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1 Johdanto 

1.1 Kaavan perus- j a tunnistetiedot 

 

Kunta: Miehikkälän kunta  

Alue: Kirkonkylä (Saivikkala) 

Kaavan nimi:  Keskusta-alueen  eteläosan  asemakaavan  muutos, 

koulun alue 

1.2 Suunnitteluorganisaatio 

 

Kaavoittaja: Miehikkälän kunta 

 Keskustie 4A 

 49700 Miehikkälä 

 

Yhteyshenkilö, Kaavaprosessiin liittyvät asiat 

 Antti Jämsén, 

 Kunnanjohtaja 

 Puh: 050 349 9571 

 antti.jamsen@miehikkala.fi 

 

 Markku Uski,  

tekninen johtaja 

 Puh: 050 389 2150 

 markku.uski@virolahti.fi 

 

Kaavan laatija, Kaavan sisältöön liittyvät asiat 

 Edifica Oy 

 Petteri Nikki, arkkitehti SAFA 

 Vuorelankulma 2 

 48100 KOTKA 

 petteri.nikki@edifica.fi 

 050 594 5785 
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1.3 Asemakaavan muutoksen tausta ja tarkoitus 

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutokseen on ryhdytty 

Miehikkälän kunnan aloitteesta. Miehikkälän kunta on rakentamassa uutta 

koulua ja samassa yhteydessä on mahdollista luopua viereisestä 

kirjastokiinteistöstä. Asemakaavan muutoksella muutetaan kirjaston 

käyttötarkoitus asuin- ja liiketilakäyttöön. Lisäksi korttelin 21 tontin 1 

käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi 

paloaseman toteuttamista varten. Muutosalueen pohjoisosassa Salen 

kiinteistölle osoitetaan lisärakennusoikeutta kiinteistön toteutunutta 

kerrosalaa vastaavaksi. Lisäksi osoitetaan uutta rakennusoikeutta 

kiinteistön toimintojen kehittämistä varten. K-alueen käyttötarkoitus 

muutetaan kerrostaloalueeksi ja sen rakennusoikeuden määrää nostetaan. 

Asemakaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää 

rakennusluvat edellä mainituille toimenpiteille. 

1.4 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän keskustassa. Alue 

rajautuu pohjoisessa Kauppatiehen, Idässä Keskustiehen,  lännessä 

Huudinojaa reunustavaan puistoon. Etelässä raja sijaitsee korttelissa 21 

tonttien 1 ja 2 välissä. 

Suunnittelualueen sijaintikartta on esitetty selostuksen liitteenä.  



 KESKUSTA-ALUEEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

KOULUN ALUE 

EHDOTUS 1.12.2015, tark. 17.5.2016 

Miehikkälän kunta

 

1.5 Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen kaavanpohjakartta mittakaavassa 

1:2000, jota tarkistetaan tarvittaessa. Nykyinen kartta on hyväksytty 

19.5.2009. 
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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus 1:2500. 

Kaava-alueen rajat merkitty violetilla viivalla. 
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2 Asemakaavan suunnitteluprosessi 

2.1 Kaavaprosessin aikataulu 

 

· Vireille tulo:   Kevät 2015 

· Tekninen lautakunta   27.4.2016 

· Kunnanhallitus  16.5.2016 

· Kunnanvaltuusto  23.5.2016 

 

Kaavahanke on tullut vireille keväällä 2015. Vireille tulosta on kuulutettu 

Kaakonkulma -lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 

Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta laaditaan 

asemakaavaehdotus. Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus esitellään 

kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2015 ja MRA 27 §:n mukaan 

nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi hyväksymisen jälkeen. Sen 

jälkeen kunnanhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja 

päättää esityksen tekemisestä kunnanvaltuustolle hyväksyä asemakaavan 

muutos. Aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman vuoden 2015 

lopulla. 

2.2 Kaavaprosessin vaiheet ja päätökset 

 

2.2.1 Laatimispäätös sekä perusselvitykset 

· Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 

helmikuussa 2015. Kaavoituskatsauksen kunnanhallitus  on 

hyväksynyt 23.2. 2015. 

· Perusselvitykset on laadittu edellisen asemakaavan muutoksen 

yhteydessä 2010-2012. 

· Kaavan laatija valmistelee tarvittavien mahdollisesti tarvittavien 

täydentävien perusselvitysten laadintaa. 

2.2.2 Viranomaisyhteistyö  

· Asemakaavahankkeesta on järjestetty hankkeen aloitusvaiheessa 

MRA 26 § mukainen viranomaisneuvottelu. 
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· Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on 

ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on 

saatu, mikäli lausunnoista saatu palaute sitä edellyttää 

 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-

Suomen ELY-keskukselta, Museovirastolta, Kymenlaakson 

maakuntamuseolta, sekä rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta 

ja pelastuslaitokselta. 

 

2.2.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja tiedottaminen 

Kaavan vireille tulosta ja OAS:sta on julkaistu kuulutus paikallisissa lehdissä, 

jonka jälkeen OAS on ollut nähtävillä kaavoitusyksikössä ja kunnan 

internet-sivuilla 30 päivää, jona aikana palaute OAS:sta tuli antaa 

kirjallisesti. 

Lisäksi suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille on 

lähetetty kaavoituksen vireille tuloa koskeva henkilökohtainen kirje. Sekä 

asemakaavaluonnoksesta että -ehdotuksesta tiedotetaan kirjeitse 

ulkopaikkakuntalaisille ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. OAS:n 

muutoksista ilmoitetaan em. lehdessä kaavaa koskevan muun 

tiedottamisen yhteydessä. 

Osallisella on MRL 64 §:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista 

julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle 

neuvottelun käymistä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

riittävyydestä. Mahdolliset esitykset toimitetaan osoitteella:  

Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,  

PL 1041, 45101 KOUVOLA 

 

2.2.4 Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen ja kaavaluonnoksen laatiminen 

Kaavaluonnoksen laatiminen on aloitettu ja työtä jatketaan 

viranomaisneuvottelun ja mahdollisten perusselvitysten laatimisen jälkeen.  

Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille 

lähetetään erillinen kirje.  

Asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan 

kaavoitusyksikössä ja kunnan internet-sivuilla kesällä - syksyllä  2015,  

jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavaluonnokseen ja 

siihen liittyviin asiakirjoihin sekä antaa erilaista palautetta kuten 

mielipiteitä, esityksiä ja huomautuksia kirjallisessa muodossa. 

Ennakkolausunnot pyydetään keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 
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2.2.5 Kaavaehdotuksen viimeistely, virallisten lausuntojen hankkiminen 

Saadun palautteen perusteella asemaluonnos viimeistellään 

asemakaavaehdotukseksi syksyn 2015 aikana. 

Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille 

lähetetään erillinen kirje. 

Virallisesta ehdotuksesta pyydetään MRL:n mukaiset lausunnot 

samanaikaisesti, kun kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 

kaavoitusyksikössä ja kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. 

Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävänä olo aikana 

kunnanhallitukselle osoitettuina. MRA 18 §:n mukainen 

viranomaisneuvottelu pidetään ELY-keskuksessa nähtävillä olo ajan jälkeen. 

2.2.6 Hyväksymiskäsittely 

Kaavan hyväksymiskäsittely aloitetaan kunnan teknisestä lautakunnasta, 

josta se menee kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon. 

Tavoiteaikataulu on se, että kunnanvaltuuston käsittely ajoittuu 

loppuvuoteen 2015. 

2.2.7 Muutoksenhaku 

Kaavaa koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Kouvolan hallinto–oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa Korkeimmalle hallinto-

oikeudelle. 

Asemakaavatyössä pyritään rakentavaan vuorovaikutukseen ja avoimeen 

tiedottamiseen koko prosessin ajan. Tiedotuskanavia ovat viralliset 

kuulutukset ilmoitustaululla ja paikallislehdissä, kirjeet maanomistajille, 

lehtiartikkelit, reaaliaikaiset tiedot kunnan internet-sivuilla 

(www.miehikkala.fi), yleisötilaisuudet ja henkilökohtaiset yhteydenotot. 

2.3 Osalliset 

Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimintoja kaavassa tarkastellaan. 

Alla olevat listat saattavat olla puutteellisia, joten osallinen voi olla kuka 

tahansa, joka sellaiseksi itsensä kokee. 

Alueen asukkaat ja maanomistajat: 

· alueen asukkaat 

· alueella työssä tai koulua käyvät 

· kaava-alueella tai sen vaikutuspiirissä maata omistavat 

· alueella toimivat asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat 



 KESKUSTA-ALUEEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

KOULUN ALUE 

EHDOTUS 1.12.2015, tark. 17.5.2016 

Miehikkälän kunta

 

Viranomaiset ja alueelliset yhteisöt: 

· Puolustusvoimat 

· Maakuntakaavoituksesta vastaava viranomainen (Kymenlaakson 

liitto) 

· Ympäristöviranomainen, ELY 

· Tieviranomainen, ELY 

· Museovirasto, Kymenlaakson maakuntamuseo 

· Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

· Kotkan ympäristöseura 

· Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 

· Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys 

· Kymenlaakson liitto 

· Kunnan pelastus- ja paloviranomainen 

· Kunnan terveydensuojeluviranomainen 

· Kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomainen 

 

Yhdyskuntateknisestä huollosta vastaavat yhteisöt: 

· Fingrid Oyj 

· Haminan Energia Oy 

· Kymenlaakson Sähkö Oy 

· Kymenlaakson Vesi Oy 

· Sonera Oyj 

· Kymen Puhelin Oy 

 

Elinkeino- ja yrityselämän edustajat: 

· alueella toimivat elinkeinoharjoittajat ja yritykset 

 

Miehikkälän kunnan organisaatioon perustetut lautakunnat: 

· tekninen lautakunta 

· rakennuslautakunta 

· ympäristölautakunta 

 

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuuksia tarpeen mukaan. Tilaisuuden 

ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin kirjeitse naapureille ja muille 

halukkuutensa ilmaisseille. Osallistuminen tapahtuu suoralla 

yhteydenotolla Miehikkälän kunnan rakennusvalvontaan. 
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Osallisille annetaan tieto alustavan kaavaluonnoksen sekä 

asemakaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä. Kaavan nähtävillä 

oloaikoina esillä on myös kaavan lähtökohta-aineistoa sekä mahdollisesti 

kaavoitusta varten laaditut selvitykset. Sekä luonnoksesta, että 

ehdotuksesta hankitaan tarvittavat viranomaisten lausunnot. Kaavan 

hyväksyy Miehikkälän kunnanvaltuusto ja kaava-asiaa valmistelee Edifica 

Oy kunnan toimeksiannosta. 

 

3 Suunnittelua ohjaavat säädökset 

3.1 Kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö 

 

Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista 

järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, 

jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja 

ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, 

kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan 

rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen 

edellyttämällä tavalla. 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan 

kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve 

sitä edellyttää. 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen 

yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä muualla Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 

turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle 

saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 

luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 

hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 

riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista 

merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan 

tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 

maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 

rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle 

asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 
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Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, 

rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden 

erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan 

antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). 

Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia. 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli 

voimaan 1.6.2001. Tavoitteiden ohjausvaikutuksesta maankäytön 

suunnitteluun säädetään MRL 22 – 24 §:ssä. Alemman asteisessa 

suunnittelussa tulee huomioida valtioneuvoston päätöksen yleis- ja 

erityistavoitteet. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT) tulivat voimaan 1.3.2009. 

 

Asemakaavamuutos on alueidenkäyttötavoitteiden mukainen tiivistämällä 

keskusta-alueen rakennetta, käyttämällä hyväksi olemassa  olevaa 

infrastruktuuria, parantamalla liiketoiminnan mahdollisuuksia ja 

keskittämällä palveluita ja asumista keskusta-alueella. 
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4 Kaava-aluetta koskevat kaavat ja suunnitelmat 

4.1 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 

asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 

järjestämiseksi (MRL 32.1 §). Maakuntakaava ei ole voimassa 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja asemakaavan alueella muuten kuin 1 

mom. tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta 

(MRL 32.3 §).  

Taajamat ja niiden ympäristöt 

Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan 

Taajamat ja niiden ympäristöt 28.5.2008 ja 18.1.2010. 

Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava korvaa 

19.6.2001 vahvistetun seutukaavan suunnittelualueella.  

 

 

Kaavassa suunnittelualue on merkinnällä A/s 

 

  

 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää 

yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti 

rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 

          TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
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toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 

hahmottuvaksi keskukseksi. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja 

muu käyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että 

taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu ja 

ympäristö- , luonto-, ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen 

turvataan. 

Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa 

olevien että uusien taajamien osien yhteydet 

taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. 

Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten 

vapaa-alueiden riittävyys. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 

rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 

yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 

aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä 

sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai 

valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia 

haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, 

vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä 

sellaisia melu- tai  muita häiriöitä, jotka merkittävästi 

heikentävä alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000- 

verkostoon 

 

/s ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ 

RAKENNUSKULTTUURIKOHTEITA 

Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava 

huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 

merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden 

ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 

 

 SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 

 

Perusteluissa todetaan lisäksi: 

 

· Taajama-alueiden kehittämisessä tulee ensisijaisesti tiivistää 

nykyistä rakennetta olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen.  

· Taajama-alueiden laajentamisen suunnittelussa tavoitteena tulee 

ola yhdyskuntarakenteellinen eheys, alueellinen omaleimaisuus, 
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ympäristö- ja perinnearvojen vaaliminen ja hyvän asuinympäristön 

luominen.  

 

 

Maakuntakaava Maaseutu ja luonto on vahvistettu Ympäristöministeriössä 

14.12.2010.  

Alueelle ei ole kaavassa merkintöjä. 

Energiamaakuntakaava 

Kymenlaakson energiamaakuntakaava on vahvistettu 

Ympäristöministeriössä 10.4.2014.  

Kaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. 

4.2 Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa valtuuston 1.8.2001 § 61 hyväksymä 

Kirkonkylän osayleiskaava. Yleiskaava on strateginen suunnitelma, jolla ei o 

le oikeusvaikutusta.  

 

Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 
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Osayleiskaavassa on suunnittelualueelle ja sen ympäristöön annettu 

allalueteltuja määräyksiä: 

Kirkonkylän yleiskaavan aluevaraukset 

C Keskustatoimintojen alue. 

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

VL Lähivirkistysalue. 

AP Pientalovaltainen asuntoalue. 

Sr-1 
Alueella oleva historiallisesti arvokas rakennuskanta 

säilytetään. 

Sm 

 

 

Muinaismuistokohde. 

Suojelukohde, joka on muinaismuistolain nojalla 

rauhoitettu. 

 Seudullinen tie tai kokoojatie. 

 Yhdystie. 

Suositukset: 

Kirkonkylän itäpuoliset pellot pyritään säilyttämään avoimena 

viljelysalueena. Peltoalueiden metsänreunojen käsittelyssä 

tulee pyrkiä ikä- ja lajirakenteeltaan vaihtelevan reunametsikön 

luomiseen, erityisesti valtakunnallisesti arvokkaan 

Vaalimaanjokilaakson ympäristössä. Maiseman pienkohteet 

tulee pyrkiä säilyttämään. 

 

4.3 Asema- ja rantakaava 

Kaava-alueella on voimassa 2011 vahvistettu Miehikkälän kirkonkylän 

asemakaava. 
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Kuva 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, mittakaava 1:2500. 

 

Asemakaavassa alueelle on osoitettu seuraavia määräyksiä: 

AL  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

AK  Asuinkerrostalojen korttelialue.  

K  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

YS  Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialue. 

YO  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

YL  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. 

Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta tärkeä 

rakennus.  
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Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden 

tulle olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti 

arvokas ja kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

 

  Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta tärkeä 

rakennus.  

Rakennuksessa suoritettavien julkisivukorjaus- ja 

muutostöiden tulle olla sellaisia, että rakennuksen 

kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

 

saa  Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. 

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut 

maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen 

ryhtymistä. Aluetta koskevista toimenpiteistä on 

neuvoteltava ympäristö-viranomaisen kanssa. Alueelle 

rakennettaviin asuinrakennuksiin on toteutettava 

tuuletettu alapohja. 

 

Kaavan muutokset kirjattu kohdassa 7 – Asemakaavan kuvaus. 

4.4 Rakennusjärjestys 

Miehikkälässä on 11.6.2007 voimaan tullut rakennusjärjestys. 

Rakennusjärjestyksen uusiminen on käynnissä. 

4.5 Muut lähialueen hankkeet 

Keskustien itäpuolelle, Niittykujan eteläpuolelle on vuoden 2010 

asemakaavassa tehty varaus torille. 
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5 Suunnittelualueen nykytilanne 

 

5.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus, maisema ja ympäristö 

 

 

Ilmakuva, Oiva 2014. Muutoskaava-alue merkitty punaisella. 

Miehikkälän taajama on rakentunut nauhamaisesti taajaman läpi kulkevan 

maantien varteen. Taajama sijaitsee hiekkaisella harjulla, jota ympäröivät 

idässä peltoaukeat ja lännessä soiset metsä alueet. Näin myös maaperän 

rakennettavuus on ohjannut taajaman muotoutumista. 
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Suunnittelualue on pitkänomaisen Miehikkälän kirkonkylän keskiosassa. 

länsipuolella aluetta rajaa Taajaman pääväylä, Keskuskatu. Välittömästi 

alueen koillispuolella on hallinnollisia rakennuksia ja varaus torille. 

Länsipuolella aluetta rajaa kapea puisto, jota taasen rajaa huudinoja. Sen 

itäpuolella avautuu laaja peltomaisema. 

Keskustan rakennuskanta on pääosin matalaa, enintään kaksikerroksista.  

Ainoastaan liikekeskustan alueella osa rakennuksista on kolme- 

neljäkerroksisia. Rakennuskanta on pääosin 1900-luvun puolivälistä tai sitä 

nuorempaa. 

5.2 Topografia 

Suunnittelualue sijaitsee pääosin hiekkaisella harjualueella. Harjun 

itäpuolella avautuu alava peltoaukea, joka liittyy idempänä 

valtakunnallisesti arvokkaaseen Vaalimaanjoen maisema-alueeseen. 

Maisemaa hallitsevat korkeat mäet suunnittelualueen etelä- ja 

pohjoispuolilla. 

Maanpinnan korkeus merenpinnasta nousee pohjoisosan +17 metristä 

eteläreunassa olevan kirjaston pihan +25 metriin.  

5.3 Pintavedet  

Alueen luonnollisesti valuvat pintavedet päätyvät pääosin välittömästi 

kaava-alueen länsipuolella virtaavaan Huudinojaan ja sitä pitkin  pohjoisen 

kautta Vaalimaanjokeen . 

5.4 Pohjavesi 

Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeä Saivikkalan (I-luokan) 

pohjavesialue sijaitsee kaava-alueesta kilometrin etelään. 
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5.5 Maa- ja kallioperä 

Alueen etelä- ja länsiosan maaperä on savimaata, pohjoisosa on 

täytemaata. 

5.6 Luonnonympäristö 

Luontoselvitys on laadittu kesällä 2011, ja sen on laatinut Tapio Rintanen. 

Kirkonkylän asemakaavan päivittämisen yhteydessä 2011 laaditussa 

luontoselvityksessä ei ole mainittu luonnonsuojelulain 49 § mukaisia 

kohteita suunnittelualueella. 

Suunnittelualueen maanpinta on pääosin ihmisen muokkaamaa, koulujen 

pihoina, pelikenttinä tai paikoitusalueina. 

Suunnittelualueen täysikasvuinen puusto sijaitsee lähes kaikki vanhan 

kansakoulun pohjoispuolella olevassa männikössä. Pienempiä puita on 

alueella siellä täällä. Alueen länsipuolella olevalla lähivirkistysalueella on 

korkeaa puustoa.  

5.7 Rakennettu ympäristö 

Alueen pohjoisosassa, tontilla 3, osoitteessa Keskustie 3, sijaitsee 

päivittäistavarakauppa Sale, tankkauspiste ja osoitteessa Keskustie 3B 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö, jonka koko on yhteensä 

18 asumispalvelupaikkaa / 16 asuntoa ja yhteiset tilat kolmessa kerroksessa 

sekä kunnan johtokeskus  alimmassa kerroksessa. Asumispalvelun neliöt 

omistaa Rateva ry ja toiminnan sisällön tuottaa Miehikkälän kunta. 

Sen eteläpuolella, tontilla 1, osoitteessa Keskustie 5A, sijaitsee 

Palveluyhdistys Rateva ry. Vuonna 1994 valmistuneessa 

Toimintakeskuksessa sijaitsee kokoontumis- ja päivätoimintatilat, kahvila, 

kuntosali sekä uimahalli. Lisäksi Toimintakeskus Ratevan tiloissa sijaitsee 

Postin ja Matkahuollon palvelupisteet. 

Tontilla 5, osoitteessa Keskustie 5B, on kaksikerroksinen asuinrakennus. 

Tontilla 4, osoitteessa Keskustie 7 sijaitsee kampaamo sekä hieronta- ja 

jalkahoitoliike. 

Suunnittelualueen keskellä sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän koulu. 

Rakennuksessa oli sisäilmaongelmia ja suurin osa siitä on purettu. Uusi 

koulukeskus valmistui 2015. 

Alueen eteläosassa, tontilla 6, osoitteessa Keskustie 11, sijaitsee 1889 

rakennettu puinen vanha kansakoulurakennus. Ko. rakennuksen 

pohjoispuolisessa rinteessä sijaitsee 1990 paljastettu Sinisen prikaatin 
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muistomerkki ja länsipuolella, tontilla 7, osoitteessa Yhdyspolku 3, sijaitsee 

Päiväkoti Leppäkerttu. 

Suunnittelualueen eteläreunalla, korttelin 21 tontilla 1 osoitteessa 

Keskustie 13 oleva puurakennus on purettu. Miehikkälän kunta on 

aloittamassa kiinteistölle paloaseman rakentamista. Alue on tutkittu 

keväällä 2015 eikä kohteessa todettu maaperän pilaantuneisuutta. 

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistuksen yhteydessä syksyllä 2010 on 

tehty rakennushistoriallisen inventointi jonka perusteella kaavaan on 

määritelty suojeltavat rakennukset ja niiden suojelun taso. 

1889 rakennettu kansakoulu, entinen kirjasto ja Korttelin 21 tontin 1 

rakennuksen osa  alueen eteläosassa ovat suojeltuja. 

Rakennuskannan yleispiirteinen inventointi on tehty sekä kaavanlaatijan 

että museotutkija Armi Oinosen toimesta vuoden 2011 aikana. 

5.8 Muinaismuistot 

Suunnittelualue sisältyy alueeseen, jolla Museovirasto on tehnyt 

Miehikkälän kunnan toimeksiannosta historiallisen ja esihistoriallisen ajan 

kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin vuonna 2007. 

Suunnittelualueella on yksi tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka vanhan 

kansakoulun läheisyydessä, jota ei merkitä asemakaavaan. 

Miehikkälän eteläosassa, Miehikkälän kirkonkylässä, hiekkaisella 

matalalla mäellä on Miehikkälän vanhan kansakoulun lisäksi 

kivikautinen asuinpaikka. Löytöinä talletettu keramiikka on poimittu 

maantien leikkauksesta noin 2 m x 5 m laajuiselta alueelta. 

Asuinpaikka on ollut oletettavasti laajempi, mutta todennäköisimmin 

suurelta osin tuhoutunut. Lähin kivikautinen asuinpaikka on 

Miehikkälän Töröpelto noin 870 metriä Vanhasta kansakoulusta 

kaakkoon. 

 

Kohde on pääosin tuhoutunut tietöiden yhteydessä ja Museovirasto lausui 

kohteesta 2011 asemakaavan laadinnan yhteydessä, että sitä ei tarvitse 

merkitä kaavaan suojelukohteena. 
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Suunnittelualuetta rajaavan Keskuskadun itäpuolella on  on useita tiedossa 

olevia muinaismuistolain suojelemiin muinaisjäännöksiin rinnastettavia 

Salpalinjan pallokorsuja, jotka on suojeltu asemakaavalla.  

Salpalinjan linnoitteiden inventointien tarkistus ja asemien nykytilanteen 

kartoitus on tehty kevättalvella 2011. 

5.9 Liikenne ja kunnallistekniikka 

Suunnittelualueen läpi kulkee Virojoki-Taavetti maantie (mt 384), joka on 

seututieluokan väylä ja asemakaavoissa esitetty yleisen tien alueena. 

Suunnittelualueella on valmis sähkönjakelu- ja viemäriverkosto. Voimassa 

olevan asemakaavan toteutumattomilla alueilla ei kaikilta osin ole 

olemassa keskitettyä vesihuoltojärjestelmää.  

Suunnittelualueella on olemassa oleva tie- ja katuverkko, jota 

hyödynnetään ja täydennetään alueen toteutuksessa.  

5.10 Virkistys 

Alueella sijaitsee koulu, jonka yhteydessä on useita pelikenttiä.  

Aluetta rajaa länsipuolelta lähivirkistysalue, jolle on asemakaavassa 

merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. 

5.11 Maanomistajat 

Suurin osa suunnittelualueesta on Miehikkälän kunnan omistuksessa 

olevaa kiinteistöä; 

489-411-34-7 

Muut kiinteistöt pohjoisesta etelään; 

489-411-34-6 

489-411-8-56 

489-411-8-88 

489-411-8-142 

489-411-8-86 

489-411-2-136 
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Kiinteistörajat. Kaava-alue merkitty katkoviivalla. 
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6 Hankkeen tekninen kuvaus 

 

6.1 Rakentaminen 

Rakentamista kuvataan kohdassa 7.1  - kaavan rakenne. 

6.2 Tiet ja aukeat 

Keskustielle avataan uusi tonttiliittymä hälytysajoneuvojen hälytyslähtöjä 

varten. Liittymästä tulee yksisuuntainen. Opintie yhdistyy lenkkinä 

Keskustielle. 

6.3 Liittyminen sähköverkkoon 

Verkosto on olemassa. 
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7 Asemakaavan kuvaus 

 

7.1 Kaavan rakenne 

Suurin osa kaava-alueista on nykyisessä asemakaavassa osoitettu 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Pohjoisin 

korttelialue on osoitettu asuin-, liike-, ja toimistorakennuksille (AL), sen 

eteläpuolella on Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialue (YS), asuinkerrostalojen alue (AK) ja liike ja 

toimistorakennusten alue (K) ja eteläosassa on kaksi korttelialuetta 

osoitettu julkisille lähipalvelurakennuksille (YL).  Eteläisin osa on nykyisin 

asuin- liike- ja toimistorakennusten aluetta.  

Muutosalueen pohjoisosassa asuin-, liike-, ja toimistorakennusten 

korttelialueelle (Salen kiinteistö) osoitetaan lisärakennusoikeutta 

kiinteistön toteutunutta kerrosalaa vastaavaksi ja lisäksi osoitetaan uutta 

rakennusoikeutta kiinteistön toimintojen kehittämistä varten; 

rakennusoikeutta lisätään 300 m²:llä 1300 m²:iin. 

Tontin numero 4 käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennus 

alueesta kerrostaloalueeksi, kerrosluvuksi asetetaan IV ja 

rakennusoikeudeksi 1600 kem². 

Korttelin 21 tontin 1 käyttötarkoitus muutetaan asuin- liike- ja 

toimistorakennusten korttelialueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi 

paloaseman toteuttamista varten.  

Kaavamuutoksessa pienennetään nykyisen kirjaston tonttia ja muutetaan 

sen käyttötarkoitus julkisten palvelujen korttelialueesta asuin-, liike-, ja 

toimistorakennusten korttelialueeksi. 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen rajoja ja 

rakennusalueen rajoja muutetaan. Suurin osa koulurakennuksesta on jo 

purettu ja uusien tilojen rakennustyöt ovat käynnissä. Tilat valmistuvat 

vuoden 2015 aikana. 

Asemakaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää 

rakennusluvat edellä mainituille toimenpiteille. 
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7.2 Mitoitus 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 5,38 ha. Se on noin 440 m pitkä ja 

170 m leveä.  

Aluevarauksien pinta-alat: 

Käyttö Nykyinen (ha)  Uusi (ha) 

Y  0,2 

YL 0,85 0,24 

YO 3,25 3,56 

YS 0,18 0,19 

AK 0,16 0,38 

AL 0,32 0,62 

K 0,21 - 

Katualue 0,13 0,13 

Yhteensä 5,38 5,38 
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7.3 Kaavamerkinnät 

Asemakaavassa on suunnittelualueelle ja sen ympäristöön annettu alla 

olevia merkintöjä ja määräyksiä: 
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8 Asemakaavan vaikutukset 

 

8.1 Asemakaavan vaikutusten arviointi 

Suunnittelualue sijaitsee pääosin toteutuneella asemakaava-alueella. 

Vaikutusalueet ovat paikallisia ja pienialaisia.  

· yksittäisten tonttien liikennejärjestelyt muuttuvat 

· pelastusaseman toiminta saattaa aiheuttaa lyhytaikaista 

meluhaittaa hälytystilanteiden yhteydessä 

Asemakaavan muutoksessa esitettyjen alueiden toteuttaminen saattaa 

aiheuttaa aikanaan Miehikkälän kunnan alueella ainakin seuraavia (MRA 17 

§) muutoksia ja vaikutuksia: 
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· luontoon 

· maisemaan  

· rakennettuun ympäristöön  

· kulttuuriympäristöön 

· terveyteen ja sosiaalisiin oloihin  

· yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen 

 

Yllä lueteltuja vaikutuksia arvioidaan tarkoituksen mukaisella ja 

viranomaisten hyväksymällä tavalla kaavoituksessa vakiintuneessa käytössä 

olevin keinoin ja asiantuntijoiden voimin ainakin seuraavissa vaiheissa: 

· osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

· kaavan luonnosvaiheessa 

· kaavaehdotuksen viimeistelyssä 

YVA-menettely 

Kohteeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joiden 

toteuttamisesta saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia 

ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön 

erityispiirteiden vuoksi.  

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen 

hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka 

todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden 

yhteisvaikutukset huomioon ottaen hankeluettelon hankkeiden 

vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.  

Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa tekee 

ELY-keskus ja ydinlaitoksia koskevien hankkeiden osalta työ- ja 

elinkeinoministeriö. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää 

ympäristövaikutusten huomioonottamista suunnittelussa ja 

päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 

osallistumismahdollisuuksia. 

8.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueidenkäyttötavoitteiden 

toteutumiseen. 

8.3 Vaikutus luontoon 

Alueelta on laadittu Kirkonkylän eteläosan asemakaavan ajantasaistuksen 

yhteydessä 2010 selvitys kasvi- ja eläinlajeista, sekä toteuttamisen 

vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin sekä lähialueiden rauhoitettuihin / 

suojelukohteisiin. 
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Selvityksen perusteella alueella ei ole merkittäviä luontokohteita. 

8.4 Vaikutukset maisemaan  

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan. 

8.5 Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristön 

virkistyskäyttöön. 

8.6 Vaikutukset kulttuuriperintöön 

Kaavamuutoksessa muutetaan korttelin osan käyttötarkoitus julkisten 

palvelujen korttelialueesta asuin-, liike-, ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi. Tämä mahdollistaa vanhan kansakoulun, nykyisen 

kirjastorakennuksen säilyttämisen.  

Korttelin 21 tontin 1 myymälärakennuksen puurakenteinen varastosiipi on 

suojeltu kuntakuvallisin perustein. Tällä kaavamuutoksella suojelustatus 

poistetaan, mikä mahdollistaa rakennuksen purkamisen.  

Rakennus on huonokuntoinen ja sen säilyttämisestä on käyty keskustelu 

Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa. Rakennuksella ei todettu olevan 

sellaista kuntakuvallista arvoa, että se tulisi ehdottomasti säilyttää. 

8.7 Vaikutukset ihmisiin ja elinympäristöön. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa palokunnan tarkoituksenmukaisen 

toiminnan uusien tilojen toteutuessa, mikä osaltaan parantaa turvallisuutta 

kaava-alueen ympäristössä ja kunnassa laajemmin. 

8.8 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Alueen liikennejärjestelyt muuttuvat hieman. Paloaseman tontilta 

Keskustielle tulee uusi liittymä hälytyslähtöjä varten. Liittymään lisätään 

tarvittaessa varoitusvalot turvallisen lähdön varmistamiseksi. Liittymä osuu 

Rikelintien suojatien kohdalle, joten suojatiejärjestelyjä joudutaan 

muuttamaan.  

Opintie yhdistyy lenkkinä Keskustielle, mikä saattaa lisätä liikennettä ao. 

liittymissä.  

Kokonaisuutena vaikutukset liikenneverkkoon jäävät vähäisiksi. 



 KESKUSTA-ALUEEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

KOULUN ALUE 

EHDOTUS 1.12.2015, tark. 17.5.2016 

Miehikkälän kunta

8.9 Vaikutukset maankäyttöön ja rakentamiseen 

Kaavalla lisätään alueen rakennusoikeutta, joten muutos tiivistää 

kylärakennetta. 

9 Asemakaavan toteutus 

 

9.1 Rakennustöiden aikataulu 

Paloaseman suunnittelu kortteliin 21 on käynnissä. 

Koulun uusien tilojen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2015 aikana. 

9.2 Seuranta  
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MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

1 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kirkonkylän alueella. Suunnittelu-

alueen pinta-ala on noin 5,4 ha. Alueen sijainti on esitetty alla olevassa karttaku-

vassa. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus 1:2500. 
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutokseen on ryhdytty Miehikkälän kun-

nan aloitteesta. Miehikkälän kunta on rakentamassa uutta koulua ja samassa yh-

teydessä on mahdollista luopua viereisestä kirjastokiinteistöstä. Asemakaavan 

muutoksella muutetaan kirjaston käyttötarkoitus asuin- ja liiketilakäyttöön. Lisäksi 

korttelin 21 tontin 1 käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialu-

eeksi paloaseman toteuttamista varten. Muutosalueen pohjoisosassa Salen kiin-

teistölle osoitetaan lisärakennusoikeutta kiinteistön toteutunutta kerrosalaa vas-

taavaksi. Lisäksi osoitetaan uutta rakennusoikeutta kiinteistön toimintojen kehit-

tämistä varten. 

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT  

3.1 MAAKUNTAKAAVA 

3.1.1 Vaihemaakuntakaava ”Taajamat ja niiden ympäristöt” 

Suunnittelua ohjaava ylemmän tason kaava on Kymenlaakson maakuntakaava 

Taajamat ja niiden ympäristöt, joka on Ympäristöministeriön vahvistama 

28.5.2008 ja 18.1.2010.  

Kuva 2. Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavasta ”Taajamat ja niiden ympäris-

töt”, 1:100 000. 
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Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia aluevarauksia: 

A Taajamatoimintojen alue. 

 Seututie tai pääkatu. 

/s Alue, jolla on säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä raken-

nuskulttuurikohteita 

3.1.2 Maaseutu ja luonto  

Maakuntakaava Maaseutu ja luonto on vahvistettu Ympäristöministeriössä 

14.12.2010. Kaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. 

3.1.3 Energiamaakuntakaava 

Kymenlaakson energiamaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 

10.4.2014. Energiamaakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. 

3.2 YLEISKAAVA 

Kaava-alueella on voimassa valtuuston 1.8.2001 § 61 hyväksymä oikeusvaikutuk-

seton Kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaavassa on suunnittelualueelle ja sen ympäris-

töön annettu alla lueteltuja määräyksiä: 

C Keskustatoimintojen alue. 

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 

Sr-1 Alueella oleva historiallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään. 

Sm 

 

Muinaismuistokohde. 

Suojelukohde, joka on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu. 
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Kuva 3. Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 1:10 000 

3.3 ASEMAKAAVA 

Suunnittelualueella on voimassa Miehikkälän kirkonkylän asemakaava ja asema-

kaavan muutos, joka on vahvistunut xx.xx.2012. 

Asemakaavassa alueelle on osoitettu seuraavia määräyksiä: 

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

AK Asuinkerrostalojen korttelialue.  

K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. 

YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. 
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Kuva 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, mittakaava 1:2500. 
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3.4 SUUNNITTELUALUEELLA TEHDYT JA TEHTÄVÄKSI SUUNNITELLUT SELVITYKSET 

Suunnittelualueelle on laadittu seuraavia selvityksiä kaavaratkaisun pohjaksi: 

1) Museovirasto on tehnyt esihistoriallisen ja historiallisen ajan kiinteistä mui-

naisjäännöksistä inventoinnin vuoden 2007 aikana. 

2) Luontoselvitys on laadittu kesällä 2011, ja sen on laatinut Tapio Rintanen. 

3) Salpalinjan linnoitteiden inventointien tarkistus ja asemien nykytilanteen kar-

toitus on tehty kevättalvella 2011. 

4) Rakennuskannan yleispiirteinen inventointi on tehty sekä kaavanlaatijan että 

museotutkija Armi Oinosen toimesta vuoden 2011 aikana. 

3.5 KARTAT 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen kaavanpohjakartta mittakaavassa 1:2000, 

jota tarkistetaan tarvittaessa. Nykyinen kartta on hyväksytty 19.5.2009. 

4 KAAVA-ALUEEN YMPÄRISTÖN KUVAUS 

4.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Miehikkälän taajama on rakentunut nauhamaisesti taajaman läpi kulkevan maan-

tien varteen. Taajama sijaitsee hiekkaisella harjulla, jota ympäröivät idässä pelto-

aukeat ja lännessä soiset metsä alueet. Näin myös maaperän rakennettavuus on 

ohjannut taajaman muotoutumista. 

4.1.1 Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Kansakoulu, 1889, nykyinen kirjasto 

4.2 LUONTO JA MAISEMA 

4.2.1 Suunnittelualueen maisema 

Suunnittelualue sijaitsee pääosin hiekkaisella harjualueella. Harjun itäpuolella 

avautuu alava peltoaukea, joka liittyy idempänä valtakunnallisesti arvokkaaseen 

Vaalimaanjoen maisema-alueeseen. Maisemaa hallitsevat korkeat mäet suunnit-

telualueen etelä- ja pohjoispuolilla. 
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4.2.2 Luontokohteet 

Kirkonkylän asemakaavan päivittämisen yhteydessä 2011 laaditussa luontoselvi-

tyksessä ei ole mainittu luonnonsuojelulain 49 § mukaisia kohteita suunnittelu-

alueella. 

4.3 MUINAISMUISTOT 

Suunnittelualueella, vanhan kansakoulun tontilla on tiedossa oleva kivikautinen 

muinaisjäännös. Kohde on pääosin tuhoutunut tietöiden yhteydessä ja Museovi-

rasto lausui kohteesta 2011 asemakaavan laadinnan yhteydessä, että sitä ei tarvit-

se merkitä kaavaan suojelukohteena. 

4.4 LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Suunnittelualueella on olemassa oleva tieverkko ja kunnallistekniikka. 

5 SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan yksityiskohtaisen kaavan toteutumisen 

vaikutuksia (1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, (2) maaperään ja pohjave-

teen, (3) kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen, (4) alue- ja yh-

dyskuntarakenteeseen sekä yhdyskuntatalouteen ja liikenteeseen sekä (5) kau-

punkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Seuraavassa kuvataan alustavasti kaava-alueen nykytilanteessa em. kohteille ai-

heutuvia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan laadittavan asemakaavan vaikutusalueen 

laajuutta ja mahdollisia vaikutuksia.  

Varsinainen asemakaavasuunnitelman vaikutusten arviointi tehdään suunnittelun 

edetessä ja se kuvataan asemakaavaselostuksessa. 

5.1 VAIKUTUSALUEEN LAAJUUS 

Suunnittelualue sijaitsee pääosin toteutuneella asemakaava-alueella. Vaikutus-

alueet ovat paikallisia ja pienialaisia.  

5.2 MAHDOLLISIA VAIKUTUKSIA 

· yksittäisten tonttien liikennejärjestelyt muuttuvat 
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· pelastusaseman toiminta saattaa aiheuttaa lyhytaikaista meluhaittaa hä-

lytystilanteiden yhteydessä 

5.3 VAIHTOEHDOT 

Alueen toteuttamisen vaihtoehtoja arvioidaan luonnosvaiheessa, mutta vaihtoeh-

toisia kaavaluonnoksia ei ole tarkoitus asettaa nähtäville. Vaihtoehtoja ja niiden 

vaikutuksia kuvataan kaavaselostuksessa. Valittavasta luonnosvaihtoehdosta työs-

tetään jatkovalmistelussa nähtäville asetettava kaavaehdotus. 

6 OSALLISTUMINEN 

6.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

· Suunnittelualueen sekä siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat, käyttä-

jät ja asukkaat 

· Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat. 

· Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat 

yhteisöt 

· Kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomainen,  

· Kunnan pelastus- ja paloviranomainen 

· Kunnan terveydensuojeluviranomainen 

· Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

· Kymenlaakson liitto 

· Museovirasto 

· Kymenlaakson museo 

· Puolustusvoimat 

Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 
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6.2 OSALLISTUMISEN JÄRJESTELYT 

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuuksia tarpeen mukaan. Tilaisuuden ajankoh-

dasta tiedotetaan myöhemmin kirjeitse naapureille ja muille halukkuutensa il-

maisseille. Osallistuminen tapahtuu suoralla yhteydenotolla Miehikkälän kunnan 

rakennusvalvontaan. 

Osallisille annetaan tieto alustavan kaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuk-

sen nähtävillä pitämisestä. Kaavan nähtävillä oloaikoina esillä on myös kaavan läh-

tökohta-aineistoa sekä mahdollisesti kaavoitusta varten laaditut selvitykset. Sekä 

luonnoksesta, että ehdotuksesta hankitaan tarvittavat viranomaisten lausunnot. 

Kaavan hyväksyy Miehikkälän kunnanvaltuusto ja kaava-asiaa valmistelee Edifica 

Oy kunnan toimeksiannosta. 

6.3 TIEDOTTAMINEN 

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

(OAS) ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan Kaakonkulma -

lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi suunnittelualueen ja siihen rajoittu-

vien alueiden maanomistajille on lähetetty kaavoituksen vireille tuloa koskeva 

henkilökohtainen kirje. Sekä asemakaavaluonnoksesta että -ehdotuksesta tiedote-

taan kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 

OAS:n muutoksista ilmoitetaan em. lehdessä kaavaa koskevan muun tiedottami-

sen yhteydessä. 

6.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselta, Museovirastolta, Kymenlaakson maakuntamuseolta, sekä rakennus-

lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja pelastuslaitokselta. 

Kaavahankkeesta järjestetään MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen asemakaavan 

aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu alueellisen ympäristökeskuksen ja muiden 

viranomaisten kanssa.  

Toinen viranomaisneuvottelu pidetään asemakaavan ehdotusvaiheessa kun kaa-

vaehdotus on ollut nähtävillä sekä siitä pyydetyt lausunnot on saatu ja niihin on 

annettu vastineet. 

7 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavahanke on tullut vireille keväällä 2015. Vireille tulosta on kuulutettu Kaakon-

kulma -lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
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Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Ta-

voitteena on, että asemakaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle hyväksyttä-

väksi syksyllä 2015 ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokau-

den ajaksi hyväksymisen jälkeen. Sen jälkeen kunnanhallitus käsittelee lausunnot 

ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityksen tekemisestä kunnanvaltuustolle 

hyväksyä asemakaavan muutos. Aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman 

vuoden 2015 lopulla. 

8 YHTEYSTIEDOT 

Kaavoittaja: Miehikkälän kunta 

 Keskustie 4A 

 49700 Miehikkälä 

 

Yhteyshenkilö, Kaavaprosessiin liittyvät asiat 

 Antti Jämsén, 

 Kunnanjohtaja 

 Puh: 050 349 9571 

 antti.jamsen@miehikkala.fi 

 

Virolahden kunta / tekninen toimisto 

Opintie 2 B, 2. krs 

 PL 14, 49001 Virolahti 

 

Yhteyshenkilö, Kaavaprosessiin liittyvät asiat 

 Markku Uski,  

tekninen johtaja 

 Puh: 050 389 2150 

 markku.uski@virolahti.fi 

 

Kaavan laatija Edifica Oy 

 Petteri Nikki, arkkitehti SAFA 
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 Vuorelankulma 2, 48100 KOTKA 

 petteri.nikki@edifica.fi, 050 594 5785 

9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET JA TARKISTUKSET 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on täydentyvä asiakirja, jota muokataan ja 

täydennetään kaavaprosessin edetessä mm. osallispalautteen ja viranomaislau-

suntojen pohjalta. Tässä kappaleessa on kuvattu OASin täydennykset ja muutok-

set asiakirjan muokkaamisen seurattavuuden varmistamiseksi. Viimeisimmät täy-

dennysmerkinnät on esitetty punaisella värillä. 

10 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee antaa em. yhteystiedoilla 

Miehikkälän kunnalle kirjallisesti __.__.2015 mennessä. Vastaus palautteeseen 

annetaan henkilökohtaisella yhteydenotolla. Neuvottelu OAS:sta osallisten kanssa 

järjestetään pyydettäessä. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen julkisesti nähtä-

ville asettamista mahdollisuus esittää Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja 

ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä (MRL 64 §). 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, osoite: Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvo-

la, puhelinvaihde: (020) 636 0090, telefax: (05) 379 4550, sähköposti:  

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 

Kaavanlaatija 

 

 

 

Petteri Nikki 

Arkkitehti SAFA, YKS 449 

Edifica Oy 



Kymenlaakson maakuntakaava

(c) MML, Esri Finland
Kymenlaakson Liitto
Maanmittauslaitos

Kymenlaakson raja

Pisteet

Energiahuollon alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Teollisuuskohde

Tuulivoimalakohde

Tiet

Yhdystie

Yhteystarvemerkinnät

Sähkölinjan yhteystarve

April 13, 2016
0 1.5 30.75 mi

0 2.5 51.25 km

1:100,000

(c) MML, Esri Finland | Kymenlaakson Liitto | Maanmittauslaitos | 



I 

....... 

- ......... 
.... _ 
~ ......... 

-P. 

Sa,,.1 ~-kai<l 
i\ 

- ~ .SJb 

.... -=:::::::J<öi1nlko.r~Il9L 

' 

,, .~ 
- -

\ 
Nlomenkangas ~ 

-= ; 

,~ f-
1 ~ -Lt 

,J 

.~~ 1 1 

~ /\ 



� � �

�

�����������	��
��������	������	�������	������	���	

���	��	�	�������	������	������������	��
���������������	

�����������	��
�������

��������������������������

��
����������������

��������������

�� ! ����������� ����������

�� ���������	���	

"�##�����$���������$������������� �

�� ��������������	���������	�	��������������	

���������������$���
���������

"�##�����$�������� ��������������������������

��$�����������

�� ��������������������������

���������#����� �%������������������

������&������� '��(��������������

�#
��)�#�$�� '��(��������������

'�#��������� '��(��������������

*����#��+����� �,�-�.���%�

�� ���������	 �����������	�	������
��	�����	

����������
�(���	�(��	�����$���������"�##�����$��������	����(���#�����*����#��+���� �

!� �����������	�	 ���"�����������	���������	

)�,������/���������$�������������#�����$���,������
��������	�����������������

��������������������������� �

#� $������	����	

'�#�����������$����(����������(�0��������� �

���(����������#���������������������������������1�����/�	�����$������
����������

#������������������#��������	����#	���������%(��%���� �"�������������(������

����
������#���������
�����#������������������������� ��

���������(	�������������,���
��������������#�����������/�(��������

��#$����$��%�������(�%�%(,�����
����������������������� ������������#$������

��������$����������������$��(�����������

�#�����������
���������������

�����
������� ��� ���������������������$�����������$�����	������$��������$��

���	������#�%���������#����%����������(,����������
�������������������������� �



� � �

�

)�������������(�%����
�#����$��%��	�����������,�����
�(������ ��%�����������

'����������������������������#�����������
�#����������	��������������$��������


�#�������������������� �

�� �������������	

�������������������������,�����������$����������$��������/�	��������#�%�������

��%������������������

� ���2�������3�����������#�������4�
�������
��������������/����������������

������������������������������ �'��������#$�����/�������������������

���������������������������
��$����,�����(���%%���� �

� �(,���������,���������������##����$�����������
����������$���/�555�6�5��������

(�#�����	������������������ �

� ����������������������	�����
��$���	�����#$����/�	���������������$����#�%��

$�������(,�����������	�����
��$����,�����#	������� �

� *����������������������#����������������%��00� �)���������(%$���(�����0��0��

���$������$�����	�������	���������(�����#������(����� �)���������������%�����


������������� �

� '�������#������������������	�����(,���#������

� 7���$���	���������##���������#��������$�/���������#����$���

��

%� ���������	 ����������	

����������������������������/�"�##�����$��������
���������������������8 �� �

�

�

�

'��������$����,����/�

�

�

�

*����#��+�����

���$�������	��

�,�-�.���%�



 

EDIFICA OY 
 

KOTKAN TOIMIPISTE  KOUVOLAN TOIMIPISTE 
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka  Ilmarinkuja 3, 45100 KOUVOLA 

Puh 05-2103400, posti@edifica.fi  Puh. 05-3781781,  posti@edifica.fi  

 

Y-tunnus 2093484-7

 

KAAVANLAATIJAN VASTINEET 

ELY-keskus 22.9.2015 

Maantien luokitus ja numero korjataan kaava-aineistoon. 

Kaavaselostusta täydennetään liikennejärjestelyjen muutosten ja niiden 

aiheuttamien vaikutusten osalta sekä korttelin 21 tontin 1 kohdalta poistuva sr-2 

merkinnän perusteluiden osalta. 

Lausunnon lähettämisen jälkeen esille tullut polttonesteiden jakeluaseman 

sijoittamisen mahdollistava määräys lisätään Salen tontille.  

Museovirasto 5.10.2015 

Vanhan kansakoulun edellisessä kaavassa ollut suojelumerkintä sr-1 lisätään 

kaavakarttaan. 

Puolustusvoimat, 1. Logistiikkarykmentin esikunta 5.10.2015 

Puolustusvoimat lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisten 

luetteloon. Kaava-alueelle ei saa rakentaa 50 m tai sitä korkeampaa tuulivoimalaa. 

Koko kuntaa koskevaa määräystä kaavaan ei voida laittaa, vaan määräys lisätään 

kunnan rakennusjärjestykseen sitä uudistettaessa. 

Kymenlaakson Liitto 8.10.2015 

Sähkölinjan yhteystarve on mahdollista toteuttaa tämän kaavamuutosalueen 

ulkopuolella. Lepästensuon suunnasta päästään rakentamattomalla kaistalla 

Keskustien varteen. Kaavaratkaisu ei estä maakuntakaavan tavoitteiden 

toteutumista. 

Suunnittelualueen on pääosin rakennettua ja kaava niin muodoin toteava. 

Energianlähteiden ja energiataloudellisuuden ohjaus kaavan alueella toteutuu 

ensisijaisesti Suomen Rakentamismääräyskokoelman säädösten ohjaamana 

yksittäisten hankkeiden kautta. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen. 

ed1flca1 



 

EDIFICA OY 
 

KOTKAN TOIMIPISTE  KOUVOLAN TOIMIPISTE 
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka  Ilmarinkuja 3, 45100 KOUVOLA 

Puh 05-2103400, posti@edifica.fi  Puh. 05-3781781,  posti@edifica.fi  

 

Y-tunnus 2093484-7

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 2.10.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Kymenlaakson pelastuslaitos 8.10.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Rakennuslautakunta 15.9.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Ympäristölautakunta 6.10.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Suomen Turvallisuusverkko Oy 21.9.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 21.9.2015 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

 

 

 

Kotkassa 23.11.2015 

 

Petteri Nikki, arkkitehti SAFA 

toimitusjohtaja 

EDIFICA OY 
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Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

Lausunto KASELY/1594/2015 

Virolahden kunta 
Opintie 2 
49900 VIROLAHTI 

22.9.2015 

Lausuntopyyntö 11.9.2015 

Lausunto Miehikkälän kunnan keskusta-alueen eteläosan asemakaavan 
muutoksesta Koulun alueella, asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) 

Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän keskustassa. Alue 
rajautuu pohjoisessa Kauppatiehen, idässä Keskustiehen, lännessä 
Huudinojaa reunustavaan puistoon ja etelässä korttelin 21 tonttiin 2. 

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunta on 
rakentamassa uutta koulua, jonka yhteydessä on mahdollista luopua 
viereisestä kirjastokiinteistöstä. Asemakaavan muutoksella muutetaan 
kirjaston käyttötarkoitus asuin- ja liiketilakäyttöön. Lisäksi korttelin 21 
tontin 1 käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi 
paloaseman toteuttamista varten. Muutosalueen pohjoisosassa Salen 
kiinteistölle osoitetaan lisärakennusoikeutta kiinteistön toteutunutta 
kerrosalaa vastaavaksi sekä uutta rakennusoikeutta kiinteistön 
toimintojen kehittämistä varten. K-alueen käyttötarkoitus muutetaan 
kerrostaloalueeksi ja sen rakennusoikeuden määrää nostetaan. 

Kaavaselostuksen kappaleessa 5.9 on todettu, että suunnittelualueen 
läpi kulkee maantie 387, joka on yhdystieluokan väylä. El V-keskus 
täsmentää, että Virojoki-Taavetti maantien tienumero on 384 ja se on 
toiminnalliselta luokaltaan seututietasoinen. 

Kaavaselostuksessa on todettu, että alueen tie- ja liikennejärjestelyt 
säilyvät ennallaan. Kaavaratkaisuissa on kuitenkin esitetty pieni
muotoisia muutoksia liikennejärjestelyihin ajoneuvoliittymien osalta. 
Opintie yhdistyy lenkkinä Keskustielle (mt 384) koulukeskuksen 
kohdalla, mikä lisännee ajoneuvoliikennettä nykyisessä liittymässä. 
Lisäksi kaavassa on osoitettu uusi liittymä maantieltä 384 
hälytysajoneuvojen ulosajolle paloaseman kohdalle. Liikenne
järjestelyjen muutokset on hyvä mainita kaavaselostuksessa, vaikka 
niiden vaikutukset jäävätkin pieniksi. Maantiealueelle kohdistuviin 
muutoksiin tulee hakea El V-keskuksen hyväksyntä liikennejärjestelyjen 
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Muutostarpeita on ainakin 
paloaseman kohdalla, jossa nykyistä Keskustien suojatietä on tarpeen 
siirtää paloaseman uuden liittymän kohdalta sekä mahdollisesti Opintien 
eteläisessä liittymässä (levennystarve?). Mahdollisesta liikenne-

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Salpausselänkatu 22 Vaihde 0295 029 000 
PL 1041, 45101 Kouvola www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi 
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merkkien käytöstä ajoneuvoliittymien liikenteen ohjauksessa tulee myös 
sopia EL V-keskuksen kanssa. 

Kaavaselostuksessa olisi hyvä ottaa esille ja perustella korttelissa 21 
tontilla 1 olevan rakennuksen osaan kohdistuva sr-2- merkintä ja 
määräys sekä sen poistaminen. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 25.6.2015. 

EL V-keskuksella ei ole muuta kommentoitavaa tai huomautettavaa 
kaavaluonnoksesta tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
Kaavaluonnoksesta ei nähdä tarpeelliseksi viranomaisneuvottelua, ellei 
joku toinen taho sitä edellytä. 

-~ Alueiden käyttöpäällikkö Harri Kuivalainen 

Alueidenkäytön insinööri 
~p//~~~ 
Eeva-Liisa Kaupp(" ~ 

Tuula Tanska, Heidi Rautanen, Petteri Kukkola, 
kirjaamo@miehikkala.fi , 
Antti Jämsen, Markku Uski, Risto Poikolainen, Sirpa Terävä 
Petteri Nikki 





1. Logistiikkarykmentti 
Esikunta 

Lausunto 0.8. 10.- 201S 1 (2) 

KOUVOLA 

Virolahden kunta 

5.10.2015 
BL12683 

4841/10.02/2015 

• . ÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS KORTTELEISSA 
35 SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

1. Asia 

Miehikkälän kunta on pyytänyt viiteasiakirjalla mielipiteitä Miehikkälän 
kirkonkylän asemakaavan muutoksen luonnoksesta kortteleissa 15, 21 
ja 35 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

2. Puolustusvoimien lausunto 

1. Loglstiikkarykmentti 
Esikunta 
PL 1080 
45101 KOUVOLA 

Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa osallinen kaavoitusprosessissa. 

Puolustusvoimat pyytää huomioimaan kaavoitusprosessissa seuraavat, 
puolustusvoimien toiminnan kannalta merkittävät asiakokonaisuudet si
ten, että ne tulevat huomioiduiksi kaavoituksen mahdollistamissa ra
kennus- ja maansiirtotöissä: 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydes
sä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten 
kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymme
nen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Kaikki kaapelinäytöt 
tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE); 
asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi. 

Jatkotyöskentelystä mahdollisesti aiheutuvien, olemassa olevien kaa
pelireitin siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai 
muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen 
aiheuttajalle. 

Koska kuntakaavoilla sekä rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan rat
kaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään tähän asemakaavaan, 
alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin 
muihin kuntakaavoihin lisäämään seuraavat lauseet: 

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima
loista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto Pää
esikunnalta. 

Puh. 0299 800 
Faksi 0299 571 109 

1 V-tunnus 0952029-9 
www. puolustusvoimat. fi 



1. Logistiikkarykmentti 
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Lausunto 2 (2) 
BL 12683 

4841/10.02/2015 KOUVOLA 

LIITTEET 

JAKELU 

TIEDOKSI 

Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita 
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimi
en vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 

Osastopäällikkö 
Everstiluutnantti 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjo iteltu, 

KARPR 
ILMAVE 
MAAVE HOS 
MAASK 
PVJJK 
PVTIEDL 

Jyrki Nurminen 

Jukka Honkanen 

Eero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiik
kaosasto 



KYMEN 
LAAKSON 
LIITTO 

l 5. 10. 2015 

Kotka 08.10.2015 

VIROLAHDEN KUNTA 
Opintie 2 
49900 VIROLAHTI 

Viite: Lausuntopyyntönne 14.9.2015 
Asia: Miehikkälän kirkonkylän asemakaavamuutos kortteleissa 15, 21 ja 35, OAS ja luonnos 

Kymenlaakson liitto kiittää lausuntopyynnöstä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaluonnoksen selostuksessa on 
esitetty karttaote maakunta kaavasta Taajamat ja ni iden ympäristöt sekä esitetty ko. 
maakuntakaavan suunnittelumääräykset. Energiamaakuntakaavan osalta osallistumis
ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on virheellinen. Energiamaakuntakaavassa 
on koko maakuntaa koskeva suunnit telumääräys: Alueiden yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien 

järjestelmien käyttöön. 
Lisäksi energiamaakuntakaavassa on osoitettu Miehikkä lään kirkonkylään sähkölinjan 
yhteystarvemerkintä, johon liittyy seuraava suunnittelumääräys: Yhteystarpeen 
selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksistään tai 

tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon 
kuuluvalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka 
merkittäväsi heikentävät alueen .niitä luonnonvaroja, joiden suojelemiseksi alue on 

sisällytetty Natura 2000-verkostoon. 
Maakuntakaavan karttaote olisi selvyyden vuoksi osoitettava 
vaihekaavojenyhdistelmäkartalla mittakaavassa 1:100 000. 

Kymenlaakson liitolla ei ole muuta huomautettavaa. 

1,~~-
Juha Haapaniemi 
maakuntajohtaja 

K1Jmenlaakson Liitto 
Regional Council of K1Jmenlaakso 
w ww.k1Jmenlaakso.fi 

Karhu lantie 36 B/PL 35 
48601 Kotka 
Finland 

~"o 
Frank Hering 
suunnittelujohtaja 

virasto@k1Jmenlaakso.fi 

Y-0206714- 5 

1 



~ Raj avartiolaitos 
0 9. 10. 2015 

~ Gränsbevakni ngsväsendet 
The Finnish Border Guard 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Esiku nta/Rajatoim isto 

Miehikkälän kunta 
Tekninen toimi 
Opintie 28 
49900 VIROLAHTI 

Lausunto 

02.10.2015 

id3812372 1 (1) 
62 
RVLDno/2015/2126 

Miehikkälän kunnan lausuntopyyntö asemakaavan muuttamisesta RVLDno 2126/62/2015 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTON LAUSUNTO ASEMAKAAVAN 
MUUTTAMISESTA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN KESKUSTASSA 

JAKELU 

Rajavartiolaitos 

Kaakkois-Suomen rajavartiostolla ei ole asemakaavan luonnokseen 
lausuttavaa. 

Apulaiskomentaja 
Everstiluutnantti 

Toimistopäällikkö 
Majuri 

Jaakko Olli 

Tomi Tirkkonen 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 02.10.2015 klo 
12.37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

Vaalimaan rt-as 
Vaalimaan rv-as 
Miehikkälän kunta/tekninen toimi 

Gränsbevakningsväsendet The Finnish Border Guard 
Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Niskapietilantie 32 E, 55910 IMATRA 
Puhelin 0295 422 000, Faksi 0295 411 507 
www.raja.Ii 

Sydöstra Finlands Gränsbevakningssektion 
Niskapietiläntie 32 E, 55910 IMATRA 
Telefon 0295 422 000, Fax 0295 411 507 
www.raja.Ii 

Southeast Finland Border Guard District 
Niskapietiläntie 32 E, Fl-55910 IMATRA 
Phone +358 (0)295 422 000, Fax +358 (0)295411 507 
www.raja.Ii 





"-...n KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 
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MIEHIKKÄLÄN KUNTA 
Tekninen toimi 
Markku Uski 

8.10.2015 

0 9. 10 .. 2015 
20/2015 

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS KIRKONKYLÄN KORTTELEISSA 15 (KOULUKESKUS), 21 (UUSI 
PALOASEMA) JA 35 (OPINTIEN JA KESKUSTIEN VÄLINEN ALUE) 

Hallinto 
Takojantie 4 
48220 Kotka 

Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista ko. kaavan 
muutosluonnokseen. 

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 

·~r~ 
Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen 

Puhelin 
(05) 231 61 

Faksi 
(05) 231 6269 

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@kympe.fi 



VIROLAHDEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Rakennuslautakunta § 75 15.09.2015 ____ ...;....;..~ ____ .:...:c.._ _______ ,_;_:_ ___ _..:....:....:....:c...:.=..c=--.c...c:: ____________ _ 

Muut asiat /Lausuntopyyntö: Miehikkälän koulukeskuksen alueen asemakaavan 
muutos 

48/41.411 /2015 

Rakla § 75 

Liitteet 

Miehikkälän kunta pyytää 10.9.2015 päivätyllä kirjeellä lausuntoa 
kirkonkylän asemakaavan muutoksen luonnoksesta kortteleissa 15 
(koulukeskus), 21 (uusi paloasema) ja 35 (Opintien ja Keskustien välinen 
alue). 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa koulukeskuksen alueen rakentaminen 
ja uusi käyttö, uuden paloaseman rakentaminen sekä ajantasaistaa muu 
toteutunut alue toteutuneen mukaiseksi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) ja kaavaluonnos pidetään 
yleisesti nähtävillä 10.9.2015- 8.10.2015 välisen ajan Miehikkälän kunnan 
infopisteessä, os. Keskustie 4A 49700 MIEHIKKALA, Virolanden kunnan 
teknisessä toimistossa, os. Opintie 2 B 49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla 
on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan. 

Asemakaavamuutoksen luonnosasiakirjat ovat nähtävillä kunnan 
internetsivuilla osoitteessa www.miehikkala.fi . 

Rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan lausunto asiasta 8.10.2015 
mennessä. 

Liite 6 kaavakartta ja -määräykset 

Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 

Rakennustarkastajan päätösehdotus 

Päätös 

Autopaikkamitoitusta ei ole esitetty. Opintie ja Yhdystie katumerkintää voisi 
muuttaa, koska molemmissa kunnissa on Opintie ja Yhdystie 
katumerkintä. 

Rakennuslautakunnalla ei ole muuta lausuttavaa kirkonkylän 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta. 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Otteen oikeaksi todistaa 

Virolahdella 

virallisesti 

pöytäkirjanpitäjä 



VIROLAHDEN KUNTA 

Rakennuslautakunta 

Jakelu 

Muutoksenhaku 

§ 75 

Tekninen lautakunta 

Ei valitusoikeutta. 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

15.09.2015 

Käsittely koskee asian valmistelua. 
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ASEMAK.~AVAMER!<INNÄT JA -MÄÄR.i\Y1<SET 

Yleisten rak<!nnt1sten kcrcteUa!ue. 

Julklsten läl1ipalvelurakennusten korttelialue. 

Opettrstoim!ntaa paivelevien rakennusten korttelialue. 

Sosiaalitolnta Ja terveydenhuottoa palvelevien rakennusten korttelialue. 

Asuinl:imostalojen l<orttelialue. 

Asui11-, liike- Ja tolmlstoral:1,mnustGn lccri:teliall1e. 

Asuin~, liike- ja toimlstor~kennwsten koriieHEjaue. 
Alueen ker;csa!asta 30 % saa käymiä majoitusllil<etoimlnraa palvelevien 
tilojen rakentamisaen. 

1 LPA I Au·topaikkojen korttellalue. 

(21/1) Suluissa olevat numerot osoittavat minkä lcortte!ln Ja t ontin autopaildcoja saa 
alueelle sijotct.a. 

15 
11 

3 m kaava-alueen rajan ull:opuole!la oleva v iiva. 

Korttelin Ja alueen raja. 

Osa-alueen raja. 
l<orti:eiin numero. 

Roomalaln\zn numero osoittaa rakennusten, rakennul<s2n tsi san osan 
suurimman salUitun kerrostuvun. 

e;Q,40 iehokkuusluku eli ({errosalan suhde plnta·a!aan. 

1200 Rakennusoikeus l:errosal,meiiömetreinä. 

KATU 
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HAMINAN KAUPUNKI 
Ympäristölautakunta 

PÖYTÄKIRJAN OTE 
6.10.2015 13. 10. 2015 

Dnro HAMINA: 519 /2015 

106 § LAUSUNTO MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN 
MUUTOSLUONNOKSESTA KORTTELISSA 15 (KOULUKESKUS), MIEHIKKÄLÄ 

Kaakon kaksikon tekninen lautakunta pyytää 8.10.2015 mennessä 
lausuntoa Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutoksen luon
noksesta. Esityslistan liitteenä on voimassa oleva asemakaava ja 
muutosluonnos. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, Miehik
kälän ja Vi rolahden kunnantoimistoilla sekä kunnan verkkosivuilla 
www.miehikkala.fi . 

Kaavamuutosalue sijaitsee kirkonkylässä Keskustien ja Huudinojan 
välissä, pääosin koulukeskuksen alueella. Kaavamuutoksen tarkoitus 
on: 

- muuttaa kirjaston käyttötarkoitus asuin- ja liiketilakäyttöön 
- muuttaa korttelin 21 tontin 1 käyttötarkoitus paloasemalle sopivak-

si 
- lisätä Salen kiinteistön rakennusoikeutta 
- muuttaa K-alue kerrostaloalueeksi ja lisätä rakennusoikeutta 

Kirjaston tontin nykyinen kaavamerkintä on julkisten lähipalveluraken
nusten korttelialue (YL), joka ehdotetaan muutettavaksi asuin-, liike
ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) sekä opetustoimintaa pal
velevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 

Korttelin 21 tontin 1 kaavamerkintä on asuin-, liike- ja toimistoraken
nusten korttelialue (AL), joka ehdotetaan muutettavaksi yleisten ra
kennusten korttelialueeksi (Y). Tontilla on nykyisessä asemakaavassa 
suojeltavan rakennuksen (sr-2) ja saastuneen maaperän (saa-1) mer
kinnät. Tontti on tutkittu keväällä 2015, eikä siellä havaittu maaperän 
pilaantumista. 

Salen kiinteistön Kauppatien !a Opintien välissä rakennusoikeutta lisä
tään 1000 k-m2:sta 1300 k-m :een. Tontilla on nykyisessä asemakaa
vassa ja muutosehdotuksessa saastuneen maaperän (saa-1) merkin
tä ja kaavamääräys, jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus on sel
vitettävä ja pilaantunut maaperä kunnostettava ennen rakentamista. 

Nykyisessä asemakaavassa Keskustien varrella oleva liike- ja toimis
torakennusten korttelialue (K) muutetaan asuin-, liike- ja toimistora
kennusten korttelialueeksi (AL-1 ), jonka kerrosalasta 30 % saa käyt
tää majoitusliiketoimintaa palvelevien tilojen rakentamiseen. 

Yhdystien pohjoispuolelle lisätään autopaikkojen korttelialue (LPA). 

Alueelta on laadittu Kirkonkylän eteläosan asemakaavan ajantasais
tuksen yhteydessä 2010 selvitys kasvi- ja eläinlajeista sekä toteutta-



HAMINAN KAUPUNKI 
Ympäristölautakunta 

PÖYTÄKIRJAN OTE 
6.10.2015 

misen vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin sekä lähialueiden rauhoi
tettuihin tai suojeltuihin kohteisiin. Selvityksen perusteella alueella ei 
ole merkittäviä luontokohteita. 

Kaavamuutosalueiden käyttötarkoitus ei muutu kovinkaan merkittä
västi. 

Valmistelijat: ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, puh. 040 511 9819 ja 
terveysinsinööri Maria Komi, puh. 040 1991 557. 

Ympäristöpäällikön ehdotus: 
Asemakaavan muutoksen luonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

Ympäristölautakunnan päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: 
Kaakon Kaksikon tekninen lautakunta 

Otteen oikeaksi todistaa 
Haminassa 8.10.2015 

~ - ~ ' 
Bifa- Hanski 
pöytäkirjan pitäjä 



Koskimies Tuija 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Aihe: 

Moi 

Tässä lausunto 

Uski Markku 
21. syyskuuta 2015 15:28 
Koskimies Tuija 
VL: Lausuntopyyntö/Miehikkälä/201501212 

Lähettäjä: asiakaspalvelu.stuve [mailto:asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi] 
Lähetetty: 21. syyskuuta 2015 15:01 
Vastaanottaja: Uski Markku 
Aihe: Lausuntopyyntö/Miehikkälä/201501212 

Vastauspvm: 21.9.2015 
Saatavuuden selvittäjä: Jaana Tuominen 
Vastaus: Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai osallistumistarvetta suunnittelukokonaisuuteen 
liittyen. 
Asemakaavalla operaattorin kuituja. 

Ystävällisin terveisin 

Tarja Chrons 
Suomen Turvallisuusverkko Oy 

1 



& LAUSUNTO 1 (1) 

Kymenlaakson Sähkö 
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Virolahden kunta 
Tekninen osasto 
PL 14 
49901 VIROLAHTI 

21.9.2015 

Lausuntopyyntönne 10.9.2015 

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos, koulun alue 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Katu osoite 
Yhdystie 7, 47200 ELIMAKI 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat 
ehdot huomioidaan: 

• Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen 
siirtokustannuksista. 

• Sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja laitteiden sijoittamista varten 
varataan riittävät tilat. 

Ystävällisin terveisin 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
Verkko-omaisuuden hallinta 

/2,, __ ~ 
Kari-Pekka Hyvönen 
suunnitteluvastaava 

V-tunnus 2058585-1 

Postiosoite 
PL 9, 47201 ELIMÄKI 

Puhelin 05 778 01 

Web-osoite 
www.ksoy.fi 

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@ksoy.fi 
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KOTKAN TOIMIPISTE  KOUVOLAN TOIMIPISTE 
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka  Ilmarinkuja 3, 45100 KOUVOLA 

Puh 05-2103400, posti@edifica.fi  Puh. 05-3781781,  posti@edifica.fi  

 

Y-tunnus 2093484-7

KAAVANLAATIJAN VASTINEET  

ELY-keskus 7.3.2016  

Lausunto merkitään tiedoksi.  

Museovirasto 24.2.2016  

Lausunto merkitään tiedoksi.  

Puolustusvoimat, 1. Logistiikkarykmentin esikunta 5.10.2015  

Puolustusvoimat on lisätty ehdotusta valmisteltaessa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman osallisten luetteloon.  

Tuulivoimaa koskevat esitykset kaavan ovat aiheettomia, koska kaava ei salli 

alueelle rakennettavan yli 50 metriä korkeita tuulivoimaloita. 

Vaatimus, että määräys koskisi koko kunnan aluetta on MRL:n  vastainen.  

Pienellä osa-alueen kaavalla ei voida antaa määräystä mikä koskisi koko kuntaa. 

Kymenlaakson Liitto 8.3.2016  

Kaavaselostusta täydennetään lausunnossa esitettyjen kaavamääräysten osalta ja 

kaavakarttaote vaihemaakuntakaavojen yhdistelmästä liitetään selostukseen. 

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 3.3.2016  

Lausunto merkitään tiedoksi.  

Kymenlaakson pelastuslaitos 26.2.2016  

Lausunto merkitään tiedoksi.  

Rakennuslautakunta 15.3.2016  

Autopaikkamitoitus on esitetty kaavaehdotuksessa seuraavasti: 

ed1flca1 
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Kadunnimiin ei esitetä muutoksia, koska ne sijaitsevat eri kuntien alueella. 

Ympäristölautakunta 6.10.2015  

Lausunto merkitään tiedoksi.  

Suomen Turvallisuusverkko Oy 11.3.2016 

Lausunto merkitään tiedoksi.  

TeliaSonera Oy 2.3.2016  

Lausunto merkitään tiedoksi. 

 

Kymenlaakson Museo 19.2.2016 

Vuorelan kaupan varastosiipi on edellisessä asemakaavassa suojeltu kuntakuvan 

kannalta merkittävänä rakennuksena (sr-2). Kymenlaakson museo on lausunut 

8.5.2015, että rakennus ei ole yksittäisenä rakennuksena niin merkittävä, että 

maakuntamuseo ottaisi purkamiseen kielteisen kanna. Kymenlaakson museo 

edellyttää, että rakennus dokumentoidaan ennen purkamista. 

Kaavan laatijan vastine: 

Kunta dokumentoi rakennuksen ja toimittaa dokumentaation maakuntamuseolle 

ennen rakennuksen purkamista arvioitavaksi. 
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Kotkassa 6.4.2016 

 

Petteri Nikki, arkkitehti SAFA 

toimitusjohtaja 

EDIFICA OY 



Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

Lausunto KASEL Y/381/2016 

Virolahden kunta 
Teminen toimi 
PL14 
49900 VIROLAHTI 

7.3.2016 

Lausuntopyyntö 19.2.2016 

Lausunto Miehikkälän kirkonkylän asemakaavasta ja asemakaavan muu
toksesta, kaavaehdotus 

TIEDOKSI 

Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän keskustassa. Alue ra
jautuu pohjoisessa Kauppatiehen, idässä Keskustiehen, lännessä Huu
dinojaa reunustavaan puistoon ja etelässä korttelin 21 tonttiin 2. 

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunta on ra
kentamassa uutta koulua, jonka yhteydessä on mahdollista luopua vie
reisestä kirjastokiinteistöstä. Asemakaavan muutoksella muutetaan kir
jaston käyttötarkoitus asuin- ja liiketilakäyttöön. lisäksi korttelin 21 ton
tin 1 käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi pa
loaseman toteuttamista varten. Muutosalueen pohjoisosassa Salen kiin
teistölle osoitetaan lisärakennusoikeutta kiinteistön toteutunutta kerros
alaa vastaavaksi sekä uutta rakennusoikeutta kiinteistön toimintojen ke
hittämistä varten. K-alueen käyttötarkoitus muutetaan kerrostaloalueek
si ja sen rakennusoikeuden määrää nostetaan. 

Kaavaehdotuksessa on huomioitu aikaisemmin lausutut seikat sekä vi
ranomaisneuvottelussa esille otetut asiat. Kaavaselostuksen sivulla 
10/34 kohdassa 2.2.7 valitusviranomaisena esitetty Kouvolan hallinta
oikeus tulee muuttaa Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi. EL V-keskuksella 
ei ole muuta kommentoitavaa tai huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
Viranomaisneuvottelua ei pidetä tarpeellisena, ellei joku toinen taho sitä 
edellytä. 

Alueidenkäyttöpäällikkö 

Alueidenkäytön insinööri 

Tuula Tanska, Petteri Kukkola, 
kirjaamo@miehikkala.fi, 

Harri Kuivalainen 
k 

h/g., .UHN ~ .. u~ 
Eeva-Liisa Kauppi..,.,7 / . 

Markku Uski, Risto Poikolainen, Sirpa Terävä 
Petteri Nikki 

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Salpausselänkatu 22 Vaihde 0295 029 000 
PL 1041, 45101 Kouvola www ely-keskus fi/kaakkois-suomi 



' ' MUSEOVIRASTO 
Lausunto 

24.02.2016 MV/374/05.02.00/2015 1 (1 ) 

Virolahden kunta 
PL 14 
49901 Virolahti 

Viite Lausuntopyyntö 19.2.2016 

Asia MIEHIKKÄLÄ, Keskusta-alueen eteläosan asemakaavan muutos, Koulun alue, 
ehdotus 

Tiedoksi 

Miehikkälän kunta on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Miehikkälän keskusta-alueen 
eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta Koulun alueella. Muutos koskee kortteleita 
15, 21 ja 35. Museovirasto lausuu asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Kaavaselostuksessa on tuotu asianmukaisesti esille alueella sijainnut Vanha Kansakoulu -
niminen kivikautinen asuinpaikka, joka on sittemmin todettu tuhoutuneeksi. Kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita ei kaava-alueelta tunneta, 
eikä ole syytä olettaa, että niitä olisi alueella. Museovirastolla ei ole huomautettavaa 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaan. 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta lausunnon antaa Kymenlaakson museo. 

Yli-intendentti 

Intendentti 

Petri Halinen 

Katja Vuoristo 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kotkan kaupunki/Kymenlaakson museo 

Pl 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.li 



Museovirasto 
PL 913 
00101 Helsinki 

Asiakirjan nimi: MIEHIKKÄLÄ, Keskusta-alueen eteläosan asemakaavan muutos, 
Koulun alue, ehdotus 

Asiakirjan päivämäärä: 24.02.2016 

Diaarinumero: MV/37 4/05.02.00/2015 

Asiakirjan tunnus / Docid: 76278 

Asiakirjan allekirjoittajat: Intendentti, Katja Vuoristo, Esittelijä, 24.2.2016 11 :02:42, C=FI 
Yli-intendentti, Petri Halinen, Päättäjä, 24.2.2016 16:26:16, C=FI 

Tarkistesumma: pljKDxxK9C81Sjc67hbCNKy/M2c= 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Museoviraston sähköisessä tietojärjestelmässä. Lisätietoja 
Museoviraston kirjaamosta (0295 33 6000, kirjaamo@museovirasto.fi) 

PL 913, 00101 Helsinki. kirjaamo@museovirasto.fi, puh 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi 



 1. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (2) 
Esikunta 
KOUVOLA  

 BL12683
  5.10.2015 4841/10.02/2015
     

 

 
1. Logistiikkarykmentti Puh. 0299 800 Y-tunnus 0952029-9 

Esikunta Faksi 0299 571109 www.puolustusvoimat.fi 

PL 1080   

45101 KOUVOLA  

 

Virolahden kunta  
  

 
Opintie 2 B 

49900 VIROLAHTI 
 
 
Miehikkälän kunnan lausuntopyyntö (päiväyksettä) 

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS KORTTELEISSA 
15, 21 JA 35 SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

1. Asia 

Miehikkälän kunta on pyytänyt viiteasiakirjalla mielipiteitä Miehikkälän 
kirkonkylän asemakaavan muutoksen luonnoksesta kortteleissa 15, 21 
ja 35 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

2. Puolustusvoimien lausunto 

Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa osallinen kaavoitusprosessissa. 

Puolustusvoimat pyytää huomioimaan kaavoitusprosessissa seuraavat, 
puolustusvoimien toiminnan kannalta merkittävät asiakokonaisuudet si-
ten, että ne tulevat huomioiduiksi kaavoituksen mahdollistamissa ra-
kennus- ja maansiirtotöissä: 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydes-
sä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten 
kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymme-
nen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Kaikki kaapelinäytöt 
tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE); 
asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi. 

Jatkotyöskentelystä mahdollisesti aiheutuvien, olemassa olevien kaa-
pelireitin siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai 
muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen 
aiheuttajalle. 

Koska kuntakaavoilla sekä rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan rat-
kaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään tähän asemakaavaan, 
alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin 
muihin kuntakaavoihin lisäämään seuraavat lauseet: 

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima-
loista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto Pää-
esikunnalta. 
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Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita 
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimi-
en vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. 

 
Rykmentin komentaja 
Eversti Jyrki Nurminen 
 
 
Osastopäällikkö 
Everstiluutnantti Jukka Honkanen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET  
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI KARPR 

ILMAVE 
MAAVE HOS 
MAASK 
PVJJK 
PVTIEDL 
Eero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiik-
kaosasto 

 



 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikunta Esitys 1 (3) 
Logistiikkaosasto 
TAMPERE  

 BM1363
  28.1.2016 1320/10.02/2015
     

 

 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Puh. 0299 800 Y-tunnus 0952029-9 

Logistiikkaosasto Faksi 0299 570109 www.puolustusvoimat.fi 

PL 69   

33541 TAMPERE  

 

  
  

 
 

  
 
 
Pääesikunnan ilmoitus AK23923, 11.12.2014 
Kouvolan kaupungin tiedote 21.1.2016, 750/10.02.00/2013, valtuusto 16.11.2015,74 §,BM1161 

TUULIVOIMAA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN LISÄÄMINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN 
TAI YLEISKAAVOIHIN 

1. Taustaa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24§ mukaan kaikessa alueiden 
käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien eri-
tyistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilas-
ilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 
4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). Niiden huomioonottami-
sella turvataan riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- 
ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle, sotilasilmailulle sekä muille 
maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille kaupungin/ kunnan alu-
eella. 
 
Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu 
puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuu-
livoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille (=ilma- ja 
merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. Tuulivoi-
malan aiheuttamat häiriöt ilmenevät muun muassa varjostamisena ja 
ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tutkan valvontakyky heiken-
tyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa. Tällä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suo-
rittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 
755/2000). 
 
Puolustusvoimat on esittänyt useisiin osayleiskaavoihin Puolustusvoi-
mien edun turvaamaa kaavamääräystä, mutta Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen alueella esitys ei ole toistaiseksi toteutunut. 

2. Puolustusvoimien esitys 

Kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista 
yksittäisiä tuulivoimalakohteita. Tämän vuoksi Puolustusvoimat esittää, 
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että kunta tai kaupunki lisäisi kunnalliseen rakennusjärjestykseen 
seuraavat lauseet: 

”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima-
loista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan 
alueella. 

Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita 
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimi-
en vakituisessa käytössä oleviin alueisiin.” 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE) pitää ra-
kennusjärjestyksen muutostarvetta kiireellisenä. Ennen kuin se on teh-
ty, PVLOGLE esittää, että kaikkiin oikeusvaikutteisiin osayleiskaa-
voihin, joissa yksittäisten tuulivoimaloiden rakentaminen saattaa olla 
mahdollista, lisätään yllämainitut määräykset.  

Tuulivoimayleiskaavoihin tulee Puolustusvoimien edun turvaamiseksi 
lisätä kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennuslu-
van myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien (pääesikun-
nan) hyväksyntä.   
 
Puolustusvoimat edellyttää, että määräystä ei kirjata pelkäksi lau-
suntopyyntövelvoitteeksi, koska se ei pysty riittävästi turvaamaan 
puolustusvoimien etuja.  

3. Jatkotyö 

Tuulivoimahankkeesta annettavan hyväksyttävyyslausunnon yhteys-
henkilönä on Jussi Karhila puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaihde). 
Lisätiedot/ tiedustelut osoitteella ” tuulivoimalausunnot@mil.fi  ” 

Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 2.LOGR:n 
kiinteistöpäällikkö  seppo.kesanen@mil.fi  p. 02 99 571 262 ja kiinteis-
töinsinööri jukka.kohopaa@mil.fi   p. 02 99 571 263. 

Lisätietoja tästä asiakirjasta PVLOGLEssa antaa toimitila-asiantuntija 
DI Eero Ruotsila, p. 02 99 570 644.  

 
Osastopäällikö sijainen 
Everstiluutnantti Janne Hakaniemi 
 
 
Toimitila-asiantuntija 
DI Eero Ruotsila 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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Kouvolan kaupunki 
Imatran kaupunki 
Rautjärven kunta 
Parikkalan kunta 
Luumäen kunta 
Lemin kunta 
Iitin kunta 
Pyhtään kunta 
Miehikkälän kunta 
Kotkan kaupunki 
Ruokolahden kunta 
Savitaipaleen kunta 
Taipalsaaren kunta 
Lappeenrannan kaupunki 
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Virolahden kunta rakennusvalvonta 
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VIROLAHDEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Rakennuslautakunta § 75 15.09.2015 
Rakennuslautakunta § 21 15.03.2016 ----'--'-'-- :.c....:.._ _________ __. '-.. .. :: ... :........... __ __:__::....:....::...::...:.=.:....;...;:........... _ ________ __ _ 

Lausuntopyyntö: Miehikkälän koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos 

48/41.411/2015 

Rakla 15.09.2015 § 75 

Liitteet 

Miehikkälän kunta pyytää 10.9.2015 päivätyllä kirjeellä lausuntoa 
kirkonkylän asemakaavan muutoksen luonnoksesta kortteleissa 15 
(koulukeskus), 21 (uusi paloasema) ja 35 (Opintien ja Keskustien välinen 
alue). 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa koulukeskuksen alueen rakentaminen 
ja uusi käyttö, uuden paloaseman rakentaminen sekä ajantasaistaa muu 
toteutunut alue toteutuneen mukaiseksi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) ja kaavaluonnos pidetään 
yleisesti nähtävillä 10.9.2015-- 8.10.2015 välisen ajan Miehikkälän kunnan 
infopisteessä, os. Keskustie 4A 49700 MIEHIKKALA, Virolanden kunnan 
teknisessä toimistossa, os. Opintie 2 B 49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla 
on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan. 

Asemakaavamuutoksen luonnosasiakirjat ovat nähtävillä kunnan 
internetsivuilla osoitteessa www.miehikkala.fi . 

Rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan lausunto asiasta 8.10.2015 
mennessä. 

Liite 6 kaavakartta ja -määräykset 

Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 

Rakennustarkastajan päätösehdotus 

Päätös 

Rakla § 21 

Autopaikkamitoitusta ei ole esitetty. Opintie ja Yhdystie katumerkintää voisi 
muuttaa, koska molemmissa kunnissa on Opintie ja Yhdystie 
katu merkintä. 

Rakennuslautakunnalla ei ole muuta lausuttavaa kirkonkylän 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta. 

Päätösehdotus hyväksytti in yksimielisesti. 

Miehikkälän kunta pyytää 10.2.2016 päivätyllä kirjeellä lausuntoa 
kirkonkylän asemakaavan muutoksen ehdotuksesta kortteleissa 15 
(koulukeskus), 21 (uusi paloasema) ja 35 (Opintien ja Keskustien välinen 
alue). 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa koulukeskuksen alueen rakentaminen 
ja uusi käyttö, uuden paloaseman rakentaminen sekä ajantasaistaa muu 
toteutunut alue toteutuneen mukaiseksi. 

Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 10.9.2015- 8.10.2015 välisen 
ajan Miehikkälän kunnan infopisteessä, os. Keskustie 4A 49700 
MIEHIKKALA, Virolanden kunnan teknisessä toimistossa, os. Opintie 2 B 



VIROLAHDEN KUNTA 

Rakennuslautakunta 
Rakennuslautakunta 

Liitteet 

§ 75 
§ 21 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

15.09.2015 
15.03.2016 

49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä 
asiaan. 

Asemakaavamuutoksen luonnosasiakirjat ovat nähtävillä kunnan 
internetsivuilla osoitteessa www.miehikkala.fi . 

Lausuntoa pyydetään 21 .2.2016 mennessä. 

Liite 3 kaavakartta ja -määräykset 

Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 

Rakennustarkastajan päätösehdotus 

Päätös 

Jakelu 

Muutoksenhaku 

Rakennuslautakunta huomauttaa toistamiseen, että Opintie ja Yhdystie 
katumerkintää voisi muuttaa, koska molemmissa kunnissa on Opintie ja 
Yhdystie katumerkintä. 

Rakennuslautakunnalla ei ole muuta lausuttavaa kirkonkylän 
asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta. 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Otteen oikeaksi todistaa 

Virolahdella 18.3.2016 D 
~ virallisesti 

pöytäkirjanpitäjä 

Tekninen lautakunta 

Ei valitusoikeutta. 
Käsittely koskee asian valmistelua. 
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÅÅRÄYKSET 

Yleisten rakennusten korttellalue. 

Julkisten lählpalvelurakennusten korttellalue. 

Opetustoimintaa palvelevlen rakennusten korttellalue. 

Soslaalltolnta ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttellalue. 

Asuinkerrostalojen korttellalue. 

Asuin-, lllke- ja toimistorakennusten korttellalue. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttellalue. 
Alueen kerrosalasta 30 % saa käyttää majoltuslllketolmlntaa palvelevien 
tilojen rakentamiseen. 

Autopalkkojen korttellalue. 

Lählvlrklstysalue. 

(21/1) Suluissa olevat numerot osoittavat minkä korttelin ja tontin autopalkkoja saa 
alueelle sijoittaa. 

--·- ·- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Korttelin ja alueen raja. 

--- -- -- ·- ·· osa-alueen raja. 

15 Korttelin numero. 

11 

e--0,40 

1200 

1 

KATU 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun. 

a 

.!1.:1 

a-2 

r·-·-·-·-·1 
i i 
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Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde pinta-alaan. 

Rakennusoikeus kerrosalanellömetrelnä. 

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 

Kadun nimi. 

Ajoneuvolllttymän likimääräinen sijainti. 

Ajoneuvolilttymän lildmäärålnen sijainti. 
Salllttu vain ulosajo tontilta, 

Ajone1:1voliittymän llklmäärälnen sijainti. 
Sallittu vain hälytysajoneuvojen ulosajo tontilta. 

Rakennusala. 

r--·-P··-·1 Auton säilytyspalkan rakennusala. 
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f'-·-ri·-·1 Merkinnällä pj osoitetulle alueen osalle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. 
L ,-,-·-•-•.I 

r--·-kt·-·1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa varastokatoksen. 
i.. ·-·-·- ·- ·j 
r·-·-~-·-·1 Sähkölinjaa varten varattu alueen osa. 
t -- ·- ·- ·-·j 

r-;~_;·-·1 Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa 
L-·-·-·-·.i suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulle olla sellalsla, että rakennuksen 

hlstorlalllsestl arvokas ja kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 

·T;;)-

c~:~:1·) 

Suojelukohde. 
Muistomerkki tulee säilyttää. 

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. 
Maaperän pilaantunelsuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä on 
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. 

·:::IDQ:::: Ajoyhteys. 

Koko aluetta koskevat määräykset: 

Autopalkkoja on rakennettava seuraavasti: 
AK, ALja AL-1 -korttellaluellla 

1 autopaikka toimistotilojen kerrosalan 50 m2 kohden 
1 autopaikka asulntllojen kerrosalan 100 m2 kohden 
1 autopaikka liiketilojen kerrosalan 30 m2 kohden 
1 autopaikka / 2 majoltuspalkkaa 

Y, YL, YO ja YS -korttelialuellla 
1 åutopalkka kerrosalan 150 m2 kohden 

EHDOTUS 2.12.2015 

MIEHIKKÄLÄN KUNTA 
KESKUSTA-ALUEEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KOULUN ALUE 

TUiiut vlrellle: 1 Osalllsla kUUltu: Tekninen lautakUnta: 

OIIUt nllhtavlllä: Kunnanhallltus: 
10.9.2015· 8.10.2015, Luonnos 

Kunnanvaltuusto: 

Lausunnot: Saanut lainvoiman: 
ELY, MV, Ral<Uk, Ympltk, PV, Pela, KySä 

MIEHIKKÄLÄ 
Kaavan laatija: 

Petteri Nlkkl, arkkitehti 

TEKNINEN TOIMI ®cdlnffu~©lG Käyntlosolte: Keskustle 4A, 49700 Mlehll<k515 
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Koskimies Tuija 

Lähettäjä: Uski Markku 

Lähetetty: 
Vastaanottaja: 

11. maaliskuuta 2016 15:51 
Koskimies Tuija 

Aihe: VL: lausuntopyyntönne koskien vireillä olevaa kaavamuutosta 

Moi 

tässä lausunto 

------··----· --
Lähettäjä: Eskanen Anna-Maija STUVE [mailto:Anna-Maija.Eskonen@stuve.fi] 
Lähetetty: 8. maaliskuuta 2016 12:09 
Vastaanottaja: Uski Markku 
Aihe: lausuntopyyntönne koskien vireillä olevaa kaavamuutosta 

Suomen Turvallisuusverkot Oy, STUVE ei näe osaltaan lausuttavaa koskien vireillä olevaa kaavamuutostanne. 

Ystävällisin terveisin 

Anna-Maija Eskanen RA 
STUVE Oy 
PL 435 (Lutakonaukio 1) 
40101 JKL 

P. 050 520 2887 
anna-maija.eskonen@stuve.fi 

Vaihteemme numero on muuttunut 
uusi numero on 029 444 0500 

1 
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KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS LAUSUNTO 

26.2.2016 

0/38/2016 

MIEHIKKÄLÄN KUNTA 
Tekninen toimi 
Markku Uski 

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (koulun alue) 

Hallinto 
Takojantie 4 
48220 Kotka 

Kymenlaakson pelastusla itoksella ei ole huomauttamista ko. asemakaavaan 
eikä asemakaavan muutokseen. 

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 

/~ 
Pelastusjohtaja ~:~arkko 

Puhelin 
(05) 231 61 

Faksi 
(05) 231 6269 

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@kympe.fi 



~ Rajavartiolaitos 
~ Gränsbevakningsväsendet 

The Finn ish Border Guard 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Esiku nta/Rajatoimisto 

Virolahden kunta 
Tekninen toimi 
PL14 
49901 Virolahti 

Lausuntopyyntö RVL Ono 2126/62/2015 

Lausunto 

03.03.2016 

id4496933 1 (1) 
62 
RVLDno/2015/2126 

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Kaakkois-Suomen rajavartiostolla ei ole asiasta lausuttavaa. 

Apulaiskomentaja 
Everstiluutnantti Jaakko Olli 

Rajatoimiston päällikkö 
Majuri Tomi Tirkkonen 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 03.03.2016 klo 
10.53. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa mosta. 

JAKELU 

TIEDOKSI 

Virolahden kunta 

Vaalimaan rt-as 
Vaalimaan rv-as 

Sisäministeriö 
Rajavartiolaitoksen esikunta 
PL 3 (Panimokatu 1 ), 00131 HELSINKI 
Puhelin 0295 421 000, Faksi 0295 411 500 
www.raja.fi 

lnrikesministeriet 
Staben för gränsbevakningsväsendet 
PB 3 {Bryggengatan 1), 00131 HELSINGFORS 
Telefon 0295 421 000. Fax 0295 411 500 
www.raja.Ii 

Ministry of the lnterior 
Headquarters of the Finnish Border Guard 
PO Box 3 (Panimokatu 1), H00131 HELSINKI 
Phone +358 (0)295 421 000, Fax +358 (0)295 411 500 
www.raja.Ii 



Koskimies Tuija 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Aihe: 
Liitteet: 

Moi 

Uski Markku 
3. maaliskuuta 2016 8:12 
Koskimies Tuija; Rongas Heikki 
VL: Lausuntopyyntö kirkonkylän asemakaava kortteleissa 15, 21 ja 35 
keskustie.pdf 

Tuija tässä soneran lausunto, Heikille tiedoksi kaivuja varten. Syytä pyytää kaivuun yhteydessä näyttö paikalle 

t: 

Lähettäjä: production-desk@teliasonera.com [mailto:production-desk@teliasonera.com] 
Lähetetty: 2. maaliskuuta 2016 15: 17 
Vastaanottaja: Uski Markku 
Aihe: Lausuntopyyntö kirkonkylän asemakaava kortteleissa 15, 21 ja 35 

Terve, 

TeliaSoneralla on alueella paljon kaapelointia ja putkitusta. liitteenä suuntaa-antava kartta. Tarkemmat kartat ja 
kaapelinäytöt voi tilata johtotieto.fi kautta. Jos rakennusten suunnittelu vaiheessa ilmenee tarvetta kaapeleiden 
siirtoihin tai suojauksiin pyydän olemaan yhteydessä viimeistään 12 viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta. 
Siirtotyöt laskutetaan tilaajalta. 

Tero Kurvinen/ Production Desk 
TeliaSonera Finland Oyj 

l 
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Kotka 08.03.2016 

VIROLAHDEN KUNTA 
Tekninen toimi 
PL 14 
49901 Virolahti 

Viite: Lausuntopyyntönne 22.2.2016 
Asia: Miehikkälän kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos (koulun alue), ehdotus 

Kymenlaakson Liitto kiittää lausuntopyynnöstä. 

Kaavaehdotuksen selostuksessa on esitetty karttaote maakuntakaavasta Taajamat ja 
niiden ympäristöt sekä esitetty ko . maakuntakaavan suunnittelu määräykset. 
Energia maakunt a kaavan osalta kaavaselotus on virheellinen. 
Energia maakunta kaavassa on koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: Alueiden 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan 
energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön. 
Lisäksi energiamaakuntakaavassa on osoitettu M iehikkälään kirkonkylään sähkölinjan 
yhteystarvemerkintä, johon liittyy seuraava suunnhtelumääräys: Yhteystarpeen 
selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon 
kuuluvalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka 
merkittäväsi heikentävät alueen niitä luonnonvaroja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty Natura 2000-verkostoon. 
Maakuntakaavan karttaote olisi selvyyden vuoksi osoitettava 
vaihekaavojenyhdistelmäkartalla mittakaavassa 1:100 000. 

Kymenlaakson liitolla ei ole muuta huomautettavaa. 

1-7/7-~ ' 
Juha Haapaniemi 
maakuntajohtaja 

Kymenlaakson Liitto I Ka rhu lantie 36 8 / PL 35 
Reglonal Councll of Kymenlaakso 48601 Kotka 
www.kymenlaakso.fi Finland 

::~6 -
suunnittelujohtaja 

v i rasto@kymenlaakso.fi 

Y- 0206714-5 
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