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1. Pistekuormituksen vähentäminen
1.1 Viemäriverkoston parantaminen


Jätevesiviemäriverkoston saneerausta jatketaan.
Toteutustilanne kevät 2020: Jätevesiviemäriverkostot ovat aika pitkälle saneerattuja. Lohitien alueen jätevesiviemäröinti ja jätevesipumppaamo on uusittu
vuoden 2019 aikana.

 Jäteveden ylivuodot pyritään minimoimaan huonokuntoisia verkostonosia
saneeraamalla.
Toteutustilanne kevät 2020: Rantatien varren vanhoja betonikaivoja uusitaan
alkusyksystä 2020.
 Kiinteistönomistajia kehotetaan johtamaan kiinteistöjen kuivatus- ja sadevedet hulevesiviemäriin, jos ne johdetaan nykyisin jätevesi- tai sekaviemäriin.
Toteutustilanne kevät 2020: Virolahdella ja Miehikkälässä ei ole sekaviemäröintiä, mutta kiinteistöillä saattaa olla liitetty kuivatus- ja hulevesiputkia viemäriverkostoon. Kun kiinteistöillä tehdään viemärien korjausta, käydään tarkastamassa 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 puhdistustulosta. Viemäriverkoston saneerauksella vuotovesimäärää ja puhdistamon puhdistustulosta voidaan parantaa ja näin mereen menevää kuormitusta vähentää.

1.2 Jätevesien puhdistuksen parantaminen
 Virolahden Virojoen, Ravijoen ja Klamilan sekä Miehikkälän kirkonkylän ja
Muurikkalan jätevedet johdetaan Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamolle
siirtoviemäriä pitkin. Nuutniemen puhdistamo toimii ohitusvesien puhdistamona, jossa tarvittaessa käsitellään rankkasateiden ja lumen sulamisen aiheuttamat suuret tulvavirtaamat.
Toteutustilanne kevät 2020: Miehikkälässä siirtoviemäri Suur-Miehikkälään on
valmistunut. Viemärin pituus on 16 km. Viemäri on otettu käyttöön keväällä
2018. Kunnan omat kiinteistöt, mm. Suur-Miehikkälän koulu ja Pitkäkosken
päiväkoti, on liitetty viemäröintiin.
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Vaalimaan entisen koulun alueen jätevesilinja kunnan verkostoon valmistui
kevään 2020 aikana. Vanha pienpuhdistamo/imeytys poistettiin käytöstä.
Toteutus: Vesihuoltolaitos, yhteistyö Haminan, Kotkan, Virolahden ja Miehikkälän
kuntien vesihuoltolaitosten kanssa
Toteutusaika: 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. Vuoden 2019 tavoitteena oli laatia listaus
alueen hevostalleista ja kohdentaa tarkastuksia niihin. Uutena tavoitteena
vuodelle 2020 on, että kaikilla Virolahdella sijaitsevilla hevostalleilla olisi käyty tarkastuksella vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on listauksen laatiminen myös Miehikkälän alueen hevostalleista. Eläinsuojien toimijoille annetaan neuvontaa ympäristöasioiden huomioimisesta toiminnassa
ympäristöluvan mukaisten tarkastusten yhteydessä.
Toteutustilanne kevät 2020: Listaus Virolahdella sijaitsevista hevostalleista on
tehty. Vuonna 2019 tehtiin tarkastuksia erityisesti Virolahdella sijaitseville hevostalleille mm. lannan varastointiin ja käyttöön liittyen. Käynneillä pyrittiin antamaan neuvontaa hevostenpitoon liittyvissä ympäristöasioissa. Vuoden 2019
aikana tehtiin tarkastus yhdeksälle tallille. Työtä jatketaan vuoden 2020 aikana. Virolahdella on nykytiedon mukaan 25 hevostallia.
 Pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään lannan vastaanottajia.
Toteutustilanne kevät 2020: Virolahdelle perustetun Haminan Energian biokaasulaitoksen ympäristöluvan mukaan laitoksella on mahdollisuus ottaa vastaan mm. hevosen lantaa. Laitoksen toiminta on kuitenkin ollut pysähdyksissä jo jonkin aikaa.
Alueella on tarjolla myös yritysten tarjoamia maksullisia lava/noutopalveluita, joita
on jonkin verran hyödynnetty.
 Uudet maaseutuyrittäjät otetaan heti mukaan maaseutupalvelujen ja ympäristönsuojelun yhteisen neuvonnan piiriin. Neuvontaa suoritetaan mm. tila- ja
yrityskäyntien muodossa.
Toteutustilanne kevät 2020: Neuvontatyötä uusien maaseutuyrittäjien kohdalla
on tehty ja jatketaan edelleen yhteistyössä maaseutupalvelujen ja ympäristön-
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suojelun kanssa ja tarvittaessa tehdään tila- ja yrityskäyntejä. Yhteistyössä on
laadittu ja ylläpidetty listaa tiedossa olevista hevosyrittäjistä Virolahdella. Tarkoitus on laatia samanlainen listaus myös Miehikkälän osalta.
Toteutus: ympäristönsuojelu ja maaseutupalvelut
Toteutusaika: v. 2008 alkaen
 Viljelijöitä kannustetaan mm. tiedottamalla ja neuvonnalla erityistukisopimuksien mukaisiin maatalouden vesiensuojelua edistäviin toimenpiteisiin, mm.
suojavyöhykkeiden perustamiseen, laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pohjapatojen rakentamiseen. Toteutuskanavina ovat mm. maaseututoimen asiakasneuvonta ja lähetettävät viljelijäkirjeet sekä ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit, joiden yhteydessä tietoa toimenpiteistä voidaan jakaa. Viljelijöille
pidettävissä koulutuksissa tiedotetaan lisäksi maatalouden erityisympäristötukijärjestelmän tarjoamista vesiensuojelulle hyödyllisistä vaihtoehdoista.
Viljelijöitä tiedotetaan peltojen kipsikäsittelyn ja hiiliviljelyn mahdollisuuksista.
Uutena toimenpiteenä viljelijöitä tiedotetaan vesienhoitosuunnitelman vuosien 2022-2027 maataloutta koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä vesienhoitosuunnitelman valmistuttua.
Toteutustilanne kevät 2020: Tiedottamista ja neuvontaa jatketaan edelleen.
Vuosittaisissa EU -tukihakemuskoulutuksissa kerrotaan ympäristönhoitonurmista, peltoluonnon monimuotoisuus toimenpiteistä sekä ympäristösopimuksista.
Vuodesta 2016 alkaen uusia suojavyöhykealoja ei enää voi lisätä. Vakiintuneet suojavyöhykealat ovat Virolahdella 380 hehtaaria ja Miehikkälässä 240
hehtaaria. Muiden erityisympäristötukialojen ja ympäristösopimusten pinta-ala
on Virolahdella ja Miehikkälässä yhteensä noin 80 hehtaaria. Ympäristösopimusten ja suojavyöhykkeiden tavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen. Suojavyöhykkeet vähentävät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista
vesistöön. Vuonna 2015 Ely -keskuksen kanssa tehdyt ympäristösopimukset
päättyivät huhtikuussa 2020. Muille paitsi suojavyöhykesopimuksille voi hakea
vuoden jatkoa. Uusia maatalousluonnon monimuotoisuussopimuksia tehdään,
mutta vain pellon ulkopuoliselle alueelle. Myös kosteikonhoito sopimuksia tehdään ns. ei-tuotannollisten investointien korvauksella.
Luonnonhoitopeltojen sekä viherkesantojen pinta-ala on ollut Virolahdella
vuonna 2019 noin 567 ha ja Miehikkälässä 635 ha. Luonnonhoitopellot ovat
nurmipeitteisiä aloja, joilla ei saa käyttää lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.
Luonnonhoitopeltojen avulla vähennetään pelloille aiheutuvaa ravinnekuormitusta ja samalla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja maiseman monipuolisuutta.
Viherlannoitusnurmien pinta-ala on vähentynyt viime vuosina. Vähennys johtuu tukiehtojen muutoksista. Miehikkälässä viherlannoitusnurmia on ollut
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vuonna 2019 noin 190 ha ja Virolahdella 71 ha. Viherlannoitusnurmet parantavat maan kasvukuntoa ja niiden avulla monipuolistetaan viljelykiertoa.
Loppuvuoteen 2019/alkuvuoteen 2020 suunniteltua hiiliviljely/luomukoulutusta
ei saatu toteutettua, alueella oli kuitenkin luomuseminaari 3/2020. Koulutuksen suunnittelu jatkuu.
Kipsikäsittelyn osalta selvittelytyötä jatketaan ennen kuin siitä voidaan tiedottaa tarkemmin. Kipsikäsittely ei sovellu kaikille pelloille, eikä sen käytölle toistaiseksi ole nähty kovin paljon tarvetta Kymenlaaksossa. Kipsi on hyvä maanparannusaine alueilla, missä peltolohkoilla on korkea fosforipitoisuus ja vesistö hyvää huonommassa tilassa. Kipsin sijasta kalkki, rakennekalkki ja kuitu
voisivat toimia Kymenlaakson alueella paremmin. Kalkilla nostetaan pellon
pH:ta, rakennekalkki soveltuu tiivistyneille savialueille ja kuidulla voidaan parantaa pellon rakennetta ja lisätään orgaanista ainesta, mikä puolestaan parantaa vedenpidätyskykyä. Pellon maarakennettava parantavat toimenpiteet
ovat tärkeitä.
Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 on tällä hetkellä päivitettävänä.
Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi alkaa loppuvuodesta
2020.
Toteutus: maaseututoimi ja ympäristönsuojelu oman toimivaltansa puitteissa
Toteutusaika: jatkuvaa
 Kuntien vuokrapelloille asetetaan mahdollisuuksien mukaan erityisvaatimuksia vesiensuojelun osalle (esim. peltoja viljellään suorakylvömenetelmällä,
peltojen lannoitetasoa vähennetään vastaamaan realistisia satotavoitteita ottaen huomioon maan fosforitila, eri lohkoille lasketaan vuosittain ravinnetaseet seuraavan vuoden lannoitetason määrittämiseksi, pellon ja vesistön väliin jätetään aina riittävän leveät lannoittamattomat ja viljelemättömät suojaalueet, joilta kasvusto korjataan)
Toteutustilanne kevät 2020: Miehikkälän ja Virolahden kuntien omistamia peltoja viljelee neljä eri viljelijää. He ovat valinneet ympäristökorvaustuessa lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi ympäristönhoitonurmet, peltoluonnon monimuotoisuuden 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 rannikkovesien tilaan. Eroosion vähentämistoimenpiteillä on mahdollista parantaa veden
laatua ja vähentää maatalouden aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Maatalouden erityisympäristötuessa käytettyjä menetelmiä, suojavyöhykkeitä ja -kaistoja, laskeutusaltaita, kosteikkoja ja pohjapatoja on käytetty irronneen ja virtaavan veden mukana kulkeutuvan kiintoaineen pysäyttämiseen. Kiintoaineen pysäyttäminen pelloilla on
vesiensuojelullisesti tehokkaampaa kuin toimenpiteet kiintoaineen pysäyttämiseksi uomissa.
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Suorakylvöllä tarkoitetaan viljan ja lannoitteen kylvämistä muokkaamattomaan maahan.
Suorakylvöllä voidaan maanpinta suojata eroosiolta ympärivuotisesti. Suorakylvön etuna ovat myös pienemmät kustannukset. Kun kyntö jää pois, säästyy kustannuksia ja aikaa. 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. Eroosioherkille pelloille tärkeintä olisivat suojavyöhykkeet
ja ei-eroosioherkille pelloille maan rakenteen parantaminen, eli vedensidonnan parantaminen. Kunta voi omistamiensa peltojen osalta pyrkiä vähentämään niiden aiheuttamia ravinnepäästöjä vesistöihin.
Peltojen kipsikäsittely vähentää eroosiota ja leikkaa vesistöjä rehevöittävää fosforikuormitusta välittömästi. Huomattavaa kuitenkin on, että kipsikäsittely ei sovellu kaikille pelloille. Kaikki peltomaan rakennetta parantavat toimenpiteet, jotka johtavat veden pidätyskyvyn kasvamiseen, parantavat tilannetta.
Hiiliviljelyn ideana on kasvattaa viljelymenetelmien ja kasvivalintojen avulla maaperän
hiilivarantoa. Maaperä sitoo hiiltä paremmin, jos varsinaisen viljelykasvin ohella käytetään aluskasvia, huolehditaan viljelykierrosta, suositaan suorakylvöä, käytetään lantaa
tai eloperäisiä maanparannusaineita. Kasvipeitteisen ajan pidentäminen on yksi keino
lisätä pellon hiilensidontakykyä. Samalla vähenee ravinteiden huuhtoutuminen, sillä
kasvit pidättävät vettä ja ravinteita.
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvässä tilassa olevien vesien heikkeneminen. Koko
Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa
vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään vuosia 2022–2027 varten.

2.2. Haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen
 Viemäriverkostoa on kehitetty ja laajennettu vesiensuojelun kannalta tärkeimmille haja-asutusalueille. Siirtoviemärien rakentaminen mahdollistaa asuinkiinteistöjen liittymisen viemäriverkostoon uusilla alueilla. Erityiskohteina ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevat tiheästi asutut alueet, jotka ovat lähellä viemäriä
 Kunnat kannustavat vesiosuuskuntien perustamista rakennetuille hajaasutusalueille
 Tukitoimilla, kuten vesiosuuskunnille suunnatun suunnittelun avulla nopeutetaan viemäröimättömien alueiden liittymistä keskitettyyn vesihuoltoon
Toteutustilanne kevät 2020: Tällä hetkellä ei ole vireillä uusia vesiosuuskuntahankkeita. Virolahdella on viisi vesiosuuskuntaa, joilla on jätevesiverkosto ja
ne ovat liittyneet kunnan verkostoon: Itä-Virojoen vesihuolto-osuuskunta, Pyterlahden vesiosuuskunta, Ravijoen vesiosuuskunta, Pyölin vesiosuuskunta ja
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Sydänkylän vesiosuuskunta. Miehikkälässä ei ole vesiosuuskuntia. Virolahti
on ollut mukana Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n Neuvo Kymi 2017 ja Neuvo
Kymi 2019 hankkeessa. Neuvo-hanke toimi pääasiassa alueilla, jonne ei ole
tulossa keskitettyä viemäröintijärjestelmää.
Viemäriverkostoa kehitetään edelleen osuuskuntapohjaisena.
 Kunnat pyrkivät kunnostamaan haja-asutusalueilla olevien omien kiinteistöjensä jätevesien käsittelyjärjestelmät määräysten edellyttämälle tasolle.
Toteutustilanne kevät 2020: Jätevesijärjestelmien kunnostamisen määräaika
ranta- ja pohjavesialueilla umpeutui 31.10.2019.
Virolahden Vaalimaan leirintäalueelle on rakennettu vesi- ja viemärilinjat.
Vanha pienpuhdistamo jäi pois käytöstä ja jätevedet johdetaan Mussalon
puhdistamolle. Kuntien omat kiinteistöt ovat pääosiltaan kunnossa. Lapjärven
imeytyskenttä valmistui syksyllä 2019.
Miehikkälässä siirtoviemäri Suur-Miehikkälään on valmistunut keväällä 2018.
Hanke vähentää Virojokeen kohdistuvaa kuormitusta. Alueella olleet Virojokeen jätevedet johtaneet Miehikkälän kunnan yksi pienpuhdistamo (3 kiinteistöä) ja yksi maasuodatin (5 kiinteistöä), on poistettu käytöstä. Muilla liittyvillä
kiinteistöillä on sakokaivot. Liittyviä kiinteistöjä on tällä hetkellä 15 asuintaloa,
sekä ruokakauppa ja kahvila. Kaikkia ei ole vielä liitetty siirtolinjaan. Liittymisiä
tapahtuu vähitellen.
 Tiedotuksella ja neuvonnalla kannustetaan kiinteistönomistajia uudistamaan ja
parantamaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä ennen ns. hajajätevesiasetuksen
edellyttämiä määräaikoja.
Toteutustilanne kevät 2020: Virolahti ja Miehikkälä olivat mukana Kymijoen
vesi- ja ympäristö ry:n hallinnoimassa ja käynnistämässä NEUVOhajajätevesien neuvontahankkeessa vuosina 2011-2014. NEUVO-hanke on
päättynyt. Keväällä 2018 on aloittanut Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Kymi 2018 ja neuvontahanke jatkui vuoden
2019 lokakuun loppuun nimellä Neuvo Kymi 2019. Hankkeen aikana tehtiin
neuvontatyötä erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä tarjottiin neuvontaa asukkaita palvelevassa Jätevesi-neuvolassa ja tiedotettiin jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista, kuten ympäristönsuojelulain hajajätevesiä koskevasta sisällöstä.
Virolahden ja Miehikkälän vapaa-ajan asuntojen omistajille lähetettiin tiedote
jätevesijärjestelmien kunnostamisesta. Lisäksi tiedote on julkaistu Haminan
ympäristönsuojelun internet-sivuilla sekä alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi jätevesitiedotusta on lisätty internet-sivujen kautta tiedottamalla
esimerkiksi Jätevesiviikosta.
 Eläintiloille tehtävien tarkastuskäyntien (ympäristönsuojelu) yhteydessä kiinnitetään huomiota eläinsuojan ja maitohuonejätevesien käsittelyjärjestelmiin ja
annetaan tiloille neuvoja ja tietoa jätevesien käsittelyyn ja tehostamiseen liittyen.
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Toteutustilanne kevät 2020: Työtä jatketaan edelleen tarkastusten yhteydessä.
 Kuivan maan matonpesupaikkoja perustetaan lisää ja vanhoja vesistöissä olevia mattolaitureita poistetaan asteittain.
Toteutustilanne kevät 2020: Virolahdella ja Miehikkälässä on molemmissa yksi
kuivanmaan pesupaikka. Virojoelle perustetaan 2020 kesällä uusi kuivanmaan
matonpesupaikka.
Toteutus: Kunnat, ympäristönsuojelu neuvonnan osalta
Toteutusaika: Ei tiedossa.
Perustelut: Haja-asutusalueen asukkaan jätevesistä joutuu vesistöihin tätä nykyä keskimäärin noin kuusinkertaisesti rehevöittäviä fosforipäästöjä verrattuna taajamaasukkaaseen, joka on vesihuoltolaitoksen viemärissä. Kuntien omistamien kiinteistöjen
(koulut, leirikeskukset ym.) jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee olla jo ns. hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaisessa kunnossa (määräaika oli 31.10.2019).
Maalle rakennetuilla matonpesupaikoilla voidaan vähentää vesistökuormitusta verrattuna vesistössä olevaan matonpesulaituriin. Tutkimustulosten perusteella mattojen pesu vesistöissä likaa vesistöä, vaikka käytettäisiinkin mäntysuopaa tai muita vähäfosfaattisia pesuaineita. Runsas mattopyykki vedessä olevalla laiturilla voi aiheuttaa veteen paikallisesti sameushaittaa, hygieenistä likaantumista, kiintoaineesta johtuvaa
roskaantumista ja leväkasvun voimistumista. Mattolaitureista luopumisella ja pesupaikkojen siirtämisellä maalle on merkitystä vesistökuormituksen sekä likaantumis- ja rehevöitymisilmiöiden vähentäjänä pesupaikkojen lähivesistössä.

2.3 Hulevesien hallinnan ja rantojen suojavyöhykkeiden edistäminen
sekä tulvariskien huomioiminen kaavoituksessa
 Hulevesien hallinnan ja rantojen suojavyöhykkeiden edistäminen sekä tulvariskien huomioiminen kaavoituksessa
Toteutustilanne kevät 2020: Uusi toimenpide. Rantayleiskaavan yleisissä
määräyksissä on määräys, että varsinkin loma-asunnon sijoittamisessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän suojapuuston jäämiseen rantaviivan ja
rakennusten väliin. Rakennetun alueen maisemakuva ja rantavyöhyke on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena.
Toteutus: Kaavoitus
Toteutusaika: v. 2020 alkaen
Perustelut: Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttamia ongelmia taajamissa voidaan vähentää siirtymällä perinteisestä hulevesien poisjohtamisesta niiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Tällöin pyritään ensisijaisesti vähen-
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tämään hulevesien muodostumista ja estämään niiden laadun heikkeneminen.
Rantoihin jätettävät suojavyöhykkeet pidättävät rakennetuilta alueilta valuvia
hulevesiä, sekä ylläpitävät rantavyöhykkeen monimuotoisuutta.

3. Veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen
 Pienvenesatamien jätehuollon parantaminen rakentamalla alueelle lisää septitankkien vastaanottoasemia.
Toteutustilanne kevät 2020: Lisätoimenpiteitä ei ole tehty. Ukkosaaren satamassa on septitankki ja kalasatamassa septityhjennykset menevät nykyään
kunnan viemäriin.
Toteutus: tekninen toimi
Toteutusaika: alkaen v. 2008
Perustelut: Pienveneiden septitankkiverkosto on vielä liian suppea ja varsinkin suurille
huviveneille on tarjolla vähän tyhjennyspaikkoja. Klamilan tyhjennysmahdollisuus viemäriin on parantanut tilannetta, kun pystytään vastaanottamaan suuremmankin veneen
septivedet. Aiemmin pieni koko rajoitti tyhjennysmäärää.
 Huvivenesatamien jätehuollon parantaminen
Toteutustilanne kevät 2020: Uusi toimenpide. Kalasataman alueelle on tulossa
Kymenlaakson Jäte Oy:n lukollinen lajittelupiste saariston vapaa-ajan asukkaita varten.
Toteutus: Kymenlaakson Jäte Oy
Toteutusaika: alkaen kevät 2020
Perustelut: Veneilijöiden ja mökkiläisten jätehuoltomahdollisuuksia parantamalla ehkäistään rantojen roskaantumista ja edistetään kierrätystä.

4. Itämeri-tietoisuuden lisääminen
 Kunnan asukkaita ja yrityksiä informoidaan Itämeren tilasta ja keinoista tilan
parantamiseksi mm. luomalla ympäristönsuojelun Internet-sivuille Itämeriaiheinen teema. Virolahden ja Miehikkälän kunnat järjestävät ympäristönsuojelupalvelut yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa. Virolahden ja Miehikkälän kuntien sivuilla on ajantasainen linkki ympäristönsuojelun sivuille, josta
kyseinen Itämerisivu löytyy.
Toteutustilanne kevät 2020: Haminan kaupungin internet-sivuille koottua
Itämeri-aiheista teemaa on päivitetty. Sivuilla on myös Virolahti-Miehikkälän
Itämeri-toimenpideohjelma sähköisenä versiona. Sivuilta löytyy perustietoa
Itämerestä sekä muutamia linkkejä, joiden kautta lisätietoa löytyy helposti. Vi-
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rolahden ja Miehikkälän kuntien sivuilla on linkki kuntien ja Haminan kaupungin yhteisen ympäristötoimen internetsivuille, joilta kyseinen Itämerisivu löytyy.
 Itämeri –toimenpideohjelmasta laaditaan esite, jossa esitetään toimenpideohjelman lisäksi myös muuta Itämeri-tietoutta. Esite laitetaan saataville mm.
kuntien asiakaspalveluun ja kirjastoihin sekä sähköisenä versiona kuntien internetsivuille, sekä ympäristönsuojelun internetsivujen Itämeri-aiheisille sivuille.
Toteutustilanne kevät 2020: Itämeri-toimenpideohjelman päivitetty esite on ollut jaossa kuntien asiakaspalveluissa, 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 nettisivujen päivitys on jatkuvaa.
Perustelut: Ympäristöasioihin ja varsinkin vesiensuojeluun liittyvällä valistuksella ja tiedottamisella lisätään kuntalaisten tietoisuutta omien toimenpiteiden vaikutuksesta lähiympäristöön ja vaikutetaan näin ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen.

5. Metsätalouden vesiensuojelukeinojen käyttöönoton edistäminen kunnan omistamissa metsissä
 Kuntien metsätaloussuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita metsätalouden vesiensuojelutoimiin
Toteutustilanne kevät 2020: Uusi toimenpide. Vesiensuojelutoimia ei ole vielä
erikseen käsitelty kuntien metsätaloussuunnitelmissa. Seuraavan suunnitelman päivityksen yhteydessä vesiensuojeluun on tarkoitus kiinnittää erityistä
huomiota. Suunnitelmissa on jo otettu huomioon Metso kohteet kuten purojen
varret ja lähteet.
Toteutus: ympäristönsuojelu
Toteutusaika: vuosi 2020 eteenpäin
Perustelut: Kiinnittämällä huomiota kuntien metsätalouden vesiensuojelutoimiin, saadaan vähennettyä metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta Itämeressä.

6. Kestävän kalastuksen edistäminen
 Kestävää kalakantojen hyödyntämistä edistetään kuntien alueilla, sekä pyritään edistämään särkikalojen käyttöä ruokakalana.
Toteutustilanne kevät 2020: Virolahden ammattikalastajat ovat pyytäneet Virolahden merialueilta koeluontoisesti särkikaloja ruokakalakäyttöön. Kokeilun
myötä kävi ilmi, että alueen särkikaloissa esiintyy loista, minkä vuoksi ne eivät
kelpaa elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi.
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Toteutus: Alueella toimivat ammattikalastajat, tekninentoimi ja ympäristönsuojelu oman
toimivaltansa puitteissa
Toteutusaika: vuosi 2020 eteenpäin
Perustelut: Liikakalastus on yksi Itämeren suurimmista haasteista. Kunnan vaikutusmahdollisuudet kalastuksensäätelyyn ovat marginaaliset. Ammattikalastajien särkikalojen pyyntikokeilu ei valitettavasti tuottanut kannustavia tuloksia Virolahdella. Kestävän
kalastuksen edistämistä on kuitenkin hyvä pitää myös kunnan toimesta esillä ja etsiä
uusia mahdollisia keinoja hyödyntää Itämeren kalakantoja mahdollisimman kestävästi ja
monipuolisesti.

7. Toimintaohjelman päivittäminen ja toimien rahoittaminen
Toimenpideohjelma tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Tarkistamisen yhteydessä selvitetään mm. toimenpiteiden toteutustilanne. Tarkistamisen yhteydessä voidaan toimenpideohjelmaan ottaa mukaan myös lisää toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Toimenpideohjelman tarkistamisesta vastaa ympäristönsuojelu.
Itämeri-toimenpideohjelman mukaiset käytännön toimenpiteet toteutetaan pääosin hallintokuntien vuotuisten määrärahojen puitteissa.

