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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:18 puheenjohtaja

Husu Sirpa 18:00 - 21:18 varapuheenjohtaja
Astola Matti 18:00 - 21:18 jäsen
Hallikainen Jukka 18:00 - 21:18 jäsen
Kataikko Leena 18:00 - 21:18 jäsen
Laapas Asko 18:00 - 21:18 jäsen
Tylli Markus 18:00 - 21:18 jäsen

Poissa Paldan Katja kunnanvaltuuston II varapj.

Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:18 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 18:00 - 21:18 kunnanvaltuuston I varapj.
Ylönen Arto 18:00 - 21:18 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Uski Markku 18:00 - 18:37 tekninen joht.

pöytäkirjanpitäjä
§ 56

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättä mä-

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokous kutsun an taa
pu heen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen johtaja. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

  Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösval tai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut sutuksi ja pää tösval-
tiaseksi.

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan 
tarkastustapa Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 päättänyt, että toimikauden

1.6.2017 - 31.5.2021 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan
kahden kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Markus Tyllin ja Sirpa

  Husun.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajat:

  §:t 57 - 63

 Markku Uski
 Pöytäkirjanpitäjä § 56

Käsitellyt asiat

56 - 63

Pöytäkirjan tarkastus

  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkir-
jan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

  Miehikkälä, 14.4.2021

Allekirjoitukset

  Markus Tylli   Sirpa Husu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 20.4.2021.

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 56 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Avustuksen myöntäminen Interfin Oy:lle vuodelle 2021

38/04.045/2021

Khall 12.04.2021 § 56

Liite 1 Rahoitushakemus

 Kaakonkulmalla toimiva Interfin Oy seudullinen kehitysyhtiö, joka toteuttaa
kehityshankkeita alueen pk-yritystoiminnan edistämiseksi. Omistajakuntien
omistus on 45 % Interfin Oy:stä. Interfinin muut omistajat ovat: Comde Oy,
Acceleteam Oy ja Rakennuskanta RK Oy. Edellä mainittujen yhtiöiden
omistus Interfin Oy:stä on yhteensä 55 %.

Interfin Oy on voittoa tavoittelematon public-private yhtiö. Yhtiöjärjestys
mahdollistaa kunnille laajemman hankerahoituksen ja –toteutuksen
muodot. Kuntien välisillä yhteishankkeilla voidaan saada alueellisesti
laajempaa vaikuttavuutta sekä elinkeinotoiminnan edistämistä. Interfin on
alueellinen yhteistyöalusta Hamina-Virolahti-Miehikkälä kuntien ja alueen
yritysten välillä.

Interfin Oy:n toiminta viime vuosina keskittynyt EU-rahoitteisten
hankkeiden to teut ta mi seen. Yhtiö toimii hankerahoituksen hakijana ja
hankkeiden to teut ta ja na. Viimeisimmät hankkeet ovat olleet Nuoret
Seprat- hanke, jossa Interfin Oy:n lisäksi mu ka na ovat Etelä-Suomen
Kalatalousryhmä ESKO, Virumaa Koos töö ko gu (VIKO) ja Virumaa
Rannakalurite Uhing -kalatalousryhmä, sekä Vaalimaan verkostot -hanke,
jonka tavoitteena on muodostaa verkosto, jossa maaseudun paikalliset
yrittäjät, oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät
saadaan aktiiviseen yh teis työ hön. 

Hankkeiden tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Kaa kon kul-
man alueen yrittäjyyden ja elinvoiman edistäminen. 

Interfin Oy hakee omistajakunniltaan Haminan kaupungilta, Virolahden
kunnalta ja Miehikkälän kunnalta avustusta vuodelle 2021.
Avustushakemuksessa haetaan omistajakunnilta rahoitusta seuraavasti:
 Haminan kaupunki 5.000 euroa
 Virolahden kunta 3.000 euroa
 Miehikkälän kunta 2.000 euroa

Avustusosuuksissa määrittämisessä on huomioitu kunnan koko sekä
hanketoiminnan painottuminen. Ehdotus 2021 avustuksista voisi toimia
mallina vuosittaisille avustuksille jatkossakin. Lisäksi kuntien avustuksissa
on otettu huomioon yhtiön välirahoitusvelan takaisinmaksu Virolahden
kunnalle.

Interfinin rahoitushakemuksen 8.4.2021 allekirjoittajina ovat yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Pulli, hallituksen varapuheenjohtaja
Arto Ylönen ja hallituksen jäsen Simo Kaksonen.

Valmistelija: Tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150
.

Teknisen johtajan ehdotus
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Miehikkälän kunnanhallitus § 56 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisestä Interfin Oy:lle.

Päätös Merkitään, että kunnanjohtaja Arto Ylönen jääväsi itsensä (Interfin Oy:n
hallituksen jäsen) tämän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta. Tekninen
johtaja piti pöytäkirjaa pykälän ajan.

Tekninen johtaja teki muutosehdotuksen keskustelun pohjalta, että asia
jätetään pöydälle.

 Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 57 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sitoumus erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi Kymenlaaksoon

7/07.072/2021

Khall 12.04.2021 § 57

Liite 2 Tarjouspyyntö

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät
maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen perustaa
valtakunnallinen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävä uusi
valtakunnallinen vastuumuseo - Erä- ja luontokulttuurimuseo
(eraluontomuseo.fi). Päämääränä on luoda Suomeen kansainvälisesti
merkittävä metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn,
retkeilyn, luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen
kokemisen ja esittelyn keskus. Uusi museo tavoittelee 100 000 kävijää
vuodessa ja 7-15 miljoonan euron vuotuisia aluetaloudellisia vaikutuksia.

Museohankkeessa on meneillään avoin paikkakuntahaku, jonka myötä
ratkaistaan uuden museon sijainti. Museohankkeeseen osoitti
kiinnostuksena yhteensä noin 60 paikkakuntaa. Alkuperäinen
hakuprosessi oli auki 31.1.2021 saakka, mihin mennessä yhteensä 25
paikkakuntaa jätti virallisen hakemuksen. Museohankkeen ohjausryhmä
teki 4.2.2021 kokouksessaan päätöksen valita viisi paikkakuntaa haun
seuraavaan vaiheeseen. Pyhtäälle kaavailtu museo kuului näihin
seuraavaan vaiheeseen edenneisiin hankkeisiin. Muut jatkoon päässet
paikkakunnat ovat Rovaniemi, Oulu, Imatra ja Riihimäki.

Pyhtään kunta on strategiansa mukaisesti näyttänyt asiassa
aloitteellisuutta ja osoittanut kiinnostuksensa tavoitella museota
Kymenlaaksoon laajan yhteistyöverkoston voimin. Aiheen tiimoilta
järjestettiin 14.12.2020 infotilaisuus, jonka puheenjohtajana toimi
eduskunnan 2. varapuhemies Juho Eerola. Puheenvuoron Pyhtään
hakemuksen puolesta piti myös kuntaministeri Sirpa Paatero.
Ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston lähtölaukauksena toimineeseen
infotilaisuuteen osallistuivat edustajat kaikista Kymenlaakson kunnista
sekä myös Loviisan kaupungin edustaja.

Museoasia oli myös Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunnassa
käsittelyssä 8.12.2020. Pyhtään hakemuksen taakse ovat alustavien
keskustelujen sekä kuntien ja kaupunkien hallitusten päätösten pohjalta
asettuneet kaikki Kymenlaakson kunnat sekä Uudeltamaalta Loviisan ja
Porvoon kaupungit sekä Myrskylän kunta.

Museohanketta kartoittava delegaatio vieraili Kymenlaaksossa 4.3.2021,
jolloin hanketta ja seudun potentiaalia esiteltiin sille laajalla rintamalla.
Museohankkeen valintadelegaatio tiedotti viikolla 12, että hankkeen
tarjouspyyntöön tulee vastata 30.4.2021 mennessä. Tarjouspyyntö on
tämän asian oheismateriaalina.

Pyhtään kunta on pitkin hankkeen edistymistä kartoittanut museon
vaikutusalueen kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä
yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijoiden halukkuutta ja
mahdollisuuksia osallistua hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen. Tähän
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Miehikkälän kunnanhallitus § 57 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

mennessä Pyhtään museohakemuksen taakse ovat sitoutuneet Kotkamills
Oy, Pyroll Group Oy, Kotkan Energia sekä Kymenlaakson Osuuspankki.
Merkillepantavaa on myös Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteiden
tiedekunnan tukikirje Pyhtään hakemuksen puolesta. Varadekaani,
Professori Atte Korhola korostaa museon yhteistyöpotentiaalia mm.
Valtioneuvoston asettamalle tiedekansallispuisto hankkeelle ja näkee
useita kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia museon sijoittuessa
Pyhtäälle.

Pyhtään kunnan valmistelema ehdotus hankkeen toteutus- ja
rahoitusmallista koostuu neljästä osasta ja on seuraava:

Kiinteistöinvestointi:

Kiinteistöinvestointi on noin 20 miljoonaa euroa, josta valtio maksaisi
puolet. Jäljelle jäävälle osuudelle Pyhtää tavoittelee 1/3 – 1/2 ulkopuolista
rahoitusta ja selvittää myös, jos kiinteistö voisi olla Cursor Oy:n
omistuksessa (ja Pyhtää takaajana kiinteistösijoituksen lainalle).

Museosäätiön pääomittaminen:

Museosäätiön pääomittamisesta on suunniteltu, että Pyhtään kunta
pääomittaa perustettavaa säätiötä 500.000 eurolla ja perustamisvaiheen
kustannukset voidaan rahoittaa säätiön pääomalla säätiön perustamisen
jälkeen. Mahdollisena ratkaisuna voidaan esittää myös julkista hanketta
esimerkiksi museohankkeen isäntämaakunnan kautta hallinnon
rahoittamiseksi. Lisäksi Pyhtään kunta selvittää mahdollisen
hankerahoituksen käytön.

Perustamisvaiheen kustannukset:

Museohankkeen perustamis- ja rakennusvaiheen (vuodet 2022-2023)
hallinnollisiin menoihin ennen valtionavun piiriin pääsyä (hankkeen
yleishallinto ja palkkakustannukset, ulkopuolisten asiantuntijoiden palvelut,
matkakulut, toimistomenot jne). Mikäli museosäätiön pääoman
keräämisessä onnistutaan, voidaan hallintoa rahoittaa myös säätiön
vapaalla pääomalla säätiön perustamisen jälkeen. Mahdollisena
ratkaisuna voidaan esittää myös julkista hanketta esimerkiksi
museohankkeen isäntämaakunnan kautta hallinnon rahoittamiseksi.

Pyhtään kunta selvittää esimerkiksi mahdollisen hankerahoituksen tai
vaihtoehtoisesti muun rahoitusmallin käytön.

Vuosittainen avustus museosäätiölle ja yhteistyömalli.

Museo toisi merkittävästi vierailijoita Pyhtäälle sekä pääkaupunkiseudulta
(ml. Helsinki-Vantaan lentokentältä, että satamista) että Venäjältä ja
muualta Suomesta. Heidän matkareittinsä kulkevat monen naapurikunnan
läpi ja he tulevat käyttämään palveluita laajalla alueella. Yhteistyömalli on
kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa sopimuksessa.

Museon toimintaa tulee operoimaan tarkoitukseen perustettava säätiö,
jolle avustukset kohdennetaan.

 Arvio vuosittaisista toimintakuluista erä- ja luontokulttuurimuseon osalta
perustuu museotilastoihin. Hakuvaiheessa on esitetty tilastoihin perustuen
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Miehikkälän kunnanhallitus § 57 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

noin 2 miljoonan euron vuosittainen budjetti, josta kunnan/kuntien
katettavaksi on esitetty noin miljoona euroa. Keskittymällä
kiinteistöratkaisun huolelliseen suunnitteluun, korottamalla valtion
tukiosuutta ja nostamalla museon omaa tulonhankintatavoitetta Pyhtään
kuntaan suunnitellun museohankkeen kuntarahoitukseksi esitetään
500.000 EUR/vuodessa.

 Pyhtään kunnan alueen kunnille esittämä sitoumuspyyntö on seuraava:

Pyhtää 200.000 - 250.000
Kotka 75.000
Hamina 50.000
Loviisa 50.000
Kouvola 50.000
Porvoo 50.000
Virolahti 5.000
Miehikkälä 5.000

Sitoumusta pyydetään 5 vuoden ajalle museon toiminnan aloituksesta ja
valtion tuen piiriin pääsystä alkaen (v.2024). Sitoumuksen käsittely on
kuitenkin keskeistä jo tässä vaiheessa, koska museohankkeen
toteuttaminen riippuu siitä. Ensimmäisen laskun kunnat maksavat
tammikuussa 2024 ja siitä eteenpäin aina 2 % korotettuna vuosittain
tammikuussa vuoden 2028 tammikuuhun asti. Vuonna 2028 neuvotellaan
jatkosta, jossa yksi optio on tämän sopimuksen jatkaminen samoilla
ehdoilla 5 vuotta lisää.

Hakuprosessi:

Pyhtään tulee vastata museohankkeen tarjouspyyntöön huhtikuun 2021
loppuun mennessä. Näiden tarjousten perusteella tapahtuu vielä erillinen
lupaavimpien hankkeiden konseptointi ja konseptien vertailu. Kilpailun
voittaneen paikkakunnan kanssa alkavat neuvottelut, joissa on mukana
valtion eri museotoiminnasta vastaavia viranomaisia ja tässä vaiheessa
annetut tarjoukset ovat sitovia. Lopullinen päätös museon perustamisesta
ja sijoittamisesta tehdään näiden neuvottelujen perusteella. Museosäätiö
perustetaan vasta kun paikkakunta on selvillä, mutta kuitenkin vuoden
2021 aikana.

Pyhtään kunta pyytää, että sitoumukset käsitellään huhtikuun 2021 aikana
kunnissa.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

 Miehikkälän kunnanhallitus päättää, ettei kunta voi sitoutua rahoittamaan
erä- ja luontokulttuurimuseohanketta.

 Kunnan kielteisestä rahoituspäätöksestä huolimatta, kunnanhallitus
kuitenkin toteaa Pyhtään olevan sopiva sijaintipaikka uudelle erä- ja
luontokulttuurimuseolle.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 57 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 58 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajan nimeäminen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokoukseen

35/07.072/2021

Khall 12.04.2021 § 58 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on
pyytänyt Miehikkälän kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan
22.4.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

 Aiemmin edustajana on toiminut Piia Mäkelä ja varaedustajana Tenho
Myllymäki.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571.

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä.

Päätös Kunnanhallitus nimesi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän
yhtymähallituksen 22.4.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen edustajaksi
Piia Mäkelän ja varaedustajaksi Tenho Myllymäen.

 ___________
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Lupajaosto § 7 31.03.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 59 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeamislupahakemus (LP-489-2020-00087) Pitkänruoktu 2:348, Miehikkälä

18/11.116/2021

MLupaj § 7 Tarja Tepponen hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asuinrakennuspaikan
muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennuspaikaksi sekä rakennusoikeuden
lisäämistä 350 m²:n sekä vakituisen asuinrakennuksen sijoittamista lähem-
mäksi kuin 30 m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta
Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Pitkänruotku 2:348 tilalla
(20563 m²) mitä Miehikkälän rantayleiskaavan määräys ei salli.

Hakijan perustelut Poikkeaminen säännöksistä
 "Poikkeamaa haetaan kohteen käyttötarkoituksen muutokselle vapaa-ajan

asunnon rakennuspaikan muuttamisesta vakituisen asunnon rakennuspai-
kaksi. Samalla haetaan poikkeamaa vakituisen asunnon sijainnille lähem-
mäs järveä, kuin rakennusjärjestys sallii.
Perusteluina on viihtyisän asuinpaikan luominen lähelle kuntakeskuksen
palveluita".

Merkittävyys "Vanha vapaa-ajan asunto peruskorjataan vakituiseksi asunnoksi, tilan
jätevesihuolto päivitettään vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, joten raken-
tamisen vaikutukset ovat vain myönteisiä ja ovat merkittäviä rakennus-
hankkeeseen ryhtyneelle sekä ympäristölle”.

Rakentamisalue Sijaitsee Pitkälammen rannalla sen länsi päässä.

Kulkuyhteys Tilalle on tieyhteys Säästöpirtintieltä. 

Varustelu Tilalla on vapaa-ajan asuinrakennus (n. 63 m²) ja autokatos (n. 14 m²).

Kuulutukset Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Miehikkälän kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla 26.1 - 8.2.2021 välisen ajan.

 Asiasta ei ole jätetty yhtään huomautusta.

Naapurin kuulemiset Rajanaapurit (2 kpl) on kuultu hakijan toimesta ja (2 kpl) rakennusvalvon-
nan toimesta, eikä niistä ole tullut yhtään huomautusta.

Lausuntopyynnöt ELY-keskus 26.1.2021, saapunut 10.2.2021
 Kaavoittaja 26.1.2021, saapunut 3.2.2021

Lausunnot ELY-keskuksen lausunto 10.2.2021.

 "Kyseinen rantayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana,
 jonka nojalla voidaan myöntää rakennusluvat tavanomaiselle omarantai-

selle lomarakennukselle. Kaavassa on myös osoitettu vakituiseen asumi-
seen tarkoitettuja alueita, mutta näiden rakennuslupia ei kaavan nojalla
voida ranta-alueilla myöntää. Kaavassa ei ole erityisesti määrätty sen käyt-
tämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena vakituisille asuinraken-
nuksille ranta-alueella.
Rakennuspaikan pinta-ala on kaavakartasta mittaamalla noin 4000 neliö-
metriä. Kaavan asuinpientalovaltaisen alueen (AP) kaavamääräyksen mu-
kaan alueelle saa sijoittaa omakotitaloja. loma-asuntoja ja tarvittavia talo-
us-, varasto-, huolto- tms. rakennuksia. Yhden rakennuspaikan pinta-alan
tulee olla kooltaan vähintään 5000 m². Kyseessä oleva rakennuspaikka
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Lupajaosto § 7 31.03.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 59 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

sijaitsee pienehkön Pitkälammen rannalla. Pitkälammen ranta-alueet on
yleiskaavassa varattu lomarakennusten rakentamiseen sekä metsätalou-
den harjoittamiseen.

 Mikäli kunta myöntää poikkeamisen ja mahdollistaa lomarakennuksen
 käyttötarkoituksen muutoksen vakituiseksi asuinrakennukseksi, on syytä
 pohtia aiheuttaako kyseisen poikkeaminen ei toivottua yhdyskuntaraken-

teen hajautumista. Lisäksi kyseisessä asiassa tulee huomioida maanomis-
tajien tasapuolinen kohtelu ja tästä johtuva mahdollinen haitta kaavan to-
teuttamiselle. Perustuslaista johdettavan maanomistajien tasapuolisen
kohtelun vaatimuksen vuoksi sekä hallintolain hallinnon oikeusperiaatteista
johtuen, kyseisen poikkeamisen hyväksyminen aiheuttaa sen, että Pitkä-
lammen rannoilla vastaavassa tilanteessa olevien maanomistajien vastaa-
viin hakemuksiin olisi jatkossa suostuttava. Edellä mainittu huomioiden
Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen näkemys on, että poikkeamiseen
suostuminen aiheuttaisi maan käyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin
kohdassa 1 tarkoitettua haittaa kaavan toteuttamiselle.
Oikeuskäytäntöä liittyen käyttötarkoituksen muutoksiin yleiskaava-alueella
löytyy esimerkiksi seuraavista korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä:
KHO:2008:39 ja KHO:2019:113.
Lausuntopyyntöön liitetyssä hakemuksessa on myös haettu rakennusoi-
keuden lisäämistä 350 kerrosalaneliömetriin. Poikkeamispäätöksessä on
MRL:n mukaisesti määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä
vastaava rakennuslupa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi
vuotta. Asiassa on syytä huomioida ja tuoda myös hakijalle tiedoksi, ettei
suurempi rakennusoikeus ole enää poikkeamisluvan määräajan kuluttua
voimassa. Poikkeamispäätöksellä ei voida muuttaa alueen kaavaa siten,
että esimerkiksi rakennusoikeuden lisäys olisi pysyvää. Poikkeamispäätös
ei siis muuta kaavan merkintää tai kaavassa määrättyjä rakennusoikeuksia
ko. rakennuspaikalla".

 Kaavoittajan lausunto 3.2.2021.

 "Katson lausunnossani, että poikkeaminen tulisi myöntää. Ennen luvan
myöntämistä hakijan on osoitettava puhtaanveden saanti.

 Perustelu:
 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai alu-

eiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoittei-
den saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista kos-
kevien tavoitteiden saavuttamista eikä rakennusalueella ole tiedossa muita
suojeltavia arvoja.

 Poikkeama ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä ai-
heuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 171 §).

 Nyt kysymyksessä olevan rakennuspaikan voidaan katsoa olevan Miehik-
kälän vakituisen asutuksen ympäröimänä ja helposti saavutettavissa ole-
valla alueella Miehikkälän kuntakeskuksen tuntumassa. Rakennuspaikasta
n. 350 metrin päässä kulkee maantie 384 jossa on säännöllinen linja-auto-
liikenne ja koulukuljetusliikenne. Poikkeamaa tarkasteltaessa maanomis-
tajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta, niin kolmen kilometrin säteellä
Miehikkälän kirkonkylästä olevien lomarakennusten muutos vakituiseksi
asunnoksi ei aiheuta merkittävää maankäytön muutosta kyseisillä alueilla".

Hakemusta täydennetty Hakija toimittanut jv-asemapiirroksen ja jätevesisuunnitelman, jossa veden
hankinta ja jätevesien käsittely näkyy.
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Lupajaosto § 7 31.03.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 59 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vastinepyyntö Hakijalta on pyydetty vastine annettuihin lausuntoihin 3.3.2021.

Vastine Hakija ei ole jättänyt vastinetta.

Toimivalta Poikkeamislupamenettelyn toimivalta kuuluu Miehikkälän kunnanhallituk-
selle.

Valmistelija  rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050 3892 152

Liitteet Liite 1a ELY-keskuksen lausunto
 Liite 1b kartta- ja kaavakarttaotteet
 Liite 1c asemapiirros
 Liite 1d jv- asemapiirros ja jätevesisuunnitelma

Rakennustarkastajan päätösehdotus

 Kuntatekniikan lupajaosto puoltaa Pitkänruotku 2:348 tilalle haettua poik-
keamislupahakemusta vapaa-ajan asuinrakennuspaikan muuttamiseksi
vakituiseksi asuinrakennuspaikaksi sekä vakituisen asuinrakennuksen
sijoittamista 30 m lähemmäs keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-
vaa. Rakennusoikeuden lisääminen 350 m²:n on voimassa vain poikkea-
misluvan määräajan.

 Kuntatekniikan lupajaosto esittää Pitkänruotku 2:348 poikkeamislupahake-
muksen Miehikkälän kunnanhallituksen päätettäväksi.

 Kunnanhallituksen on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka ku-
luessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava (MRL
174 §). Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta.

Perustelut Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata muita maanomistajia
eriarvoiseen asemaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että jätevesien
käsittely on riittävän etäällä rantaviivasta (30 m).

Khall 12.04.2021 § 59

Liite 3 a) Ely-keskuksen lausunto
 b) kartta- ja kaavakarttaotteet
 c) asemapiirros
 d) jv- asemapiirros ja jätevesisuunnitelma

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää kuntatekniikan lupajaoston esityksen mukaisesti
myöntää poikkeamisluvan Pitkänruotku 2:348 tilalle vapaa-ajan
asuinrakennuspaikan muuttamiseksi vakituiseksi asuinpaikaksi sekä
vakituisen asuinrakennuksen sijoittamista 30 m lähemmäs
keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Rakennusoikeiden lisääminen
350 m2:n on voimassa vain poikkeamisluvan määräajan. Jätevesien
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Lupajaosto § 7 31.03.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 59 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

käsittely on oltava riittävän etäällä rantaviivasta (30 m).

 Päätöksen perustelut:
 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai

alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata muita maanomistajia
eriarvoiseen asemaan.

 Poikkeamisluvan edellyttämää rakennuslupaa on haettava kahden vuoden
kuluessa tästä päivästä.

 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.4.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 60 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Khall 12.04.2021 § 60 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten val-
mistelua, täy täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittä-
nyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituk-
sen on jä tettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatetta-
va val tuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hal-
lin to-oi keuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hal-
lin to-oi keus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulu-
nut.

 Kunnanhallituksen tulee panna täytäntöön 1.3.2021 pidetyn kunnanval-
tuuston kokouksen päätökset.

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa jär jestyksessä
syntyneinä ja toimeenpano kelpoisina täytäntöön.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 61 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset

Khall 12.04.2021 § 61 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 31.3.2021:

 Päätöstyyppi   §§

Kunnanjohtaja
Etuosto-oikeus  1
Henkilöstöasiat  3
Palkkaus lisät  2

 Yleinen päätös  5

Asuntosihteeri
 Asukasvalinnat  7 - 9

Museonjohtaja
 Yleinen päätös  1

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 62 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja työllisyyskatsaus

Khall 12.04.2021 § 62 
Tuloslaskelma, helmikuu
(ulkoiset tilit)

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot - %

Toimintatuotot  4 262 900 687 527,69 3 575 372,31 16,13

Toimintakulut -17 279 100 - 2 674 931,69 - 14 604 168,31 15,48
Toimintakate -13 016 200 1 987 404,00 - 11 028 796,00 15,27

Vuosikate 1 180 500 675 296,73 505 203,27 57,20
Tilikauden tulos 209 100 675 296,73 466 196,73 322,95

Verojen
maksuerittely
helmikuu

Valittu
kuukausi

Muutos
%

Oikaisu-
korko

Kalenteri-
vuoden alusta

Muutos % Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 472 885,21 7,65 0 972 662,58

Yhteisövero 222 344,02 55,11 0 334 055,24

Kiinteistövero 34 433,27 1 356,25 0 46 678,46

Vähennykset 37 060,56

Maksettava
määrä

692 601,94 0

Asukasluku 2021 
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)
Tammikuu 1857

Helmikuu 1852

Työllisyyskatsaus tammikuu
2021
Työttömät
työnhakija

helmikuu
2021
Työttömät
työnhakijat

tammikuu
2021
Työttömien
osuus
työvoimasta

helmikuu
2021
Työttömien
osuus
työvoimasta

Miehikkälä 102 100 13,5 13,2

Kotka-Haminan seutukunta 5 636 5 469 15,3 14,8
Koko maa 332 834 327 130 12,7 12,4

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2021 18

Miehikkälän kunnanhallitus § 63 12.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 12.04.2021 § 63 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Lupajaosto 31.3.2021

 3. Saapuneet pöytäkirjat:
 - Kotkan-Haminan seudun koulutusky, yhtymäkokous 11.2.2021

 4. Kymsoten palvelusopimuksen kuntaraportointi helmikuu 2021

 5. Valtiovarainministeriön päätös 31.3.2021:
 - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisussta vuodelle

2020

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja val-
tionosuuspää töksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL  136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
 koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 56, 60, 61, 62, 63

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 57, 58

 HLL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja
valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 57, 58
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Oikaisuvaatimusviranomainen:
Miehikkälän kunnanhallitus
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaa timus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusviranomainen:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
 Minna Canthin katu 64
 PL 1744, 70101 Kuopio
 puh. 029 56 42502
 fax. 029 56 42501
 ita-suomi.hao@oikeus.fi

 Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 59
 Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika  xx pv, pykälät:

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muu tosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava valituskirjelmä.

 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjel mään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.


