattaa asian Euroopan 

unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen asiassa antama tuomio on sitova. 

Jos jäsenvaltio ei noudata tuomioistuimen tuomiota, komissio voi, lähetettyään ensin uuden 

virallisen ilmoituksen, saattaa asian uudelleen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vaatien 

kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon määräämistä SEUT:n 260 artiklan nojalla. 

34. Asianomaiset kolme jäsenvaltiota muuttivat kansallista lainsäädäntöään 

rikkomismenettelyjen tuloksena. Unkaria koskevan tapauksen käsittely päätettiin vuonna 

2009 ja Romaniaa koskevan tapauksen käsittely vuonna 2010. Bulgarian kohdalla oli kyse 

mittavista muutoksista, joten komissio päivitti sääntöjenmukaisuustutkimustaan vuonna 

2012 ja havaitsi uusia sääntöjen noudattamatta jättämisiä. Näin ollen rikkomismenettely 

päätettiin vasta vuonna 2015. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, että 

                                                      

28 Rikkomismenettely 2008/2247 Unkaria vastaan, rikkomismenettely 2009/2259 Bulgariaa 
vastaan ja rikkomismenettely 2009/2260 Romaniaa vastaan. 



 27 

 
 

tarkastuskäynnin kohteena olleiden kolmen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö täyttää 

nykyisin yleisesti ottaen juomavesidirektiivin vaatimukset. 

Juomavesidirektiivin osalta myönnettiin poikkeuksia Unkarissa ja Romaniassa mutta ei 

Bulgariassa 

35. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista muuttujien arvoihin niiden itse määrittämään 

enimmäisarvoon asti sillä edellytyksellä, että poikkeuksesta ei aiheudu mahdollista vaaraa 

ihmisten terveydelle ja ettei ihmisten käyttöön tarkoitetun veden jakelua kyseisellä alueella 

voida hoitaa millään muulla kohtuulliseksi katsotulla tavalla (ks. laatikko 3

Laatikko 3 – Poikkeukset – juomavesidirektiivin 9 artikla 

). 

Jäsenvaltioiden tai komission myöntämien poikkeusten yhteydessä on määritettävä: 

a) poikkeuksen syy 

b) kyseinen muuttuja, aiemmat asiaa koskevat seurantatulokset ja suurin poikkeuksen nojalla 

sallittu arvo 

c) maantieteellinen alue, kunakin päivänä toimitetun veden määrä, väestö, jota asia koskee, sekä 

tieto siitä, vaikuttaako tilanne johonkin asiaankuuluvaan elintarvikkeita tuottavaan yritykseen 

vai ei 

d) asianmukainen seurantasuunnitelma, tarvittaessa tihennetty seuranta 

e) yhteenveto tarvittavia korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta aikatauluineen sekä 

kustannusarvio ja määräykset tilanteen tarkistuksesta 

f) anottu poikkeuksen kesto. 

36. Poikkeukset on rajattava mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Ne voivat olla voimassa 

enintään kolme vuotta. Jos poikkeukseen johtaneet syyt ovat olemassa vielä ensimmäisen 

kauden jälkeen, jäsenvaltiot voivat jatkaa poikkeuksen voimassaoloa vielä enintään kolmen 

vuoden ajan ilmoittamalla asiasta komissiolle. Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltio voi 

esittää komissiolle pyynnön kolmannesta poikkeuksesta, enintään kolmeksi vuodeksi. 
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37. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa mahdollisista 

suuria vedenjakelualueita koskevista poikkeuksista. Pieniä vedenjakelualueita koskevista 

poikkeuksista on ilmoitettava ainoastaan toisesta poikkeuksesta alkaen. 

38. Unkarissa vuoden 2012 loppuun saakka kestäneen kolmannen poikkeuksen lopussa lähes 

80 prosenttia poikkeuksen kohteena olevista vedenjakelualueista (289 aluetta 365:stä) ei 

vieläkään ollut direktiivin vaatimusten mukaisia. Toimenpiteet, joihin Unkarin viranomaiset 

olivat ryhtyneet poikkeuksen kohteena olevien alueiden tilanteen parantamista silmällä 

pitäen, alkoivat hiljalleen tuottaa tulosta. Huhtikuussa 2016 yhteensä 365:stä 

vedenjakelualueesta 66 ei ollut juomavesidirektiivin vaatimusten mukaisia. Tällä välin 

komissio käynnisti määräajan noudattamatta jättämisen seurauksena Unkaria vastaan 

rikkomismenettelyn toukokuussa 2016. 

39. Myös Romanialle myönnettiin liittymissopimuksessa poikkeuksia29

40. Bulgariassa ei ollut myönnetty poikkeuksia tämän kertomuksen laatimisajankohtaan 

mennessä. Bulgarian terveysministeriön mukaan maassa on kuitenkin 

sääntöjenmukaisuusongelmia useilla eri alueilla. Vakavimmat ongelmat koskevat 

nitraattia/nitriittiä ja kohdistuvat noin 300 pieneen vedenjakelualueeseen. Asianomaisista 

alueista noin 150:n kohdalla sääntöjen noudattamatta jättäminen on jatkuvaa ja liittyy 

, joista osa oli 

voimassa vuoden 2010 loppuun ja osa vuoden 2015 loppuun. Liittymisen jälkeen Romania on 

ilmoittanut komissiolle vielä seitsemän poikkeusta (eli toisen poikkeuksen), joiden määräajat 

vaihtelivat vuosien 2014 ja 2018 välillä. Romanian terveysministeriön mukaan vuoden 2015 

lopussa oli kuitenkin vielä 335 vedenjakelualuetta, joilla veden laatua koskevia standardeja ei 

ollut vielä joidenkin muuttujien osalta saavutettu täysin. Asianomaiset vedenjakelualueet 

toimittivat vettä noin 762 000 ihmiselle (noin 3,8 prosenttia Romanian kokonaisväestöstä). 

Romanian viranomaisten mukaan suunnitteilla on lisätoimenpiteitä, joiden avulla 

juomavesidirektiivin noudattamista pyritään parantamaan. Toimenpiteet on tarkoitus 

toteuttaa kaudella 2014–2020 suuria infrastruktuureja koskevan toimenpideohjelman, 

kansallisen maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisen paikalliskehitysohjelman avulla. 

                                                      

29 Liite VII, luku 9, Ympäristö, osa C – Veden laatu (EUVL L 157, 21.6.2005, s. 166–171). 
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maatalouden käytäntöihin30

41. Olipa kyse poikkeuksen kohteena olevista alueista tai ei, kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa 

on kuluttajia, joiden saatavilla ei vieläkään ole riittävän laadukasta juomavettä. Jäsenvaltiot 

toteuttavat lieventäviä toimia, mutta joissakin tapauksissa liian myöhään. Näin kävi 

esimerkiksi Unkarissa. Romaniassa toteutetaan parhaillaan tällaisia toimia, mutta niiden 

vaikuttavuutta on vielä liian varhaista arvioida. 

. Näin ollen voidaan arvioida, että noin 124 000 ihmistä eli 

1,7 prosenttia kokonaisväestöstä käyttää juomavettä, joka ei ole täysin juomavesidirektiivin 

vaatimusten mukaista. 

Juomavesidirektiivin valvontajärjestelyihin liittyvät puutteet 

Jotkin jäsenvaltiot toimittavat valvontatiedot myöhässä 

42. Vuosia 2002–2013 koskevat kolme yhteenvetokertomusta (ks. kohdat 5–7) julkaistiin 

keskimäärin yli 17 kuukauden viiveellä. Taulukossa 2

Taulukko 2 – Yhteenvetokertomusten määräajat ja tosiasialliset julkaisuajankohdat 

 esitetään vuosia 2002–2013 koskeville 

yhteenvetokertomuksille asetetut määräajat ja tosiasialliset julkaisuajankohdat. 

Yhteenvetokertomus Määräaika Julkaisuajankohta Viivästys 

2002–2004 marraskuu 2006 joulukuu 2007 13 kuukautta 

2005–2007 marraskuu 2009 joulukuu 2011 25 kuukautta 

2008–2010 marraskuu 2012 kesäkuu 2014 19 kuukautta 

2011–2013 marraskuu 2015 lokakuu 2016 11 kuukautta 

43. Vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan31

                                                      

30 Tarkempia tietoja maatalouskäytäntöjen aiheuttamasta veden saastumisesta, ks. 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 23/2015 ja nro 3/2016. 

 tämä johtui jäsenvaltioiden 

toimitettavana olevien tietojen monimutkaisuudesta (muuttujien lukumäärän ja 

31 Development of a Concept for the Future of Reporting under the Drinking Water Directive – 
critical analysis report, toukokuu 2013. 
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yksityiskohtaisten tietojen määrän osalta), mikä johti siihen, että jäsenvaltiot toimittivat 

puutteellisia ja viivästyneitä tietoja. 

44. Raportointikaudelta 2011–2013 suurin osa jäsenvaltioista toimitti tiedot määräaikaan 

mennessä (helmikuu 2015)32

Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet kaikkia 

valvontavelvoitteita 

. Kaksi jäsenvaltiota (Kreikka ja Italia) tarvitsi kuitenkin 

tietojensa toimittamiseen kuusi lisäkuukautta. Yksi jäsenvaltio – Unkari – puolestaan sai 

raporttinsa valmiiksi vasta huhtikuussa 2016 eli yli vuotta vaadittua myöhemmin. 

45. Juomavesidirektiivi mahdollistaa tiettyjen muuttujien, etenkin osoitinmuuttujien 

valvonnan vähentämisen tai poistamisen. Jäsenvaltiot voivat yleensä vähentää testattavien 

näytteiden määrää tiettyjen muuttujien osalta, jos 

vähintään kahtena peräkkäisenä vuotena otetuista näytteistä saadut tulokset ovat vakiot ja 

merkittävästi asetettuja raja-arvoja paremmat 

ei ole sellaista tekijää, joka todennäköisesti saattaisi aiheuttaa veden laadun huononemista 

heikommaksi kuin näytteenottokohdassa33

46. Kun komission direktiivi (EU) 2015/1787 on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

jäsenvaltioilla on mahdollisuus poiketa muuttujista ja näytteenottotiheyksistä; edellytyksenä 

on riskinarvioinnin suorittaminen

. 

34

47. Tarkastuskäynnin kohteena olleiden kolmen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö on 

juomavesidirektiivin valvontavaatimusten mukainen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

 (ks. kohdat 61–63). 

                                                      

32 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries. 

33 Juomavesidirektiivi, taulukko B1, huomautus 4. Säännökset korvataan juomavesidirektiivin 
uudella liitteellä II, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä (EU) 2015/1787 
(EUVL L 260, 7.10.2015, s. 6), joka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä lokakuuhun 2017 mennessä. 

34 Komission direktiivi (EU) 2015/1787, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta annetun direktiivin 98/83/EY liitteiden II ja III muuttamisesta 
(EUVL L 260, 7.10.2015, s. 6). 

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries�
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kuitenkin käytännön valvontatoimissa useita tapauksia, joissa sääntöjä ei ollut noudatettu. 

Kolmen vuoden välein tapahtuvan raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan kunkin muuttujan 

osalta valvottujen suurten vedenjakelualueiden prosenttiosuus. Tilintarkastustuomioistuin 

havaitsi kaikkien kolmen tarkastuskäynnin kohteena olleen jäsenvaltion osalta, että kautta 

2011–2013 koskevassa raportoinnissa ei ollut valvottu kaikkien suurten vedenjakelualueiden 

kaikkia muuttujia eikä mahdollisille valvontapoikkeuksille ollut esitetty mitään perusteita tai 

selityksiä. Esimerkiksi hivenaineita35

48. Tälle saatiin vahvistus myös joidenkin tarkastettujen EAKR:n/koheesiorahaston 

hankkeiden yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että valvontaa ei ollut toteutettu 

kyseisten hankkeiden kohdalla juomavesidirektiivin mukaisesti. Erityisesti havaittiin, että 

testattujen muuttujien lukumäärä oli juomavesidirektiivissä vaadittua pienempi. 

 raportoitiin valvottavan keskimäärin 81 prosentissa 

Bulgarian ja Unkarin suurista vedenjakelualueista ja vain 41 prosentissa Romanian suurista 

vedenjakelualueista. 

49. Bulgariassa kansalliset viranomaiset ovat tunnustaneet puutteellisen valvonnan 

aiheuttaman ongelman. Kuten ympäristöä koskevassa Bulgarian kansallisessa raportissa 

vuodelta 2012 mainitaan, suurin osa vesihuollon toimijoista ei noudata joidenkin muuttujien 

(esim. bentso(a)pyreeni, antimoni, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt) osalta 

juomavesidirektiivissä asetettuja valvontavaatimuksia volyymin ja esiintyvyyden osalta36

50. Lisäksi vuosia 2014 ja 2015 koskevien alustavien tietojen mukaan joitakin muuttujia, 

kuten kromi, rauta ja enterokokki, ei valvottu kaikilla pienillä vedenjakelualueilla: 

rautapitoisuutta valvottiin noin 90 prosentissa pienistä vedenjakelualueista ja kromi- sekä 

enterokokkipitoisuuksia noin 80 prosentissa pienistä vedenjakelualueista. Bulgariassa 

pienten vedenjakelualueiden piiriin kuuluvan väestön suuruus on noin 1,7 miljoonaa

. 

Lisäksi kaikkia suuria vedenjakelualueita ei valvottu kaikkien muuttujien osalta. Edellä 

mainittuja muuttujia valvottiin keskimäärin vain 66 prosentissa suurista vedenjakelualueista. 

37

                                                      

35 Arseeni, boori, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, antimoni ja seleeni. 

, joten 

36 Ympäristöä koskeva Bulgarian kansallinen raportti vuodelta 2012, s. 102. 

37 Overview of the drinking water quality in Bulgaria, reporting 2011–2013 under DWD, s. 12. 
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pienet vedenjakelualueet, joita ei ollut testattu enterokokin osalta, palvelivat arviolta 

330 000:tta ihmistä. Samanaikaisesti sääntöjen noudattamatta jättämisen aste oli testatuilla 

pienillä vedenjakelualueilla kaksi prosenttia. 

51. Bulgarian viranomaisten mukaan riittävästä laboratoriokapasiteetista on pulaa: näytteet 

voidaan tarkistaa täysimääräisesti alueellisten terveystarkastusvirastojen 28 laboratoriosta 

vain kuudessa ja bromaattipitoisuudet voidaan testata niistä vain kahdessa. Alueellisten 

terveystarkastusvirastojen analysointikapasiteetin parantamiseen tähtäävä menettely on 

käynnissä kautta 2014–2020 koskevan ympäristöalan toimenpideohjelman yhteydessä. 

Jäsenvaltioiden sääntöjenmukaisuusraportointia koskevissa EYK:n tarkastuksissa ei havaittu 

epäjohdonmukaisuuksia 

52. EYK tarkastaa komission puolesta jäsenvaltioiden toimittamat sääntöjenmukaisuuden 

valvontaa koskevat tiedot. EYK:n suorittamiin asiakirjatarkastuksiin eivät sisälly paikalla 

toimitettavat tarkastukset, joten niiden laajuus on jo lähtökohtaisesti rajallinen. On myös 

tapauksia, joissa EYK olisi uskottavuustarkastusten avulla voinut havaita jäsenvaltioiden 

raportointiin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia: 

- virheellisyyksiä analyysien kokonaismäärässä (ja sitä myöden ylitysten esiintyvyydessä) 

kolibakteeria koskevan muuttujan kohdalla Romaniassa (ks. laatikko 4

- nitriittejä koskevaan muuttujaan liittyvä virhe Bulgariassa; muuttuja viittaa 

todellisuudessa nitraatteja koskevaan muuttujaan. 

) 

Laatikko 4 – Esimerkki juomavesidirektiivin noudattamista koskevaan jäsenvaltioiden raportointiin 

liittyvistä epäjohdonmukaisuuksista, jotka EYK olisi voinut havaita 

Vuosia 2011–2013 koskevassa raportoinnissa38

- kolibakteeria koskevaan muuttujaan liittyviä analyysejä raportoitiin vuodelta 2013 yhteensä 

7 717

: 

39

                                                      

38 Overview of the drinking water quality in Romania – Results of the reporting 2011–2013 under 
the Drinking Water Directive 98/83/EC. 
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- ylitysten esiintyvyys tämän muuttujan osalta on noin 15,5 prosenttia. 

Juomaveden laatua koskevassa vuoden 2013 vuosikertomuksessa40

- kolibakteeria koskevaan muuttujaan liittyviä analyyseja suoritettiin vuonna 2013 yhteensä 67 475 

 täsmennetään kuitenkin oikein, 

että 

- ylitysten oikea esiintyvyys oli näin ollen noin 1,8 prosenttia. 

Kolibakteereja koskevan muuttujan osalta raportoitiin vuoden 2011 osalta 65 871 analyysia ja 

vuoden 2012 osalta 71 877 analyysia. Vuoden 2013 osalta raportoitu määrä oli vain noin 

kymmenesosa mainituista luvuista, joten tämä virhe olisi ollut helposti havaittavissa. 

Lisäksi myös useiden muiden muuttujien kohdalla (esim. rautaa, mangaania ja pesäkemääriä 

koskevat muuttujat) kauden 2011–2013 raportoinnin tuloksissa ilmoitettujen analyysien määrä – ja 

näin ollen myös ylitysten esiintyvyys – poikkeaa vuoden 2013 vuosikertomuksessa julkaistuista 

määristä. 

Tiedot pieniä vedenjakelualueita koskevien valvontavaatimusten täyttämisestä puuttuvat 

53. Pienet vedenjakelualueet toimittavat EU:n alueella juomavettä noin 65 miljoonalle 

ihmiselle. Komissio arvioi vuoden 2010 tietojen perusteella, että yli kolmasosaa pienistä 

vedenjakelualueista ei valvottu EU:ssa tehokkaasti tai toimitettu juomavesi ei täyttänyt 

kaikkia laatuvaatimuksia41

54. Raportointikauden 2011–2013 osalta noin puolet jäsenvaltioista toimitti tiedot pienistä 

vedenjakelualueista ja raportoi (kaikki muuttujat mukaan luettuna) yli 98 prosentin yleisestä 

. Tarkastuskäynnin kohteena olleissa kolmessa jäsenvaltiossa oli 

vuonna 2010 suuri määrä pieniä vedenjakelualueita, joita ei valvottu kunnolla: niiden osuus 

oli Romaniassa 44 prosenttia, Unkarissa 60 prosenttia ja Bulgariassa lähes 100 prosenttia, 

kun EU:n keskimäärä on 27 prosenttia. 

                                                                                                                                                                      
39 Taulukko 3-2. 

40 Calitatea apei distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un 
volum de distribuţie de peste 1000mc/zi în anul 2013 (ZAP mari) – Raport sintetic, julkaistu 
yhteisön ympäristöriskien kansallisen seurantakeskuksen internet-sivustolla. 

41 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html ja 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html�
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sääntöjenmukaisuusasteesta42

55. Pienistä vedenjakelualueista raportointi ei kuitenkaan ole juomavesidirektiivin mukaan 

pakollista. Komissio ei pysty tarkistamaan, tapahtuuko valvonta raportoidulla tavalla. Sen on 

oletettava, että jäsenvaltiot laativat raporttinsa vilpittömässä mielessä ja vilpittömän 

yhteistyön periaatetta noudattaen

. Komissio valvoi pienten vedenjakelualueiden 

sääntöjenmukaisuutta kesän 2016 aikana suoritetun kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn 

vastasi 21 jäsenvaltiota, jotka vahvistivat mikrobiologisia muuttujia koskevan yleisen 

noudattamisasteen olevan 98 prosenttia. 

43

56. Ei kuitenkaan ole selvää, onko tilanne tällainen. Komissio onkin käynnistänyt viime 

vuosina joukon aloitteita, joiden tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita valvomaan pieniä 

vedenjakelualueitaan kunnolla. Komissio julkaisi vuonna 2011 tutkimuksen, joka koski pieniä 

vedenjakelualueita koskevan riskinarvioinnin täytäntöönpanoa

. 

44. Lisäksi komissio antoi 

vuonna 2014 ohjeasiakirjan, jossa esitettiin pieniä vedenjakelualueita koskevia parhaita 

käytäntöjä45

Tiedot juomaveden laadusta eivät ole helposti kuluttajien saatavilla 

. Ohjeasiakirjan tulokset pienten vedenjakelualueiden valvonnan parantumisen 

kannalta tulevat näkyviin vasta kun jäsenvaltiot toimittavat seuraavaa raportointikautta 

(2014–2016) koskevat tietonsa vuoden 2018 alkupuolella. 

57. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

kuluttajien saatavilla on riittävää ja ajan tasalla olevaa tietoa ihmisten käyttöön tarkoitetun 

                                                      

42 COM(2016) 666 final, s. 2. 

43 Euroopan unionista tehty sopimus, 4 artiklan 3 kohta. 

44 Towards a Guidance Document for the implementation of a risk-assessment for small water 
supplies in the European Union, Overview of best practices. Marraskuu 2011. 

45 Small drinking water supplies: a “Framework for action” to improve management – ISBN 978–
92-79-44 633-7 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf�
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veden laadusta46

58. Tilintarkastustuomioistuin pani kuitenkin merkille, että komissio ei julkaissut 

jäsenvaltioille ohjeita, joissa olisi määritetty, kuinka juomavesidirektiivin vaatimukset olisi 

tältä osin täytettävä. Vuonna 2016 suoritetussa arviointitutkimuksessa havaittiin, että 

tällaisten tietojen käyttöön asettamiseen sovellettavissa käytännöissä esiintyy huomattavaa 

vaihtelua jäsenvaltioiden välillä ja jopa samassa jäsenvaltiossa toimivien vedentoimittajien 

välillä

. Tämä vaatimus on siirretty asianmukaisesti osaksi kansallista 

lainsäädäntöä tarkastuskohteena olleissa kolmessa jäsenvaltiossa. 

47

59. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastamiensa EAKR:n/koheesiorahaston hankkeiden 

osalta, että tiedot eivät aina ole helposti kuluttajien saatavilla, elleivät kansalaiset pyydä 

niitä itse tai ellei vedenjakeluverkossa tapahdu onnettomuuksia. Unkarissa kuluttajien 

saatavilla vuonna 2017 olevat tiedot ovat vuodelta 2014

. 

48. Yhden Bulgariassa toteutetun 

hankkeen49 ja yhden Romaniassa toteutetun hankkeen50 tapauksessa kuluttajien saatavilla 

olevat tiedot olivat peräisin vuodelta 2015. Erästä toista Romaniassa toteutettua hanketta51

                                                      

46 Juomavesidirektiivi, 13 artikla. 

 

koskevia tietoja ei julkaistu lainkaan. Tiedot toimitettiin vain pyynnöstä. Tässä tapauksessa 

tarkastuskäynnillä todettiin, että vesihuollon toimijan sivusto oli ajan tasalla ja vuotta 2016 

koskevat tiedot on julkaistu helmikuussa 2017. 

47 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
toukokuu 2016. 

48 Unkarissa suurelle yleisölle tiedotetaan kansallisen kansanterveys- ja lääkintäkysymyksiä 
käsittelevän viraston (“ÁNTSZ”) (www.antsz.hu) sekä kansallisen ympäristöterveysinstituutin 
(“OKI”) (https://oki.antsz.hu) sivustoilla. Sivustolla käytiin 25. tammikuuta 2017. 

49 Hanke BG161PO005-1.0.02-0058-C0002, Panagyurishten kunta. 

50 Hanke CCI 2007RO161PR003, Călăraşin maakunta. 

51 Hanke CCI 2009RO161PR005, Constanțan alue. 
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Juomavesidirektiivin tarkistus on sisällytetty komission työohjelmaan vuodelle 2017 

Komission vuosina 2003, 2008 ja 2013 suorittamat tarkistukset johtivat juomavesidirektiivin 

ensimmäiseen tarkistamiseen lokakuussa 2015 

60. Komissio tarkistaa direktiivin liitteet tieteellisen ja teknisen edistyksen valossa vähintään 

viiden vuoden välein. Sen on tarvittaessa tehtävä muutosehdotuksia52

61. Vuonna 2008 toteutetun toisen tarkistuksen yhteydessä komissio tilasi ulkoisen 

tutkimuksen juomavesidirektiivin mahdollisista tarkistuksista

. Ensimmäinen 

tarkistus tehtiin vuonna 2003. Asianomaisen tarkistuksen yhteydessä komissio järjesti 

konsultoinnin terveys- tai ympäristöministeriön, vesiyhdistysten ja tutkimusryhmien 

edustajien kanssa. Konsultoinnin perusteella todettiin, että mikrobiologiseen valvontaan on 

kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä kuluttajilla esiintyy enemmän infektioita kuin 

myrkytyksiä. 

53. Tutkimuksessa suositeltiin 

juomaveden turvallisuussuunnitelman sisällyttämistä juomavesidirektiiviin. Maailman 

terveysjärjestön (WHO) vuonna 2004 käyttöön ottama juomaveden 

turvallisuussuunnitelman käsite koostuu kattavaan riskinarviointiin ja riskinhallintaan 

perustuvasta lähestymistavasta, johon sisältyvät vedenjakelun kaikki vaiheet vedenotosta 

sen siirtoon kuluttajille54

62. Komissio on järjestänyt vuodesta 2013 alkaen joukon kokouksia ja seminaareja, joissa on 

käsitelty juomavesidirektiivin täytäntöönpanoa ja mahdollista muuttamista kolmannen 

. Tutkimus saatettiin ajan tasalle vuonna 2010, jolloin painopisteeksi 

asetettiin juomaveden turvallisuussuunnitelma. Komissio totesi näiden kahden tutkimuksen 

perusteella marraskuussa 2010, että juomavesidirektiivin lainsäädännöllinen tarkistus ei 

tuolloin ollut tarpeen. 

                                                      

52 Juomavesidirektiivi, 11 artikla. 

53 Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto, “Impact Assessment of possible Revisions to 
the Drinking Water Directive. Final report”, syyskuu 2008. 

54 Maailman terveysjärjestö, Guidelines for Drinking-water Quality, kolmas painos, 2004 
(www.who.int). 

http://www.who.int/�
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tarkistuksen yhteydessä55

63. Juomavesidirektiivin liitteiden II ja III tarkistusta koskeva direktiivi hyväksyttiin 

lokakuussa 2015 ja jäsenvaltioiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 

24 kuukauden kuluessa

. Kolmannen tarkistuksen perusteella komissio päätti muuttaa 

juomavesidirektiivin liitteiden II ja III tekstiä. 

56

Komissio on havainnut juomavesidirektiivin uuden tarkistuksen olevan tarpeen, jotta 

lisäpuutteisiin kyetään kohdentamaan toimia 

. Uuteen liitteeseen II sisältyy mahdollisuus toteuttaa juomaveden 

valvonta aiempaa joustavammin, jos riskinarvioinnissa noudatetaan juomaveden laadusta 

annetuissa WHO:n ohjeissa määritettyä veden turvallisuussuunnitelmaan perustuvan 

lähestymistavan periaatetta. Näin voidaan keskittää valvontaresursseja sinne missä niitä 

tarvitaan eniten ja harkita valvonnan vähentämistä tapauksissa, joissa riskinarvioinnin tulos 

sen sallii. Uudessa liitteessä III säädetään tarkistetuista vaatimuksista muuttujien analyysin 

osalta. 

64. Komissio käynnisti joulukuussa 2014 sääntelyn toimivuutta koskevan ohjelman (REFIT) 

puitteissa juomavesidirektiiviä koskevan tutkimuksen ”Vesi on 

perusoikeus” -kansalaisaloitteen (ks. kohta 19) perusteella. Tutkimuksen oli tarkoitus toimia 

tukena arvioitaessa juomavesidirektiivin tarkistustarvetta. Tutkimus julkaistiin toukokuussa 

201657

65. Komissio hyväksyi tutkimuksen perusteella joulukuussa 2016 komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan, jossa todettiin, että juomavesidirektiivi täytti ihmisten terveyden 

suojelun edistämistä koskevat tavoitteensa

. 

58

                                                      

55 Direktiivin 98/83/EY (juomavesidirektiivi) täytäntöönpanoa käsittelevä epävirallinen 
asiantuntijaryhmä. 

. Tutkimuksessa yksilöitiin myös useita aloja, 

joita on parannettava 

56 Komission direktiivi (EU) 2015/1787. 

57 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
toukokuu 2016. 

58 SWD(2016) 428 final, “Refit Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC”. 
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- tarkistamalla muuttujat, jotta turvallisuussuunnittelu ja riskiperusteinen lähestymistapa 

kyetään ottamaan paremmin huomioon 

- vahvistamalla juomavesidirektiivin säännöksiä, jotta kyetään varmistamaan, että 

kuluttajien saatavilla on ajan tasalla olevaa tietoa 

- puuttumalla juomaveden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista aiheutuvaan 

ongelmaan. 

66. Komissio käynnisti marraskuussa 2015 juomaveden kanssa kosketuksissa olevia 

materiaaleja koskevan tutkimuksen, joka julkaistiin maaliskuussa 201759. Tällä hetkellä on 

käynnissä vaikutustenarviointi, joka on myös määrä julkaista vuoden 2017 loppuun 

mennessä. Komissio käyttää sitä tukena tarkistaessaan juomavesidirektiiviä. Tarkistus 

sisältyy komission työohjelmaan vuodelle 201760

67. Lisäksi komissio käynnisti joulukuussa 2015 juomaveden muuttujia koskevan 

yhteistyöhankkeen, jota toteuttaa WHO:n Euroopan aluetoimisto. Hankkeen kesto on 

18 kuukautta ja sen tarkoituksena on arvioida tuoreinta saatavilla olevaa aineistoa. 

Arvioinnin perusteella ehdotetaan tarkistettua listaa muuttujista, jotka on sisällytettävä 

tarkistetun juomavesidirektiivin liitteeseen I

. 

61

Kaikki tarkastetut EAKR:n/koheesiorahaston hankkeet paransivat juomaveden laatua 

kohdealueilla, mutta vesihävikki on yhä yleinen ongelma 

. 

68. Tilintarkastustuomioistuin tutki tarkastuksessa yhdeksän EAKR:n/koheesiorahaston 

hanketta, kolme kussakin tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa. Tarkastuksessa 

arvioitiin, kuinka EU:n rahoittamat hankkeet olivat edistäneet juomavesidirektiivin 

                                                      

59 Support to the implementation and further development of the Drinking Water Directive 
(98/83/EC): Study on materials in contact with drinking water, maaliskuu 2017. 

60 COM(2016) 710 final, 25.10.2016, “Komission työohjelma 2017: EU, joka suojelee, puolustaa ja 
tarjoaa mahdollisuuksia”. 

61 Tiedote, WHO:n Euroopan aluetoimisto, CIRCABC. 
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tavoitteiden saavuttamista. Kaaviossa 2 luodaan yleiskatsaus tarkastettuihin hankkeisiin. 

Kustakin hankkeesta annetaan lisätietoa liitteessä V

Kaavio 2 – Katsaus tarkastettuihin hankkeisiin 

. 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

69. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti näiden hankkeiden osalta, soveltuivatko ne 

laadukkaan juomaveden saatavuuden parantamiseen tai vesihävikin vähentämiseen. 

Tilintarkastustuomioistuimen arviointi perustui 

Kaupunki: Panagyurishte
Asukasmäärä: 18 229
Tavoitteet: Juomavesiverkon 
putkien kunnostaminen
Kokonaiskustannukset: 
19,8 miljoonaa euroa

Kaupunki: Gabrovo
Asukasmäärä: 62 561
Tavoitteet: Juomaveden 
käsittelylaitosten, pumppaamojen 
ja putkien kunnostaminen
Kokonaiskustannukset: 
35,2 miljoonaa euroa

Kaupunki: Veliko Tarnovo
Asukasmäärä: 62 000
Tavoitteet: Juomavesiverkon 
putkien kunnostaminen
Kokonaiskustannukset: 
12,6 miljoonaa euroa

Kaupunki: Cluj- Sălaj -maakunta
Asukasmäärä: 144 101
Tavoitteet: Kaivosarjojen, putkien, 
puhdistamojen, säiliöiden ja 
pumppaamojen laajentaminen ja 
kunnostaminen
Kokonaiskustannukset: 
131,1 miljoonaa euroa

Kaupunki: Constanțan alue 
Asukasmäärä: 569 302
Tavoitteet: Kaivosarjojen, putkien, 
puhdistamojen, säiliöiden ja 
pumppaamojen laajentaminen ja 
kunnostaminen
Kokonaiskustannukset: 
136,6 miljoonaa euroa

Kaupunki: Călărașin maakunta
Asukasmäärä: 114 880
Tavoitteet: Vesilähteiden, -säiliöiden, -
pumppaamojen ja -putkien 
kunnostaminen kuudessa kaupungissa
Kokonaiskustannukset: 73,6 miljoonaa 
euroa

Kaupunki: Szekszárd
Asukasmäärä: 34 415
Tavoitteet: Vesilähteen 
vaihtaminen
Kokonaiskustannukset: 
16,4 miljoonaa euroa

Kaupunki: Gyömrő
Asukasmäärä: 15 290
Tavoitteet: Vesikaivojen lisääminen 
ja korvaaminen ja putkien 
korvaaminen
Kokonaiskustannukset: 
2,4 miljoonaa euroa

Kaupunki: Békésin 
maakunta
Asukasmäärä: 304 767
Tavoitteet: 101 kaivon 
poistaminen käytöstä ja 
korvaaminen uusilla
Kokonaiskustannukset: 
114,5 miljoonaa euroa
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- hankeasiakirjojen läpikäyntiin (esim. hakemukset, avustussopimukset, loppuraportit, 

laboratorioiden tutkimussuunnitelmat ja muut hanketäytäntöönpanoon liittyvät 

asiakirjat) 

- haastatteluihin, joiden kohteena oli vesihuollon toimijoita, hankkeiden edunsaajia ja 

hallintoviranomaisia. 

70. Hankkeiden edunsaajina oli kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntia. Kaikki Bulgariassa ja 

Romaniassa tarkastetut hankkeet olivat monialaisia: juomaveden lisäksi niissä käsiteltiin 

myös jätevesiongelmia, jotka olivat niin ikään painopisteenä molemmissa maissa. 

71. Tarkastetuista yhdeksästä hankkeesta viisi oli suurhankkeita. Näiden viiden hankkeen 

yhteydessä JASPERS62

72. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaikkien tarkastettujen hankkeiden osalta, että 

hankkeiden täytäntöönpanoa edeltävä tilanne sekä veden laatua, vedenjakeluverkkoon 

kytketty väestöä ja vedenjakeluverkon tilaa (esim. infrastruktuurin ikä ja vesihävikin 

prosentuaalinen osuus) koskevat tiedot oli asianmukaisesti arvioitu ja kuvattu 

avustushakemuksessa. 

 (komission, Euroopan investointipankin sekä Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankin välinen yhteinen tekninen palvelu) osallistui 

hankevalmisteluun ja antoi riippumattomia neuvoja, joiden tarkoituksena oli tukea 

edunsaajia ja toimivaltaisia kansallisia viranomaisia. 

Tarkastetut päätökseen saatetut EAKR:n/koheesiorahaston hankkeet saavuttivat yleisesti 

ottaen suurimman osan tavoitteistaan, joskin joissakin tapauksissa viipeellä 

Hanketavoitteiden saavuttaminen 

73. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tavoitearvot ja indikaattorit, jotka oli asetettu 

tarkastuskohteena olleille päätökseen saatetuille EAKR:n/koheesiorahaston hankkeille. 

                                                      

62 JASPERS on kolmen yhteistyökumppanin (Euroopan komission, Euroopan investointipankin 
sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin) välinen teknisen avun kumppanuus. Sen 
yhteydessä edunsaajamaille annetaan riippumatonta neuvontaa, jonka tarkoituksena on tukea 
niitä EU:n rakenne- ja investointirahastoista (Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto) 
osarahoitettavien korkeatasoisten suurhankkeiden valmistelussa. 
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Tilintarkastustuomioistuin totesi, että hankkeet saavuttivat päätavoitteensa, joihin 

lukeutuivat vedenlaadun parantaminen, juomaveden saatavuuden parantaminen ja 

vesihävikin vähentäminen. Tavoitteet oli määritetty kutakin hanketta koskevissa kustannus-

hyötyanalyyseissa, toteutettavuustutkimuksissa, avustussopimuksissa tai 

hankehakemuksissa (ks. taulukko 3

Taulukko 3 – Tarkastettujen EAKR:n/koheesiorahaston hankkeiden päätavoitteet 

). 

Jäsenvaltio Tarkastettujen hankkeiden 
päätavoitteet Keskeiset juomavettä koskevat toimet 

Bulgaria Veden laadun parantaminen 
Vesihävikin vähentäminen 

Vedenpuhdistamon ja pumppaamojen 
jälleenrakentaminen (suurhanke) ja vanhojen 
vesiputkien korvaaminen uusilla.  

Unkari Veden laadun parantaminen 

Vedenjakeluverkon kunnostaminen ja uusien 
pumppaamojen kehittäminen, 
liitäntäjärjestelmän rakentaminen olemassa 
olevan jakeluverkon ja uusien 
vedentuotantojärjestelmien välille, uusien 
kaivojen rakentaminen uusien vesilähteiden 
hyödyntämistä varten sekä uusien 
vedenpuhdistamoiden rakentaminen. 

Romania 

Veden laadun parantaminen 
Juomaveden saatavuuden 
parantaminen 
Vesihävikin vähentäminen 

Vedenpuhdistamoiden kunnostaminen ja 
rakentaminen, vesikaivojen ja -säiliöiden 
rakentaminen, jakeluverkon laajentaminen ja 
kunnostaminen. 

74. Bulgariassa Gabrovon suurhankkeen yhteydessä rakennettiin uudelleen 

vedenpuhdistamo ja pumppaamot (ks. kuva 4). Lisäksi kaikkien kolmen hankkeen 

tapauksessa verkon vesiputket kunnostettiin ja hankittiin käyttöluvat. 
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Kuva 4 – Vedenpuhdistamo Gabrovossa (Bulgaria) 

 

©Bulgariassa toteutetun ympäristöalan toimenpideohjelman hallintoviranomainen. 

75. Unkarin tapauksessa testaustulokset osoittivat veden laadun parantuneen kaikkien 

tutkittujen kolmen hankkeen kohdalla. Kaksi hanketta (Békés ja Szekszárd) ei kuitenkaan 

ollut tarkastuksen aikaan vielä toiminnassa. Lisäksi yhden hankkeen (Szekszárd) kohdalla 

lisäinvestoinnit ovat tarpeen, jotta juomavesidirektiivin noudattaminen kyetään 

varmistamaan pitkällä aikavälillä. Tämä johtui heikosta suunnittelusta (ks. laatikko 5

Laatikko 5 – Lisäinvestoinnit ovat tarpeen yhden Unkarissa (Szekszárd) toteutettavan 

koheesiorahaston hankkeen tapauksessa 

). 

Tonavan pinta on pysynyt viime vuosina erittäin alhaalla (vedenpinnan keskimääräinen korkeus oli 

124 senttimetriä vuonna 2015, kun se oli edeltävinä vuosina ollut 150–250 senttimetriä), mikä on 

johtanut tavanomaista suurempiin raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuuksiin. Tämän seurauksena 

mangaania koskevaan muuttujaan liittyvät näytteet eivät olleet sääntöjenmukaisia ja rautapitoisuus 

oli lähellä juomavedelle asetettua raja-arvoa. Direktiivin noudattamisen varmistaminen pitkällä 

aikavälillä edellytti, että mangaanin ja raudan poistokapasiteettia vahvistetaan. EU osarahoittaa 

toimia kaudella 2014–2020 hankkeella, jonka arvo on 876 miljoonaa Unkarin forinttia (2,8 miljoonaa 

euroa). 
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Tonavan vedenpinnan taso, joka hankkeen toteuttajan mukaan oli syynä tilanteeseen, ei kuitenkaan 

ole epätavanomainen ja lisäinvestoinnit olisivat olleet ennakoitavissa. Yhtä alhaisia tasoja oli kirjattu 

jo vuosina 2003 ja 201163

Kuva 5 – Kaivo, jonka avulla Tonavasta (Unkari) saadaan otettua vettä rantaimeytyksellä 

. 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

76. Romaniassa tarkastettujen kolmen hankkeen osalta havaittiin, että Cluj’n ja Sălaj’n 

maakunnissa toteutetut hankkeet, joiden tavoitteena oli juomaveden käsittelyn ja jakelun 

parantaminen, saavuttivat tavoitteensa. Călăraşissa toteutettu hanke puolestaan saavutti 

tavoitteensa vain osittain (ks. laatikko 6

Laatikko 6 – Romanialaisen hankkeen (Călăraşi) tavoitteet saavutettiin osittain 

). 

Hankkeiden yhtenä tavoitteena oli vesihävikin vähentäminen 19 prosenttiin. Fyysistä vesihävikkiä 

koskevan tulosindikaattorin tavoitearvoa ei saavutettu, koska vesihävikki oli arvioitu liian pieneksi 

ennen hankkeen toteuttamista. Itse asiassa arvioissa (34 prosenttia) viitattiin ainoastaan 

jakeluverkon vesihävikkiin ja ne perustuivat vuosien 2006 ja 2007 tietoihin. Tuolloin ei ollut käytössä 

                                                      

63 Unkarin hydrologinen ennustepalvelu (http://www.hydroinfo.hu). 

http://www.hydroinfo.hu/�
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veden ottoa, pumppaamista ja jakelua koskevaa mittausjärjestelmää eivätkä kaikki asiakkaat 

kuuluneet mittauksen piiriin. 

Kun hanke saatiin päätökseen (heinäkuu 2016), vesihävikin raportoitiin olevan noin 56 prosenttia. 

Vesihävikki väheni vuoden 2016 loppuun mennessä alle 51 prosenttiin. Hankkeen toteuttamisen 

jälkeen raportoitu arvo kuvaa vesihävikkiä koko vesijärjestelmässä, vedenotto ja käsittely mukaan 

luettuna. Toinen syy loppuraportissa raportoituun vesihävikin suureen määrään on se, että 

urakkasopimus, joka oli määrä saada päätökseen maaliskuussa 2013, tehtiin vasta kesäkuussa 2016, 

koska sopimuksen alun perin saanut yritys oli maksukyvytön. 

Juomaveden laadun parantamista koskevan tavoitteen osalta hankkeen toteuttamisen jälkeen 

tehtyjen testien tulokset osoittivat, että veden laatu täytti vaaditut standardit kaikissa kunnissa yhtä 

lukuun ottamatta (Lehliu). Lehliussa vapaan kloorijäämän ja ammoniumin osalta vuonna 2015 

analysoidut arvot ylittivät asetetut raja-arvot kloorin osalta yli yhdeksässä ja ammoniumin osalta 

lähes 17 prosentissa tapauksista. Hankkeen edunsaajan mukaan näiden muuttujien arvot ylitettiin 

kesällä (heinä- ja elokuu), jolloin ihmisten käyttöön tarkoitetun käsitellyn veden määrä saavutti 

vedenpuhdistamon enimmäiskapasiteetin eikä esikäsittelyssä käytetty klooriannos ollut riittävä. 

77. Myös kolmas, Constanțan alueella toteutettu hanke saavutti tuotosindikaattorinsa, jotka 

koskivat fyysisen infrastruktuurin kunnostamista tai rakentamista64

                                                      

64 Vedensiirto ja -jakeluputkistojen kilometrimäärä ja kaivojen, säiliöiden, pumppaamojen sekä 
kloorauslaitteiden ja vedenpuhdistamojen kunnostus tai rakentaminen. 

, mutta 

tulosindikaattoreiden täyttyminen voidaan tarkistaa vasta vuonna 2019, kun kaudella 2014–

2020 rahoitettava osuus urakasta saadaan päätökseen (ks. kohta 79). 
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Kuva 6 – Laboratorioanalyysit Călăraşissa (Romania) 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

78. Hankkeiden bulgarialaisten edunsaajien oli raportoitava hankkeiden päätösvaiheessa 

hallintoviranomaisille hankkeiden tuotoksista ja rahoituksen toteutumisesta, mutta ei niiden 

vaikutuksista. Esimerkiksi vesihävikki ja palvelun keskeytyminen olivat pääasiallisia 

juomaveteen liittyviä ongelmia, jotka oli tarkoitus ratkaista Bulgariassa toteutettujen 

hankkeiden avulla. Avustussopimuksiin ei kuitenkaan sisältynyt näitä kahta tekijää koskevia 

indikaattoreita. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa saatiin kuitenkin vahvistus sille, 

että kaikki tarkastetut EAKR:n/koheesiorahaston hankkeet edistivät vesihävikin ja 

palveluiden keskeytymisen vähentämistä. 

Hankkeiden täytäntöönpanoviiveet 

79. Kaikki Unkarissa ja Romaniassa tarkastetut hankkeet saatiin päätökseen suunniteltua 

myöhemmin. Unkarissa toteutettujen hankkeiden päättyminen viivästyi 6–8 kuukaudella 

alkuperäisissä avustussopimuksissa määritettyyn aikatauluun nähden. Romaniassa 

toteutetuista kolmesta hankkeesta kaksi viivästyi yli 30 kuukaudella. Kolmatta hanketta, 

jonka oli määrä päättyä marraskuussa 2015, jatkettiin yrittäjän maksukyvyttömyyden takia 
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ohjelmakaudelle 2014–2020. Hankkeen arvioituna päättymisajankohtana on nyt 

vuoden 2019 loppu. Tilanne oli huomattavasti parempi Bulgariassa, jossa hankkeista kaksi 

saatettiin päätökseen pienellä kolmen kuukauden viiveellä ja kolmas hanke aikataulun 

mukaisesti. 

Hankkeiden rahoituksen toteuttaminen 

80. Unkarissa tarkastetuista hankkeista ainoastaan yksi toteutui alkuperäisen 

kustannusarvion mukaisesti. Tarkastetuista hankkeista kahden muun (Békés ja Szekszárd) 

lopulliset kustannukset ylittyivät avustussopimuksessa määritettyihin kokonaiskustannuksiin 

verrattuna: Békésin tapauksessa yli 20 prosentilla ja Szekszárdin kohdalla yhdeksällä 

prosentilla. Kustannusten kasvu liittyi molemmissa tapauksissa siihen, että 

rakennuskustannukset osoittautuivat hankintamenettelyn jälkeen arvioitua suuremmiksi. 

Hallintoviranomainen hyväksyi kustannusten lisäykset ja muutti avustussopimusta useaan 

otteeseen. Tämä johti myös vastaaviin EU-rahoituksen lisäyksiin. 

81. Toisaalta voidaan todeta, että Bulgariassa ja Romaniassa tarkastettujen hankkeiden 

lopulliset kustannukset olivat huomattavasti avustussopimuksessa alun perin budjetoitua 

alhaisempia (ero oli 19–33 prosenttia). Tämä johtui lähinnä julkisiin hankintamenettelyihin 

liittyneistä säästöistä. Yhden Bulgariassa (Gabrovo) toteutetun suurhankkeen tapauksessa 

kustannusten alenemista aiheutui myös hankkeen laajuuden tarkistamisesta (ks. laatikko 7

Laatikko 7 – Bulgariassa (Gabrovo) toteutetun suurhankkeen kustannukset alenivat 

). 

Hankehakemuksen liitteenä olevassa kustannus-hyötyanalyysissa oletettiin virheellisesti, että 

vedenkulutus kasvaisi väestön määrän kasvun seurauksena. Käytännössä väestön määrä kuitenkin 

laski. Tämän virheellisen olettaman perusteella tarvittavat vesivolyymit sekä vedenpuhdistamoa 

varten tarvittavat investoinnit arvioitiin ehdotuksessa liian suuriksi. Hankesuunnittelua muutettiin 

hanketäytäntöönpanon aikana, jotta se vastaisi totuudenmukaisemmin väestöennustetta ja 

vedenkulutusta. Tämä johti yhdessä julkisista hankintamenettelyistä kertyneiden säästöjen kanssa 

kustannusten laskemiseen 33 prosentilla. 
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Juomavesijärjestelmän vesihävikki on yhä suuri 

82. Vesihävikki muodostuu lähinnä vedestä, joka vuotaa järjestelmästä ennen 

loppukäyttäjän tavoittamista (tekninen tai fyysinen hävikki). Vesihävikkiä aiheuttaa myös 

vesi, jonka käytöstä ei laskuteta asianmukaisesti esimerkiksi laittomien liitäntöjen tai 

kulutuksen virheellisen mittauksen takia (kaupallinen tai näennäinen hävikki)65

83. Maailmanpankin vuonna 2015 suorittaman tutkimuksen mukaan

. Ensin 

mainittu vesihävikki lisää tuotantokustannuksia aiheettomasti (vettä on tuotettava vaadittua 

enemmän) ja jälkimmäinen vesihävikki merkitsee puolestaan tulonmenetyksiä. Vesihävikki 

arvioidaan yleensä järjestelmän veden sisään- ja ulosvirtausta koskevan laskelman 

perusteella. 

66 keskimääräinen 

vesihävikki oli EU:ssa vuonna 2012 noin 34 prosenttia. Tarkastuskäynnin kohteena olleista 

jäsenvaltioista vain Unkari ilmoitti pienemmän prosenttiosuuden (24 prosenttia). Romania 

raportoi noin 40 prosentin ja Bulgaria yli 60 prosentin vesihävikistä (ks. kaavio 3

                                                      

65 Tekninen termi on “laskuttamaton vesi”, sillä kyseessä on vesi, josta ei ole laskutettu tai josta ei 
voida laskuttaa. Tässä kertomuksessa käytetään kaikissa tapauksissa termiä ”vesihävikki” 
yksinkertaistamista silmällä pitäen ja siksi, että vesihuollon toimijat eivät aina anna 
yksityiskohtaisia tietoja laskuttamattoman veden eri tyypeistä. 

). Vesihävikki 

itse asiassa kasvoi kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa vuoden 2005 (tai Romanian tapauksessa 

vuoden 2007) ja vuoden 2013 välillä. Raportoidun vesihävikin kasvu johtuu erityisesti 

Romanian tapauksessa lähinnä mittauksen paranemisesta, minkä seurauksena vuodot 

kyettiin mittaamaan tarkemmin. 

66 Tonavan alueen vesi- ja jätevesihuoltopalvelut, toukokuu 2015 (http://sos.danubis.org/). 

http://sos.danubis.org/�
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Kaavio 3 – Vesihävikin osuus (prosentteina) – Bulgaria, Romania ja Unkari 

 
Huom. Romanian tiedot ovat vuodelta 2007. 
Lähde: Jäsenvaltioilta kerätyt tiedot (ministeriöt, kansalliset tilastokeskukset sekä vesilaitosyhdistys). 

84. Komissio totesi kauden 2014–2020 osalta, että vedenkäyttöä oli tarpeen tehostaa 

kaikissa kolmessa tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa, vesihävikin 

vähentäminen mukaan luettuna67. Lisäksi komissio julkaisi vuonna 2015 vuotojen hallinnan 

hyviä käytäntöjä koskevan EU:n viiteasiakirjan, jonka tarkoituksena oli auttaa jäsenvaltioita 

ratkaisemaan nämä ongelmat ja antaa ohjeita sellaisten toimintapolitiikkojen suunnitteluun, 

joiden avulla tehostetaan vedenkäyttöä vedenkäsittelylaitoksissa kaikkialla EU:ssa68. 

Bulgarian osalta vesihuollon parantamistarvetta on painotettu myös neuvoston 

maakohtaisissa suosituksissa vuodesta 2012 alkaen69

                                                      

67 Maakohtaiset kannanotot: Bulgaria – viite: Ares(2012)1 273 775 – 26.10.2012; Unkari – viite: 
Ares(2012)1 286 381 – 30.10.2012; Romania – viite: Ares(2012)1 240 252 – 19.10.2012. 

. 

68 Muita aihekohtaisia asiakirjoja viestintä- ja tietojärjestelmässä: ”Good Practices on Leakage 
Management”, 2015, ISBN 978–92-79-45 069-3 
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm). 

69 Neuvoston suositukset 2012/C 219/03, 2013/C 217/03, 2014/C 247/02, 2015/C 272/08 ja 
2016/C 299/08. 
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85. Unkarissa vesilaitosyhdistys suoritti vuonna 2008 vertailun, jossa todettiin, että 

keskimääräinen vesihävikki oli Unkarissa vuonna 2008 noin 15–17 prosenttia (vesihävikki 

vaihteli siten, että neljän parhaan palveluntarjoajan kohdalla se oli noin 10–13 prosenttia ja 

heikoimman kohdalla 40 prosenttia). Ohjelmakaudella 2007–2013 vesihävikin vähentäminen 

alle 20 prosenttiin oli yksi EU:n osarahoittamien hankkeiden valintaperusteista. 

86. Romaniassa vedenjakeluverkon vesihävikin tasoa pidetään hyväksyttävänä, jos sen osuus 

on alle 15 prosenttia jakelujärjestelmään tulevan veden kokonaismäärästä70

87. Bulgarian 60 prosentin vesihävikki on erittäin korkea muihin EU-maihin verrattuna. 

Kullekin vesihuollon toimijalle on asetettu erilliset vesihävikkiä koskevat tavoitearvot, jotka 

on määrä saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi on asetettu kansallinen tavoitearvo 

(49 prosenttia), joka on määrä saavuttaa vuoteen 2026 mennessä

. Kunnostus- tai 

nykyaikaistamistyöt ovat pakollisia, jos vesihävikin osuus (vedenotosta käyttäjälle 

siirtämiseen) on yli 20 prosenttia. Ohjelmakauden 2007–2013 rahoituksen vähäisyyden takia 

etusijalle asetettiin kuitenkin veden saatavuuden parantaminen ja täten vedenjakeluverkon 

laajentaminen. 

71. Vesi- ja jätevesihuoltoa 

koskevassa strategiassa vuosille 2014–2023 asetettiin lisäksi kansallisella tasolla sovellettava 

vesihävikin tavoitearvo (30 prosenttia), joka on määrä saavuttaa vuoteen 2039 mennessä72

88. 

. 

Taulukossa 4 kuvataan vesihävikkiä koskevaa tilannetta ennen tarkastettujen 

hankkeiden toteuttamista ja sen jälkeen. Tarkastetuista yhdeksästä 

EAKR:n/koheesiorahaston hankkeesta yhtä lukuun ottamatta kaikki johtivat vesihävikin 

vähenemiseen (ks. kohta 76 ja laatikko 6

                                                      

70 Sääntelyelimen määräys 88-2007, liitteessä oleva 116 artikla. 

). Tuoreempien tietojen mukaan tähän 

hankkeeseen liittyvä vesihävikki on kuitenkin pienentynyt hankkeen päätökseen saattamisen 

jälkeen. 

71 Valtion sääntelykomission päätös: ПК-1/22.6.2016. 

72 Vesi- ja jätevesihuoltoalan kehittämistä ja hallintaa koskeva Bulgarian tasavallan strategia 
vuosille 2014–2023 (strategia hyväksyttiin 7. toukokuuta 2014 tehdyllä ministerineuvoston 
päätöksellä nro 269) (http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265). 
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Taulukko 4 – Vesihävikki ennen tarkastettujen hankkeiden toteuttamista ja sen jälkeen 

Jäsenvaltio Hanke Vesihävikki ennen 
hanketta Tavoitearvot Vesihävikki 

hankkeen jälkeen 

Bulgaria 

Hanke 1 (Gabrovo)1 73 % 39 % 44 % 

Hanke 2 (Veliko 
Tarnovo)1 

70 % (hankkeen 
kohteena olevalla 

alalla) 
20 % 

20 % (hankkeen 
kohteena olevalla 

alalla) 

Hanke 3 
(Panagyurishte)1 

60 % (hankkeen 
kohteena olevalla 

alalla) 
Ei määritetty 

44 % (hankkeen 
kohteena olevalla 

alalla) 

Unkari 

Hanke 1 (Békés) 30 % Ei määritetty 28 % 

Hanke 2 (Szekszárd) 13 % Ei määritetty 10,9 % 

Hanke 3 (Gyömrő) 8,8 % Ei määritetty 7,7 % 

Romania 

Hanke 11 (Călăraşi) 34 % 
(jakelujärjestelmässä) 19 % 

50,4 % (koko 
järjestelmässä, 

vedenotto ja käsittely 
mukaan luettuna) 

Hanke 21 (Constanța) 64 % 45,2 % 44 % 

Hanke 31 (Cluj) 42 % 36 % 36,9 % 

1 Näiden hankkeiden yhteydessä kunnostettiin vain osa verkosta, mutta vesihävikkiä koskevat 
tiedot ovat saatavilla vain koko verkon osalta. 

EU:n osarahoituksen lisäksi tarvitaan vielä huomattavasti rahoitusta, jotta kyetään 

varmistamaan laadukkaan juomaveden saatavuus ja EU:n rahoittamien investointien 

riittävä ylläpito 

89. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, yksilöivätkö tarkastuskäynnin kohteena olleet 

jäsenvaltiot, kuinka paljon ne tarvitsevat lisärahoitusta varmistaakseen, että kansalaisten 

saatavilla on laadukasta juomavettä. Tarkastuksessa arvioitiin myös, kartoittivatko 

asianomaiset jäsenvaltiot, missä määrin lisärahoitusta voidaan saada kansallisten julkisten ja 

yksityisten resursseista. Tilintarkastustuomioistuin tutki niin ikään, otettiinko kustannusten 

kattamisen periaate asianmukaisesti huomioon asettamalla vedenhinnoittelun taso 

sellaiseksi, että olemassa olevien infrastruktuurien ylläpidosta kyetään huolehtimaan 

kunnolla. 
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Kolmen tarkastuskäynnin kohteena olleen jäsenvaltion investointivajeen arvioidaan 

olevan kuusi miljardia euroa vuoden 2020 loppuun mennessä 

90. EU:n talousarviosta maksettavan taloudellisen tuen ei pitäisi korvata kansallisia julkisia 

menoja73

91. Lisäksi on vielä todettava, että samoihin menoihin voidaan kohdistaa tukea ainoastaan 

yhdestä EU:n rahastosta tai välineestä

. Tämä tarkoittaa, että käytössä on oltava riittävästi kansallisia julkisia ja yksityisiä 

resursseja, joiden avulla kyetään varmistamaan riittävä investointien taso pitkällä aikavälillä 

ja ylläpitämään EU:n rahoituksen avulla jo perustettu infrastruktuuri, koska näihin 

investointeihin ei voida tulevaisuudessa osoittaa EU:n rahoitusta. 

74

92. Juomavesi-investointeja koskevat EAKR:n/koheesiorahaston rahoitusosuudet olivat 

EU13-jäsenvaltioissa ohjelmakaudella 2007–2013 kaikkiaan noin neljä miljardia euroa. 

Ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltu määrä on noin 3,4 miljardia euroa. Juomavesialan 

hankkeille suunnattavat EAKR:n/koheesiorahaston määrärahat ovat kolmessa 

tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa noin 3,7 miljardia euroa sekä 

ohjelmakaudella 2007–2013 että ohjelmakaudella 2014–2020 (

. Juomavesihankkeita pidetään tuloja tuottavina 

hankkeina. Niiden kohdalla voidaan rahoittaa vain tukikelpoisia menoja, joista on vähennetty 

potentiaaliset nettomääräiset tulot. Nettomääräisissä tuloissa otetaan sisään tulevien 

kassavirtojen lisäksi huomioon myös ulos menevät kassavirrat, kuten toimintakulut 

(ylläpitokulut mukaan luettuna) ja investoinnin korvaamisesta aiheutuvat kulut tietyn 

viiteajanjakson aikana. 

taulukko 5

                                                      

73 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320), 95 artiklan 2 kohta. 

). 

74 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 65 artiklan 11 kohta. 
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Taulukko 5 – EAKR:n/koheesiorahaston rahoitus juomavesialan hankkeille Bulgariassa, 
Unkarissa ja Romaniassa 

Määrä (miljoonaa 
euroa) 2007–2013 2014–2020 Yhteensä 

Bulgaria 166 145 311 

Unkari 529 216 745 

Romania 1 388 1 261 2649 

Yhteensä 2 083 1 622 3 705 

93. Bulgaria hyväksyi vuonna 2014 vesi- ja jätevesihuoltoalan strategian vuosille 2014–

202375. Tavoitteena on parantaa vesihuoltopalveluiden laatua ja saavuttaa EU:n 

ympäristöstandardit. Asiakirjan mukaan juomavettä koskevien kauden 2014–2023 

investointitarpeiden (vedenotto, käsittely, siirtäminen ja jakelu) arvioidaan olevan noin 

2,5 miljardia euroa (5 miljardia Bulgarian levaa). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 

juomaveteen liittyviin, Bulgariassa kaudella 2014–2020 toteutettaviin investointeihin 

myönnettävän EU:n rahoituksen määrä on noin 145 miljoonaa euroa. Bulgarian kohdalla 

vallitseva investointivaje on siis noin 1 600 miljoonaa euroa76

94. Romaniassa laatuvaatimusten mukaisuus ja juomavesidirektiivin määräaikojen 

noudattaminen pyrittiin varmistamaan siten, että viranomaiset hyväksyivät vuonna 2004 

täytäntöönpanosuunnitelman ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. 

Suunnitelmassa määritettiin juomavesihuollon kannalta tarpeen olevat toimet ja siihen 

liittyvät rahoitustarpeet vuoden 2015 loppuun mennessä. Rahoitustarpeiden arvioitiin 

olevan 5,6 miljardia euroa. Määrää tarkistettiin myöhemmin kauden 2014–2020 suuria 

infrastruktuureja koskevassa toimenpideohjelmassa 5,8 miljardiin euroon. Mainitun määrän 

katsottiin olevan tarpeen kaudella 2007–2013 jo tehtyjen investointien lisäksi (EU:n 

 vuoteen 2020 mennessä. 

                                                      

75 Vesi- ja jätevesihuoltoalan kehittämistä ja hallintaa koskeva Bulgarian tasavallan strategia 
vuosille 2014–2023. 

76 2 500 miljoonan euron rahoitustarve koskee kymmentä vuotta, joten vuotuisten tarpeiden 
voidaan arvioida olevan 250 miljoonaa euroa. Vuotta 2020 edeltävien seitsemän vuoden 
tarpeiden voidaan näin ollen arvioida olevan 1 750 miljoonaa euroa, josta on vähennettävä 
145 miljoonan suuruinen EU:n rahoituksen osuus. 
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rahoitusosuus 1,38 miljardia euroa). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että juomaveteen 

liittyviin, Romaniassa kaudella 2014–2020 toteutettaviin investointeihin myönnettävän EU:n 

rahoituksen määrä on noin 1,26 miljardia euroa. Tämä osoittaa, että Romanian kohdalla 

vallitseva investointivaje on noin 4 540 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. 

95. Lopuksi voidaan todeta, että Unkarissa tarvitaan kansallisia tai muita lisäresursseja – 

joskin huomattavasti pienemmässä määrin – jotta vedenlaadun parantamistarpeisiin 

kyetään vastaamaan. Vuonna 2013 suoritetussa arvioinnissa todettiin, että 

investointitarpeet, jotka liittyvät vedenlaadun parantamiseen Unkarissa vuoteen 2020 asti, 

olivat noin 415–460 miljoonaa euroa (130 000–140 000 miljoonaa Unkarin forinttia). EU:n 

rahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on 216 miljoonaa euroa (67 634 miljoonaa 

Unkarin forinttia)77

Käyttömaksut eivät riitä varmistamaan hankkeiden kestävyyttä 

. Investointivaje voi näin ollen nousta Unkarin kohdalla 244 miljoonaan 

euroon vuoteen 2020 mennessä. 

96. Vesihuoltopalveluiden taloudellinen kestävyys on varmistettu, kun palvelun 

tarjoamisesta kertyvät tulot riittävät kattamaan toiminta- ja ylläpitokulut sekä pääomakulut, 

jolloin investoinnit voidaan uusia. Kyseessä on kustannusten kattamisen periaate. 

97. Komission ohjeissa esitettiin sekä ohjelmakaudella 2000–2006 että ohjelmakaudella 

2007–2013, että veden hinnoittelu kattaisi vähintään toiminta- ja ylläpitokulut sekä 

huomattavan osan omaisuuseristä tehtävistä poistoista78

                                                      

77 Vesi- ja jätevesihuollon parantamiseen liittyviä näkökohtia käsittelevä lopullinen 
arviointiraportti nro 101/2012 - ÖKO Zrt -Budapest, 2013 (Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz 
fejlesztések egyes kérdései - Értékelési zárójelentés ÖKO Zrt -Budapest, 2013. Március). 

. Poistojen voidaan katsoa 

ennakoivan infrastruktuurin uusimisesta tulevaisuudessa aiheutuvia kuluja. 

78 Ohjelmakauden 2000–2006 osalta: Technical paper 1 – Application of the polluter pays 
principle – Differentiating the rates of Community assistance for Structural Funds, Cohesion 
Fund and ISPA infrastructure operations (valmisteluasiakirja 1 – saastuttaja maksaa periaatteen 
soveltaminen – rakennerahastoille, koheesiorahastolle ja ISPA-infrastruktuuritoimille annetun 
yhteisön avun tason luokittelu) (6.12.1999). Ohjelmakauden 2007–2013 osalta: Suuntaviivat 
kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten, valmisteluasiakirja 4, 8/2006. 
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98. Ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien hyväksyminen edellyttää, että 

kustannusten kattamista koskeva ennakkoehto täyttyy; toisin sanoen eri vedenkäyttäjien on 

osallistuttava riittävällä osuudella vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen79

99. Bulgariassa kauden 2014–2023 strategian mukaan suuressa osassa Bulgarian vesiyhtiöitä 

toimintakuluja ei kateta vesimaksuista kertyvien tulojen avulla, vaikka maksuja on nostettu 

vuodesta 2008 alkaen (vesimaksut nousivat 16 prosentilla vuosina 2008–2011 

kuutiometrihinnan noustessa 1,19 Bulgarian levasta 1,38:aan). Itse asiassa kaikkien 

strategiassa kehitettyjen ennusteiden mukaan vesi- ja jätevesihuollon keskimääräisiä 

maksuja olisi korotettava vuoteen 2024 mennessä noin kaksinkertaisiksi vuoden 2011 

maksuihin verrattuna, jotta sääntöjenmukaisuutta ja kestävyyttä koskeva tavoite 

saavutetaan. 

. 

”Riittävän” osuuden määrittely jää kuitenkin jäsenvaltioiden harkintaan. 

100. Kustannusten kattamista koskevan periaatteen noudattamatta jättämisestä aiheutuu 

huomattava riski EU:n osarahoittamien infrastruktuurien kestävyyden kannalta. Esimerkiksi 

Bulgariassa tarvittaisiin vuosittain keskimäärin yli 400 miljoonaa euroa (800 miljoonaa 

Bulgarian levaa) pelkästään verkon pituuden ja keskimääräisen käyttöiän säilyttämiseen 

nykyisellään. Kuitenkin vuosina 2007–2011 investoitiin vuosittain keskimäärin alle 

100 miljoonaa euroa (200 miljoonaa Bulgarian levaa)80

101. Samanaikaisesti vesihuoltopalveluiden on oltava kuluttajien saatavilla kohtuulliseen 

hintaan. Komission ohjeissa

. 

81

                                                      

79 Asetus (EU) N:o 1303/2013, ennakkoehto 6.1. 

 määritetään yleisesti hyväksyttäväksi osuudeksi neljä 

prosenttia kotitalouksien tuloista. Vesilaskun (juoma- ja jätevesi) kokonaisosuus 

kotitalouksien tuloista saisi siis olla enintään neljä prosenttia. Hintojen kohtuullisuuden 

periaate on otettu huomioon tarkastuskäynnin kohteena olleiden kolmen jäsenvaltion 

80 Vesi- ja jätevesihuoltoalan kehittämistä ja hallintaa koskeva Bulgarian tasavallan strategia 
vuosille 2014–2023. 

81 Euroopan komissio, ”Uusi ohjelmakausi 2007–2013 – Menettelytapoja koskevat 
valmisteluasiakirjat – Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten – 
Valmisteluasiakirja 4”, 8/2006. 
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lainsäädännössä. Bulgariassa hintojen kohtuullisuus on varmistettu, kun 

vesihuoltopalvelulaskuista aiheutuvat kulut ovat asianomaisella alueella korkeintaan 

2,5 prosenttia kotitalouksien keskimääräisistä kuukausituloista82. Romaniassa suositeltu 

yleinen vesi- ja jätevesihuoltopalveluiden kohtuullisuusraja on 3,5 prosenttia kotitalouksien 

keskimääräisistä kuukausituloista kansallisella tasolla (määritetty erikseen kaupunki- ja 

maaseutualueiden osalta)83. Hankehakemusten tietojen perusteella hintataso oli 

keskimäärin 2–2,5 prosenttia keskituloisten kotitalouksien nettotuloista. Unkarissa 

puolestaan hintojen kohtuullisuuden periaate on mainittu lainsäädännössä84

102. Bulgariassa ja Romaniassa vesihuollon toimijat asettavat vesimaksut, jotka sääntelyelin 

vahvistaa

, mutta 

kohtuullisuusrajaa ei ole varsinaisesti määritelty. 

85. Molempien maiden kansallisen lainsäädännön mukaan hinnoittelun avulla on 

katettava palvelun tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, varmistettava palvelun tehokas ja 

turvallinen toiminta, ympäristön säilyttäminen ja suojelu sekä kansanterveys ja rajoitettava 

veden liikakäyttöä ja kannustettava pääomainvestointeja, jotta kyetään varmistamaan 

vesihuollon toimijan taloudellinen riippumattomuus ja palvelun jatkuvuus86

103. Lisäksi Romaniassa EU:n rahoittamien hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavien 

vesihuollon toimijoiden on perustettava vararahasto, jonka avulla varmistetaan ylläpito, 

korvaaminen ja kehittäminen koko investointijakson ajan. Se olisi kustannettava 

vesihuoltopalveluista kertyvin tuloin ja otettava näin ollen huomioon hinnoittelussa

. 

87

                                                      

82 Vesi- ja jätevesihuoltopalveluiden sääntelyä koskeva laki, lisäsäännökset, 1 kohdan 4 alakohta. 

. 

83 Yleishyödyllisten julkisten palveluiden kehittämisen vauhdittamista koskevan kansallisen 
strategian mukaisesti (strategian hyväksyntää koskeva asiakirja: GD 246/2006). 

84 Vesilaitospalveluita koskeva laki CCIX. 

85 Bulgariassa energia- ja vesialan sääntelykomitea ja Romaniassa kunnallisista julkisista 
palveluista vastaava kansallinen sääntelyviranomainen. 

86 Bulgariassa vesi- ja jätevesihuoltopalveluiden laatua sääntelevä asetus ja Romaniassa laki 
241/2006. 

87 ANRSC:n (yleishyödyllisten palveluiden sääntelystä vastaava kansallinen viranomainen) antama 
asetus 65/2007, liitteen 8 artiklan 1 kohta. Asetuksella hyväksyttiin menetelmä, jota 
sovelletaan vesi- ja jätevesihuoltoalan julkisten palveluiden hintojen/maksujen 
määrittämiseen, mukauttamiseen tai muuttamiseen. 
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Tarkastetuista kolmesta hankkeesta kahdessa hinnoittelussa ei kuitenkaan otettu 

vararahastoa huomioon. Yhden tarkastuskohteena olleen hankkeen (Călăraşissa) kohdalla 

vesihuollon toimijan mukaan vararahaston ottaminen huomioon hinnoittelurakenteessa olisi 

johtanut kotitalouskuluttajien kannalta liian korkeisiin vesimaksuihin. Tällöin ylläpito saattaa 

jäädä standardien alapuolelle ja laitosta saattaa olla mahdotonta korvata pitkällä aikavälillä. 

Samalla vesi-infrastruktuurin kestävyys pitkällä aikavälillä saattaa joutua vaakalaudalle. 

104. Unkarissa vaaditaan, että kustannukset katetaan kokonaisuudessaan. Vuodesta 2012 

alkaen on vaadittu, että kansallisen tason hinnoittelua koskevat tarkat vaatimukset 

vahvistetaan alasta vastaavan ministerin antamalla säädöksellä88. Samassa lainsäädännössä 

tarkennettiin, että vuoden 2012 hintoja voidaan nostaa enintään 4,2 prosentilla 

vuoden 2011 hintoihin verrattuna. Vuonna 2013 annetussa laissa89

105. Unkarissa tarkastettujen kolmen hankkeen tapauksessa vuoden 2016 hinnat olivat 

keskimäärin 15 prosenttia alhaisempia kuin hakemuksissa ilmoitetut, hankkeiden 

arvioinnissa käytetyt hinnat. Tämä merkitsee, että kustannuksia ei mahdollisesti kyetä 

kattamaan eikä näin ollen myöskään ylläpitoa kyetä välttämättä suorittamaan kunnolla. 

Käytössä ei myöskään kenties ole riittävästi varoja, joiden avulla voitaisiin huolehtia 

laitteiden korvaamisesta pitkällä aikavälillä ja varmistaa näin vesialan infrastruktuurien 

kestävyys. 

 täsmennettiin, että 

hintoja on laskettava heinäkuusta 2013 alkaen kymmenellä prosentilla vuoden 2012 

hintoihin verrattuna. Hinnat ovat sen jälkeen pysyneet muuttumattomina, sillä hinnoittelua 

koskevaa säädöstä ei ole vielä hyväksytty. 

106. Tilintarkastustuomioistuin on jo tuonut useissa aiemmissa kertomuksissaan esiin 

vastaavanlaisia ongelmia, jotka liittyvät riskiin, että kertyneet tulot eivät ole riittäviä EU:n 

rahoittamien infrastruktuurien toiminnan ja ylläpidon varmistamisen kannalta90

                                                      

88 Vesilaitospalveluita koskeva laki CCIX. 

. 

89 LIV-laki (2013), 1.11.2013, 4 artikla. 

90 Erityiskertomukset nro 9/2010 ja nro 2/2015. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

107. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että laadukkaan juomaveden saatavuus ja 

vesihuolto ovat Bulgarian, Romanian ja Unkarin kansalaisten kohdalla yleisesti ottaen 

parantuneet. Tämä johtuu suurelta osin viime vuosina toteutetuista huomattavista EAKR:n ja 

koheesiorahaston investoinneista. On kuitenkin yhä alueita, joilla kansalaisten vesihuollosta 

vastaava vedenjakeluverkosto ei täysin vastaa vuoden 1998 juomavesidirektiivissä asetettuja 

EU:n standardeja. Lisäksi edelleen tarvitaan kansallisia julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta 

näissä jäsenvaltioissa kyetään varmistamaan laadukkaan veden saatavuus kaikille 

kansalaisille ja jotta voidaan varmistaa EU:n rahoittamien vesialan infrastruktuurien riittävä 

ylläpito. 

Vuoden 1998 juomavesidirektiivi oli pantu täytäntöön suurelta osin vuoden 2016 loppuun 

mennessä 

108. Komissio on valvonut juomavesidirektiivin vaatimusten noudattamista tiiviisti ja 

käyttänyt tarvittaessa rikkomismenettelyjä kaikissa tarkastuskäynnin kohteena olleissa 

kolmessa jäsenvaltiossa. Unkarille ja Romanialle myönnettiin joukko poikkeuksia niiden 

EU:hun liittymisen yhteydessä. Nämä jäsenvaltiot asettivat myöhemmin itse tiettyjä 

lisäpoikkeuksia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä poikkeuksista komissiolle välittömästi 

silloin, kun poikkeukset koskevat suuria vedenjakelualueita. Pieniin vedenjakelualueisiin 

sovellettavista poikkeuksista on sen sijaan ilmoitettava vasta toisesta poikkeuksesta alkaen. 

Kaikkien tarkastuskäynnin kohteena olleiden kolmen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö 

täytti juomavesidirektiivin vaatimukset vuoteen 2016 mennessä. Osa kansalaisista saa 

kuitenkin yhä juomavettä, joka ei täytä kaikkia EU:n laatuvaatimuksia. Näin on siitä 

huolimatta, että veden laatu on parantunut tarkastuskäynnin kohteena olleissa kolmessa 

jäsenvaltiossa viime vuosina huomattavasti (ks. kohdat 31–41). 

109. Komissio havaitsee juomavesidirektiivissä muuttujille asetettujen arvojen 

noudattamatta jättämiset lähinnä raporteista, joita jäsenvaltiot julkaisevat kolmen vuoden 

välein ihmisten käyttöön tarkoitetusta vedestä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita 

puutteita nykyisissä valvontajärjestelyissä. Ensinnäkin voidaan todeta, että jäsenvaltiot 

raportoivat EYK:lle liian myöhään tiedot, joiden perusteella komissio arvioi 
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juomavesidirektiivin täytäntöönpanoa. Esimerkiksi Unkari toimitti raportointikautta 2011–

2013 koskevat tiedot vasta huhtikuussa 2016, yli vuoden vaadittua myöhemmin. Toiseksi 

voidaan todeta, että EYK (joka tarkistaa valvonnan sääntöjenmukaisuuden komission 

puolesta) ei havainnut epäjohdonmukaisuuksia jäsenvaltioiden kaudelta 2011–2013 

raportoimissa tiedoissa. Kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaikissa kolmessa 

tarkastuskäynnin kohteena olleessa maassa, että niissä ei ollut valvottu kaikkia 

juomavesidirektiivissä vaadittuja muuttujia eikä mahdollisille valvontapoikkeuksille ollut 

esitetty mitään perusteita tai selityksiä. Tälle saatiin vahvistus myös joidenkin tarkastettujen 

EAKR:n/koheesiorahaston hankkeiden yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 

valvontaa ei ollut toteutettu kyseisten hankkeiden kohdalla juomavesidirektiivin mukaisesti 

ja että testattujen muuttujien lukumäärä oli juomavesidirektiivissä vaadittua pienempi. 

Lopuksi voidaan todeta, että pienistä vedenjakelualueista raportointi ei ole 

juomavesidirektiivin mukaan pakollista. Komissiolla ei ole tutkintavaltuuksia, joten se ei voi 

tarkistaa, tapahtuuko valvonta raportoidulla tavalla. Komissio olettaa, että jäsenvaltiot 

raportoivat vilpittömässä mielessä ja vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen (ks. 

kohdat 42–56). 

110. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

kuluttajien saatavilla on riittävät ajan tasalla olevat tiedot ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden laadusta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastuskäynnin kohteena olleet 

kolme jäsenvaltiota olivat siirtäneet tämän vaatimuksen asianmukaisesti osaksi kansallista 

lainsäädäntöä. Tietojen asettamisessa kuluttajien saataville sovelletaan kuitenkin hyvin 

vaihtelevia käytäntöjä eikä heille yleensä toimiteta systemaattisesti ajan tasalla olevaa tietoa 

veden laadusta. Asiasta ei ole tällä hetkellä saatavilla komission ohjeita (ks. kohdat 57–59). 

111. Juomavesidirektiivin tarkistus sisältyy komission työohjelmaan vuodelle 2017. 

Tarkoituksena on puuttua lukuisiin puutteisiin, joita komissio on havainnut jäsenvaltioiden 

raportoinnin ja tieteellisen neuvonnan perusteella (ks. kohdat 60–67). 

Suositus 1 

Komission olisi seurattava jäsenvaltioiden valvontapuutteita voimassa olevien 

raportointimenettelyjen avulla ja tehostettava juomavesidirektiivin vaatimuksia tältä osin. 
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Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2018 loppuun mennessä (nykyisen 

raportointikauden lopussa). 

 
Suositus 2 

Komission olisi puututtava käynnissä olevan juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä 

seuraaviin kysymyksiin tarpeisiin suhteutetuin toimin: 

a) jäsenvaltioiden olisi tiedotettava komissiolle paremmin pieniin vedenjakelualueisiin 

sovellettavista poikkeuksista 

b) raportointivaatimukset olisi laajennettava koskemaan pieniä vedenjakelualueita 

c) raportoinnin olisi tapahduttava säännöllisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että 

jäsenvaltioilta saadaan ajantasaista tietoa juomavesidirektiivin noudattamisesta. 

Komission olisi harkittava esimerkiksi vaihtoehtoisten tietotekniikkavälineiden (esim. 

tiedonharavointi kansallisilta viranomaisilta) käyttöä, jotta raportointi helpottuisi ja 

nopeutuisi ja kyettäisiin varmistamaan ajantasaisten tietojen saatavilla olo. 

d) olisi tarkennettava vaatimuksia, jotka koskevat riittävien ja ajan tasalla olevien tietojen 

toimittamista kuluttajille ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2017 loppuun mennessä. 

 
Kaikki tarkastetut EAKR:n/koheesiorahaston hankkeet paransivat juomaveden laatua 

kohdealueilla, mutta vesihävikki on yhä yleinen ongelma 

112. Tarkastetuissa hankkeissa saavutettiin yleisesti ottaen avustussopimuksissa tai 

hankehakemuksissa määritellyt päätavoitteet, joihin lukeutuivat vedenlaadun parantaminen, 

juomaveden saatavuuden parantaminen ja vesihävikin vähentäminen. Kaikki tarkastetut 

EAKR:n/koheesiorahaston hankkeet yhtä hanketta lukuun ottamatta toteutettiin 

soveltamalla toteutustapaa, joka sopi parhaiten täyttämään yksilöidyt tarpeet. Myös 

tarkastetuissa päätökseen saatetuissa EAKR:n/koheesiorahaston hankkeissa saavutettiin 

yleisesti ottaen suurin osa tavoitteista, joskin joissakin tapauksissa viipeellä (etenkin 
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Unkarissa ja Romaniassa). Alkuperäiset määrärahat ylittäviä kustannuksia havaittiin 

kahdessa kolmesta Unkarissa tarkastetusta hankkeesta (ks. kohdat 73–81). 

113. Vuonna 2012 vesihävikin keskimääräinen taso oli Unkarissa noin 24 prosenttia, 

Romaniassa noin 40 prosenttia ja Bulgariassa yli 60 prosenttia. EU:n keskiarvo on noin 

34 prosenttia. Vesihävikki itse asiassa kasvoi kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa vuoden 2005 

(tai Romanian tapauksessa vuoden 2007) ja vuoden 2013 välillä. Raportoidun vesihävikin 

kasvu liittyi erityisesti Romanian tapauksessa lähinnä mittauksen paranemiseen, minkä 

seurauksena vuodot kyettiin mittaamaan tarkemmin. Bulgarian osalta vesihuollon 

parantamistarvetta on painotettu vuodesta 2012 alkaen myös neuvoston maakohtaisissa 

suosituksissa. Tarkastetuista yhdeksästä EAKR:n/koheesiorahaston hankkeesta yhtä lukuun 

ottamatta kaikki johtivat vesihävikin vähenemiseen. Tuoreempien tietojen mukaan tähän 

hankkeeseen liittyvä vesihävikki on kuitenkin pienentynyt hankkeen päätökseen saattamisen 

jälkeen. Vesihävikin taso pysyttelee yleisesti ottaen korkeana erityisesti Bulgariassa ja 

Romaniassa. Tämä vaikuttaa vesihuoltojärjestelmien yleiseen tehokkuuteen ja lisää sekä 

kuluttajille että koko yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Ohjelmakaudella 2007–2013 

ainoastaan Unkari oli käyttänyt suunniteltua vesihävikin vähentämistä EU:n rahoittamien 

hankkeiden valintakriteerinä (ks. kohdat 82–88). 

Suositus 3 

Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että tietyntasoista vesihävikin vähentämistä koskevan 

suunnitelman olemassaolo sisältyy valintaperusteisiin kaikkien sellaisten vesialan hankkeiden 

yhteydessä, joiden avulla kyetään saavuttamaan kansalliset tavoitearvot. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2017 loppuun mennessä. 

 

Suositus 4 

Komission olisi tuettava jäsenvaltioita vesihävikin vähentämiseen tähtäävien toimien 

edistämisessä. Tämä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi sisällyttämällä vesihävikin 
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vähentäminen juomavesi-infrastruktuuria koskevaan EU:n rahoitukseen tai lisäämällä 

vesihävikkiä koskevaa avoimuutta. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: seuraavaa ohjelmakautta varten. 

EU:n osarahoituksen lisäksi tarvitaan vielä huomattavasti rahoitusta, jotta kyetään 

varmistamaan laadukkaan juomaveden saatavuus ja EU:n rahoittamien investointien 

riittävä ylläpito 

114. Käytössä on oltava riittävästi kansallisia julkisia ja yksityisiä resursseja, joiden avulla 

kyetään varmistamaan riittävä investointien taso pitkällä aikavälillä ja ylläpitämään EU:n 

rahoituksen avulla perustettu infrastruktuuri. EU:n talousarviosta maksettavan taloudellisen 

tuen ei pitäisi korvata kansallisia julkisia menoja. Juomavesialan hankkeille suunnattavat 

EAKR:n/koheesiorahaston määrärahat ovat kolmessa tarkastuskäynnin kohteena olleessa 

jäsenvaltiossa noin 3,7 miljardia euroa sekä ohjelmakaudella 2007–2013 että 

ohjelmakaudella 2014–2020. Tämä merkitsee, että tarkastuskäynnin kohteena olleiden 

jäsenvaltioiden on investoitava kaiken kaikkiaan yli kuusi miljardia euroa kattaakseen 

arvioidut tarpeensa vuoden 2020 loppuun mennessä. Kaikkia vesialan infrastruktuurien 

kannalta tarpeen olevia investointeja ei näin ollen todennäköisesti toteuteta, varsinkaan 

Bulgariassa ja Romaniassa (ks. kohdat 90–95). 

115. Taloudellinen kestävyys on täten varmistettu vasta sitten, kun vesihuoltopalveluiden 

tarjoamisesta kertyvät tulot riittävät kattamaan toiminta- ja ylläpitokulut sekä pääomakulut, 

jolloin investoinnit voidaan uusia. Kyseessä on kustannusten kattamisen periaate. 

Samanaikaisesti vesihuoltopalveluiden on oltava kuluttajien saatavilla kohtuulliseen hintaan. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 kustannusten kattamisen periaatteesta tuli pakollinen: 

ennakkoehdot oli täytettävä. Tämä tarkoittaa, että ohjelmakauden 2014–2020 

toimenpideohjelmien hyväksyminen edellyttää, että eri vedenkäyttäjät osallistuvat riittävällä 

osuudella vesihuoltopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. ”Riittävän” osuuden 

määrittely jää kuitenkin jäsenvaltioiden harkintaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 

asianomaisista jäsenvaltioista yhdessäkään vesimaksujen taso ei riitä kattamaan juomavesi-

infrastruktuurien tulevia toiminta- ja ylläpitokuluja (ks. kohdat 96–106). 
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Suositus 5 

Jäsenvaltioiden olisi 

a) varmistettava, että vesihinnoittelussa otetaan huomioon vesi-infrastruktuurin kestävyys 

sekä sen ylläpito ja uudistaminen. 

b) varmistettava, että veden hinnoittelurakenteen avulla kyetään kattamaan kustannukset 

kokonaisuudessaan, ja harkittava tarpeen vaatiessa taloudellista tai muuta tukea 

kotitalouksille, joiden kohdalla vesihuoltopalveluiden kustannukset ylittävät 

kohtuullisuusrajan. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi. 

 

 

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana 

Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 5. heinäkuuta 2017 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 presidentti 
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LIITE I 

Juomavesihuoltoon liittyvät EAKR:n/koheesiorahaston menot (ohjelmakaudet 2007–2013 ja 2014–2020) 

Maa 
2007–2013 2014–2020 

Myönnetty 
kokonaismäärä 
2007–2013 ja 

2014–2020 
Määrä (miljoonaa euroa) 

  

Koodi 45 
Vesihuolto ja 

juomavesijakelu 

Koodi 020 
Ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden tarjonta (otto-, 
käsittely-, varastointi- ja 

jakeluinfrastruktuuri) 

Koodi 021 
Vesihuolto ja juomaveden suojelu (myös valuma-alueiden hoito, 

vedenjakelu, erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, 
mittaus vesipiirin ja yksittäisen kuluttajan tasolla, laskutusjärjestelmät ja 

vuotojen vähentäminen) 

Koodit 020 
ja 021 

yhteensä 
  

RO 1 388  1 261 1 261 2 650 
PL 478 239 266 505 983 
HU 529 155 60 216 744 
LV 563  122 122 685 
CZ 251 115 77 192 443 
LT 153 101 127 227 381 
SI 226 125 14 139 365 

BG 166 55 89 145 311 
EE 204 46 35 81 285 
SK 86 68 82 150 236 
HR 16 169 40 209 225 
MT 6 29 59 87 94 
CY   20 20 20 

  



 2 

 
 

EU13 
yhteensä 4 066 1 103 2 252 3 355 7 421 

EU28 
yhteensä 7 394 1 761 2 972 4 733 12 127 
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LIITE II 

Juomavesilähteet EU.ssa 

Noin 50 prosenttia juomavedestä otetaan pohjavedestä ja noin 40 prosenttia pintavedestä1. 

Loput kymmenen prosenttia juomavedestä saadaan muista lähteistä, mm. tekopohjaveden 

muodostamisen2 tai rantaimeytyksen avulla3

Otetun veden määrä (kaikki vedenkäyttömuodot mukaan luettuna) vaihtelee erittäin 

suuresti EU13-jäsenvaltioissa – Maltan 100 kuutiometristä henkeä kohti Viron 1 300 

kuutiometriin henkeä kohti (ks. 

. 

kaavio 1

Kaavio 1 – Otetun veden määrä kuutiometreinä henkeä kohti vuonna 2013 

). 

 
1 Unkarin ja Liettuan tiedot koskevat vuotta 2012. 

Lähde: Eurostat. 

                                                      

1 European water policies and human health – EYK:n raportti nro 32/2016, sivu 18, 
http://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection.  

2 Tekopohjaveden muodostaminen on suunnitteluun perustuvaa inhimillistä toimintaa, jonka 
yhteydessä saatavilla olevan pohjaveden määrää lisätään toimilla, joiden avulla pyritään 
lisäämään pintavesien luonnollista muodostamista tai suodattumista pohjavesiesiintymiin. 

3 Rantaimeytyksellä tarkoitetaan juomavesikäyttöön puhdistettavan veden imeyttämistä joen tai 
järven rannan kautta. Tämän jälkeen vesi otetaan kaivoihin hieman etäämmällä 
vesimuodostumasta. 
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Kotitalouksien käyttöön tarkoitetun juomaveden osuus on alle viidennes kaikesta 

vedenkäytöstä4 (ks. kaavio 2

Kaavio 2 – Vedenkäyttö EU:ssa 

). 

 

Lähde: EYK. 

 

                                                      

4 Results and lessons from implementing the Water Assets Accounts in the EEA area – EYK, 
tekninen raportti nro 7/2013, 22. toukokuuta 2013, s. 71. 
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LIITE III 

Aiemmat tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja niiden keskeiset johtopäätökset 

Tarkastuksen laajuus Johtopäätökset 

Erityiskertomus nro 9/2010 ”Käytetäänkö kotitalouksien vesihuoltoon kohdennetut EU:n rakennetoimimenot parhaalla mahdollisella 
tavalla?” 

Tarkastus keskittyi sellaisiin EAKR:n/koheesiorahaston 
avulla osarahoitettuihin infrastruktuureihin, joita käytetään 
yksinomaan kotitalouksien vesihuoltoon ja jotka saatiin päätökseen 
ohjelmakaudella 2000–2006. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka rakennetoimiin 
käytetyt varat ovat auttaneet parantamaan kotitalouksien 
vesihuoltoa, parempia tuloksia olisi voitu saavuttaa alhaisemmin 
kustannuksin. 

Erityiskertomus nro 4/2014 ”EU:n vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan vain osittain” 

Tässä tarkastuksessa arvioitiin, onko EU:n vesipolitiikan tavoitteet 
onnistuttu sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP). 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että täydentäviin ehtoihin ja 
maaseudun kehittämiseen osoitetulla rahoituksella on tähän 
mennessä ollut myönteisiä vaikutuksia: sen avulla on tuettu veden 
määrään ja laadun parantamiseen liittyviä tavoitteita. Nämä välineet 
ovat kuitenkin vaatimattomia suhteessa yhteisen maatalouspolitiikan 
kunnianhimoisiin päämääriin. 

Erityiskertomus nro 2/2015 ”EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen yhdyskuntajätevesien puhdistamoille: jäsenvaltioita on vielä 
avustettava jätevesiä koskevien EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa”  

Tarkastuksessa analysoitiin yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan 
direktiivin täytäntöönpanoa ja poimittiin 28 EU:n osarahoittamaa 
jätevedenpuhdistamoa käsittänyt otos, jonka osalta arvioitiin 
jäteveden käsittelyn tuloksellisuutta, tuotetun jätevesilietteen 
käsittelytapaa ja infrastruktuurin taloudellista kestävyyttä. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että jätevesien keruuta ja käsittelyä 
on edistetty EAKR:n/koheesiorahaston rahoituksen avulla 
ohjelmakaudella 2007–2013 olennaisesti. Edistys ei ole kuitenkaan 
ollut riittävää jätevesien käsittelyn osalta asetettujen määräaikojen 
saavuttamisen kannalta. 
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Erityiskertomus nro 23/2015 ”Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, mutta vielä 
on jonkin verran tekemistä” 

Tarkastuksessa keskityttiin arvioimaan, paransiko vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpano veden laatua jäsenvaltioissa. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että toimenpiteiden täytäntöönpano 
on parantanut veden laatua vain vähän. Jäsenvaltiot vapauttivat 
huomattavan määrän vesistöjä vesien hyvän tilan tavoitteelle 
asetetuista vuosien 2015 ja 2021 määräaikojen vaatimuksesta. 

Erityiskertomus nro 3/2016: ”Itämeren rehevöitymisen torjunta: toimia on lisättävä ja tehostettava” 

Tarkastuksessa pyrittiin arvioimaan, ovatko EU:n toimet tehokkaasti 
auttaneet jäsenvaltioita vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että nitraattidirektiivin 
täytäntöönpano Itämeren ympärillä sijaitsevissa jäsenvaltioissa ei ole 
tarpeeksi tehokasta. EU:n toimilla on edistetty ravinteiden 
vähentämistä Itämeressä vain vähän. 
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LIITE IV 

Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa sovelletut juomavesidirektiivin rikkomismenettelyt 

Jäsenvaltio Rikkomismenettely 
Virallisen ilmoituksen 

antamisajankohta (SEUT, 
258 artikla) 

Perusteet Päättämisajankohta 

Bulgaria 2009/2259 
20.11.2009 
Uusi virallinen ilmoitus 
26.9.2013. 

Juomavesidirektiivin 
virheellinen ja/tai 
puutteellinen siirtäminen 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 

26.2.2015 

Unkari 2008/2247 18.9.2008 

Juomavesidirektiivin 
puutteellinen siirtäminen 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 

8.10.2009 

Unkari 2016/2047 

27.5.2016 
(jota edelsi joulukuussa 
2013 käynnistetty 
pilottihanke) 

Juomavesidirektiivin 
vaatimuksia ei täytetty Aktiivinen menettely 

Romania 2009/2260 8.10.2009 

Juomavesidirektiivin 
virheellinen ja/tai 
puutteellinen siirtäminen 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 

28.10.2010 
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LIITE V 

Tarkastetut hankkeet 

Hanke 
Kokonaiskust

annukset 
(euroa)1

EU:n 
rahoitusosuus 

 (euroa) 

EU:n 
rahoituksen 
prosenttiosu

us 

Alkamisajan
kohta 

Päättymisaj
ankohta Tavoite 

Hankkeen 
piiriin 

kuuluvien 
asukkaiden 

kokonaismäär
ä 

Kustannuks
et/ 

Asukasmää
rä 

(euroa) 

Bulgaria 

Hanke 
1 -BG161PO005-
1.0.02-0077-
C0003, Gabrovon 
kaupunki 
(suurhanke) 

35 193 027 33 458 011 95 % 23.2.2010 31.10.2016 Veden tuotantosyklin parantaminen asianomaisella 
alueella: veden puhdistamisesta ja juomavesihuollosta 
jäteveden johtamiseen ja puhdistamiseen. 

Juomaveden osalta hankkeessa rakennettiin uudelleen 
juomaveden käsittelystä vastaava puhdistamo, 
kunnostettiin neljä pumppaamoa ja rakennettiin yksi 
uusi sekä korvattiin vanhat vesiputket uusilla. 

62 561 562,54 

Hanke 2 – 
BG161PO005-
1.0.02-0058-
C0002, Veliko 
Tarnovon kunta 

12 556 568 12 459 867 99 % 15.12.2008 15.12.2013 Hankkeen tavoitteena oli parantaa vesi- ja 
jätevesihuoltopalveluiden laatua, vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja ekologisia näkökohtia asianomaisella 
alueella. 

Juomavettä koskeviin toimenpiteisiin sisältyi 
vesiputkien rakentaminen 4,26 kilometrin matkalle ja 
olemassa olevien putkien kunnostaminen 
5,35 kilometrin matkalta. 

62 000 202,53 

Hanke 3 – 
BG161PO005-
1.0.02-0058-
C0002, 
Panagyurishten 

19 755 571 19 144 663 97 % 14.9.2012 31.3.2016 Hankkeessa keskityttiin jätevesi-infrastruktuurin 
parantamiseen ja kehittämiseen asianomaisella 
alueella. 

Toimiin sisältyi juomavesijohtojen kunnostaminen 

18 229 1 083,74 
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kunta 23,7 kilometrin matkalta. 

Unkari 

Hanke 1 – KEOP-
1.3.0/09–11-2012–
0009 – Békésin 
maakunta 
(suurhanke) 

114 528 040 86 480 346 76 % 30.9.2013 28.12.2015 Tarkoituksena oli laadukkaan juomaveden 
toimittaminen asianomaisen maakunnan 66 
vedenjakelualueelle, jotka eivät täyttäneet 
juomavesidirektiivissä asetettuja standardeja (yleensä 
arseenin, raudan, mangaanin ja ammoniumin osalta ja 
joissakin tapauksissa kemiallisen hapenkulutuksen 
(COD), boorin, jodin ja nitraattien osalta). 

Hankkeen yhteydessä poistettiin käytöstä 101 erillistä 
vedentuotantoon käytettyä kaivoa, jotka oli korvattu 
lisäämällä veden keskitettyä tuotantoa ja puhdistusta 
sekä käsitellyn veden jakelua. 

304 767 375,79 

Hanke 2 – KEOP-
1.3.0/B/2F/09–11-
2011–0002 – 
Szekszárdin 
kaupunki 

16 428 142 10 834 606 66 % 27.3.2012 19.10.2015 Asianomaisen kaupungin käyttämien vesilähteiden 
vaihtaminen hylätyltä teollisuusalueelta haihtuvan 
klooratun alifaattisen hiilivedyn aiheuttaman 
saastumisriskin takia. Tutkimusten mukaan tilanne ei 
ollut korjattavissa lyhyellä aikavälillä. Näin ollen 
laadukkaan juomaveden jakelun jatkuvuus 
asianomaisessa kaupungissa pyrittiin varmistamaan 
hankkeen avulla rakentamalla Tonavan varrelle uusia 
kaivoja sekä uusi vedenpuhdistamo. 
Vedenpuhdistamon ja kaupungin välille oli 
rakennettava 20,8 kilometrin pituinen pääputki. 

34 415 477,35 

Hanke 3 – KEOP-
1.3.0/B/2F/09–11-
2010–0009 – 
Gyömrőn kaupunki 

2 357 403 1 661 194 70 % 3.1.2011 21.1.2013 Asianomaisen kaupungin vesilähteiden vaihtaminen 
raakaveden huonon laadun takia (kaupungin 
eteläpuolen vanhoista kaivoista otetun veden 
ammoniumpitoisuus ylitti asetetut raja-arvot). 

Hankkeen avulla kehitettiin uusia vesikaivoja ja 
laajennettiin niiden olemassa olevien kaivojen 
kapasiteettia, joista saatiin laadukasta vettä. Lisäksi 
vanhat lyijystä ja asbestisementistä valmistetut putket 
oli korvattava uusilla, minkä lisäksi oli asennettava 

15 290 154,18 
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uusi klooridesinfiointilaitteisto, jotta kyettiin estämään 
bakteerien aiheuttama veden saastuminen. 

Romania 

Hanke 1 – CCI 
2007RO161PR003, 
Călăraşin 
maakunta 
(suurhanke) 

73 583 449 62 983 433 86 % 9.10.2008 31.7.2016 Vedenjakelu- ja jätevedenkeruujärjestelmien 
kunnostaminen kuudessa kaupungissa. Juomavettä 
koskevat päätoimenpiteet olivat: 

- pohja- ja pintavesilähteiden, vesiputkien ja 
vedenpuhdistamojen kunnostaminen 

- vesisäiliöiden, pumppaamojen, 
vedenmittauslaitteiden ja jakeluverkkojen 
kunnostaminen sekä laajentaminen. 

114 880 640,52 

Hanke 2 – CCI 
2009RO161PR005, 
Constanțan alue 
(suurhanke) 

136 610 301 120 978 394 89 % 22.11.2010 31.7.2016 Kestävän vesi- ja jätevesihuoltojärjestelmän 
kehittäminen asianomaisissa maakunnissa (Constanța 
ja Ialomita) parantamalla olemassa olevien 
palveluiden laatua ja vähentämällä jätevesipäästöjen 
kielteistä vaikutusta. 

Juomavettä koskevat toimet liittyivät lähinnä 
kaivosarjojen, päävesiputkien, vedenpuhdistamojen, 
kloorauslaitosten, vesisäiliöiden, pumppaamojen ja 
jakeluverkkojen laajentamiseen ja kunnostamiseen 
sekä uusien vedenmittauslaitteiden asentamiseen. 

569 302 239,96 

Hanke 3 – CCI 
2007RO161PR009, 
Cluj- Sălaj’n alue 
(suurhanke) 

131 085 082 105 280 052 80 % 1.10.2008 30.6.2016 Juomaveden käsittelyn ja jakelun sekä jäteveden 
keruun ja puhdistuksen parantaminen asianomaisissa 
maakunnissa sijaitsevissa kahdeksassa taajamassa. 
Juomaveden jakelua koskevat hanketoimet liittyivät 
juomaveden ottamiseen tarkoitettujen vesilähteiden 
rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen, 
vedenpuhdistamojen kunnostamiseen, jakeluverkon 
laajentamiseen ja kunnostamiseen, 
mittauslaiteasennuksiin ja laboratoriolaitteiden sekä 
vuodonhavaitsemislaitteiden hankintaan. 

144 101 909,68 
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1 Kaikkien avustusten määrät on alun perin ilmoitettu kansallisessa valuutassa. Bulgariassa toteutettujen hankkeiden kohdalla euroina ilmoitetut määrät on 

laskettu kiinteän vaihtokurssin (1,95 583 BGN = 1 euro) avulla. Romaniassa toteutettujen hankkeiden kohdalla euroina ilmoitetut määrät on laskettu 
soveltamalla keskimääräistä vaihtokurssia, joka saadaan hankkeiden hyväksymisajankohtana voimassa olleen ja niiden päättymisajankohtana voimassa olleen 
InforEuro-vaihtokurssin perusteella. Unkarissa toteutettujen hankkeiden kohdalla euroina ilmoitetut määrät on laskettu kiinteän vaihtokurssin (313,12 HUF = 
1 euro) avulla. Se oli virallinen vaihtokurssi, joka oli voimassa 31.12.2015. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN 

”JUOMAVESIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO: VEDEN LAATU JA SAATAVUUS 

OVAT PARANTUNEET BULGARIASSA, UNKARISSA JA ROMANIASSA, MUTTA 

INVESTOINTITARPEET OVAT YHÄ HUOMATTAVAT” 

KOMISSION VASTAUKSET 

II. Komissio muistuttaa, että nykyisen juomavesidirektiivin tavoitteisiin ei kuulu se, että kansalaiset 

saavat turvallisesti laadukasta juomavettä.  

V.  

a) Komissio hyväksyy suosituksen osittain ja panee sen täytäntöön seuraavasti: 

Komissio keskittyy tärkeimpiin havaittuihin puutteisiin, jotka koskevat juomaveden laatua, mutta 

resurssirajoitteiden takia se ei voi järjestelmällisesti puuttua kaikkiin valvontapuutteisiin. 

Se tutkii parhaillaan käynnissä olevan juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä, miten 

raportointisäännöksiä voitaisiin parantaa.  

b) Komissio hyväksyy suositusten b1–b4 sisällön. Suositusten toteuttaminen riippuu kuitenkin 

juomavesidirektiivin tarkistuksen tuloksesta, joka ei ole tiedossa tätä kertomusta laadittaessa, ja 

juomavesidirektiivin tarkistusehdotuksen sisältö määräytyy pitkälti vaikutustenarvioinnin 

päätelmien perusteella. Ehdotus ei ole vielä valmis, ja komissio tarkastelee parhaillaan eri 

vaihtoehtoja havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Ehdotuksen on tältä osin oltava parempaa 

sääntelyä koskevien suuntaviivojen
1
 tavoitteiden mukainen. Niiden mukaan komission ehdotuksilla 

on saavutettava tavoitteet mahdollisimman vähin kustannuksin ja tuotettava kansalaisille, yrityksille 

ja työntekijöille mahdollisimman suuret hyödyt aiheuttamatta tarpeetonta sääntelytaakkaa etenkään 

pienille yrityksille. 

b1) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti tarkastella, miten pienten 

vedenjakelualueiden osalta voitaisiin parantaa tiedonsaantia, valvontaa ja raportointia. 

b2) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti tarkastella, miten pienten 

vedenjakelualueiden osalta voitaisiin parantaa tiedonsaantia, valvontaa ja raportointia käyttämällä 

valvontaa koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa myös pienten vedenjakelualueiden kohdalla. 

b3) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti harkita muutoksia direktiivin 

raportointisäännöksiin.   

Raportoinnissa olisi mieluiten keskityttävä tietoihin, joita vaatimusten noudattamisen tarkistaminen 

edellyttää (esimerkiksi häiriötilanteet tai uudet aineet). 

b4) Komissio pohtii juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä, miten tietojen toimittamista 

kuluttajille voitaisiin parantaa, koska tämä on nimetty parantamiskohteeksi komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjassa, joka koskee REFIT-ohjelmaan kuuluvaa juomavesidirektiivin 98/83/EY 

arviointia
2
. 

c) Komissio hyväksyy tämän suosituksen.  

                                                       

1  http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf 

2 SWD(2016) 428 final. 
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Komissio tiedostaa vesihävikkiongelman ja aikoo juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti edistää jäsenvaltioiden toimia. 

Vesihävikin vähentäminen EU:n rahoittamin toimin saattaa kuitenkin johtaa ylläpidon 

rahoittamiseen, mikä ei aina ole investointiprioriteetti etenkään sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 

vedenjakeluverkosto ei ole riittävä kattamaan koko väestön.  

VI. Komissio toteaa, että nämä suositukset on osoitettu jäsenvaltioille. 

7. Raportointi on pääasiallinen väline, jolla jäsenvaltiot varmistavat, että valvontaa suoritetaan ja 

että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta on saatavana valvontatietoja.  

Jos jäsenvaltiot havaitsevat, että muuttujien arvot eivät ole direktiivin mukaiset, ne puuttuvat 

yleensä välittömästi asiaan.  

11. Koska vain puolet jäsenvaltioista raportoi pienistä vedenjakelualueista, komissio toteutti vuonna 

2016 pieniä vedenjakelualueita koskevan vapaaehtoisen, kevyemmän raportointikierroksen 

(tutkimuksen), jossa käytettiin yksinkertaistettua metodologiaa (mikrobiologisten ja kemiallisten 

muuttujien keskimääräinen vaatimustenmukaisuus jäsenvaltioissa). Tämän tutkimuksen tulokset 

vahvistavat, että kaikkien jäsenvaltioiden pienillä vedenjakelualueilla keskimäärin 98 prosenttia 

mikrobiologisista muuttujista oli vaatimustenmukaisia.  

Tšekki raportoi kaudella 2008–2010, että kansallisten viranomaisten mukaan 

vaatimustenmukaisuusprosentti oli korkea, ja toimitti viitevuonna 2011 

vaatimuksenmukaisuustietoja vain kahdeksan muuttujan otoksesta. 

14. Jakeluverkossa tapahtuvaa hävikkiä koskevat tiedot mainitaan kautta 2008–2010 koskevassa 

kertomuksessa kohdassa ”Haasteet” yhtenä useista kertaluonteisista haasteista. Vesihävikki ei tällä 

hetkellä kuulu juomavesiä koskevan raportoinnin piiriin. Komissio harkitsee juomavesidirektiivin 

tarkistuksen yhteydessä, miten vesihävikkiä koskevaa avoimuutta voitaisiin parantaa. 

15. Katso vastaus 14 kohtaan. 

18. Komissio muistuttaa, että nykyisellä juomavesidirektiivillä 98/83/EY säännellään vain ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden laatua: siinä asetetaan vähimmäislaatukriteerit hanasta otetulle vedelle. 

Siinä ei säännellä juomavesihuoltoa eikä juomaveden laatua tai määrää lähtöpisteessä. Direktiivin 

tarkistuksen yhteydessä tarkastellaan vaikutustenarvioinnin tulosten perusteella keinoja 

vedensaannin parantamiseksi. 

20. Vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaate, josta säädetään vesipolitiikan 

puitedirektiivin 9 artiklassa, kattaa taloudellisten kustannusten lisäksi myös ympäristö- ja 

luonnonvarakustannukset. 

21. Komissio katsoo, että neljän prosentin kohtuullisuustaso on ohjeellinen, ja sitä käytettiin 

kustannus-hyötyanalyysia varten. Komissio huomauttaa, että koska olosuhteet vaihtelevat eri 

puolilla Eurooppaa, vesihuollon toimijoiden ja vesialan sääntelyviranomaisten olisi vahvistettava 

vesihinnoittelun kohtuullisuusraja tapauskohtaisesti. 

30.  

Toinen luetelmakohta: komissio muistuttaa, että juomavesidirektiivillä säännellään vain ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden laatua.  

Katso myös vastaus 18 kohtaan. 

38. Unkarilta on saatu helmikuussa 2017 raportti, joka koskee tilannetta 31. joulukuuta 2016. 

Raportin mukaan 18 kunnassa vaatimuksia ei edelleenkään noudateta. Lisäksi Unkarin viranomaiset 

kertoivat hiljattain pidetyssä kokouksessa komissiolle, että vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen 
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viivästyy edelleen. Komissio on ottanut asianmukaisesti huomioon nämä tuoreimmat tiedot ja 

harkitsee, mitkä toimet olisivat tässä tilanteessa tarpeen. 

39. Komissio toteaa, että kyseiset poikkeukset koskivat erittäin todennäköisesti keskimäärin pieniä 

tai hyvin pieniä vedenjakelualueita.  

Direktiivissä säädetyn säännöllisen raportointiaikataulun mukaisesti vuoden 2015 tiedot 

raportoidaan komissiolle vasta vuoden 2018 alkupuolella yhdessä vuoden 2016 tietojen kanssa.  

Direktiivin raportointivaatimusten mukaisesti jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse päättää, 

raportoivatko ne pieniä vedenjakelualueita koskevia tietoja.  

Komission on siksi vaikea havaita tällaisia tilanteita, mutta kyseisen jäsenvaltion olisi toteutettava 

korjaavia toimia.  

40. Katso vastaus 39 kohtaan.  

Bulgaria ei myöskään raportoinut nitraattia/nitriittiä koskevista muuttujista pienillä 

vedenjakelualueilla, vaan pelkästään juomaveden laatua koskevien muuttujien keskimääräisen 

vaatimustenmukaisuusasteen. Se oli 97,8 prosenttia vuonna 2011, 97,7 prosenttia vuonna 2012 ja 

97,8 prosenttia vuonna 2013.  

41. Aina kun komissiolla on ollut tarvittavat tiedot, kuten Unkarin tapauksessa, se on ryhtynyt 

asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin.  

42. Komissio toteaa, että vuoden 2005 jälkeen kertomuksen julkaisuajankohdan viivästyminen on 

lyhentynyt.  

Julkaisemisen viivästyminen on johtunut osittain jäsenvaltioiden raportoinnin ajankohdasta, 

kattavuudesta ja laadusta. 

43. On totta, että raportointi on monimutkaista. Esimerkiksi raportointikaudella 2011–2013 

jäsenvaltioissa suoritettiin hyvin suuri määrä analyyseja, joiden kohteena oli 4,1 miljoonaa 

mikrobiologista muuttujaa, 7,1 miljoonaa kemiallista muuttujaa ja 17,5 miljoonaa osoitinmuuttujaa.  

47. Jäsenvaltiot voivat harventaa valvontatiheyttä, jos ne katsovat, ettei tietyllä vedenjakelualueella 

esiinny tiettyä muuttujaa, direktiivin liitteessä II olevan B osan taulukon 1 huomautuksen 4 

mukaisesti (27. lokakuuta 2017 asti) tai direktiivin liitteessä II olevan C osan mukaisesti (27. 

lokakuuta 2017 jälkeen). 

Komissiolla ei myöskään ole tutkintavaltuuksia, eikä se siksi voi tarkistaa, tapahtuuko valvonta 

raportoidulla tavalla. Oletuksena on, että jäsenvaltioiden raportit laaditaan hyvässä uskossa ja 

vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen. 

49. Jäsenvaltiot voivat hyödyntää liitteessä II olevan 2 osan kohdassa ”Jaksottainen seuranta” 

säädettyä poikkeusta, jonka mukaan kaikkiin 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti vahvistettuihin 

muuttujiin sovelletaan jaksottaista valvontaa, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset voivat jonkin 

itse määrittelemänsä ajanjakson osalta vahvistaa, että muuttujaa ei tietyllä vedenjakelualueella 

todennäköisesti esiinny sellaisina pitoisuuksina, että asianomainen muuttujan arvo saattaisi ylittyä. 

Jäsenvaltioiden ei tarvitse raportoida komissiolle tämän yleisen poikkeuksen käytöstä. 

50. Enterokokkiryhmää voidaan käyttää ulosteperäisen pilaantumisen E. coli -indikaattorina. Koska 

suolistoperäisten enterokokkien määrä ihmisen ulosteessa on yleensä yhtä suuruusluokkaa pienempi 

kuin E. coli -bakteerien, E. coli -bakteereja käytetään veden testauksessa useammin kuin 

enterokokkeja.  

Katso myös vastaus 49 kohtaan. 
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52. Euroopan ympäristökeskus on ilmoittanut komissiolle, ettei se enää aio suorittaa näitä tehtäviä 

(esimerkiksi tietojen laadunvalvonta ja tietovarastona toimiminen). Resurssirajoitteiden takia se ei 

myöskään aio tukea komissiota seuraavilla juomavettä koskevilla raportointikierroksilla, vaikka 

komissio on vaatinut tämän tuen jatkamista ainakin lähitulevaisuudessa tapahtuvaan direktiivin 

tarkistukseen asti. Komission yksiköt tutkivat, miten tietojenkeruu, laaduntarkistus ja kansallisten 

tietokantojen laatiminen voitaisiin toteuttaa viimeisellä raportointikierroksella ennen direktiivin 

tarkistusta, jonka yhteydessä raportointivelvoitteita yksinkertaistetaan.  

Virheitä (esimerkiksi painovirheitä) voi tapahtua siitä huolimatta, että Euroopan ympäristökeskus 

valvoo tietojen laatua ja jäsenvaltiot tarkistavat ne uudelleen. Tällaiset yksittäiset virheet eivät 

vaaranna koko raportoinnin oikeellisuutta.  

Laatikko 4 – Esimerkki juomavesidirektiivin noudattamista koskevaan jäsenvaltioiden 

raportointiin liittyvistä epäjohdonmukaisuuksista, jotka Euroopan ympäristökeskus olisi 

voinut havaita 

Romanian maaraportin taulukossa 3-2 olevaa virhettä ei huomattu siitä huolimatta, että Euroopan 

ympäristökeskus valvoi tietojen laatua ja jäsenvaltio tarkisti ne uudelleen. Romanian kansallisen 

raportin kaaviossa 2.2 esitetty luku tarkoittaa, että kolibakteerin valvontaprosentti oli 100, minkä 

vuoksi ongelmaa ei ollut. Tämä saattaa olla syynä siihen, ettei taulukossa olevaa virhettä havaittu. 

Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen laadun tarkisti Euroopan ympäristökeskus, minkä 

jälkeen jäsenvaltiot tarkistivat ne vielä uudelleen. Tästä syytä tietoja ei enää verrattu kansallisiin 

raportteihin, joissa saattaa olla poikkeavia tietoja. 

53. Komissio on jo aiemmin ryhtynyt toimiin pienten vedenjakelualueiden ongelmiin 

puuttumiseksi. Marraskuun 9. päivänä 2011 järjestettiin työpaja ja tämän lisäksi julkaistiin selvitys 

pienten vedenjakelualueiden riskinarvioinnin parhaista käytännöistä (”Best Practices for conducting 

a risk-assessment for small water supplies”), jäsenvaltiokohtaisia tietolehtisiä, yhteenvetokertomus 

sekä esite pienten vedenjakelualueiden hallinnointia koskevasta toimintakehyksestä (”Framework 

for Action for the management of small drinking water supplies”). Vuoden 2016 tutkimuksen 

mukaan tilanne on parempi kuin vuosina 2010–2013 ja paranee edelleen.  

Lisäksi komissio on todennut komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, joka koskee REFIT-

ohjelmaan kuuluvaa juomavesidirektiivin 98/83/EY arviointia
3
, ettei nykyisessä 

juomavesidirektiivissä ole hyödynnetty riittävästi ennaltaehkäisevää turvallisuussuunnittelua tai 

riskiperusteisia tekijöitä ja että tämä on puute. Komissio aikoo puuttua tähän direktiivin tarkistuksen 

yhteydessä. Se arvioi parhaillaan, miten riskiperusteisen lähestymistavan mahdollinen käyttöönotto 

suurilla ja pienillä vedenjakelualueilla vaikuttaisi. Tämä lähestymistapa mahdollistaisi 

yksinkertaistamisen sekä ajan ja resurssien keskittämisen merkittävimpiin riskeihin ja 

kustannustehokkaisiin lähteeseen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi se pienentäisi hallinnollista 

taakkaa. 

58. Nykyisessä juomavesidirektiivissä sallitaan tietynasteinen vaihtelu tietojen 

saatavuuskäytännöissä. Komissio on jo todennut komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, joka 

koskee REFIT-ohjelmaan kuuluvaa juomavesidirektiivin 98/83/EY arviointia, että veden laatua 

koskevien tietojen aktiivisempi jakaminen olisi suotavaa.  

                                                       

3 SWD(2016) 428 final. 
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69. Komissio on jo perehtymässä mahdollisuuksiin puuttua vuotoihin, jotka ovat tehokasta 

juomavedenjakelua haittaava ongelma, kuten juomavesidirektiivin alustavassa 

vaikutustenarvioinnissa
4
 todetaan.  

75. Szekszárdin hankkeessa odotetaan päästävän tavoitteisiin ohjelmakaudella 2014–2020. 

Laatikko 5 – Lisäinvestoinnit ovat tarpeen yhden Unkarissa (Szekszárd) toteutettavan 

EAKR:n/koheesiorahaston hankkeen tapauksessa 

Tonavan pinta on aiempinakin vuosina ollut alhaalla, mutta pinnan alenemista tai alenemisen 

määrää ei voida ennakoida. Tämä vaikuttaa joidenkin muuttujien pitoisuuksien ennakointiin ja 

vaikeuttaa siksi pitkän aikavälin vaatimustenmukaisuuden edellyttämien töiden suunnittelua. 

Kaudella 2014–2020 Unkari aikoo kuitenkin ottaa ilmastonmuutoksen vielä enemmän huomioon 

hankkeiden arvioinnissa. 

76. Katso jäljempänä laatikko 6. 

Laatikko 6 – Romanialaisen hankkeen (Călăraşi) tavoitteet saavutettiin osittain 

Koheesiorahastosta kaudella 2007–2013 yhteisrahoitetuilla vesialan investoinneilla parannettiin 

toimijoiden valmiuksia toimittaa tarkempia mittaustuloksia ja tehostaa rakennettujen vesilaitosten ja 

infrastruktuurien kokonaistehokkuuden seurantaa. Niiden oletusten ja tavoitteiden, joihin vuosiksi 

2014–2020 suunnitellut investoinnit perustuvat, pitäisi siksi olla luotettavampia. Tämä osoittaa 

selvästi, että EU:n investoinnit ovat vaikuttaneet myönteisesti ja että jäsenvaltiot kykenevät 

oppimaan virheistään ja asianmukaisin toimenpitein vähentämään kyseisiä ongelmia 

tulevaisuudessa. 

79. Komission näkemyksen mukaan Unkarissa ja Romaniassa rahoitetut hankkeet viivästyivät 

niiden monimutkaisuuden ja rakenteen vuoksi. Edunsaajat kuitenkin yleensä saavuttivat 

tavoitteensa. 

Lisäksi Romaniassa vesihuollon toimijoilla oli useita ongelmia, jotka aiheuttivat viivästyksiä 

hankintamenettelyissä. 

Lieventääkseen heikkolaatuisten sopimusten kielteisiä vaikutuksia hankkeiden täytäntöönpanoon 

komissio toteutti edunsaajia tukevia horisontaalisia aloitteita. Tällaisia olivat esimerkiksi 

standardoitujen hankinta-asiakirjojen laatiminen, vesihuollon toimijoiden vertailuanalyysi ja 

tekninen tuki.  

80. Ensimmäiset arviot hankekustannuksista ovat yleensä melko ohjeellisia. 

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemissa kahdessa hankkeessa noudatettiin asianmukaisia 

julkisia hankintamenettelyjä, ja sopimushinta perustui näin ollen markkinakilpailuun. Markkinoiden 

ailahtelevuuden takia kaikissa hankkeissa on käytössä liikkumavara ennakoimattomia menoja 

varten, jotta voidaan varautua julkisesta tarjouspyyntömenettelystä johtuvaan kustannusten 

vaihteluun. 

93. Strategiassa on arvioitu kauden 2014–2020 investointitarpeiksi yhteensä noin 6,1 miljardia 

euroa. Summa jakautuu seuraavasti: juomavesi 2,5 miljardia euroa, jäteveden keruu 2,2 miljardia 

euroa ja jäteveden käsittely 1,4 miljardia euroa. Kun verrataan 6,1 miljardin euron tarpeita EU:n 

vesi- ja jätevesirahoitukseen ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020, voidaan laskea, että EU:n 

varoista saatetaan voida rahoittaa 30–40 prosenttia arvioiduista vesihuollon yhteenlasketuista 

pääomamenotarpeista. 

                                                       

4  http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1061434_en 
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Kautta 2014–2020 koskevassa ympäristöalan toimintaohjelmassa osoitetaan noin 145 miljoonaa 

euroa ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä, vesihuoltoa ja juomaveden suojelua koskeviin 

investointeihin Bulgarian vesialalle kohdistetuista koheesiorahaston 1,016 miljardin euron 

kokonaismäärärahoista. Vesialan määrärahoilla on tarkoitus ennen kaikkea pyrkiä täyttämään 

yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin vaatimukset, koska – kuten edellä on todettu – 

vaatimustenmukaisuuden edellyttämien investointien tarve on suuri. 

Yhteinen vastaus 94 ja 95 kohtaan. 

Kansallisten investointien pitäisi kattaa vedenlaadun parantamisvaatimusten täyttämiseksi 

tarvittavien lisäresurssien tarpeen muodostama investointivaje. 

96. Katso vastaus 20 kohtaan. 

98. On jäsenvaltioiden tehtävänä panna täytäntöön asianmukainen veden hinnoittelupolitiikka, 

mutta ennakkoehdon mukaan kustannukset on katettava direktiivin 2000/60/EY 9 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, mikä tarkoittaa, että tarvittaessa voidaan ottaa huomioon 

kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin 

kuin kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset olot ja ilmasto-olot. 

100. Komissio toteaa tässä yhteydessä, että EU:n varojen käyttövauhti nopeutui ohjelmakauden 

2007–2013 lopulla, ja Bulgaria kykenikin esittämään maksupyynnön lähes 95 prosentista kyseisen 

toimintalinjan määrärahoja (noin 969 miljoonaa euroa). 

101. Komissio pitää neljän prosentin kohtuullisuusrajaa ohjeellisena.  

Katso vastaus 21 kohtaan. 

103. Komissio toteaa, että Romaniassa otettiin käyttöön yhteinen hinnoittelustrategia osana EU:n 

kaudella 2007–2013 osarahoittamien hankkeiden kustannus-hyötyanalyysia. Strategian 

tarkoituksena on tukea investointien pitkän aikavälin kestävyyttä ja ottaa huomioon 

kohtuullisuuskysymykset. 

Kaudella 2014–2020 vesihuollon toimijat mukauttavat ja vakiinnuttavat hintarakennetta koskevan 

menetelmän. Tarkoituksena on tukea vaatimustenmukaisten vesipalvelujen laajentamista uusille 

alueille ja täyttää tarkistettujen kustannus-hyötyanalyysiohjeiden vaatimukset, jotka koskevat 

kustannusten ja poistojen täyttä kattamista. Hankesuunnitelmia kehitetään vastaavasti. 

105. Komissio toteaa, että käytössä olevia hintoja laskettiin. Siksi komissio seuraa tilanteita ja antaa 

Unkarin viranomaisille suosituksia, jotka koskevat ajanmukaistettujen infrastruktuurien 

kestävyyden edellyttämien varojen varmistamista. Yksittäistapauksissa saattaa kuitenkin olla 

tärkeää muuttaa hinnoittelupolitiikkaa varovasti ja vaiheittain pidemmän ajan kuluessa, jottei 

vesialan investointien hinnan kohtuullisuudessa tapahdu jyrkkiä muutoksia.  

Katso myös vastaukset 98 ja 101 kohtaan. 

109. Komissio harkitsee muutoksia raportointia koskeviin säännöksiin juomavesidirektiivin 

tarkistuksen yhteydessä.  

Komissio haluaa varmistaa, että raportoinnissa keskitytään tietoihin, joita vaatimusten 

noudattamisen tarkistaminen edellyttää (esimerkiksi häiriötilanteet tai uudet aineet). Komissio aikoo 

perehtyä raportointia helpottaviin ja nopeuttaviin vaihtoehtoihin, esimerkiksi tietoteknisiin 

välineisiin (kuten tiedonharavointi kansallisten viranomaisten tietoaineistoista), joiden avulla 

varmistetaan myös ajantasaisen tiedon saatavuus. 

110. Nykyisessä lainsäädäntötilanteessa komissio katsoo, että ohjeet vaatimuksista, jotka koskevat 

kuluttajien saataville asetettavaa tietoa, on paras laatia kansallisella tasolla. 
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Suositus 1 

a) Komissio hyväksyy suosituksen osittain ja panee sen täytäntöön seuraavasti: 

Komissio keskittyy tärkeimpiin havaittuihin puutteisiin, jotka koskevat juomaveden laatua, mutta 

resurssirajoitteiden takia se ei voi järjestelmällisesti puuttua kaikkiin valvontapuutteisiin. 

Se tutkii parhaillaan käynnissä olevan juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä, miten 

raportointisäännöksiä voitaisiin parantaa.  

Suositus 2 

Komissio hyväksyy suosituksen 2 a–d kohdan sisällön. Suositusten toteuttaminen riippuu kuitenkin 

juomavesidirektiivin tarkistuksen tuloksesta, joka ei ole tiedossa tätä kertomusta laadittaessa, ja 

juomavesidirektiivin tarkistusehdotuksen sisältö määräytyy pitkälti vaikutustenarvioinnin 

päätelmien perusteella. Ehdotus ei ole vielä valmis, ja komissio tarkastelee parhaillaan eri 

vaihtoehtoja havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Ehdotuksen on noudatettava parempaa sääntelyä 

koskevien suuntaviivojen
5
 tavoitteita, joiden mukaan komission ehdotuksilla on saavutettava 

tavoitteet mahdollisimman vähin kustannuksin ja tuotettava kansalaisille, yrityksille ja 

työntekijöille mahdollisimman suuret hyödyt aiheuttamatta tarpeetonta sääntelytaakkaa etenkään 

pienille yrityksille.  

a) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti tarkastella, miten pienten 

vedenjakelualueiden osalta voitaisiin parantaa tiedonsaantia, valvontaa ja raportointia. 

b) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti tarkastella, miten pienten 

vedenjakelualueiden osalta voitaisiin parantaa tiedonsaantia, valvontaa ja raportointia käyttämällä 

valvontaa koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa myös pienten vedenjakelualueiden kohdalla. 

c) Komissio aikoo direktiivin tarkistuksen yhteydessä yleisesti harkita muutoksia direktiivin 

raportointisäännöksiin.  

Raportoinnissa olisi mieluiten keskityttävä tietoihin, joita vaatimusten noudattamisen tarkistaminen 

edellyttää (esimerkiksi häiriötilanteet tai uudet aineet). 

d) Komissio pohtii juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä, miten tietojen toimittamista 

kuluttajille voitaisiin parantaa, koska tämä on nimetty parantamiskohteeksi komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjassa, joka koskee REFIT-ohjelmaan kuuluvaa juomavesidirektiivin 98/83/EY 

arviointia.  

112. Katso mainittuja kohtia koskevat huomautukset. 

Viipeistä huolimatta suurin osa tavoitteista saavutettiin tai ne auttoivat parantamaan kyseisen alueen 

tilannetta. Ennakoimattomat tapahtumat (Tonavan pinnan lasku) olivat syynä siihen, että yhdessä 

mainituista hankkeista ei saavutettu pitkän aikavälin vaatimustenmukaisuustavoitteita.  

113. Komissio toteaa, että vaikka vaatimustenmukaisuus ja uuden verkkoinfrastruktuurin 

rakentaminen asetettiin etusijalle, osaan merkittävien hankkeiden kautta vuosina 2007–2013 

yhteisrahoitetuista investoinneista kuului – silloin kun se oli asianmukaisesti perusteltua – olemassa 

olevien infrastruktuurien kunnostaminen, jonka tarkoituksena oli lieventää vesihävikin kielteisiä 

vaikutuksia uusien investointien toimintaan.  

Kaudella 2014–2020 noudatetaan samaa lähestymistapaa kaikissa maissa, joissa vuotoja pidetään 

merkittävänä tekijänä. 

                                                       

 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf 
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Suositus 3 

Komissio toteaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille. 

Suositus 4 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.  

Komissio tiedostaa vesihävikkiongelman ja aikoo juomavesidirektiivin tarkistuksen yhteydessä 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti edistää jäsenvaltioiden toimia. 

Vesihävikin vähentäminen EU:n rahoittamin toimin saattaa kuitenkin johtaa ylläpidon 

rahoittamiseen, mikä ei aina ole investointiprioriteetti etenkään sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 

vedenjakeluverkosto ei ole riittävä kattamaan koko väestön.  

114. Komissio on tietoinen siitä, että joissakin jäsenvaltioissa voi tulevina vuosina olla tarpeen 

tehdä huomattavia investointeja vesialalla (johon kuuluvat muun muassa juomavesi, jäteveden 

keruu ja käsittely sekä tulvien torjuntatoimet). EU:n rahoituksen painopisteitä määritettäessä olisi 

otettava huomioon jäsenvaltioiden todelliset tarpeet. Komissio on käynnistänyt aloitteita paremman 

kuvan saamiseksi vesialan investointitarpeista.  

115. Komissio toteaa, että vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan kustannusten kattamisen periaate 

sisältää myös ympäristö- ja luonnonvarakustannukset. 

Suositus 5 

Komissio toteaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille. 



 
Tapahtuma Päivämäärä 

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 20.4.2016 

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle 
tarkastuskohteelle) 

19.5.2017 

Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 5.7.2017 

Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu 
kaikilla kielillä 

11.8.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kertomuksessa tutkitaan, ovatko EU:n toimet parantaneet 
juomaveden laatua Bulgariassa, Unkarissa ja Romaniassa 
vuonna 1998 annetun juomavesidirektiivin mukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tilanne on kaiken 
kaikkiaan parantunut huomattavasti. On kuitenkin yhä 
alueita, joilla kansalaisten vesihuollosta vastaava julkinen 
vedenjakeluverkosto ei täysin vastaa EU:n standardeja. 
Lisäksi edelleen tarvitaan merkittävä määrä kansallista 
julkista ja yksityistä rahoitusta, jotta näissä jäsenvaltioissa 
kyetään varmistamaan laadukkaan veden saatavuus 
kaikille kansalaisille ja jotta voidaan varmistaa EU:n 
rahoittamien vesialan infrastruktuurien riittävä ylläpito.
Tilintarkastustuomioistuin suosittaa muun muassa, että 
käynnissä olevan juomavesidirektiivin tarkistuksen 
yhteydessä puututaan useisiin ratkaisematta oleviin 
ongelmiin ja että vesialan infrastruktuurin kestävyys 
varmistetaan ja huolehditaan samalla palvelun 
kohtuullisesta hintatasosta.
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