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Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa 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 päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltiaseksi.
_________________________________________________________________________________
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 Leena Kataikon ja
Asko Laapaksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
73 - 82
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 12.5.2021
Allekirjoitukset
Leena Kataikko

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 18.5.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asko Laapas
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Kunnanjohtajan erityistoimivallan väliaikainen käyttöönotto
24/01.010.00/2020
Khall 25.01.2021 § 14
Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen mukaan häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen
hallintosäännössä määrätystä toimivallasta poikkeavaa toimivaltaa
peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi silloin,
kun asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista kunnan toimialueiden
ja yksiköiden kesken, taloudellisten tai henkilöstövoimavarojen
suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi tarpeellista
päätöstä tai toimenpidettä.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, tilanteita ja olosuhteita,
jotka edellyttävät tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä ja
toimivaltuuksia kunnan johtamisessa tai kunnan palveluiden
järjestämisessä ja tuottamisessa taikka muussa kunnan toiminnassa.
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa tarkoitetut tapahtumat, tilat ja uhat.
Erityistoimivallan käyttöönottamisesta ja sen lakkauttamisesta päättää
kunnanhallitus. Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteen aikaiseen
toimivaltaansa kuuluvat päätökset valmiusjohtoryhmässä johtoryhmän
jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä ja informoi
hallitusta päätöksistä välittömästi. Kunnanjohtajan erityistoimivalta oli
käytössä keväällä 2020 valmiuslain ollessa voimassa ja Covid19- viruksen
sairastuttavuuden ollessa suuri.
Kesällä tilanne oli rauhallinen ja erityistoimivallan käytöstä luovuttiin, kun
valmiuslaki lakkasi olemasta voimassa. Nyt sairastavuus on jälleen
merkittävästi lisääntynyt kesästä ja etenkin viime aikoina kiihtynyt
Kymenlaaksossa, joka on tällä hetkellä (19.1.2021) taudin
leviämisvaiheessa. Riski saada tartunta Kaakon kaksikon kuntien alueella
on kohonnut.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määräyksellään 5.1.2021 kieltänyt
kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja
ulkotiloissa Kymenlaaksossa tammikuun loppuun saakka. Epidemia ei ole
vielä helpottamassa ja tartuntoja on tullut vuoden 2021 puolellakin useita
päivittäin, minkä johdosta rajoitusten jatkuminen on todennäköistä. AVI:n
lisäksi Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut lukuisia
suosituksia mm. julkisten tilojen käyttöön, opetuksen järjestämiseen,
ryhmäharrastustoimintaan ja etätöihin liittyen.
Vaikka valmiuslaki ei ole voimassa, eikä hallintosäännön määritelmän
mukaisia poikkeusoloja ole, voidaan Kymenlaakson alueella todeta
häiriötilanteen tunnusmerkistön täyttyvän tällä hetkellä. Kunnan nopean
reagointikyvyn takia kunnanjohtajan erityistoimivaltaa tulisi vakavasti
harkita otettavan uudelleen käyttöön. Nopeasti muuttuvassa
epidemiatilanteessa rajoitustoimenpiteet ovat pantava toimeen nopealla
vasteajalla, jotta epidemian leviämistä voidaan tehokkaasti hillitä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erityistoimivaltaa käyttämällä kunta voi sulkea pikaisesti toimitilojaan ja
tehdä muita palvelujen tuottamista koskevia rajoituspäätöksiä. Koska
tilanne saattaa muuttua päivittäin, on tarkoituksenmukaista, että
kunnanhallitus varautuu tilanteeseen ja sen äkillisiin muutoksiin.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela puh. 0401992146.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle hallintosäännön liitteen
mukaisen erityistoimivallan 22.2.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
tarpeellisuutta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 22.02.2021 § 33
Koronatilanne on 17.2.2021 Kymenlaaksossa kiihtymisvaiheessa, kun vielä 25.1.2021 se oli leviämisvaiheessa. Orastava parantunut tautitilanne on
muuttanut Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän suosituksia 1.3.2021
alkaen hivenen lievempään suuntaan. Esimerkiksi alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta suositellaan avattavaksi maksimissaan 10 hengen ryhmissä
(aiemmin ikärajana 15 vuotta).
Valtaosa rajoitussuosituksista jää kuitenkin voimaan 1.3.2021 alkaen, minkä lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valmistelemassa yleisötilaisuuksien max. 10 henkilön rajoituksen jatkamista tartuntautilain nojalla.
Vaikka lyhyen aikavälin trendi on orastavan positiivinen, ei korona ole keskuudestamme kadonnut ja kohotettu valmius on perusteltua pitää voimassa. Tästä saatiin esimerkki Virolahden alueella 17.2.2021, kun yksi Klamilan koulun oppilaista määrättiin karanteeniin korona-altistuksen vuoksi.
Myös esimerkiksi Uudenmaalla, Kymenlaakson naapurissa, tilanne on
haastava: Vantaalla on epidemian vaikein vaihe menossa ja erityisesti viruksen varianttitilanne on huono. Myös Päijät-Hämeen tautitilanne on tällä
hetkellä (17.2.2021) Kymenlaaksoa huonompi.
Maaliskuun ensimmäinen viikko on hiihtolomaviikko ja ihmisten liikkuvuuden voidaan olettaa kasvavan. Riski taudin ja variantin leviämiselle Kymenlaaksossakin siten kasvaa.
Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela puh. 040 199 2146.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen mukaista erityistoimivaltaa 22.3.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen tarpeellisuutta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 22.03.2021 § 49
Kaakon kaksikon alueen koronarajoituksista ja suosituksista on päätetty
aikavälille 8.3.-28.3.2021. Rajoitusten jatkosta päätetään kunnissa
Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän linjausten pohjalta.
Koronatilanne on pysynyt hankalana Kymenlaaksossa ja kunnanjohtajan
erityistoimivaltuuksille on edelleen sen myötä hyvät perusteet ja tarve.
Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen
mukaista erityistoimivaltaa 10.5.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
tarpeellisuutta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 10.05.2021 § 73

Kymenlaakson ja Miehikkälän koronavirustilanne on jatkanut muutosta
parempaan suuntaan ja Kymenlaaksossa on siirrytty epidemiassa
leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Kymenlaakson
ilmaantuvuusluku on nyt 27,6 (3.5.2021), kun kahta viikkoa aiemmin se oli
94,3.
Koronarajoituksia on aloitettu purkamaan 22.4.2021 alkaen lasten ja
nuorten ryhmäharrastustoiminnasta ja purkaminen tapahtuu asteittain
Kymenlaakson koronaohjausryhmän suositusten mukaisesti,
Kymenlaakson yhteisessä rintamassa.
3.5.2021 voimaan tulleet Miehikkälän kuntakohtaiset koronarajoitukset
ovat nyt voimassa toistaiseksi ja niitä tullaan muuttamaan aina uudella
päätöksellä. Lisäksi Etelä-Suomen AVI:n taruntatautilain 58 §:n nojalla
tekemä päätös (ESAVI/13661/2021) yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten kieltämisestä on Kymenlaaksossa voimassa 16.5.2021 asti.
Koronarajoituspäätöksissä korostuu edelleenkin nopea reagointikyky ja
tämä yhdistettynä poikkeuksellisiin olosuhteisiin sekä hallittuun rajoitusten
purkamiseen antavat perusteita jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön
liitteen mukaista eritystoimivaltaa. Tämänhetkinen toimintaympäristö
täyttää edelleen hallintosäännön liitteen 2 §:n häiriötilanteen
tunnusmerkistön.
Valmistelijat:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146
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Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen
mukaista erityistoimivaltaa 21.6.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
tarpeellisuutta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnan suurten kesätapahtumien järjestäminen kesällä 2021
45/01.018/2021
Khall 10.05.2021 § 74

Suomen hallitus on julkaissut suunnitelman koronarajoitusten hallitusta
purkamisesta ja purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulun.
Suomen hallitus on julkaissut suunnitelman koronarajoitusten hallitusta
purkamisesta ja purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulun. Hallituksen
muistiossa (20.4.2021) Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien
rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle on todettu
tapahtumarajoitusten purkamisesta seuraavaa:
Ehdotuksen mukaan rajoituksia purettaisiin kolmessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa epidemiatilanne on rauhoittunut useammalla
alueella perus- tai kiihtymisvaiheeseen. Valtakunnallisen
tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava työryhmän näkemyksen mukaan
alle 75 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden
tarkastelujaksolla ja alueellinen epidemiatilanne mahdollistaa tapahtumien
järjestämisen. Tällöin yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää silloin, kun
yleisölle on osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka ja seurueiden on
tosiallisesti mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa.
Toinen vaihe edellyttäisi epidemiatilanteen laskua koko maassa kolmen
viikon ajan. Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava alle
50 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden tarkastelujaksolla
ja alueellinen epidemiatilanne mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.
Tällöin myös isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen olisi mahdollista
tartuntatautilain mukaisesti siten, että enimmäisyleisömäärä määräytyisi
tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella.
Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuisivat, kun uusia tartuntoja
ilmaantuisi enää satunnaisesti, ja valtioneuvoston linjaus riittävän
rokotekattavuuden tasosta on saavutettu. Kaikissa kolmessa vaiheessa
tilaisuuden järjestäjät sitoutuisivat noudattamaan opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä laatimia
ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi huomioon olisi
otettava vastuullisten tapahtumien periaatteet, jotka ovat valmistuneet
joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön turvalliset tapahtumat
-työryhmän työnä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa laatii tarkemman ohjeistuksen
rajoitusten purkamisesta eri vaiheissa.
Miehikkälän kunnan isojen kesätapahtumien, Pikkukylien
Pikkumarkkinoiden ja Miehikkälän menopäivän, järjestäminen vaatii
kuitenkin käytännössä sitä, että epidemiatilanne on exit-suunnitelman
mukaisesti siirtynyt kolmanteen vaiheeseen.
Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä, miten epidemiatilanne tarkalleen
tulevien viikkojen ja kuukausien aikana kehittyy ja milloin exit-suunnitelman
mukaisesti päästään siirtymään tapahtumien osalta kolmanteen
vaiheeseen. Edellä mainittujen syiden johdosta, suuria kesätapahtumia ei
voida järjestää Miehikkälässä kesällä 2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei Miehikkälän kunta koronatilanteen tuomista
epävarmuuksista johtuen järjestä Pikkukylien Pikkumarkkinoita eikä
Miehikkälän menopäivää kesällä 2021.
Pikkukylien Pikkumarkkinat pyritään järjestämään seuraavan kerran la
2.7.2022 ja Miehikkälän menopäivä la 16.7.2022.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivitys
40/41.411/2009, 121/41.411/2011, 53/41.411/2019, 105/41.411/2020
Kuteltk 25.11.2020 § 111
Miehikkälän rantaosayleiskaava on hyväksytty 2001, ja siihen on tehty
muutoksia 2008, 2014 ja 2015. Lisäksi Muurikkalan alueelle on tehty
yleiskaava 2019, jossa olemassa oleva tilanne on kyseisellä alueella
päivitetty. Yleiskaavan alueella on myönnetty poikkeamia ja huomattu
alkuperäisestä kaavasta puuttuvia rakennettuja rakennuspaikkoja.
Tiedossa on tällä hetkellä 32 korjaustarvetta. Tarpeita tulee vielä
tarkastuksen yhteydessä lisää. Esimerkiksi Savan alueella osa
selvitysaluetta jätettiin pois alueella tehdyn muutoksen yhteydessä.
Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kylä-alueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi
saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.
Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.
Rantaosayleiskaavan ajantasaistus on vaativa työ ja sen on arvioitu
valmistuvan 2022 kesäkuussa.
Hallintosäännön 24 §:n 20. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää mm.
yleiskaavoituksen käynnistämisestä.
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.
Ehdotus

Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.
Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kyläalueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.
Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.
Tavoitteena on saada päivitys valtuuston käsittelyyn 2022 kesäkuussa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 07.12.2020 § 160
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen
Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 10.05.2021 § 75

Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamista varten perustetaan
työryhmä ns. rantakaavaryhmä. Rantakaavaryhmän muodostavat
suunnittelijaorganisaation edustajat (2 hlö), kunnan viranhaltijat (3 hlö)
sekä kunnanhallituksen edustaja/edustajat.
Rantayleiskaavan suunnittelun kilpailutuksen voitti FCG. FCG:stä
Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamisen valmistelua tekevät DI
Timo Leskinen ja arkkitehti Julia Virkkala.
Viranhaltijoista rantakaavaryhmään kuuluvat tekninen johtaja Markku Uski,
rakennustarkastaja Risto Poikolainen ja kunnanjohtaja Arto Ylönen.
Rantakaavaryhmän jäsenet eivät saa olla jäävejä valmistelemaan
Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamista. Jääviystilanne voi syntyä,
jos valmisteluryhmään kuuluvalla tai hänen lähipiiriin kuuluvalla on alueella
rakennuspaikkoja tai kiinteistöomistuksia. sama jääviyskysymys koskee
myös päätöksenteon vaiheita eri toimielimissä.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä ns. rantakaavaryhmään,
jonka tehtävänä on laatia päivitys Miehikkälän rantayleiskaavaan
Miehikkälän kunnanhallituksen ohjauksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kuntatekniikan lautakunta
Miehikkälän kunnanhallitus
Miehikkälän kunnanhallitus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 111
§ 160
§ 75

8/2021

25.11.2020
07.12.2020
10.05.2021

Kunnanhallitus päätti nimetä ns. rantakaavaryhmään edustajaksi Tarja
Alastalon (varajäsen Matti Astola) ja Sirpa Husun (varajäsen Jukka
Hallikainen).
__________
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Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien ympäristömääräyksien
hyväksyminen
44/07.072/2021
Khall 10.05.2021 § 76
Liite 1

Ehdotukset Haminan, Miehikkälän ja Virolahden
ympäristönsuojelumääräyksiksi
Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla ei ole ennestään
Ympäristönsuojelulain 202 §:n tarkoittamia voimassa olevia kunnan
ympäristösuojelumääräyksiä. Ympäristön suojelumääräyksiä on
valmisteltu viranhaltijatyönä. Luonnos on ollut nähtävillä ajalla 28.5. 31.8.2020 ja siitä on pyydetty lausunnot Lupavaliokunnan päätöksen
(19.5.2020 § 52, ympäristönsuojelumääräysten laatiminen) mukaisesti.
Luonnosta on muokattu viranhaltijatyönä kuulemisista saadun palautteen
pohjalta valmiiksi ehdotukseksi. Ehdotukset Haminan, Miehikkälän ja
virolahden ympäristönsuojelumääräyksiksi, sekä niiden perusteluiksi ja
liitteiksi ovat esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös vastineet
kuulemisessa saatuun palautteeseen.
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on ehkäistä ympäristön
pilaantumista ja helpottaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemista
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat
yleisiä määräyksiä, jotka antaa kunta, joten ne viedään Haminan
kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien valtuustojen
päätettäväksi.
Ympäristönsuojelulain 202 §:n 2 momentin mukaisesti
ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja;
pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 202 §:n 3 momentin mukaisesti
koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden
haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristösuojelullisia edellytyksiä
asemakaava-alueen ulkopuolelle;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen
pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan,
vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3
§:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten
aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen

Pöytäkirjan tarkastajat:

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus
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vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Haminan lupavaliokunta esittää ympäristönsuojelumääräyksiä Haminan
kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien valtuustoille
käsiteltäväksi ympäristönsuojelulain § 202 nojalla.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Haminan
kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien
ympäristönsuojelumääräyksiksi ja esittää sen edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen -HE 241 / 220
46/07.072/2021
Khall 10.05.2021 § 77

Kymsoten hallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 § 86 väliaikaisen
valmistelutoimikunnan perustamista Kymenlaakson alueelle.
Hyvinvointialueet perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaantuloa koskevalla
lailla. Valmisteluvaiheessa tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.7.2021.
Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset
valmistelutoimielimet (Vate), joiden työ käynnistyy viimeistään syyskuussa
2021.
Kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja pelastustoimen on sovittava
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa
valmistelutoimielimen (Lakiehdotuksen 8 §). Jäsenet on valittava
osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa
toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi Vateen sovelletaan naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa
käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen
asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Sen tehtävänä on:
1. Selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi.
2. Osallistua siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen.
3. Osallistua siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen.
4. Osallistua hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
5. Valmistella toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajien
valinta.
6. Päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta.
7. Osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
(aluehallintovirasto).
8. Valmistella toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät
asiat.
Mikäli alueella ei päästä sopimukseen 1.9.2021 mennessä, valtioneuvosto
asettaa VM:n esityksestä väliaikaisen valmistelutoimielimen, ja
sairaanhoitopiiri vastaa väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnollisesta
tuesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet olisivat 6 kunnista, 2
sairaanhoitopiiristä, 1 erityishuoltopiiristä, 1 pelastuslaitoksesta sekä
heidän varahenkilönsä. Hyvinvointialueen perustamisen valmistelua
ohjaamaan on mahdollisuus asettaa poliittinen seurantaryhmä.
Kuntajohtajakokouksessa 18.3.2021 ja 29.3.2021 kuntahallitusten
puheenjohtajien ja kuntajohtajien sekä Kymsoten hallituksen
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kokouksessa käsiteltiin Kymenlaakson
väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista. Kokouksessa 29.3.2021
sovittiin, että Kymsoten hallitus esittää jäsenkuntien hallituksille
väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista siten, että noudatetaan
kokoonpanossa edellisen sote valmistelun ja hallituksen esityksessä 241 /

Pöytäkirjan tarkastajat:
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220 mainittua jäsenten nimeämistä, ja hallinnollisesta tuesta huolehtii
Kymsote. Näin ollen Kymsoten hallitus asettaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen. Osapuolet sopivat, että väliaikaisen
valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Kymsoten edustaja.
Kymsoten hallitus toimii valmistelun poliittisena seurantaryhmänä. Sipilän
hallituksen sote valmistelussa Kymenlaakson liitto vastasi valmistelun
hallinnollisesta tuesta, ja maakuntahallitus toimi poliittisena
seurantaryhmänä täydennettynä pienten kuntien edustajilla. Kymsoten
hallituksessa on kaikkien jäsenkuntien (pienet kunnat) edustajat mukana.
Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kutsutaan myös henkilöstöjärjestöjen
edustaja sekä organisoitumisessa erilaisiin valmistelutyöryhmiin otetaan
huomioon myös sote-palveluja / sote-tukipalveluja tuottavat
kuntaomisteiset yhtiöt.
Kymsoten hallitus
1. Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemään päätöksen 3.5.2021
mennessä siitä, että Kymsoten hallitus on väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettama viranomainen,
2. Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemän päätöksen ja nimeämään
kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.
3. Pyytää Kymenlaakson pelastuslaitosta tekemään päätöksen ja
nimeämään yhden jäsenen ja varajäsenen väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen.
4. Ehdottaa, että Kymsoten hallitus toimii poliittisena seurantaryhmänä.
5. Ehdottaa, että Kymsoten edustaja toimii väliaikaisen toimielimen
puheenjohtajana ja
6. Pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa sekä varahenkilön
väliaikaiseen valmistelutoimielimeen, jos kunnat hyväksyvät edellä olevan
ehdotuksen väliaikaisen toimielimen asettamisesta ja perustamisesta.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. että Kymsoten hallitus on väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava
viranomainen.
2. nimetä jäsenen ja varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.
3. esittää, että Kymsoten hallitus toimii poliittisena seurantaryhmänä,
mutta kunta voi nimetä kunnanhallituksen puheenjohtajistosta poliittiseen
seurantaryhmään yhden lisäjäsenen ja hänelle varajäsenen.
4. hyväksyä, että Kymsoten edustaja toimii väliaikaisen toimielimen
puheenjohtajana.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 77
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Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti kohdat 1 ja 4 sekä
2) nimetä väliaikaiseen valmistelutoimielimeen jäseneksi Arto Ylösen ja
varajäseneksi Markku Uskin
3) nimetä lisäjäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja hänen
varajäseneksi varapuheenjohtajan.
__________
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Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvitys kunnanhallituksille vuodelta 2020
SiHyltk § 18

Kaakon kaksikon kunnat hankkivat muiden Kymenlaakson kuntien tapaan
sosiaaliasiamiespalvelut Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Socom Oy:ltä. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaaliasiamies antaa
vuosittain kunnanhallitukselle raportin asiakkaiden oikeuksien ja aseman
kehityksestä kunnassa.
Vuoden 2020 selvityksen mukaan Kaakon kaksikon kunnista on tullut parin
viime vuoden aikana vain muutamia yhteydenottoja.

Liite 1

Selvitys
Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 549 3335.

Varhaiskasvatusjohtajan ehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi
sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020 ja antaa selvityksen
edelleen Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille tiedoksi.
Päätös:

Selvitys merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen Miehikkälän ja Virolahden
kunnanhallituksille tiedoksi.

Khall 10.05.2021 § 78
Liite 2

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvitys

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen
selvityksen vuodelta 2020.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lisämäärärahan varaaminen / kunta pääyhteistyökumppaniksi "Kuninkaalliset
kimpassa" tv-sarjaan
48/07.073/2021
Khall 10.05.2021 § 79

Tangokuninkaalliset ry on suunnitellut ”Kuninkaalliset kimpassa” tv-sarjan
3. tuotantokauden kuvaamista vuoden 2021 aikana. Sarjan aikaisemmat
tuotantokaudet on kuvattu Kuortaneen urheiluopistolla ja Pukkilassa ja ne
on näytetty valtakunnallisella maksuttomalla AlfaTV-kanavalla. Uusi kausi
esitettäisiin myös AlfaTV:llä, mutta sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.
Tangokuninkaalliset ry on tarjonnut Miehikkälän kunnalle mahdollisuutta
olla sarjan uuden kauden pääyhteistyökumppani. Sarjaa kuvattaisiin
Miehikkälässä useissa eri kohteissa. Pääyhteistyökumppanina Miehikkälän
kunta saa keskeisen näkyvyyden 8-osaisen sarjan kaikkiin jaksoihin.
Yhden jakson kesto on puoli tuntia.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
1. 10.000 euron lisämäärärahan varaamista ”Kuninkaalliset kimpassa”
tv-sarjan pääyhteistyökumppanuutta varten.
2. että se valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan
sarjan pääyhteistyökumppanuussopimuksen Tangokuninkaalliset ry:n
kanssa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Jukka Hallikainen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi
(Tangokuninkaalliset ry:n varapuheenjohtaja).
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset
Khall 10.05.2021 § 80

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 30.4.2021:
Päätöstyyppi

§§

Kunnanjohtaja
Etuosto-oikeus
Henkilöstöasiat
Huomionosoitukset
Yleinen päätös

2
4
1
10

Asuntosihteeri
Asukasvalinnat

10 - 13

Museonjohtaja
Hankinnat

2

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 10.05.2021 § 81

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Kuntatekniikan lautakunta 14.4.2021 ja 28.4.2021
- Lupajaosto 28.4.2021
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
- Kotkan-Haminan seudun koulutusky, yhtymähallitus 22.4.2021
- Kymenlaakson liitto, maakuntavaltuusto 26.4.2021
- Kymenlaakson liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirjanote 26.4.2021 § 8:
Tilinpäätös 2020
- Haminan kaupunki, konserni.- ja elinvoimajaoston pöytäkirjanote
28.4.2021 § 13: Avustuksen myöntäminen Interfin Oy:lle vuodelle 2021
4. Kymsote: Palvelusopimuksen kuntaraportointi, maaliskuu 2021
5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
luonnonsuojelualueen perustamisesta (luonnonsuojelulaki 24.1 §)
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ajankohtaiset asiat
Khall 10.05.2021 § 82

Katsaus asumistyöryhmän suunnitelmiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

8/2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 78, 79, 80, 81, 82
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 73, 74, 75, 76, 77
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: 73, 74, 75, 76, 77
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, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus 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:
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 muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 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. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

