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Kuntatekniikan lautakunta § 1 27.01.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 63 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta

100/11.118/2020, 112/11.118/2020

Kuteltk 27.01.2021 § 1
 MRL:n 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen
määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuuttomia.

 Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa,
rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista
ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia,
rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

 Miehikkälän ja Virolahden uuden rakennusjärjestyksen luonnos on
nähtävillä 25.1.2021 asti. Luonnos liitteenä 1.

Liite 1
Liite 2 Liitteeseen 2 on koottu keskeisiä huomioita ja korjausehdotuksia

rakennusjärjestyksen luonnokseen.

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

Ehdotus Lautakunta antaa rakennusjärjestyksen luonnoksesta liitteen 2 mukaiset
huomiot ja korjausehdotukset.

Muutosehdotus Lautakunta antaa rakennusjärjestyksen luonnoksesta täydennetyn liitteen
2 mukaiset huomiot ja korjausehdotukset.

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kuteltk 30.06.2021 § 63 Lupajaosto on käsitellyt rakennusjärjestyksen luonnoksesta saadut
palautteet ja valmistellut niiden pohjalta rakennusjärjestyksen ehdotuksen.
Ehdotuksesta pyydetään lausunnot 16.7.2021 mennessä.

 Rakennusjärjestyksen ehdotusta on käsitellyt etukäteen myös Kaakon
kaksikon palveluohjaustyöryhmä ja kunnanhallitus on evästänyt
lupajaostoa rakennusjärjestyksen ehdotusaineistoksi.

 MRL:n 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat
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Kuntatekniikan lautakunta § 1 27.01.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 63 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen
määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuuttomia.

 Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa,
rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista
ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia,
rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Liite 1 Rakennusjärjestyksen ehdotus ja oas ovat liitteenä 1.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta toteaa lausunnossaan, että rakennusjärjestyksen
ehdotuksessa on otettu hyvin huomioon lautakunnan luonnoksesta
antamat korjausehdotukset. Rakennusjärjestyksen ehdotus ottaa hyvin
huomioon paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä
hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset
määräykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 64 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistuksen vireilletulo ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

105/41.411/2020

Kuteltk 30.06.2021 § 64 Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistus on käynnistynyt osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla ja ensimmäisellä
viranomaisneuvottelulla. Kaavan ajantasaistuksesta on tiedotettu
kaavoituskatsauksessa, mutta vireilletulosta on syytä tiedottaa vielä
erikseen. Tällä varmennetaan, että maanomistajat voivat tarvittessa vielä
esittää tarkistuksia kohteisiinsa tai rakennuspaikkojen mahdollisia siirtoja.
Maanomistajien pyynnöstä tapahtuvista siirroista ja muutoksista peritään
lautakunnan kokouksessa 26.5.2021 päättämä 300 euron korvaus
lisättynä mahdollisilla erillisselvitysten kustannuksilla.

 Mahdollisia muutoskohteita otettaisiin vastaan 31.8.2021 asti. Tämän
jälkeen muutoskohteita ei voida enää ottaa mukaan tarkasteluun, koska
mahdollisia luontoselvityksiä ja muita mahdollisia selvityksiä ei ehditä
kaavan laadinnan aikataulussa enää  ottamaan mukaan.

Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä 2.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää
asettaa sen nähtäville. Samalla tiedotetaan vielä kaavan ajantasaistuksen
vireilletulosta ja siitä, että maanomistajien esittämiä muutoksia voidaan
ottaa tutkittavaksi päätettyä korvausta vastaan 31.8.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 65 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Palotien ja Pistotien osien peruskorjaus 

65/43.431/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 65 Miehikkälän talousarvion investointiosassa on varattu 100.000 €
määräraha katujen kunnostukseen. Investointiosan tekstiosassa
määräraha on tarkennettu Myllylammintien kevyenliikenteen väylän
asfaltointiin, Kehätien, Leppä-, Vaahtera- ja Koivukujien peruskorjaukseen.
Kehätien sijasta tarkoitus oli perusparantaa Palotien kunnostamaton osa.
Leppäkujaa, Vaahterakujaa ja Koivukujaa ei voida tässä vaiheessa vielä
ottaa peruskorjaukseen, koska katualueita ei ole lunastettu. Katualueiden
lunastustoimitukset olisi syytä budjetoida 2022 vuodelle.

 Myllylammintien kevyenliikenteen väylän asfaltointiin varataan 12.000 € ja
katujen peruskorjaukseen jää 88.000 €. Määrärahalla pystytään
peruskorjaamaan Palotien loppuosa (n. 260 m) ja Pistotien loppuosa (n.
75 m). Palotiellä poistettaisiin  massaa n. 400 mm ja tilalle tulisi karkeaa
louhemurskaa 600 mm ja tasausmurska ja asfaltti 200 mm. Kadun pinta
nousee keskimäärin 400 mm ja tasautuu korjattuun osuuteen. Pistopolulla
massa vaihdetaan 800 mm osalta ja kadun pinta pysyy nykyisellään.

 
 Korjaussuunnitelma esitellään kokouksessa.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta päättää, että investointiosassa katujen perusparantamiseen
varattu määräraha käytetään Myllylammintien kevyenliikenteen väylän
asfaltointiin sekä Palotien ja Pistopolun loppuosien peruskorjaukseen.

 Palotien ja Pistopolun peruskorjaussuunnitelmat hyväksytään.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa jaettujen suunnitelmien
Liite 8 mukaisesti, liite 8.

 Lisäksi Kehätien, Leppä-, Vaahtera- ja Koivukujien katualueiden
lunastamiseen varataan 20.000-30.000 € määräraha vuoden 2022
budjettiin.

 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 66 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto uuden Kiiskijärven sillan rakentamisesta ja nykyisen sillan purkamisesta,
Virolahti

54/43.431/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 66 Aluehallintovirasto pyytää Virolahden kunnalta lausuntoa uuden
Kiiskijärven sillan rakentamisesta ja nykyisen sillan purkamisesta.

 Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 16.6.-23.7.2021 osoitteessa
https://ylupa.avi.fi.

 Kiiskijärven sillan uusiminen on erittäin hyvä asia. Kuntatekniikan
lautakunta ilmoittaa lausuntonaan, että Virolahden kunnan kuntatekniikan
lautakunnalla ei ole huomautettavaa asiasta.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Kuntatekniikan lautakunta ilmoittaa lausuntonaan, että Virolahden kunnan
kuntatekniikan lautakunnalla ei ole huomautettavaa uuden Kiiskijärven
sillan rakentamisesta ja nykyisen sillan purkamisesta. Lautakunta pitää
erittäin myönteisenä heikkokuntoisen sillan uusimista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 67 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistuksen vireilletulo ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

89/41.411/2020

Kuteltk 30.06.2021 § 67 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistus on
käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla ja
ensimmäisellä viranomaisneuvottelulla. Kaavan ajantasaistuksesta on
tiedotettu kaavoituskatsauksessa, mutta vireilletulosta on syytä tiedottaa
vielä erikseen. Tällä varmennetaan, että maanomistajat voivat tarvittessa
vielä esittää tarkistuksia kohteisiinsa tai rakennuspaikkojen mahdollisia
siirtoja. Maanomistajien pyynnöstä tapahtuvista siirroista ja muutoksista
peritään lautakunnan kokouksessa 26.5.2021 päättämä 300 euron
korvaus lisättynä mahdollisilla erillisselvitysten kustannuksilla.

 Mahdollisia muutoskohteita otettaisiin vastaan 31.8.2021 asti. Tämän
jälkeen muutoskohteita ei voida enää ottaa mukaan tarkasteluun, koska
mahdollisia luontoselvityksiä ja muita mahdollisia selvityksiä ei ehditä
kaavan laadinnan aikataulussa enää ottamaan mukaan.

Liite 3  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä 3.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää
asettaa sen nähtäville. Samalla tiedotetaan vielä kaavan ajantasaistuksen
vireilletulosta ja siitä, että maanomistajien esittämiä muutoksia voidaan
ottaa tutkittavaksi päätettyä korvausta vastaan 31.8.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 68 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Virolahden omakotitonttien yleiset myynti- ja varausehdot

52/44.441/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 68 Virolahden kunnan tonttitarjontaa ollaan parhaillaan viemässä
Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun. Samalla ollaan päivittämässä
tonttien yleisiä myynti- ja varausehtoja.

 
 Aiemmin kunnan tonttitarjonnassa ei ole käytetty varausmenettelyä, vaan

tontti on myyty sitä ensimmäisenä kysyneelle ostajalle. Samalla
täsmennetään muitakin ehtoja. Aiemmin rakentamisvelvoitteen
laiminlyönnin sakkomaksu on ollut 10 kertaa tontin myyntihinta. Nyt
sakkomaksuksi esitetään 20% kohteen kauppahinnasta  jokaiselta
alkavalta 12 kuukauden kaudelta velvoiteajan umpeen kuluttua, aina siihen
asti, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. Rakentamisvelvoitteen kolmen
vuoden aika säilyy ennallaan. Rakentamisvelvoite on erityisen tärkeä siitä
syystä,  etteivät tontit jää rakentamattomiksi. Sakkomaksun voi välttää
myymällä tontin takaisin kunnalle 90%:n kauppahinnalla. Myynti- ja
luovutusehtoja on täsmennetty myös EU- ja ETA- alueiden ulkopuolelta
tulevilta vaadittavan lausunnon osalta.

 
Liite 4 Uudistetut myynti- ja varausehdot liitteenä 4.

 Tonttien hinnoitteluun ei olla esittämässä muutoksia.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteenä
olevien uusien tontin myynti- ja varausehtojen hyväksymistä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 69 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yksityisteiden perusparannusavustusten täydennys, Virolahti

8/43.433/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 69 Ravijoen yksityistien hoitokunta on ilmoittanut että perusparannusta ei
tehdä tänä vuonna. Kuntatekniikan lautakunta myönsi kokouksessaan
28.4.2021 § 39 Ravijoen yksityistielle perusparannusavustusta 5428 €.

Liite 5 Ravijoen yksityistien käyttämättä jäävä avustus voidaan jakaa muiden
perusparannusavustusta saaneiden tiekuntien kesken. Avustus jaetaan
kahdeksalle tiekunnalle samalla periaatteella, kuin aikaisemmin myönnetty
avustus. Tiekuntakohtaisesti avustukset liitteenä 5.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Ravijoen yksityistien käyttämättä jäävä perusparannusavustus jaetaan
liitteen 5 mukaisesti kahdeksalle tiekunnalle. 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 70 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikotien peruskorjaus

58/43.431/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 70 Virolahden talousarvion investointiin on varattu katujen peruskorjaukseen
100.000 €. Tekstissä määrärahan käyttö on määritelty Oikotien
perusparannukseen. Oikotien perusparannuksessa on tarkoitus poistaa
nykyisiä rakennekerroksia n. 400 mm ja korottaa katua n. 400 mm, jolloin
saadaan kadulle n. 600 mm kantava murskerakenne ja tasaus sekä
päällystekerros. Kadun alittavat kolme rumpua aukaistaan ja tehdään
tarvittavat siirtymäkiilat. Koukilanojan rumpuun asennetaan kaksi 600 mm
lisäputkea parantamaan veden virtausta kovien sateiden aikana.
Hevostien liittymä siirretään asemakaavan mukaiseen paikkaan ja liitetään
tässä vaiheessa ennestään olevaan tieyhteyteen. Määrärahat eivät ehkä
riitä koko Hevostien siirtoon asemakaavan mukaiselle paikalle. Hevostien,
Ahventien sekä Oikotie 10 Koukilanojan rummut uusitaan 1000 mm
muovirummuiksi. Katutyön yhteydessä tehdään Oikotien ali vesi- ja
viemärijohto Hevostien puolelle. Oikotie on paikoin pahasti painunut
Koukilanojan varrella. Pahin painauma otetaan auki ja rakennetta
kevennetään varastolla olevalla n. 50 m³:n vaahtolasi täytöllä. Jos painuma
oikaistaan pelkästään murskeella, on vaarana että painon lisäys liukuu
Koukilanojaan.

 Oikotie 10 kohdalle tehdään uusi hidastesuojatie. Hidasteen tarpeellisuus
tuli esiin liikenneturvallisuussuunnitelman teon yhteydessä. Pitkähköllä
suoralla autojen nopeudet nousevat herkästi yli sallitun, ja aiheuttavat
vaaraa tietä ylittäville kävelijöille. Peruskorjauksen kustannusarvio on
82.000 €. 

 Loppuosalla, n. 18.000 € voitaisiin tehdä määrärahan puitteissa joko
Hevostien siirto asemakaavan mukaiselle paikalle 107 korttelin kohdalta
(n. 85 m) tai Riihipellontien alkuosan perusparannus (n. 80 m).
Riihipellontiellä on painumaa ja putkistojen aiheuttamia töyssyjä. Hevostien
liittymä Oikotielle on alueella aiemmin olleen maatilan maatalousliittymä.
Varsinainen liikennöinti Hevostielle on aiemmin tapahtunut Museotien
kautta. Vaarallinen liittymä on muutettu asemakaavassa kevyenliikenteen
yhteydeksi. 

Liite 6 Oikotien katusuunnitelma ja kustannusarvio liitteenä 6.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta hyväksyy Oikotien loppuosan peruskorjauksen suunnitelman ja
kustannusarvion. Mikäli määrärahat sallivat, siirretään Hevostien alkuosa
n. 85 metrin matkalta asemakaavan mukaiselle paikalle samalla
rakenteella kuin Oikotien perusparannus kuitenkin tässä vaiheessa ilman
päällystystä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 31 14.04.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 40 28.04.2021
Virolahden kunnanhallitus § 130 07.06.2021
Virolahden kunnanvaltuusto § 25 14.06.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 71 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Virojoen kevyenliikenteen sillan uusiminen

33/43.431/2019

Kuteltk 14.04.2021 § 31
 Virojoen kevyenliikenteen sillan kannen uusiminen keskeytettiin

joulukuussa 2020, kun kannen purkutyössä huomattiin sillan
pääkannattajissa myös lahovaurioita. Sillan suunnittelija kävi paikalla ja
samalla kartoitettiin vauriot. Kaikki kyllästetystä puutavarasta tehdyt
rakenteet tulee uusia. Sillan betoniset pilarirakenteet ovat ehjiä ja
käyttökelpoisia. Sillan suunnittelijan kanssa on käyty läpi
korjausvaihtoehtoja. Suunnittelijan näkemyksen mukaan edullisin tapa
korjata silta on uusia kantavat rakenteet kreosiittikyllästetyllä puutavaralla
ja käyttäjien kosketukselle alttiit pinnat kuten kansirakenne ja kaiteet
siperian lehtikuusesta.

 Suomessa on tähän mennessä tarkastettu n. 400 puurakenteista siltaa,
joista n. 40:ssä on todettu lahottajasienen aiheuttamia vaurioita.
Lahottajasientä esiintyy 2000-luvun alkupuolelta lähtien olevissa
kyllästetyissä puurakenteissa. Vanhemmissa kyllästetyissä puurakenteissa
ei lahottajasientä esiinny, koska kyllästysaine oli silloin ns. myrkyllisempää
kuin 2000-luvun alussa voimaan tulleiden määräysten mukaiset
kyllästysaineet.

 
 Yhdessäkään kreosiittikyllästeisessä puusillassa ei tarkastuksissa ole

havaittu lahottajasientä. Kreosiittikyllästeisen puutavaran käyttö on kielletty
kohteissa, joissa kyllästettyyn puutavaraan on kosketusmahdollisuus.
Sillassa pääkannattajiin ei yleensä ole kosketusmahdollisuutta.
Tarvittaessa pääkannattajat voidaan myöskin koteloida kosketus-
etäisyydeltä joko painekyllästetyllä puutavaralla tai lehtikuusella.
Kreosiittikyllästeiset puutavarat aiheuttavat hieman hajua kohteessa, mutta
se ei ole vaarallista.

 Siperian lehtikuusi on paljon käytetty materiaali korvaamaan
painekyllästettyä puuta. Sillan kansilankutuksen kokoisen lehtikuusen
käyttöiän pitäisi olla vähintäänkin n. 20 vuotta. Virojoen kevyenliikenteen
sillan kannen ja kaiteiden uusimisen urakkahinta oli 2020 kilpailutuksessa
21.900 € (alv 0%). Tältä pohjalta katsottuna kannen uusimiskustannus ei
aikajaksolla ole kohtuuton.

 Sillan korjaussuunnitelman yhteydessä saadaan korjauksen
kustannusarvio. 2021 talousarviossa ei ole korjaukseen määrärahaa.
Sillan laajempi vaurio paljastui vasta joulukuussa 2020, eikä silloin ollut
vielä arviota korjauskustannuksista.

 Sillan suunnittelija on luvannut antaa korjauksen suunnittelusta hinnan
kokoukseen mennessä.

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

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
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Kuntatekniikan lautakunta § 31 14.04.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 40 28.04.2021
Virolahden kunnanhallitus § 130 07.06.2021
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus Asia jätetään pöydälle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kuteltk 28.04.2021 § 40
 Virojoen kevyenliikenteen sillan suunnitellut Insinööritoimisto

Suunnittelukide Oy tarjoutuu tekemään sillan korjaukseen tarvittavien
suunnitelmien päivityksen ja tekniset työmaapalvelut hintaan 3.500 € (alv
0%). Suunnittelu pystytään teetättämään katujen kunnossapitoon varatuilla
määrärahoilla.

 Suunnittelija on arvioinut sillan puurakenteiden uusimisen yllä kuvatulla
menetelmällä maksavan korkeintaan 130.000 €. Suunnittelun lisäksi he
tarjoutuvat kilpailuttamaan ja rakennuttamaan kohteen
työmaavalvontoineen yhteensä 5.800 €.

 Virojoen kevyenliikenteen sillan peruskorjaukseen ei talousarviossa ole
määrärahaa. Sillan kantavien rakenteiden uusimistarve selvisi vasta
joulukuun 2020 alussa, kun sillan kannen uusiminen käynnistyi. 

 
 Silta on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä reitti Virojoen itäpuolen

koululaisille. Kevyenliikenteen sillan ollessa käytössä, pienten oppilaiden ei
tarvitse kulkea Virojoen keskustan kautta koululle. Keskustan kautta
kulkiessaan pääosa koululaisista joutuu ylittämään Virojoentien kahdesti.
Itätien risteys sai muutostöiden yhteydessä hidasteet ja sen turvallisuus
parantui merkittävästi. Virojoentien sillan jälkeen Virojoentie joudutaan
ylittämään uudelleen joko virastotalon kohdalla tai Sammonmäellä.
Kyseiset paikat ovat koululaisille turvattomampia varsinkin aamuisin, kun
koulukuljetuksia on liikenteessä.

 Virojoen kevyenliikenteen silta on myös tärkeä ulkoilureitistön osa. Sillan
valmistuttua laskettiin käyttäjät, joita oli n. 180 /vrk.

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

Teknisen johtajan ehdotus

 Lautakunta päättää tilata sillan korjaukseen tarvittavien suunnitelmien
päivityksen Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:ltä 3.500 €:lla  (alv 0%).

 Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että Virojoen
kevyenliikenteen sillan korjaukseen ja rakennuttamiseen myönnettäisiin
136.000 € lisämääräraha.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kh § 130 

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 136.000 euron määrärahan
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Kuntatekniikan lautakunta § 31 14.04.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 40 28.04.2021
Virolahden kunnanhallitus § 130 07.06.2021
Virolahden kunnanvaltuusto § 25 14.06.2021
Kuntatekniikan lautakunta § 71 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

lisäämistä vuoden 2021 talousarvioon investointiosaan teknisen
lautakunnan esittämin perustein.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
 

Kv § 25 ____________

Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää lisätä 136.000 euron määrärahan vuoden 2021
ta lous ar vi oon investointiosaan teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Asian käsittely Valtuutettu Jari Harju esitti, että asia tulee palauttaa takaisin valmisteluun
kuntatekniikan lautakuntaan. Harju perusteli esitystään näkemyksillään,
etteivät suunnitellut korjaustoimenpiteet vastaa tarvetta ja hyvällä
suunnittelulla voidaan kustannuksissa päästä huomattavasti
edullisemmalla ratkaisulla.

 Valtuutetut Anja Kivelä ja Tomi Kokkola kannattivat Harjun esitystä omissa
puheenvuoroissaan.

Puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen määräsi nimenhuutoäänestyksen
asian pöydällepanoehdotuksesta ja palauttamisesta valmisteluun:
· Asia palautetaan valmisteluun kuntatekniikan lautakuntaan (JAA)
· Asian käsittelyä jatketaan (EI)
 
Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksen tulos:

JAA 12 ääntä: Harju Jari, Kattelus Eeva-Liisa, Kivelä Anja, Kokkola Tomi,
Kuokka Vappu, Nyberg Charles, Peltola Tuomo, Tolvanen Janne,
Ukkola-Paronen Sisko, Uski Leo, Varjakoski Heli, Yrjönen Anton.

EI 8 ääntä: Kouki Risto, Lintunen Nita, Meriläinen Ahti, Niemelä Jouni,
Paavola Aira (vara), Pirttimäki Seppo, Rökman-Pakkanen Virpi, Vilkki
Mikko.   

Poissa: Hellstén Kimmo
 (Arto Peltolan sijaan Aira Paavola kokouksessa)

Puheenjohtaja totesi päätöksen.

Päätös Kunnanvaltuusto päättää jättää asian pöydälle ja palauttaa sen takaisin
valmisteluun kuntatekniikan lautakuntaan äänin 12 (JAA) - 8 (EI).

Kuteltk 30.06.2021 § 71 Valtuuston päätöksen keskeisenä asiana oli, etteivät suunnitellut
korjaukset vastaa tarvetta ja hyvällä suunnittelulla voidaan kustannuksissa
päästä huomattavasti edullisemmalla ratkaisulla. Tämä ei kuitenkaan
vastaa todellisuutta. Loppuvuonna 2020 sillan kantta oltiin uusimassa, ja
kannen purkamisen yhteydessä todettiin kannatinpalkkien yläpuolien
olevan n. 10 cm matkalta aivan lahoja. Kokeiltaessa puukko upposi
helposti rakenteeseen 10 cm verran. Pääkannatinpalkit todettiin tuolloin
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Pöytäkirjan tarkastajat:

niin pahoin vaurioituneeksi, että silta asetettiin välittömästi käyttökieltoon.
Pääkannatinpalkkeja ei pysty korjaamaan, vaan ne on vaihdettava.

 Siltasuunnittelija on arvioinut vaihtoehtoja, ja todennut edullisimmaksi
kreosiittikyllästetyt kannatinpalkit. Vaihtoehtona olisi hitsatut
teräskaaripalkit, mutta niiden kustannus on korkeampi kuin
kreosoottikyllästeisten palkkien. Suorien teräspalkkien hinta voisi olla
edullisempi, mutta AVI on lupapäätöksessä määritellyt sillalle
alikulkukorkeuden eikä siitä voida poiketa. Alikulkukorkeus vaatii
kaaripalkkeja. 

 Suunnitelman mukaisen sillan kustannusta nostaa kannatinpalkkien
kaaren n. 20 cm madaltaminen. Palkit eivät muuten mahdu kyllästämön
altaaseen. Kaaren madaltaminen n. 20 cm nostaa maapuolella hieman
tukipenkereen ja rakenteen korkeutta ja samalla kustannuksia.

 Rahoituspäätöksen viivästyminen voi johtaa siihen, ettei työtä
kokonaisuudessaan saada vuoden 2021 aikana tehtyä. Mahdolliseen
jatkorahoitukseen 2022 vuodelle voidaan palata talousarvion yhteydessä.

 Valmistelija: kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221.

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että
Virojoen kevyenliikenteen sillan korjaukseen myönnettäisiin 136.000 €
lisämääräraha 2021 talousarvioon.

Päätös Pyydetään kuntatekniikkaa toimittamaan eritelty kustannusarvio ja
suunnitelmat Virojoen kevyenliikenteen sillan korjauksesta seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen.
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Kuntatekniikan lautakunta § 72 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset

Kuteltk 30.06.2021 § 72 Teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, tilapalvelupäällikön,
kiinteistörakennusmestarin, siivoustyön johtajan ja
ravintopalveluesimiehen viranhaltijapäätökset ajalla 19.5.-22.6.2021 on
listattu alla:

 
 Päättäjä
 Päätöstyyppi   §

 Tekninen johtaja
 Hankinnat   9,10 
 
 Kunnaninsinööri
 Henkilöstöasiat  4, 6
 Hankinnat   3, 7

 Vs. tilapalvelupäällikkö
 Yleinen päätös  13, 14, 15, 16

 Kiinteistörakennusmestari
 Hankinnat   1-2
 
 Siivoustyönjohtaja  ei päätöksiä
 
 Ravintopalveluesimies  ei päätöksiä
 

Ehdotus Kuntatekniikan lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että
päätösten sisältämiä kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita
ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi, joten kyseiset päätökset saadaan
kuntalain 143 §:n estämättä panna täytäntöön.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 73 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saapuneet kirjeet

Kuteltk 30.06.2021 § 73 Miehikkälä ja Virolahti

 Raportti Sevira-hankkeesta 11.6.2021
 Kansalaisten mielipiteet ja osallistumishalukkuus paremman vedenlaadun

hyväksi Virojoen vesistön alueella

 Metsähallituksen tutkimuslupa 22.6.2021
 liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla

suojelualueilla

 Miehikkälä

 Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 
 10.5.2021 § 75 Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivitys

 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
 31.5.2021 Miehikkälän Rakolan suljetun kaatopaikan vesientarkkailu

keväällä 2021
 9.6.2021 Urpalanjoen vesistötarkkailu toukokuussa 2021

 Haminan kaupunki, Ympäristöpalvelut
 16.6.2021 Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan omavalvonta
 16.6.2021 Valvontasuunnitelman mukaiset uimarantojen tarkastukset:

Halmaanjärvi, Kalliokoski, Lapjärvi, Likolampi, Muurikkala, Myllylampi,
Syväjärvi, Vallanjärvi

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tutkimusraportit
 28.5.2021 Peräkasarin korjaamo
 3.6.2021 Verkostovesi, seurakuntatalo
 10.6.2021 Verkostovesi, As Oy Salomuurikkala, Muurikkalan

kyläpalvelukeskus
 11.6.2021 Uimarantavedet; Halmaanjärvi, Kalliokoski, Lapjärvi, Likolampi,

Muurikkala, Myllylampi, Syväjärvi, Vallanjärvi

 Viranhaltijapäätös
 Vs. rakennustarkastaja 21.6.2021 §1: Puiden kaato, tila 489-411-33-0

 Virolahti

 Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjan otteet
 10.5.2021 § 96 Poikkeamislupahakemus (LP-935-2021-00010), Virolahti
 10.5.2021 § 97 Poikkeamislupahakemus (LP-935-2020-00224), Virolahti
 7.6.2021 § 121 Poikkeamislupahakemus (LP-935-2021-00015), Virolahti

 Virolahden kunnanvaltuuston pöytäkirjan otteet
 14.6.2021 § 16 Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 14.6.2021 § 17 Arviointikertomus 2020
 14.6.2021 § 18 Kaakon kaksikon hallintosäännön muutokset 1.8.2021

alkaen
 14.6.2021 § 23 Ympäristönsuojelumääräyksien esittäminen

hyväksyttäväksi Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden
kuntien valtuustoille
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Kuntatekniikan lautakunta § 73 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 14.6.2021 § 25 Virojoen kevyenliikenteen sillan uusiminen

 Kymijoen vesi ja ympäristö ry
 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2020
 8.6.202 Virolahden Vilkkilänturan vesistötarkkailu 1/2021 (2.6.2021)
 11.6.2021 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkkailu

6/21

 Haminan kaupunki, Ympäristöpalvelut
 16.6.2021 Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan omavalvonta
 16.6.2021 Valvontasuunnitelman mukaiset uimarantojen tarkastukset:
 Huvisaari, Kiiskijärvi, Pyyhinlampi, Valkjärvi
 16.6.2021 Ohjeita sinileväesiintymän varalle

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tutkimusraportit
 3.6.2021 Verkostovesi, Virojoen paloasema; verkostoon lähtevä vesi

Härmänkangas; pohjavesi Vilkkilän kaivo
 11.6.2021 Uimarantavedet; Huvisaari, Kiiskijärvi, Klamila, Pyyhinlampi
 17.6.2021 Uimarantavedet; Kiiskijärvi, Klamila

 Valmistelija: toimistosihteeri Tuija Koskimies, puh. 050 389 2171.

Ehdotus Kuntatekniikan lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________ 
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Kuntatekniikan lautakunta § 74 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maantien 170 valaistuksen siirto

59/43.431/2021

Kuteltk 30.06.2021 § 74  Virolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.4.2014 §
8 antanut    lausunnon moottoritie E 18 tiesuunnitelmasta.  Lausunnossa
kunta mm.    sitoutui ottamaan tievalaistuksen omistukseensa ja
kunnossapidettäväksi    seuraavissa kohteissa:

- valtatien 7 maantieksi 170 muuttuva osuus Kattilaisten eritasoliittymän
itäpuolelta Virojoen taajamaan mt 384 liittymän länsipuolelle

- maantien 384 (Miehikkäläntie) syrjään jäävä yksityistieksi muutettava
osuus (uusi tievalaistus)

- kaduksi K3 (Virojoenkuja) muuttuvan maantien 3513 pohjoisosa

Tarvittavat muutokset valaistuksen muutoksiin on tehty, ja ELY esittää
Virolahden kunnalle valaistuksen siirtymistä 30.6.2021 alkaen. Siirrosta

Liite 7  tehdään vielä liitteen 7 mukainen sopimus.

Ehdotus  Lautakunta hyväksyy valaistuksen siirtosopimuksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________ 
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Kuntatekniikan lautakunta § 75 30.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat

Kuteltk 30.06.2021 § 75 Vappu Kuokka kysyi:
 1. Klamilan torin vesipisteen olemassa olon tiedottamisesta
 2. Klamilan sataman matonpesupaikan kyltistä: käytössä merivesi 
 3. Miksi Klamilan koulun kuntosali ei ole käytössä kesäaikana?

 Vs. tilapalvelupäällikkö vastasi:
 1. Tiedotetaan kunnan www-sivuilla
 2. Kyltti toimitetaan pikaisesti, jollei jo ole
 3. Tila vaatisi jatkuvaa siivousta koronatilanteesta johtuen sekä

johtoryhmän linjaukset

 Heli Varjakoski kysyi
 1. Olisiko mahdollista saada Klamilan koulun palohälytysohjaus HÄKEen?
 
 Vs. tilapalvelupäällikkö vastasi:
 1. Rakennuksen luokitus ja järjestelmät eivät täytä edellytyksiä

HÄKE-yhteyteen.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku-
kiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 63, 66, 68, 71, 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät: 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75 

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

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimus-
oikeus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 64, 65, 67, 69,
70, 72, 73, 74, 75 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus-
Viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä

Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittami-
nen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu-
vaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja valitusai ka

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

Valitusviranomainen:
1.Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, 
PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42500 (vaihde), fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi

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

2. Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520  Helsinki
· Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: 

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusosoituksesta annetaan erillisellä liitteellä.

3. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
· valitusaika  xx pv, pykälät: 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
· päätös, johon haetaan muutosta
· miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
· 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, valituskirjelmäs-
sä 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
ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va-
pun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä-
hetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päätty mistä.

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
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Pöytäkirjan tarkastajat:

voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.


