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1. Pistekuormituksen vähentäminen 
 

 1.1 Viemäriverkoston parantaminen 
 
- Jätevesiviemäriverkoston saneerausta jatketaan. 
 

Toteutustilanne kevät 2018: Jätevesiviemäriverkostot ovat aika pitkälle sanee-
rattuja.  

 
- Jäteveden ylivuodot pyritään minimoimaan huonokuntoisia verkostonosia sanee-

raamalla. 
 

Toteutustilanne kevät 2018: Vuoden 2017 aikana on uusittu yksi betoninen 
viemärikaivo, vanhoja putkilinjoja ei ole saneerattu. 

 
- Kiinteistönomistajia kehotetaan johtamaan kiinteistöjen kuivatus- ja sadevedet hule-

vesiviemäriin, jos ne johdetaan nykyisin jätevesi- tai sekaviemäriin.  
 

Toteutustilanne kevät 2018: Virolahdella ja Miehikkälässä ei ole sekaviemä-
röintiä, mutta kiinteistöillä saattaa olla liitetty kuivatus- ja hulevesiputkia viemä-
riverkostoon. Kun kiinteistöillä tehdään viemärien korjausta, käydään tarkas-
tamassa mihin salaoja- ja hulevedet on johdettu. 
 

Toteutus: Vesihuoltolaitos  
 
Toteutusaika: alkaen v. 2008 eteenpäin 
 
Perustelut: Huonokuntoisten vuotavien viemäreiden vuoksi Mussalon puhdistamolle 
pumpattavan laskuttamattoman jäteveden eli ns. vuotoveden osuus on korkea. Suuri 
vuotovesimäärä aiheuttaa ajoittain ylivuotoja mereen ja toisaalta myös heikentää puh-
distustulosta. Viemäriverkoston saneerauksella vuotovesimäärää ja puhdistamon puh-
distustulosta voidaan parantaa ja näin mereen menevää kuormitusta vähentää. 
 

1.2. Jätevesien puhdistuksen parantaminen 
 
- Virolahden Virojoen, Ravijoen ja Klamilan sekä Miehikkälän kirkonkylän ja Muurik-

kalan jätevedet johdetaan Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamolle siirtoviemäriä 
pitkin. Nuutniemen puhdistamo toimii ohitusvesien puhdistamona, jossa tarvittaessa 
käsitellään rankkasateiden ja lumen sulamisen aiheuttamat suuret tulvavirtaamat.  

 
Toteutustilanne kevät 2018: Miehikkälässä siirtoviemäri Suur-Miehikkälään on 
valmistunut. Viemärin pituus on 16 km. Viemäri on otettu osittain käyttöön ke-
väällä 2018. Mm. Suur-Miehikkälän koulu ja koulun yhteydessä oleva rivitalo 
liitetään kesän 2018 aikana siirtoviemäriin. 
Virolahdella on Klamilan kalasatama liitetty viemäriin rakentamalla noin 1,2 km 
uutta paineviemäriä. Kalasatamassa on mm. kesäravintolatoimintaa ja erilaisia 
kesätapahtumia. Aiemmin jätevedet imeytettiin maahan. 
 

Toteutus: Vesihuoltolaitos, yhteistyö Haminan, Kotkan, Virolahden ja Miehikkälän 
kuntien vesihuoltolaitosten kanssa 
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Toteutusaika: alkaen v. 2008 eteenpäin 
 
Perustelut: Jätevesien puhdistus koko eteläisen Kymenlaakson osalta on keskitetty 
Kotkan Mussalon puhdistamolle. Yhdyskuntien jätevesipuhdistuksen keskittäminen 
useiden pienien laitosten sijasta harvoihin suurempiin parantaa jätevesien käsittelyn 
tehoa ja toimintavarmuutta ja vähentää purkupisteitä Itämereen. 
 

2. Hajakuormituksen vähentäminen 
 
 
2.1 Maatalouden kuormituksen vähentäminen 
 
- Selvitetään ja pidetään yllä tietoja alueella sijaitsevista eläinsuojista ja tarkastetaan 

niiden lannan varastointitilat. 
 

Toteutustilanne kevät 2018: Vuosina 2014 - 2017 on tehty eläinsuojien lannan 
varastointitilojen ja lannan käyttöön liittyviä tarkastuksia. Tarkastuksia jatke-
taan edelleen.  

 
Toteutus: ympäristönsuojelu ja maaseututoimi 
 
Toteutusaika: alkaen v. 2008 
 
- Viljelijöitä kannustetaan mm. tiedottamalla ja neuvonnalla erityistukisopimuksien  

mukaisiin maatalouden vesiensuojelua edistäviin toimenpiteisiin, mm. suojavyöhyk-
keiden perustamiseen, laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pohjapatojen rakentami-
seen. Toteutuskanavina ovat mm. maaseututoimen asiakasneuvonta ja lähetettävät 
viljelijäkirjeet sekä ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit, joiden yhteydessä toimen-
piteitä ja tietoa niistä voidaan jakaa. Viljelijöille pidettävissä koulutuksissa tiedote-
taan lisäksi maatalouden erityisympäristötukijärjestelmän tarjoamista vesiensuoje-
lulle hyödyllisistä vaihtoehdoista.  
 

Toteutustilanne kevät 2018: Vuosittaisissa EU -tukihakemuskoulutuksissa ker-
rotaan ympäristönhoitonurmista, peltoluonnon monimuotoisuus toimenpiteistä 
sekä ympäristösopimuksista. Maaseututoimistosta on saatavilla sopimustu-
kien esitteitä ja hakulomakkeita, ja tarvittaessa avustetaan myös hakemusten 
täytössä.  
 
Vuodesta 2016 alkaen uusia suojavyöhykealoja ei enää voi lisätä. Vakiintu-
neet suojavyöhykealat ovat Virolahdella 380 hehtaaria ja Miehikkälässä 250 
hehtaaria. Muiden erityisympäristötukialojen ja ympäristösopimusten pinta-ala 
on Virolahdella ja Miehikkälässä yhteensä noin 80 hehtaaria. Ympäristösopi-
musten ja suojavyöhykkeiden tavoitteena on ympäristökuormituksen vähen-
täminen. Suojavyöhykkeet vähentävät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista 
vesistöön.  
 
Luonnonhoitopeltojen sekä viherkesantojen pinta-ala sekä Virolahdella että 
Miehikkälässä kasvaa vuosittain hieman, ollen vuonna 2017 yhteensä noin 
1.300 hehtaaria. Luonnonhoitopellot ovat nurmipeitteisiä aloja, joilla ei saa 
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käyttää lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Luonnonhoitopeltojen avulla vä-
hennetään pelloille aiheutuvaa ravinnekuormitusta ja samalla lisätään luonnon 
monimuotoisuutta ja maiseman monipuolisuutta.  
 
Viherlannoitusnurmien pinta-ala on vähentynyt viime vuosina. Vähennys joh-
tuu tukiehtojen muutoksista. Miehikkälässä ja Virolahdella viherlannoitusnur-
miala on yhteensä noin 300 hehtaaria. Viherlannoitusnurmet parantavat maan 
kasvukuntoa ja niiden avulla monipuolistetaan viljelykiertoa.  

 
Toteutus: maaseututoimi ja ympäristönsuojelu oman toimivaltansa puitteissa 
 
Toteutusaika: jatkuvaa 
 
- Kunnan vuokrapelloille asetetaan mahdollisuuksien mukaan erityisvaatimuksia ve-

siensuojelun osalle (esim. peltoja viljellään suorakylvömenetelmällä, peltojen lannoi-
tetasoa vähennetään vastaamaan realistisia satotavoitteita ottaen huomioon maan 
fosforitila, eri lohkoille lasketaan vuosittain ravinnetaseet seuraavan vuoden lannoi-
tetason määrittämiseksi, pellon ja vesistön väliin jätetään aina riittävän leveät lan-
noittamattomat ja viljelemättömät suoja-alueet, joilta kasvusto korjataan)  

 
Toteutustilanne kevät 2018: Miehikkälän ja Virolahden kuntien omistamia pel-
toja viljelee neljä eri viljelijää. He ovat valinneet ympäristökorvaustuessa loh-
kokohtaisiksi toimenpiteiksi ympäristönhoitonurmet, peltoluonnon monimuotoi-
suuden sekä talviaikaisen kasvipeitteisyyden. 
 

Toteutus: maaseututoimi  
 
Toteutusaika: alkaen vuodesta 2008 
 
Perustelut: Itämeren suojelua ei voida nykyisestä merkittävästi edistää puuttumatta 
maatalouden aiheuttamaan kuormitukseen. Hajakuormituksella on suuri vaikutus ran-
nikkovesien tilaan. Eroosion vähentämistoimenpiteillä on mahdollista parantaa veden 
laatua ja vähentää maatalouden aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Maata-
louden erityisympäristötuessa käytettyjä menetelmiä, suojavyöhykkeitä ja -kaistoja, las-
keutusaltaita, kosteikkoja ja pohjapatoja on käytetty irronneen ja virtaavan veden muka-
na kulkeutuvan kiintoaineen pysäyttämiseen. Kiintoaineen pysäyttäminen pelloilla on 
vesiensuojelullisesti tehokkaampaa kuin toimenpiteet kiintoaineen pysäyttämiseksi uo-
missa.  
 

Suorakylvöllä tarkoitetaan viljan ja lannoitteen kylvämistä muokkaamattomaan maahan. 
Suorakylvöllä voidaan maanpinta suojata eroosiolta ympärivuotisesti. Suorakylvön etu-
na ovat myös pienemmät kustannukset. Kun kyntö jää pois, säästyy kustannuksia ja ai-
kaa. Samalla tavalla myös tarkkaan mitoitettu ravinteiden käyttö peltolohkoilla säästää 
sekä rahaa että ympäristöä.  
 

Kaikkein tulvaherkimmillä pelloilla paras keino vähentää vesistökuormitusta on ottaa ne 
kokonaan pois viljelykäytöstä. Kunta voi omistamiensa peltojen osalta pyrkiä vähentä-
mään niiden aiheuttamia ravinnepäästöjä vesistöihin. 
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2.2. Haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen 
 
Toimenpiteet: 
 
- Viemäriverkostoa on kehitetty ja laajennettu vesiensuojelun kannalta tärkeimmille 

haja-asutusalueille. Siirtoviemärien rakentaminen mahdollistaa asuinkiinteistöjen liit-
tymisen viemäriverkostoon uusilla alueilla.  

- Erityiskohteina vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevat tiheästi asu-
tut alueet, jotka ovat lähellä viemäriä 

- Kunnat kannustavat vesiosuuskuntien perustamista rakennetuille haja-
asutusalueille 

- Tukitoimilla, kuten vesiosuuskunnille suunnatun suunnittelun avulla nopeutetaan 
viemäröimättömien alueiden liittymistä keskitettyyn vesihuoltoon 

 
Toteutustilanne kevät 2018:  
 
Tällä hetkellä ei ole vireillä uusia vesiosuuskuntahankkeita. Virolahdella on vii-
si vesiosuuskuntaa joilla on jätevesiverkosto ja ne ovat liittyneet kunnan ver-
kostoon: Itä-Virojoen vesihuolto-osuuskunta, Pyterlahden vesiosuuskunta, 
Ravijoen vesiosuuskunta, Pyölin vesiosuuskunta ja Sydänkylän vesiosuuskun-
ta. Miehikkälässä ei ole vesiosuuskuntia. 
 
Viemäriverkostoa kehitetään edelleen osuuskuntapohjaisena. 
 

- Kunnat pyrkivät kunnostamaan haja-asutusalueilla olevien omien kiinteistöjensä jä-
tevesien käsittelyjärjestelmät määräysten edellyttämälle tasolle. 

 
Toteutustilanne kevät 2018: Virolahden Vaalimaan leirintäalueelle on raken-
nettu vesi- ja viemärilinjat. Vanha pienpuhdistamo jäi pois käytöstä ja jäteve-
det johdetaan Mussalon puhdistamolle.  
Miehikkälässä siirtoviemäri Suur-Miehikkälään on valmistunut keväällä 2018. 
Hanke vähentää Virojokeen kohdistuvaa kuormitusta. Alueella olleet Virojo-
keen jätevedet johtaneet Miehikkälän kunnan yksi pienpuhdistamo (3 kiinteis-
töä) ja yksi maasuodatin (5 kiinteistöä), on poistettu käytöstä. Muilla liittyvillä 
kiinteistöillä on sakokaivot. Liittyviä kiinteistöjä on tällä hetkellä 15 asuintaloa, 
koulu, päiväkoti sekä ruokakauppa ja kahvila. Kaikkia ei ole vielä liitetty siirto-
linjaan. Liittymisiä tapahtuu vähitelle vuoden 2018 aikana. 
 
Lainsäädäntö jätevesien käsittelyn osalta lieveni huhtikuussa 2017. Samalla 
jätevesijärjestelmien kunnostamisen määräaikaa pidennettiin 31.10.2019 asti. 

 
- Tiedotuksella ja neuvonnalla kannustetaan kiinteistönomistajia uudistamaan ja pa-

rantamaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä ennen ns. hajajätevesiasetuksen edellyt-
tämiä määräaikoja. 

 
Toteutustilanne kevät 2018: Virolahti ja Miehikkälä olivat mukana Kymijoen 
vesi- ja ympäristö ry:n hallinnoimassa ja keväällä käynnistämässä NEUVO-
hajajätevesien neuvontahankkeessa vuosina 2011-2014. NEUVO-hanke on 
päättynyt.  
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Keväällä 2018 on aloittanut Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesien 
neuvontahanke Neuvo Kymi 2018. Hankkeessa asukkaille tarjotaan neuvon-
taa jätevesiasioissa puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa kiinteistökäyn-
nein.  

  
- Eläintiloille tehtävien tarkastuskäyntien (ympäristönsuojelu) yhteydessä kiinnitetään 

huomiota eläinsuojan ja maitohuonejätevesien käsittelyjärjestelmiin ja annetaan ti-
loille neuvoja ja tietoa jätevesien käsittelyyn ja tehostamiseen liittyen. 

 
Toteutustilanne kevät 2018: Työtä jatketaan edelleen tarkastusten yhteydes-
sä. 

 
- Kuivan maan matonpesupaikkoja perustetaan lisää  

 
Toteutustilanne kevät 2018: Virolahdella ja Miehikkälässä on molemmissa yksi 
kuivanmaan pesupaikka. Tällä hetkellä ei ole määrärahoja uusien paikkojen 
perustamiseksi. 

 
Toteutus: Kunnat, ympäristönsuojelu neuvonnan osalta  
 
Toteutusaika: Ei tiedossa. 
 

Perustelut: Haja-asutusalueen asukkaan jätevesistä joutuu vesistöihin tätä nykyä kes-
kimäärin noin kuusinkertaisesti rehevöittäviä fosforipäästöjä verrattuna taajama-
asukkaaseen, joka on vesihuoltolaitoksen viemärissä. Kuntien omistamien kiinteistöjen 
(koulut, leirikeskukset ym.) jätevesien käsittelyjärjestelmien parantamisella nopeute-
taan jätevesien käsittelyn tehostamista ns. hajajätevesiasetuksessa edellytettyyn mää-
räaikaan verrattuna. 

Maalle rakennetuilla matonpesupaikoilla voidaan vähentää vesistökuormitusta verrat-
tuna vesistössä olevaan matonpesulaituriin. Tutkimustulosten perusteella mattojen pe-
su vesistöissä likaa vesistöä, vaikka käytettäisiinkin mäntysuopaa tai muita vähäfos-
faattisia pesuaineita. Runsas mattopyykki vedessä olevalla laiturilla voi aiheuttaa ve-
teen paikallisesti sameushaittaa, hygieenistä likaantumista, kiintoaineesta johtuvaa 
roskaantumista ja leväkasvun voimistumista. Mattolaitureista luopumisella ja pesupaik-
kojen siirtämisellä maalle on merkitystä vesistökuormituksen sekä likaantumis- ja rehe-
vöitymisilmiöiden vähentäjänä pesupaikkojen lähivesistössä. 

 
3. Veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen 

 
- Pienvenesatamien jätehuollon parantaminen rakentamalla alueelle lisää septitank-

kien vastaanottoasemia.  
 

Toteutustilanne kevät 2018: Lisätoimenpiteitä ei ole tehty v. 2017. Ukkosaaren 
satamassa on septitankki ja kalasatamassa on septityhjennykset. 

 
Toteutus: tekninen toimi  
 
Toteutusaika: alkaen v. 2008 
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Perustelut: Pienveneiden septitankkiverkosto on vielä liian suppea ja varsinkin suurille 
huviveneille on tarjolla vähän tyhjennyspaikkoja. 

 
4. Itämeri-tietoisuuden lisääminen 

 

- Kunnan asukkaita ja yrityksiä informoidaan Itämeren tilasta ja keinoista tilan 
parantamiseksi mm. luomalla ympäristönsuojelun Internet-sivuille Itämeri-
aiheinen teema. 

Toteutustilanne kevät 2018:Haminan kaupungin internet-sivuille koottua Itä-
meri-aiheista teemaa on päivitetty. Sivuilla on myös Haminan Itämeri-
toimenpideohjelma sähköisenä versiona. Sivuilta löytyy perustietoa Itämerestä 
sekä muutamia linkkejä, joiden kautta lisätietoa löytyy helposti.  

 

- Itämeri –toimenpideohjelmasta laaditaan esite, jossa esitetään toimenpideoh-
jelman lisäksi myös muuta Itämeri-tietoutta. Esite laitetaan saataville mm. 
kaupungin asiakaspalveluun ja kirjastoihin sekä sähköisenä versiona ympä-
ristönsuojelun perustettaville Itämeri-aiheisille sivuille.  

 
Toteutustilanne kevät 2018: Itämeri-toimenpideohjelman päivitetty esite on ol-
lut jaossa asiakaspalvelussa, kirjastoissa ja ympäristönsuojelussa. Esite löytyy 
myös Haminan kaupungin internet-sivuilta. Esitettä päivitetään Itämeri-
toimenpideohjelman päivitysten yhteydessä. 

 
Toteutus: ympäristönsuojelu  
 
Toteutusaika: toimenpideohjelma ja siitä kertova esite päivitetään vuosittain ja nettisi-
vujen päivitys on jatkuvaa. 
 
Perustelut: Ympäristöasioihin ja varsinkin vesiensuojeluun liittyvällä valistuksella ja tie-
dottamisella lisätään kuntalaisten tietoisuutta omien toimenpiteiden vaikutuksesta lä-
hiympäristöön ja vaikutetaan näin ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen. 
 

5. Toimintaohjelman päivittäminen ja toimien rahoittaminen  
 
Toimenpideohjelma tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Tarkistami-
sen yhteydessä selvitetään mm. toimenpiteiden toteutustilanne. Tarkistamisen yhtey-
dessä voidaan toimenpideohjelmaan ottaa mukaan myös lisää toimenpiteitä Itämeren ti-
lan parantamiseksi. Toimenpideohjelman tarkistamisesta vastaa ympäristönsuojelu. 
 
Itämeri-toimenpideohjelman mukaiset käytännön toimenpiteet toteutetaan pääosin hal-
lintokuntien vuotuisten määrärahojen puitteissa.  
 

 

 

 


