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VESIEN SUOJELU JA HOITO

Vesi on ihmisten, eläinten ja kasvien elämän edellytys ja talouden välttämätön resurssi,
ja vesiä on suojeltava ja hoidettava yli kansallisten rajojen. EU:n vesilainsäädäntö
uudistettiin vuoden 2000 vesipuitedirektiivillä, jossa pinta- ja pohjavesien hoitoa ja suojelua
lähestyttiin kokonaisvaltaisesti vesistöalueiden tasolla. Vesipuitedirektiiviä on täydennetty
vesien pilaantumista sekä veden laatua ja määrää koskevilla kansainvälisillä sopimuksilla ja
muilla säädöksillä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191–193 artikla

SAAVUTUKSET

A. Vesipuitedirektiivi
Euroopan vesipolitiikka on järjestetty uudelleen vesipuitedirektiivillä (2000/60/EY).
Vesipuitedirektiivillä luodaan puitteet sisämaan pintavesien, jokisuiden vaihettumisalueiden
sekä rannikko- ja pohjavesien suojelulle saastumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi,
kestävän kehityksen mukaisen veden käytön edistämiseksi, vesiympäristön suojelemiseksi,
vesiekosysteemien tilan parantamiseksi sekä tulvien ja kuivuuden vaikutusten vähentämiseksi.
Joitakin erityispoikkeuksia lukuun ottamatta tavoitteena on saavuttaa kaikissa vesissä
ympäristön hyvä tila vesipiirien hoitosuunnitelmien avulla. Tähän mennessä on julkaistu
neljä täytäntöönpanokertomusta (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 ja
COM(2015)0120). Niiden mukaan tavoitteeseen pääsemisessä on edistytty huomattavasti
mutta lopullinen onnistuminen riippuu jäsenvaltioiden panostuksesta asiaan ja vuoden 2015
suunnitelmien moitteettomasta täytäntöönpanosta, jota on voitava myös mitata. Komissio
esitteli vuonna 2007 Euroopan vesitietojärjestelmän (WISE). Tämän välineen avulla kerätään
ja vaihdetaan tietoja EU:n tasolla, jotta voidaan valvoa pintavesiin tai vesiympäristöön joutuvia
pilaavia aineita.
Euroopan vesivarojen suojelun parantamiselle on kuitenkin vielä esteitä. Nämä tuodaan esille
komission 18. heinäkuuta 2007 antamassa tiedonannossa ”Veden niukkuuden ja kuivuuden
asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa” (COM(2007)0414). Komissio
hyväksyi vuonna 2012 suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012)0673).
Sen tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden riittävä saatavuus kaikkea oikeutettua
käyttöä varten parantamalla EU:n nykyisen vesipolitiikan täytäntöönpanoa, sisällyttämällä
vesipolitiikan tavoitteet muihin politiikanaloihin ja korjaamalla nykyisten puitteiden puutteet.
Näiden puutteiden poistamiseksi on suunniteltu, että jäsenvaltioissa otettaisiin käyttöön
vesitilinpito ja vesitehokkuutta koskevia tavoitteita ja kehitettäisiin veden uudelleenkäyttöä
koskevia EU:n normeja.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX%3A32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0670
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:FI:PDF
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1. Pohjavesi. Koska 75 prosenttia EU:n juomavedestä saadaan pohjavedestä,
teollisuuslaitosten, kaatopaikkojen ja maatalouden päästöt ovat vakava terveysriski.
Vesipuitedirektiivillä tehostetaan pohjavesien suojelua kaikenlaisilta pilaavilta aineilta, ja
siinä säädetään pohjavesien seurantaverkostojen perustamisesta. Direktiivissä 2006/118/
EY pohjaveden suojelusta vahvistetaan erityisiä arviointiperusteita, joiden avulla voidaan
määritellä pohjaveden hyvä kemiallinen tila sekä havaita merkitykselliset ja pysyvät
noususuunnat ja määritellä kohdat, joissa ne käännetään laskeviksi. Jäsenvaltiot kuitenkin
vahvistavat kaikki pilaavien aineiden raja-arvot lukuun ottamatta nitraatteja ja torjunta-
aineita, joiden raja-arvot vahvistetaan EU:n erityislainsäädännössä.

2. Juomavesi. Direktiivissä 98/83/EY vahvistetaan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden
tärkeimmät laatuvaatimukset. Siinä vaaditaan jäsenvaltioita seuraamaan säännöllisesti
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua näytteenoton avulla. Jäsenvaltiot voivat
ottaa käyttöön aluettaan koskevia lisävaatimuksia mutta vain, jos se johtaa vaatimusten
tiukentamiseen. Direktiivissä säädetään myös säännöllisestä tiedottamisesta kuluttajille.
Komissiolle on annettava kertomuksia juomaveden laadusta joka kolmas vuosi.
Vuonna 2013 annettiin neuvoston direktiivi 2013/51/Euratom, joka koski väestön
terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta
aineilta koskevia vaatimuksia. Sillä saatettiin voimassa olevat säännökset Euratomin
perustamissopimuksen mukaisiksi.

3. Uimavesi. Helmikuussa 2006 annettiin vesipuitedirektiiviin läheisesti liittyvä
direktiivi 2006/7/EY (uimavesidirektiivi), jolla pyritään edistämään kansanterveyttä ja
ympäristönsuojelua vahvistamalla uimavesien valvontaa ja luokittelua (neljä luokkaa)
koskevat säännöt. Siinä säädetään myös laajasta tiedottamisesta yleisölle. Komissio
hyväksyi vuonna 2011 täytäntöönpanopäätöksen (2011/321/EU) symbolista, jolla
tiedotetaan yleisölle uimaveden luokituksesta tai uintikiellosta. Komissio ja Euroopan
ympäristökeskus (EYK) julkaisevat vuosittain yhteenvetokertomuksen uimaveden
laadusta.

4. Yhdyskuntajätevesien käsittely. Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetulla direktiivillä
91/271/ETY (muutettu direktiivillä 98/15/EY) on tarkoitus suojella ympäristöä
yhdyskuntajätevesipäästöjen ja teollisuuden päästöjen haitallisilta vaikutuksilta.
Direktiivissä vahvistetaan yhdyskuntajätevesien keräämistä, käsittelyä ja päästöjä
koskevat vähimmäisvaatimukset ja aikataulut, otetaan käyttöön puhdistamolietteen
hävittämisen valvonta ja lopetetaan vaiheittain sen kaataminen mereen.
Direktiivin kahdeksannessa täytäntöönpanokertomuksessa vuonna 2016 todettiin, että
EU-15-jäsenvaltioissa direktiivin noudattamisaste oli korkea. EU-13-jäsenvaltioissa
noudattamisessa on vielä merkittäviä puutteita, erityisesti jätevesien käsittelyssä.
Tarvitaan tehokkaampia toimia ja investointeja, jotta direktiiviä noudatettaisiin
kattavasti kohtuullisen ajan kuluessa. Myös seitsemännessä ympäristöä koskevassa
toimintaohjelmassa ja suunnitelmassa Euroopan vesivarojen turvaamiseksi korostetaan
yhdyskuntajätevesien keräämisen ja käsittelyn merkitystä.

5. Strategiat pintavesien kemiallisen pilaantumisen torjumiseksi. 1970- ja 1980-
luvuilla annettu lainsäädäntö toimenpiteistä pintavesien kemiallisen pilaantumisen
torjumiseksi vanheni vuoden 2012 lopussa ja korvattiin vesipuitedirektiivin
säännöksillä. Niissä vaadittiin lähinnä vahvistamaan luettelo prioriteettiaineista,
joista aiheutuu EU:n tasolla merkittävä riski vesiympäristölle tai vesiympäristön
välityksellä, sekä tiettyjä vaarallisia prioriteettiaineita. Direktiivissä2008/105/EY
(ympäristönlaatunormeista annettu direktiivi), joka korvaa päätöksen N:o 2455/2001/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:FI:PDF
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EY, vahvistetaan 33 prioriteettiaineen ja kahdeksan muun pilaavan aineen sallitut
enimmäispitoisuudet pintavesissä. Muutosdirektiivillä 2013/39/EU lisättiin olemassa
olevaan luetteloon 12 uutta ainetta ja asetettiin komissiolle velvoite laatia
prioriteettiaineiden luettelon tulevien muutosten tueksi luettelo aineista, joita on
tarkkailtava kaikissa jäsenvaltioissa.

6. Nitraattidirektiivi. Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevilta nitraateilta
säädetään direktiivillä 91/676/ETY (nitraattidirektiivi) ja asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
Niissä edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle neljän vuoden välein
kertomuksen, jossa on tietoja hyvästä maatalouskäytännöstä, nitraattien aiheuttamalle
pilaantumiselle alttiiden alueiden nimeämisestä sekä vedenlaadun seurannasta ja joka
sisältää tiivistelmiä toimintaohjelmista. Sekä direktiivin että asetuksen tavoitteena
on suojella juomavettä ja estää rehevöitymisestä johtavia vahinkoja, joita pyritään
vähentämään myös asetuksessa (EY) N:o 2004/648 säädetyillä rajoituksilla, jotka
koskevat fosfaattien käyttöä pesuaineissa. Vaikka uusimman täytäntöönpanokertomuksen
(COM(2013)0683) mukaan maatalouden aiheuttama paine on vähentynyt, vuoden 2012
suunnitelmassa todetaan yhä, että nitraattidirektiivi on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä
vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Direktiivin 2007/60/EY (tulvadirektiivi) tavoitteena on vähentää ja hallita tulvista ihmisten
terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille ja omaisuudelle aiheutuvia riskejä. Siinä
edellytetään, että jäsenvaltiot suorittavat vuoteen 2011 mennessä alustavan arvioinnin
nimetäkseen vesistöalueet ja niihin liittyvät rannikkoalueet, joita koskee tulvariski, ja laativat
sitten vuoteen 2015 mennessä tulvariskikarttoja ja tulvariskien hallintasuunnitelmia, joissa
keskitytään ehkäisyyn, suojeluun ja valmiustoimiin. Kaikissa näissä toimissa on noudatettava
vesipuitedirektiiviä ja sen mukaisia vesipiirien hoitosuunnitelmia.
B. Rannikko- ja merialueita koskeva EU:n politiikka
1. Merialueita koskeva direktiivi. Direktiivin 2008/56/EY (meristrategiadirektiivi)

tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä, suojella
ja säilyttää meriympäristöä sekä estää merien tilan huonontuminen. Kyseessä on
ensimmäinen merien biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvä EU:n säädös. Sen
lainsäädäntökehyksessä vahvistetaan meriympäristöön vaikuttavan ihmisen toiminnan
hallintaan sovellettava ekosysteemiin perustuva lähestymistapa, jossa yhdistyvät
ympäristönsuojelun ja kestävän käytön käsitteet. Direktiivissä määritetään eurooppalaisia
merialueita ja niiden osa-alueita meriä koskevissa alueellisissa yleissopimuksissa
vahvistetuissa maantieteellisissä rajoissa. Jotta meriympäristön hyvä tila voidaan saavuttaa
vuoteen 2020 mennessä, kunkin jäsenvaltion piti laatia vuoteen 2010 mennessä
merivesilleen strategia, jota on tarkistettava joka kuudes vuosi. Komission päätöksessä
2010/477/EU merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista
ja menetelmästandardeista esitetään tätä varten valikoituja arviointiperusteita ja niihin
liittyviä indikaattoreita.

2. Merien pilaantuminen. Vuonna 2000 tapahtunut Erika-aluksen öljykatastrofi sai EU:n
vahvistamaan rooliaan meriturvallisuutta ja merien pilaantumista koskevissa asioissa.
Vuonna 2002 annettiin asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston
(EMSA) perustamisesta. Alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten
rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetulla direktiivillä 2005/35/EY, jota on
muutettu direktiivillä 2009/123/EY, pyritään varmistamaan, että merien pilaamiseen
syyllistyville määrätään tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia, jotka voivat olla
rikosoikeudellisia tai hallinnollisia. Aluksista peräisin olevia pilaavien aineiden päästöjä

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
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pidetään rikoksina, jos päästöt on aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella tai törkeällä
huolimattomuudella ja jos ne aiheuttavat veden laadun huononemista.

3. Yhdennetty meripolitiikka. Meristrategiadirektiivi kuuluu ympäristöpilarina monialaiseen
yhdennettyyn meripolitiikkaan (COM(2007)0575), jonka tavoitteena on hyödyntää
täysin merien taloudellista potentiaalia ympäristöä vaarantamatta. Komission
tiedonannossa ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun
mahdollisuudet” (COM(2012)0494) tarkasteltiin yhdennetyn meripolitiikan panosta
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito. Rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä
ja hoidosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2002/413/EY
määritellään rannikkoalueiden hyvän käytön ja hoidon periaatteet, jotka jäsenvaltioiden on
otettava huomioon laatiessaan kansallisia strategioitaan.

C. Kansainväliset sopimukset aluevesistä
Euroopan merivesien suojelua säännellään neljällä yhteistyörakenteella (meriä koskevat
alueelliset yleissopimukset) jäsenvaltioiden ja sellaisten naapurimaiden välillä, joiden
kanssa niillä on yhteisiä vesialueita: Koillis-Atlanttia koskevalla vuoden 1992 OSPAR-
yleissopimuksella (joka perustuu aiempiin Oslon ja Pariisin yleissopimuksiin), Itämerta
koskevalla vuoden 1992 Helsingin yleissopimuksella (jonka soveltamista tarkkailee Helsingin
komissio), Välimerta koskevalla vuoden 1995 Barcelonan yleissopimuksella (jota valvoo
UNEP-MAP) ja Mustaamerta koskevalla vuoden 1992 Bukarestin yleissopimuksella. EU:n
jokien vesiä suojellaan vuoden 1996 yleissopimuksella Tonavan suojelusta ja vuoden 2009
yleissopimuksella Reinin suojelusta. Merivesiin tai vesistöalueisiin keskittyvän alueiden välisen
ympäristöalan yhteistyön perusteella EU:ssa on laadittu useita makroaluestrategioita: vuoden
2009 Itämeri-strategia (ensimmäinen kattava EU:n strategia makroaluetta varten), vuoden 2011
Tonava-strategia sekä viimeisimpänä Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva strategia (2014).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on ollut säännöllisesti aloitteentekijänä vesiensuojeluasioissa. Se vaati
tammikuussa 2000 Erika-säiliöaluksen aiheuttaman öljyonnettomuuden jälkeen, että EU:n on
luotava kestävä pitkän aikavälin kuljetuspolitiikka tällaisten öljykatastrofien ehkäisemiseksi.
Merialueita koskevassa politiikassa parlamentti on korostanut biologista monimuotoisuutta,
ekoinnovaatioita, ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriin sekä tavoitteena olevaa hyvää
ekologista tilaa.
Parlamentin suuri enemmistö tuki kesäkuussa 2008 veden laatua koskevia EU:n uusia
sääntöjä. Vaatimalla prioriteettiaineiden luettelon tarkistamista kahden vuoden kuluessa
ympäristönlaatunormeista annetun direktiivin voimaantulosta parlamentti varmisti, että
myrkyllisten aineiden luetteloa voidaan laajentaa. Parlamentin vaatimuksesta on myös lujitettu
tavoitetta, joka koskee 13 vaarallisen prioriteettiaineen päästöjen lopettamista vaiheittain
20 vuoden kuluessa. Lisäksi parlamentti oli vuonna 2012 mukana saattamassa direktiiviä ajan
tasalle sisällyttämällä siihen uusia prioriteettiaineita. Vuonna 2012 EU:n vesilainsäädännön
täytäntöönpanosta antamassaan mietinnössä parlamentti vaati painottamaan enemmän
alueellista ulottuvuutta ja korosti tarvetta saada luotettavia tietoja ja sisällyttää vettä koskevat
kysymykset muihin politiikanaloihin. Se myös tuki vesien suojelua koskevaa kokonaisvaltaista
lähestymistapaa ja peräänkuulutti alalla tehtävän tutkimuksen ja innovoinnin edistämistä.
Parlamentti piti myönteisinä ja tuki seitsemättä ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa ja
suunnitelmaa Euroopan vesivarojen turvaamiseksi.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 5

Syyskuussa 2015 parlamentin suuri enemmistö äänesti kaikkien aikojen ensimmäisen
eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta laaditun mietinnön puolesta.
Siinä pyydettiin komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön YK:n
tunnustama ihmisen oikeus veteen ja sanitaatioon. EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita
kehotetaan aloitteen yhteydessä erityisesti varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on oikeus
veteen ja sanitaatioon, että vesihuolto ja vesivarojen hoito jätetään sisämarkkinasääntöjen
ulkopuolelle ja että markkinoiden vapauttaminen ei koske vesipalveluja. Parlamentti kehotti
8. syyskuuta 2015[1] antamassaan päätöslauselmassa komissiota antamaan säädösehdotuksia
ja tarvittaessa tekemään vesipolitiikan puitedirektiiviin muutoksia, joilla tunnustettaisiin
vedensaanti yleismaailmallisena ihmisoikeutena.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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