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Tämä kaavaselostus koskee 12.4.2018 päivättyä kaavaluonnoskarttaa. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1 Kaavamuutosalueen tiedot 

 
Kaavan nimi: Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan (Saivikkala) asemakaava ja asemakaavan 

muutos 
Kunta: Miehikkälä, 489 
 
Asemakaava koskee tiloja 489 -411-8-139 ja 489 -411-9-78. Asemakaavan muutos koskee 
Miehikkälän kirkonkylän kortteleita 1-12, 40–52, 60–70 ja 116-117. Lisäksi asemakaavan 
muutos koskee liikenne- ja katualueita, hautausmaa-aluetta, puisto- ja lähivirkistysalueita ja 
maa- ja metsätalousalueita ja vesialueita. 

 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Miehikkälän Kirkonkylän korttelit 
1-12, 40, 43 - 49, 51 - 52, 60 - 70 ja 116- 120, liikenne- ja katualueet, hautausmaa-alue, 
erityisalue, puisto- ja lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalue ja vesialueet. 
 

 
Kaavan laadituttaja: Miehikkälän kunta 

c/o Virolahden kunta 
  Opintie 2 B, 49900 VIROLAHTI 
  p. 020 632 9260, f. 05 3471 957 
  markku.uski@virolahti.fi 
 
Kaavan laatija:  Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
  Sibeliuksenkatu 11 B 1 
  13100 HÄMEENLINNA 
  p. 040-1629193 

etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi 
 
 
Asemakaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 1.3.2017.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtävillä kaavaluonnoksen yhteydessä. 
 
Kaavaluonnosaineistot ovat nähtävillä   .   .   -    .   .2018. 
 
Kaavaehdotusaineistot olivat nähtävillä   .   .-     .   .2018.  
 
Tämä asemakaavan muutos on Miehikkälän kunnanvaltuuston hyväksymä __.__.2018 §___. 
 
                    Voimaantulo………….… 
 

1.2 Kaavan tarkoitus 
 

 
Kaavan tarkoituksena on Miehikkälän kirkonkylän vuonna 1964 vahvistetun asemakaavan 
ajantasaistaminen ja vähäinen laajentaminen. Miehikkälän asemakaavamuutoksen tarkoituksena on 
saattaa taajaman asemakaava vastaamaan alueen todellista tilannetta maanomistussuhteiden / 
tonttirajojen sekä maankäytön osalta. Lisäksi kaava-alueella tehdään kaavan ajantasaistamisen 
kannalta tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia, joiden myötä saadaan tyhjät, vajaakäytössä olevat 
tai asemakaavan vastaiset alueet laadukkaaseen, maanomistajia ja kuntaa tyydyttävään käyttöön. 
Kaavassa tutkitaan myös uusien rivitalojen / pienkerrostalojen sijoitusta keskeisille paikoille 
taajamaa. Kaavalla määritetään tarkemmin myös alueen katuverkko, muut tiejärjestelyt ja yleiset 
alueet. Luonto-arvot, maisema-arvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot määritetään ja 
huomioidaan kaavassa.  
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2 TIIVISTELMÄ 

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 
 
Asemakaavamuutoksen laatiminen käynnistyi syyskuussa 2016 Miehikkälän kunnan 
aloitteesta. (Kh 12.9.2016) Kaavahankkeesta pidettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella 
kaavoittajaksi valittiin Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenlinnasta.  
 
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kunnan kaavoituskatsauksessa 1.3.2017.  Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu pidettiin 21.11.2017 Virolahdella.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettään nähtävillä samanaikaisesti kaavaluonnoksen 
kanssa.  
 
Kaavaluonnosvaihe 
 
Kaavaluonnoskartta ja kaavakarttaa koskeva selostus liitteineen pidetään nähtävillä 30 vrk 
ajan (MRL 62§). Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnosaineistosta. Lisäksi 
osallisilla oli mahdollisuus esittää kaava-aineistosta mielipiteensä.  
 
Keväällä 2017 toteutettiin liito-oravakartoitus ja kesällä 2017 luontoselvitys Petri Parkko /  
Luontoselvitys Kotkansiipi Oy: toimesta. 
 
Kaavan yhteydessä laadittiin kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen selvitys. Selvityksen 
laati Museovirasto, 2017. Työhön kuului rakennusten osalta aiempien inventointien 
tarkentaminen (pappilan alueen osalta). Salpalinjan, kirkon ja vanhan kaupan osalta 
inventointi on tehty edellisen kaavan yhteydessä.  
 
Kaavaehdotusvaihe 
 
Miehikkälän kunnan tekninen lautakunta käsittelee vastineet kaavaluonnoksesta saatuun 
palautteeseen ja päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Kaavaehdotusaineisto on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2018. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään viranomaislausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutuksensa 
kaavaehdotuksesta nähtävillä olon aikana. 

 
 

Hyväksymisvaihe 
 
Kaavakarttaan ja -merkintöihin tehdään kaavaehdotuksen osallispalautteen perusteella 
päätetyt ja neuvotteluissa sovitut muutokset. Muutoksista kuullaan vielä MRA 32 §:n 
mukaisesti ko. alueiden maanomistajia.  

 
 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Miehikkälän Kirkonkylän 
korttelit 1-12, 40, 43 - 49, 51 - 52, 60 - 70 ja 116- 120, liikenne- ja katualueet, hautausmaa-
alue, erityisalue, puisto- ja lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalue ja vesialueet.  

 
Tarkoituksena on Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja vähäinen 
laajentaminen. Kaavassa määritetään lisärakentamisalueet ja tutkitaan uusien rivitalojen / 
pienkerrostalojen sijoitusta keskeisille paikoille taajamaa. Kaavalla määritetään 
yksityiskohtaisesti alueen katuverkko, muut tiejärjestelyt ja yleiset alueet. Kaava-alueella 
tehdään ajantasaistamisen kannalta tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia mm. 
kiinteistörajojen ja nykyisten maanomistusolojen huomioimiseksi. Tarpeen mukaan 
tehdään myös kortteleiden käyttötarkoitusten muutoksia kortteleiden nykyinen ja tuleva 
maankäyttö huomioiden. Luonto-arvot sekä kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot 
selvitetään ja huomioidaan kaavassa. 
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Keskeisimmät muutokset:  
 

o Kaava laajenee Juoksumäen alueella (korttelit 118-120 ja osa korttelia 63) 
ja osalla korttelin 2 aluetta. Molemmille alueille tulee uusia pientalotontteja.  

o Muurikkalantie ja Hurttalantie muutetaan kaduiksi ja varataan tila 
jalkakäytävälle. Vapautuvaa tiealuetta liitetään hautausmaa-alueeseen ja 
puistoalueeseen.  

o Maa-ja metsätalousaluetta muutetaan kaduksi, jotta tilavaraus kevyelle 
liikenteelle on riittävä uusien yhteyksien rakentamista varten.  

o Osa pappilan korttelista muutetaan pientalokäyttöön ja yleiseksi 
pysäköintialueeksi.  

o Osa hautausmaan parkkipaikasta muutetaan hautausmaa-alueeksi.  
o Hautausmaan ja Muurikkalantien välinen puistoalue liitetään hautausmaan 

tonttiin.   
o Kangaskujalla kortteleiden 43 ja 5 välinen puistoalue muutetaan 

rivitalotontiksi.  
o Nuorisotalon alue, joka oli vanhassa kaavassa yleisten rakennusten 

aluetta, muutetaan rivitaloalueeksi.  
o Korttelissa 2 yleisten rakennusten alue Y-alue muutetaan AL-alueeksi ja 

suunnitellaan tontteja tarkoituksenmukaisemmiksi.   
o Peltotien ja Ojatien liikennejärjestelyjä ja tonttien sekä puisto- ja 

pysäköintialueen rajauksia muutetaan toimivimmiksi.   
o Korttelin 117 alueella osa puistoaluetta muutetaan pientaloalueeksi. Tästä 

on tehty erillinen kaavamuutos.  
o Korttelissa 61 eläinlääkärin vastaanoton tontti muutetaan AL-alueeksi ja 

muut osat AO-alueeksi.  
o Korttelissa 1 kaistale puistoaluetta liitetään tonttiin 1. Vastaavasti on tehty 

korttelissa 8 ja korttelissa 69.  
o Puistomuuntamo poistetaan kortteliin 60 rajoittuvasta puistosta.  
o Muuntamo osoitetaan Rauhantielle.  
o Leppäahon ja Rauhantien väliin lisätään kevyenliikenteen yhteys.  
o Korttelissa 10 muutetaan AO-tontti puistoksi ja osoitetaan uusi ajoyhteys.  
o Kangastien katualuetta levennetään korttelin 7 tontin 2 kulmasta.  
o Lisäksi rakennusalueiden rajauksia ja korttelinumerointeja muutetaan. 
o Suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan eteläosan ajantasa-asemakaavan 

kanssa 
 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
  
Asemakaava on pääosin jo toteutunut. Muilta osin kaavamuutoksen osoittamat muutokset 
voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.  
 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen sijainti ja yleiskuvaus 

 
Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän (Saivikkala) pohjoispuolella. Alueen 
likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa 1.   
 
Suunnittelualue on pääosin pientalovaltaista kunnan keskustaajamaa. Voimassa olevan 
asemakaavan mukaiset rakentamisalueet ovat pääosin rakentuneita. Suunnittelualueen 
pinta-ala on noin 72ha. Alueella on kirkko, hautausmaa, nuorisotalo, eläinlääkäri ja kunnan 
varikko. Alueen etelärajalla virtaa Huudinoja / Palosuonoja.  
 



MIEHIKKÄLÄ 
Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos 

KAAVASELOSTUS 
 
 

    6

Voimassa oleva asemakaava vuodelta 1964 on paikoin vanhentunut ja sitä on muutettu 
monin paikoin. Alueelle on laadittu 15 asemakaavan muutosta, jotka eivät ole kaikilta osin 
enää voimassa. Yleisten palvelujen osalta on tapahtunut käyttötarkoituksen muutoksia.  
 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Suunnittelualue kattaa Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan. Juoksumäen alue on 
suunnittelualueen pohjoisinta ja maastollisesti korkeinta osaa.  Myös Munamäen alue 
erottuu ympäristöä korkeampana vinovarjokuvasta (kuva 2). Juoksumäen alueella on 
asuinalueiden välissä mäntyvaltaista metsää, jota käytetään virkistykseen. Mäntyvaltaiset 
metsät jatkuvat Juoksumäen alueelta kirkolle päin tultaessa. Suunnittelualueen 
ulkopuolelle jäävät peltoaukeat halkaisevat metsiä idässä.  
 
Keskellä suunnittelualuetta sijaitsee harjun päälle rakennettu kirkko. Kirkon länsipuolella 
avautuvat laajat peltoalueet, joista osa kuuluu suunnittelualueeseen. Myös pappilan 
pohjoisosa alue erottuu ympäristöään korkeampana. Pappilan länsipuolella on puro, jota 
reunustavat lehtipuut. Kaava-alueen eteläisimmissä ja matalimmissa osissa puro yhtyy 
Huudinojaan, joka virtaa kaava-alueen etelärajalla kohti itää.   
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Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty vinovarjostetussa ilmakuvassa. 
Lähde: Paikkatietoikkuna 
 

 
Suunnittelualueelta laadittiin luontoselvitys (LIITE 2) ajantasa-asemakaavoitustyön 
yhteydessä. Selvityksen laati Luontoselvitys Kotkansiipi Oy / Petri Parkko Kouvolasta. 
Liito-oravaselvitys tehtiin 12.4.2017. Kasvillisuus ja elinympäristökartoitukset tehtiin 16.5 ja 
14.7.2017. Hyönteisiä kerättiin kenttähaavilla 14.7.2017. Lepakkokartoitus tehtiin 3.-
4.9.2017.  
 

3.1.2.1 Natura 2000 ja luonnonsuojelualueet 

 
Suunnittelualueella tai sen vaikutuspiirissä ei ole Natura 2000 alueita tai 
luonnonsuojelualueita.  
 

3.1.2.2 EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

 
 
Liito-orava 
Asemakaava-alueella ei tehty havaintoja liito-oravasta kevään 2017 liito-
oravakartoituksessa, eikä alueella ole erityisen hyvää habitaattia lajille. 
 
 
Lepakot 
Luontoselvitykseen kuuluneen lepakkokartoituksen (Parkko 2017) perusteella 
luonnonsuojelulailla suojellut lisääntymis- ja levähdyspaikat löytyvät todennäköisimmin 
rakennuksista, sillä alueella on hyvin vähän kolopuita. Talvehtimispaikkoja voi löytyä 
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kaava-alueella olevista pallokorsuista. Suunnittelualueen selvimpiä lepakkoalueita ovat 
vedenjuoksu-uomat, kirkon ja hautausmaan ympäristö sekä Juoksumäkien polkuverkosto 
(kuva 3).  

 
 

 
Kuva 3. Lepakkoalueet, Lähde: Luontoselvitys (Parkko 2017) 

 
 
Kirjoverkkoperhonen 
Luontokartoituksen (Parkko 2017) perusteella kirjoverkkoperhoselle sopivaa 
lisääntymishabitaattia on lähinnä Juoksumäkien alueella, jossa kasvaa lajin toukkien 
ravintokasvia kangasmaitikkaa.  
 

3.1.2.3 Uhanalaislajisto 

 
Luontoselvityksen (2017) perusteella suurin uhanalaislajiston esiintymisen todennäköisyys 
on kirkon läheisyydessä, jossa kasvaa erityisesti uhanalaisten pikkuperhosten toukkien 
ravintokasveja paahteisilla paikoilla.  
 
Kirkon läheisyydessä kasvavalla ahokissankäpälällä (Antennaria dioica) NT elää erittäin 
uhanalaiseksi EN arvioitu kissankäpälälude (Galeatus spinifrons). Kasvustoissa ei näkynyt 
merkkejä luteista. Lisäksi ahokissankäpälä kasvaa asemakaava-alueella niin niukkana, 
että luteen esiintyminen ei ole kovin todennäköistä. 
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Huudinojassa kasvaa paljon palpakoita (Sparganium), jotka ovat 
luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavan palpakkokuoriaisen (Donacia simplex) 
EN ravintokasveja. Palpakoilta saatiin kuitenkin kesällä 2017 haavimalla vain yleisiä 
ruokokuoriaislajeja.  

 

3.1.2.4 Arvokkaat elinympäristöt 

 
Asemakaava-alueelta rajattiin arvokkaiksi elinympäristöiksi kaksi puroa, jotka ovat 
vähintään luonnontilaisen kaltaisilta osiltaan vesilailla suojeltuja (kuva 5: kohteet 5 ja 6).  
 
Kirkon läheisyydessä olevat ns. korvaavat paahdeympäristöt (kuva5: kohteet 7 ja 8) on 
määritetty arvokkaiksi elinympäristöiksi, sillä niissä on suuri todennäköisyys erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymiseen. 
 
Arvokkaat luontokohteet on kerätty kuviin 4 ja 5  kohdenumeroilla 1-9. Samat 
luontokohteet on esitetty kaavakartalla luo-merkinnöillä.  
 

Kuva 4. Ahokissankäpälän kasvupaikka(1). 
 Lähde: Luontoselvitys (Parkko 2017) 

Kuva5. Arvokkaita luontokohteita 2-9. 
Lähde: Luontoselvitys (Parkko 2017) 

 
Kaavakartalla osoitetut arvokkaat luontokohteet (kuvat 4 ja 5):  

1. Ahokissankäpälän NT kasvupaikka (luo/1) 
2. Ahokissankäpälän NT kasvupaikka (luo/2) 
3. Ketoneilikan NT kasvupaikka (luo/3) 
4. Ketoneilikan NT kasvupaikka (luo/4) 
5. Huudinojan puro, vesilain suojelema kohde, uhanalainen luontotyyppi, (luo/5) 
6. Savimaan puro, vesilain suojelema kohde, savimaan purot on lisäksi erittäin 

uhanalaiseksi arvioitu luontotyyppi, (luo/6) 
7. Paahteinen tieluiska (luo/7) 
8. Kuiva keto (luo/8) 
9. Huldinojan palpakkokasvustot (luo/9) 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Miehikkälän kirkonkylä, Saivikkala on rakentunut Taavetintie-Virolahdentie (384), 
Muurikkalantien (14745) ja Hurttalantien (14747) risteysalueelle. Alueelta laadittiin 
Miehikkälän kirkonkylän eteläosan asemakaavatyön 2010 - 2011 yhteydessä 
rakennusinventointi, jossa kartoitettiin merkityksellisiä rakennuksia. Inventoinnin laati 
museotutkija Armi Oinonen 17.5.2011. Kirkonkylän pohjoisosan suunnittelualueelle 
sijoittuvat merkittävät rakennukset ovat vanha kaupparakennus ja Miehikkälän luterilainen 
kirkko ja pappila.  
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Vanha kaupparakennus 
 
Kiinteistössä on toiminut kauppa aina 1800-luvulta saakka. Kiinteistö Oy Vanhala on 
kiinteistön nykyinen omistaja. Päivittäistavarakaupan pito loppui v. 2006. Nykyisin 
kiinteistössä toimii Idän pelto ry:n kirpputori ja kangaskauppa sekä tilitoimisto Johanna 
Vanhala. Kiinteistössä on sijainnut aikoinaan myös kauppiaiden asuintiloja ja 
kertomatiedon mukaan Miehikkälän kirkon rakentajat olisivat majoittuneet 
kauppakiinteistön yhdessä huoneessa (kuva 6).  Lähde: Oinonen, 2011.  
 

Kuva 6. Vanha kaupparakennus Kuva: Ympäristönsuunnittelu Oy 
 
Miehikkälän luterilainen kirkko 
 
Kirkonrakentaminen alkoi tiilien polttamisella kirkonmäellä syksyllä 1878 ja varsinainen 
rakentaminen seuraavan vuoden keväällä. Kirkko valmistui 1881 ja se vihittiin käyttöön 
1.11.1881. Kirkonkellot noudettiin Pietarista. Alkuperäinen alttaritaulu oli viipurilaisen Antti 
J. Piirosen tekemä kaksiosainen maalaus Jeesus Getsemanessa ja Herran ehtoollisen 
asettaminen. Vuonna 1930 paljastettiin uusi alttaritaulu, jonka on maalannut taitelija Väinö 
Hämäläinen. Sen aiheena on Jeesuksen ristiltä ottaminen. Kirkon koristemaalaukset ovat 
taiteilija Urho Lehtisen käsialaa. Kirkon torni paloi vuonna 1888 ja rakennettiin uudelleen 
samana vuonna. Kirkkoon on tehty muutoksia vuosina 1927, 1963, 1985 (katto). Kirkon 
sisätilat uusittiin 1927 arkkitehti Kauno S. Kallion johdolla. Tuolloin mm. alkuperäinen 
taitteinen sisäkatto korvattiin nykyisellä holvilla ja kirkon etuosan poikittain olevat 
penkkirivistöt käännettiin samansuuntaisiksi kuin muut kirkon penkit. Lähde: Oinonen, 
2011. Kirkon erityispiirteenä on uusromaaninen, uudistettu kirkkosali (Arkkitehtitoimisto 
Hovi&Nikki, 2011).  
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Kuva7. Miehikkälän luterilainen kirkko. Kuva: Ympäristönsuunnittelu Oy  
 

 
 
Miehikkälän pappila 
 
Arkeologisen inventoinnin (Museovirasto, Petro Pesonen, 2017) yhteydessä tehdyssä 
rakennusinventoinnissa keskityttiin Miehikkälän pappilan päärakennukseen ja pappilan 
pihapiirin rakennuksiin. Inventoinnin mukaan Miehikkälän itsenäisen seurakunnan 
kirkkoherran pappila valmistui 1880-luvun alkupuolella lähellä kirkkoa olevalle Hakulin 
tilalle ensimmäisen vakituisen kirkkoherran käyttöön. Pihaympäristöön kuuluu kuusikuja ja 
talousrakennuksia. Rakennusryhmä on seurakunnan ensimmäisiä rakennushankkeita. 
Nykyään pihapiirissä on seitsemän rakennusta, joiden lisäksi on varsinaisen pihapiirin 
ulkopuolella uusi pappila eli tiilinen omakotitalo. Pihapiirin nykyiset rakennukset ovat 1) 
pappila, 2) seurakunnan kanslia, 3) punainen hirsitalo, 4) aitta, 5) kellari, 6) autokatos ja 7) 
valkotiilinen rivitalo. Pihapiirin alkuperäisiä rakennuksia ovat itse vanha pappila eli 
nykyinen seurakuntakoti, seurakuntatoimisto, aitta, punainen hirsitalo ja maakellari. 
Pihapiirin pohjoisosassa on ollut runsaasti talousrakennuksia, jotka on purettu ja tilalle 
rakennettu rivitalo sekä autokatos. Miehikkälän pappila on pihapiireineen ja puutarhan 
jäänteineen hyvä esimerkki 1800-luvun lopun pappilarakentamisesta ja se lienee ollut 
aikanaan pitäjän merkittävimpiä keskuksia. Miehikkälän Pappila on osa Miehikkälän 
rakennettua kulttuuriperintöä. Pappilanmäki rakennusryhmineen on osa Kirkonkylän 
kylämaisemaa, jolla on kulttuurimaisemallisia arvoja.  Lähde: Museovirasto / Pesonen, 
2017.  
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Kuva 8. Vanha valkoinen pappilan päärakennus (seurakuntakoti) etualalla ja taustalla 
valkoinen seurakuntatoimisto ja punamultamaalattu aitta, kuva: Ympäristönsuunnittelu Oy 

 
Keskusta-alueen suojellut kohteet  
 
Petteri Nikki, Arkkitehtitoimisto Hovi&Nikki on laatinut luonnoksen keskusta-alueen 
suojelluista kohteista 27.7.2011 (kuva 9).   

 
Vanhalle kaupparakennukselle on esitetty rakennushistoriallisin perustein suojelumerkintää 
sr-1: Suojeltava rakennus. Historiallisesti / rakennustaiteellisesti sekä kuntakuvan 
kannalta arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee 
olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas luonne säilyy. Rakennusta 
koskevista suunnitelmista on neuvoteltava maakuntamuseon kanssa.  
 
Luterilaiselle kirkolle on esitetty kirkkolain / rakennussuojelulain perusteella 
suojelumerkintää srs: Suojeltava rakennus.  
 
Pappilan alueelle on esitetty suojelumerkintää sm-1: Historiallinen kylätontti. Alueella 
sijaitsee muinaismuistolain 295/1963 rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta 
koskevista hankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa ennen toimenpiteiden 
aloittamista.  
 
Pappilan päärakennukselle on kartassa alustavasti (inventointi puuttui tuossa vaiheessa) 
esitetty merkintää sr-2: suojeltava rakennus. Maisemallisesti / kuntakuvan kannalta 
arvokas rakennus, jonka julkisivujen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä 
säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia 
materiaaleja.  
 
Suunnittelualueen kaakkoisosassa kulkee maisemallisesti arvokkaan alueen rajaus. Sille 
on esitetty merkintää ma-1: Maisemallisesti arvokas alue. Alueella sijaitsee Vaalimaan 
jokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus tulee säilyttää avoimena. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen 
tulee mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutua alueen maisemakuvaan. 
Maisemakuvaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (MRL 
128 §).  
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Suunnittelualueen halkaisee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(rky). Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki on selvityksessään esittänyt alueelle määräystä ma-2: 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Rakennushistoriallisesti 
arvokas alue, jolla uudis- ja korjausrakentaminen, tiestön rakentaminen ja 
korjaustoimenpiteet sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa 
ympäristön ominaispiirteisiin. Alueelle kohdistuvista suunnitelmista ja toimenpiteistä, jotka 
olennaisesti vaikuttavat alueen arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennelmiin tai 
muuhun ympäristöön, tulee neuvotella Museoviraston kanssa ennen toimenpiteen 
aloittamista. Alueelle kohdistuvista poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuista on 
pyydettävä Museoviraston lausunto.  
 
Esitetty merkintätapa on kaavaluonnoksessa korvattu merkinnällä rky: Valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), Salpalinja.  
 

   
Alueella sijaitsee sotahistoriallisia rakenteita. Niiden osalta alueelle on esitetty merkintää s-
1: Suojeltava alue. Alueen luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistorialliset rakenteet 
tulee säilyttää. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston 
kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista.  
 
 

Kuva 9. Keskusta-alueen suojellut kohteet, Tekijä: Petteri Nikki, Arkkitehtitoimisto 
Hovi&Nikki, 2017  
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3.1.4 Muinaisjäännökset  

 
Arkeologisen inventoinnin (Museovirasto, Petro Pesonen, 2017)  tuloksena osayleiskaavan 
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä dokumentoitiin kolme esihistoriallista tai 
historiallisen ajan kohdetta: entuudestaan tunnetut Saivikkalan Pappilan kylätontti 
(kuvassa 10 kohde 1), Saivikkalan linnoitteet (kuvassa 10 kohde 2), jotka kuuluvat II 
maailmansodan aikaiseen puolustusvarustukseen, Salpalinjaan.   sekä uutena 
Juoksumäen rajamerkki (kuvassa 10 kohde 3). Näistä ainoastaan kylätontti on 
luettavissa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Linnoitteet ja rajamerkki ovat ns. muita 
kulttuuriperintökohteita. Saivikkalan linnoitteet kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin 
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), Salpalinja.   

 

Kuva 10. Inventoinnin yleiskartta.  Muinaisjäännösrajaukset on osoitettu punaisella 
rasterilla ja kohteet 1-4 punaisilla ympyröillä. 1) Saivikkala Pappila, kylätontti, 2) 
Saivikkalan linnoitteet, 3) Juoksumäen rajamerkki, 4) Pappila (rakennushistoriallinen 
kohde). Kohteen 2 (Saivikkalan linnoitteet) alakohteet merkitty keltaisilla ympyröillä.  
Lähde: Inventointiraportti, Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut, Petro Pesonen, 2017  
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat kaikkea 
maankäytön suunnittelua ja maankäytön järjestämistä. Tavoitteet huomioidaan 
asemakaavatyössä.  

 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018.  
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten toiminnassa. 
 
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:   
 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttä-
mälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  
- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  
- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri vä-
estöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
- Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 
kuljetus-ketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.  
-Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja 
viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet. 
 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmiste-
taan muutoin.  
- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja.  
- Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin.  
- Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.   
- Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolus-
tuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset 
ja toimintamahdollisuudet. 
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4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta.  
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä.  
- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta.  
- Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten 
viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien 
alueiden säilymisestä. 
 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
- Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
- Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

 
 
Maakuntakaava 

 
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmistelu on käynnissä. Tällä hetkellä Miehikkälässä 
on voimassa neljä maakuntakaavaa.  Ympäristöministeriön 28.5.2008 vahvistamassa 
Kymenlaakson maakunta-kaavassa; Taajamat ja niiden ympäristöt Miehikkälän  taajama 
on osoitettu A/s –merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on säilytettäviä, vähintään 
maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Alueelle on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla erityisiä 
ympäristöarvoja (MY), virkistysalue (V), seututie tai pääkatu ja kulttuuriympäristön tai 

maiseman kannalta tärkeä alue ( ). Suunnittelualueen ulkopuolelle on osoitettu 

matkailukohde (RM), muinaismuistokohteita ( ) salpalinja ( ) ja 2 tärkeää 
pohjavesialuetta.   
 
Koko maakuntakaava-aluetta koskien on osoitettu suunnittelumääräys: Maankäytön 
suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen 
tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja 
merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä 
tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,0 metriä alapuolella. Myös 
muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina 
tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee 
keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman 
rantaviivan säästäminen.  
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Kuva11. Ote Kymeenlaakson maakuntakaavasta; taajamat ja niiden ympäristöt 
 
 
Miehikkälän alueella on voimassa myös Kymeenlaakson maakuntakaava; Maaseutu ja 
luonto, joka on ympäristöministeriön vahvistama 14.12.2010. Maaseutu ja luonto 
maakuntakaavan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti 
taajamien ulkopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, 
yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät 
kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne 
sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut. Kaavassa ei ole osoitettu 
varauksia suunnittelualueelle.  
 
 

Kuva 12. Ote Kymeenlaakson maakuntakaavasta; Maaseutu ja luonto 
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Lisäksi alueella on voimassa Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaava, joka on 
ympäristöministeriön vahvistama 10.04.2014 ja KOHO:n osittain hylkäämä (tuulivoima) 
09.02.2016. Kaavassa on osoitettu nuolimerkinnällä sähkölinjan yhteystarve Miehikkälän 
alueelle. Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoverkoston yhteystarpeet. Merkintä kohdistuu 
suunnittelualueen ulkopuolelle.  
 

Kuva 13. Ote Kymenlaakson energia-
vaihemaakuntakaavasta. 

Kuva 14. Ote Kymenlaakson energia-
vaihemaakuntakaavasta. 

 
Toinen voimassa oleva vaihemaakuntakaava on Kymenlaakson kauppa ja merialue 
vaihemaakuntakaava, ympäristöministeriö vahvistanut 26.11.2014. Kymenlaakson kauppa 
ja merialue –maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden 
mitoitus ja osoitetaan suuryksiköiden sijoittuminen. Kaupan lisäksi tarkastellaan 
merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet. 
Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä Miehikkälän alueelle.  
 
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava 2040  

 
Vuosina 2010–2012 toteutettiin Kaakon suunta -hankkeen kautta seudun kehityskuva 
2040 (kuva 15) ja seudullisen suunnittelun toimintamalli. Kehityskuva kuvaa kuntien 
yhteistä tahtotilaa seudun yhdyskuntarakenteen kehittämissuunnasta ja -periaatteista 
pitkällä tähtäimellä. Seutuvaltuusto hyväksyi kehityskuvan ja toimintamallin 14.6.2012. 
Kaikki seudun kunnat hyväksyivät kehityskuvan vuoden 2012 aikana. Miehikkälän 

kirkonkylään on osoitettu julkiset palvelut ja kaupat sekä asumiskeskus merkinnät.   
 

Kuva 15. Ote Kotka-Hamina Seudun kehityskuvasta (Kaakon suunta).   
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Strateginen yleiskaava tarkentaa ja toteuttaa seudun kehityskuvaa 2040 (Kaakon suunta). 
Kaavassa konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön 
toiminnan tasolle. Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason 
kysymysten ratkaisu ja kehityksen ohjaaminen vuoteen 2040.  

 
Kotka - Hamina seudun strateginen yleiskaava 2040 on hyväksymisvaiheessa. 
Kaavaehdotus (kuva 16) oli kunnissa nähtävillä 29.3-30.4.2018. Strategisessa 
yleiskaavassa painotetaan seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta ja sen 
asettamia lähtökohtia yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja maankäytön järjestämiselle. 
Alue- ja yhdyskuntarakenne koostuu maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja 
elinkeinojen (MALPE) muodostamasta kokonaisuudesta. Strategisessa yleiskaavassa 
määritellään näihin kokonaisuuksiin liittyvät kehittämisperiaatteet, joiden kautta 
muodostuvat seudun kehitystä ohjaavat alueidenkäytölliset ratkaisut.   Yleiskaavatyön 
perusteella luodaan yhteiset periaatteet kuntien harjoittamalle maapolitiikalle.  
 
Suunnittelualue on Kotkan-Haminan seudun strategisessa yleiskaavaehdotuksessa 2040 

osoitettu pääosin taajamatoimintojen alueeksi  ja pientalovaltaiseksi alueeksi . 
Alueelle on osoitettu palvelukeskus (P-1), uusi, tiivistyvä asuinalue (A-1), seudulliset 

retkipyöräilyreitit , Salpalinjan rky-alue  ja Vaalimaan jokilaakson 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue . Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu 

informatiivista, oikeusvaikutuksetonta viher-, virkistys tai retkeilyaluetta .  
 

Kuva 16. Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaava 2040 ehdotuksesta 
25.10.2017  
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Yleiskaava 
 
 
Miehikkälän kirkonkylä alueella on voimassa valtuuston 1.8.2001 hyväksymä 
oikeusvaikutukseton Kirkonkylän osayleiskaava.  Osayleiskaavassa suunnittelualue on 
osoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), teollisuudelle (T, TY-1), 
palveluille ja hallinnolle (PY), hautausmaalle (EH) sekä lähivirkistykselle (VL) ja maa- ja 
metsätaloudelle (M). Alla on ote osayleiskaavasta (kuva 17).  
 
Yleiskaavan sisältövaatimukset tullaan huomioimaan soveltuvin osin kaavan vaikutusten 
arvioinnissa.  

 
 

Kuva 17. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta. . 
 
 
 
 

Asemakaava 
 

Miehikkälän kirkonkylässä on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1964, johon 
on tehty useita muutoksia ja laajennuksia. Alueella on  laadittu 15 muutosta, jotka eivät 
kaikilta osin ole enää voimassa.  Kaavat on esitetty alla olevassa luettelossa.  
 
 
 Kirkonseudun rakennuskaava (osin), lääninhallituksen vahvistama 24.10.1964 
 Korttelit n:o 40 ja 41 rakennuskaava, lh 09.04.1975 
 Kortteli n:o 41 rakennuskaavan muutos ja laajennus, lh 04.10.1978 
 Korttelit n:o 5,7,9,10,11,40 ja 41rakennuskaavan muutos ja laajennus,lh 21.12.1981 
 Kortteli n:o3a laajennus,korttelit n:o 3a,b,14-17,18 ja 21 rakennusk. muutos, lh

 04.03.1982 
 Hakulin tila nrn:o 8:72 rakennuskaavan laajennus, korttelit n:o 5,7,9-11,4 lh  

14.12.1982 
 Korttelit n:o 43 ja 45-52 rakennuskaavan laajennus, lh  08.11.1984 
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 Korttelit n:o 4-7a 9 rakennuskaavan muutos, lh 21.12.1984 
 Kortteli n:o8 rakennusk.laajennus, korttelin n:o 3a rakennusk. muutos lh 

21.02.1985 
 Kortteli n:o 9 rakennuskaavan muutos lh 27.11.1989 
 Korttelit 60-66 rakennuskaavan muutos ayk   10.11.1995 
 Kortteli n:o 68, 69 ja 70 Myllylammentien alueen asemakaava, kv 22.05.2001 
 Kortteli n:o 1 ja 67 Kunnanvaraston lähiympäristön akm ja laaj. kv 22.05.2001 
 Kortteli n:o 43, 52 Rauhantien alueen asemakaavan muutos ja laajennus, kv 

01.08.2001 
 Kortteli n:o 46 Rinnetien alueen asemakaavan muutos kv 01.08.2001 
 Korttelin n:o 62 asemakaavan muutos kv 16.11 2009 
 Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan I vaiheen ajantasaistus, kv 25.06.2012, 

lainvoimainen 21.08.2012 
 Muurikkalan vihreän logistiikka-alueen asemakaava, kv  17.06.2013  lainvoim. 

21.08.2013 
 Koulun alueen asemakaavan muutos, kv   23.05.2016  lainvoimainen  

03.08.2016 
 

 

 
Kuva 18. Ote ajantasa-asemakaavasta ja ajantasaistettavan alueen likimääräinen rajaus.
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Selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

 
Olemassa oleva selvitys- ja suunnitteluaineisto 
 
- Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 

1995). Uusi inventointi on tehty 2010 - 2014. Sen pohjalta on laadittu ehdotus 
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Vaalimaan jokilaakso on esitetty 
uudenkin inventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. 

- Museoviraston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 
2009). Salpalinja on RKY-kohde.  

- Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun 
maisema-alueiden päivitysinventointi 2013–2014. Loppuraportti 4.9.2014. 
Kymenlaakson liitto/ Sweco Ympäristö Oy. 

- Etelä-Kymenlaakson kulttuuriympäristöselvitys (Kaakkois-Suomen ymp.keskus, 2005) 
- Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008. Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
- Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson liiton julkaisuja A:26. 1992. 
- Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto 1993. 
- Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Osa: Kymenlaakso, Frank Hering. Kaakkois-

Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 124, 1999. 
- Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. H. Lies-Niittymäki, 2014. 
- Muut maakuntakaavoituksen inventoinnit 
- Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot 
- Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto 
- Museoviraston muinaisjäännösrekisteri 
- Ympäristöhallinnon Avoin tietopalvelu 
- Osayleiskaavan selvitykset 
- Alueen asemakaavoihin liittyvät selvitykset 
- Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016 
- Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen I-vaiheessa tehdyt 

selvitykset 
 Esihistoriallisen ja historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä inventointi, 

2007, Museovirasto 
 Luontoselvitys, 2011, Tapio Rintanen. 
 Salpalinjan linnoitteiden inventointien tarkistus ja asemien nykytilanteen kartoitus, 

2011 
 Rakennuskannan yleispiirteinen inventointi, museotutkija Armi Oinonen, 2011 

 
 
Kaavan yhteydessä laadittiin kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen selvitys. Selvityksen 
laatii Museovirasto, 2017. Työhön kuului rakennusten osalta aiempien inventointien 
tarkentaminen (pappila). Salpalinjan, kirkon ja vanhan kaupan osalta inventointi on tehty 
edellisen kaavan yhteydessä.  
 
 
Luonnonympäristö 
 
Kaavamuutosalueelta on laadittu luontoselvitys tämän asemakaavatyön yhteydessä 
kesällä 2017. Selvityksen laati Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/ Petri Parkko. 
  
 
Pohjakartta 
 
Suunnittelualueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta mittakaavassa 1:2000. 
Pohjakartta on hyväksytty 19.5.2009 MML/11/621/2009.   
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

 
Asemakaavan laatiminen käynnistettiin Miehikkälän  kunnan aloitteesta syyskuussa 2016. 
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kunnan kaavoituskatsauksessa 1.3.2017.   
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 21.11.2017 Virolahdella.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä yhtäaikaisesti 
kaavaluonnosaineiston kanssa  
 
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä keväällä 2018 (MRL 62§). Kaavaluonnos-aineistosta 
pyydetään viranomaislausunnot ja lisäksi osallisilla on mahdollisuus esittää kaava-
aineistosta mielipiteensä.  
 
Luontoselvitys ja rakennusinventointi tehtiin vuoden 2017 aikana.  
 
Miehikkälän kunnan tekninen lautakunta käsittelee vastineet kaavaluonnoksesta saatuun 
palautteeseen ja päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Kaavaehdotusaineisto pidetään nähtävillä syksyllä 2018. Kaavaehdotuksesta pyydetään 
viranomaislausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutuksensa 
kaavaehdotuksesta nähtävillä olon aikana. 
 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Asemakaavamuutoksen laatiminen käynnistyi syyskuussa 2016 Miehikkälän kunnan 
aloitteesta. (Kh 12.9.2016).  
 
 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään.  
 

 Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
 Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten ja laitosten työntekijät ja käyttäjät 
 Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat 
 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Kymenlaakson liitto 
 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
 Museovirasto ja Kymenlaakson maakuntamuseo 
 Tekninen lautakunta, Ympäristönsuojelulautakunta ja Rakennuslautakunta 
 Kymenlaakson luonto 
 Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys 
 Muut paikallisyhdistykset 

4.3.2 Vireille tulo 

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kunnan kaavoituskatsauksessa 1.3.2017.  
 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 21.11.2017 Virolahden Rajasalissa. 
Viranomaisia kuullaan myös asemakaavamuutoksen kaikissa vaiheissa.  
Kaavaluonnosaineistosta pyydetään viranomaislausunnot Kaakkois-Suomen ympäristö-
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keskukselta, Kymenlaakson liitolta, Kymenlaakson maakuntamuseolta, Museovirastolta, 
Kymenlaakson pelastuslaitokselta sekä kunnan rakennuslautakunnalta (Vironlahti) ja 
ympäristötoimelta (Hamina).  
 
Kaavaehdotusaineistosta pyydetään viranomaislausunnot Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskukselta, Kymenlaakson liitolta, Kymenlaakson maakuntamuseolta, Museovirastolta, 
Kymenlaakson pelastuslaitokselta sekä kunnan rakennuslautakunnalta (Vironlahti) ja 
ympäristötoimelta (Hamina).  

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Kunnan tavoitteet 

 
 Miehikkälän taajamassa on monin paikoin voimassa asemakaava vuodelta 1964. 

Kaava on vanhentunut ja paikoitellen on rakennettu kaavan vastaisesti. 
Tarkoituksena on Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja 
vähäinen laajentaminen. 

 Kaavassa määritetään lisärakentamisalueet ja tutkitaan uusien rivitalojen / 
pienkerrostalojen sijoitusta keskeisille paikoille taajamaa.  

 Kaavalla määritetään yksityiskohtaisesti alueen katuverkko, muut tiejärjestelyt ja 
yleiset alueet. 

 Kaava-alueella tehdään ajantasaistamisen kannalta tarpeellisia täsmennyksiä ja 
muutoksia mm. kiinteistörajojen ja nykyisten maanomistusolojen huomioimiseksi. 

 Tarpeen mukaan tehdään myös kortteleiden käyttötarkoitusten muutoksia 
kortteleiden nykyinen ja tuleva maankäyttö huomioiden.  

 Tavoitteena on, että kaavamuutoksen myötä asemakaavamerkinnät ja 
asemakaavamääräykset yhtenäistyvät ja ajantasaistuvat, jolloin kaavojen tulkinta 
ja rakennuslupien myöntäminen helpottuu. Kaava-muutoksella halutaan myös 
mahdollistaa rakentamattomien tonttien parempi hyödyntäminen, jolloin 
kunnallistekniikka, tiestö sekä palvelut voidaan hyödyntää tehokkaammin.  
 

4.4.2 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 

 
Saivikkalan linnoitteet kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin (RKY), Salpalinja. Suunnittelualueella sijaitsee myös Vaalimaan 
jokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.  
 
Kymenlaakson maakuntakaavassa; Taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008) 
asemakaavan muutosalue sijoittuu pääasiassa taajama-toimintojen alueelle, jolla on 
säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s).  

 
Miehikkälän kirkonkylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (hyväksytty 
1.8.2001) maakuntakaavassa osoitettua taajamatoimintojen aluetta on tarkennettu nyt 
suunnittelun kohteena olevan alueen osalta osin mm. pientalovaltaiseksi asuinalueeksi 
(AP), palveluiden ja hallinnon alueiksi (PY), teollisuudelle (T, TY-1), sekä 
lähivirkistysalueeksi (VL).  
 
Suunnittelualueen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset- ja arkeologiset arvot selvitetään ja 
huomioidaan kaavassa.  

 

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
 
 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa tuli esille kiinnittää huomiota kaavan laadullisiin 
tavoitteisiin koskien mm. asumisen viihtyisyyttä, kevyenliikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta, liikkumisen helppoutta ja virkistysreittien toimivuutta.    
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
5.1 Kaavan rakenne 
 

Asemakaavan tarkoituksena on ollut saattaa Miehikkälän taajaman pohjoisosan 
asemakaava vastaamaan rakentunutta todellisuutta. Kaavamerkintöjä on yhtenäistetty, 
ajanmukaistettu ja tarkistettu sekä tarvittaessa muutettu vastaamaan nykyistä 
käyttötarkoitusta. Tonttien ja kortteleiden rajoja on tarkistettu vastaamaan nykyisiä 
maanomistussuhteita. Valtaosin kaavalla tehtävät muutokset ovat pieniä ja lähinnä 
teknisiä. Suurimmat muutokset sijoittuvat alueen pohjoisosaan, jonne on osoitettu uusi 
pientalojen korttelialue (AO). Myös kortteleita 2 ja 63 on laajennettu hieman.  
 
Asemakaavan muutoksella on haluttu turvata arvokkaan kulttuuriympäristön ja rakennus-
kulttuurin säilyminen; arvokkaat kohteet ja alueet on osoitettu säilytettäviksi.  

 

5.1.1 Rakentamisen mitoitus  

Asemakaavalla muodostuu AO-alueita yht. n. 3,7 ha ja rakennusoikeutta n. 4860 m2. 
Tehokkuudet ovat 0.12 ja 0.2. Uusia tontteja muodostuu 11 kpl. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 61520 kerrosala-
neliömetriä. Tästä kuitenkin suurin osa on jo toteutunut. Asemakaavan muutoksella 
muodostuu yhteensä noin 20,8 hehtaaria AO- ja AO-1 –alueita, joiden tehokkuudet 0.12, 
0.15 ja 0.2 , rakennusoikeus n. 34290 m2. AP- ja AP-1 -alueita muodostuu yhteensä n. 2,0 
hehtaaria. AP- ja AP-1 -kortteleissa tehokkuutena on 0.2; yhteensä rakennusoikeutta 
muodostuu n. 3830 m2. AR -alueita muodostuu yhteensä n. 4,3 hehtaaria. AR -kortteleissa 
tehokkuutena on 0.3; yhteensä rakennusoikeutta muodostuu rivitaloalueille 9620 m2. 
Asuin- ja liikerakentamiseen tarkoitettuja kortteleita (AL) muodostuu noin 0,7 hehtaaria. 
Rakennusoikeutta näille alueille muodostuu yhteensä noin 2120 m2.  

Teollisuus- ja varastoalueita (TY, TY-k, TV) on yhteensä noin 2,8 ha. Näille alueille 
muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 10890 m2. Yleisille rakennuksille tarkoitettuja 
korttelialueita (Y) muodostuu yhteensä 1,7 ha ja niillä on käytetty tehokkuutena 0.1. Y -
kortteleihin muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 1710 m2.  

5.1.2 Palvelut 

Asemakaavamuutosalueella on tällä hetkellä mm. kirkko, hautausmaa, pappila, 
seurakuntatalo, eläinlääkäri ja kunnan varikko. Asemakaavamuutoksella ei osoiteta uusia 
julkisia palveluja alueelle. Kaavamuutos kuitenkin mahdollistaa uusien yksityisten 
palveluiden muodostumisen AL –alueille. Kaavassa osoitettava täydennysrakentaminen 
tukeutuu taajaman olemassa oleviin palveluihin.  
 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

 
Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella edistetään laadukkaan ympäristön kehittymistä 
asumiselle sekä liiketoiminnalle. 
 
Asemakaavamuutoksen myötä eri vuosikymmenten aikana laaditut asemakaavat on 
yhtenäistetty ja tarkistettu. Alueen kaavatilanne on saatettu vastaamaan myös 
maanomistusolosuhteita. Kaavamääräykset on muutettu yhdenmukaisiksi ja niitä on 
tarkennettu ja päivitetty. Asemakaavamuutoksen myötä kortteleille tulee ajanmukaiset ja 
todellista tilannetta vastaavat käyttötarkoitusmerkinnät, mikä tukee keskustaajaman 
palveluihin ja asumiseen liittyviä tulevaisuuden tarpeita. 
 
 
 
Kunnan asuntotarjontaa ja tulevaisuuden rakentamistarpeita on turvattu osittamalla uusi 
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rivitalotontti Muurikkalantien varteen ja pientalotontteja Juoksumäen alueelle ja kortteliin 2. 
Myös rakentamattomia tonttialueita on suunniteltu tarkoituksenmukaisemmiksi.  
 
Yleisiä alueita ja tiejärjestelyjä on suunniteltu uudelleen vastaamaan alueen nykyisiä ja 
tulevia kehittämistarpeita. 
 
Kaavalla on turvattu valtakunnallisesti arvokas rakennettukulttuuriympäristö (rky) ja 
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi on turvattu inventoinneissa havaitut 
luontoarvot, arvokkaat rakennukset ja kulttuuriympäristöarvot.   
 
Kevyenliikenteenväylän tilavaraus on huomioitu Hurttalantien aiempaa leveämmässä 
linjauksessa, mikä mahdollistaa kevyenliikenteen väylän rakentamisen. Tämän ansiosta 
liikenneturvallisuus paranee.  
 
Ulkoilureitteihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Juoksumäen alueelle on osoitettu useita 
ulkoilureittejä. Myös ulkoilureitti Hurttalantieltä Muurikkalantielle on osoitettu kaavaan. 
Kevyenliikenteen väylä Rauhantieltä Leppäahontielle on osoitettu kaavassa.     
 
Kaavalla edistetään laadullisia tavoitteita; asumisen viihtyisyyttä, kevyenliikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta, liikkumisen helppoutta ja virkistysreittien toimivuutta.    
 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuin- ja liiketoiminnan alueita, julkisten 
palveluiden alueita, teollisuus- ja varastoalueita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
alueita, hautausmaa-aluetta, virkistysalueita ja puistoja, maa- ja metsätalousaluetta ja 
vesialue.  Lisäksi muodostuu yleisen tien aluetta ja katualuetta, kevyen liikenteen yhteyksiä  
ja ulkoilureittejä.  

5.3.1 Korttelialueet 
 

Asuinalueet 
 
Kaava laajenee Juoksumäen alueella (korttelit 118-120 ja osa korttelia 63) ja osalla 
korttelin 2 aluetta. Molemmille alueille tulee uusia pientalotontteja.  
 
Kaavamuutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialueita (AO, AO-1) ja 
asuinpientalojen korttelialueita (AP, AP-1). Molempien korttelialueiden tonttirajat on 
osoitettu ohjeellisina ja kiinteistörajojen mukaisina. Kortteleiden tehokkuusluvut vaihtelevat  
0.12 ja 0.20 välillä  ja kerrosluvut I ja II välillä. Osalla yksikerroksisia tontteja on sallittu 
rakentaminen kellariin tai ullakolle. Korttelissa 40 rakennusoikeus on osoitettu 
tonttikohtaisina kerrosalaneliömetreinä 200 -250.  Kortteleiden rakennusalat on osoitettu 
voimassa olevaa kaavaa mukaillen, huomioiden mahdollisen olemassa olevan 
rakennustilanteen ja maaston rakennettavuuden. Rakennusalat on osoitettu vähintään 
neljän metrin etäisyydelle tontin rajasta.  
 
AL–kortteleita on osoitettu keskeisille alueille Muurikkalantien ja Hurttalantien varsille. 
Niissä on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa tai toimistotyötä asumisen lisäksi. AL–
kortteleiden tehokkuudeksi on osoitettu 0,15  - 0,20 ja kerrosluvuksi I - II. Korttelissa 8 
rakennusoikeus on osoitettu tonttikohtaisina kerrosalaneliömetreinä.  
 
Taavetintien ja Muurikkalantien läheisyyteen on osoitettu rivitalojarakentamista (AR). 
Kortteleiden rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisesti kerrosalaneliömetreinä.  

 
 
Uudet rakentamisalueet 
 Juoksumäen alueelle uusia pientalotontteja 
 Korttelin 2 alueelle  tulee uusia pientalotontteja. 
 Osa pappilan Y-korttelista muutetaan pientalokäyttöön 
 Kangaskujalla kortteleiden 43 ja 5 välinen puistoalue muutetaan rivitalotontiksi. 
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Keskeisimmät käyttötarkoitusten muutokset 
 kortteli 2 Y – AL, AO 
 kortteli 3a (nuorisotalo) YS – AR 
 kortteli 6 (hautausmaa) LP – EH 
 kortteli 6 AL - AP  
 kortteli 61 AP-k (eläinlääkäri) – AL, AO 
 kortteli 52 osa Y (pappila) – AO, LP  
 
 
Yleiset alueet 
 
Osa pappilan yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) muutetaan erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO) ja yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Korttelitehokkuus on Y-alueella 
0,1 ja AO-alueella 0,15. Pappilarakennus osoitetaan suojelumerkinnällä sr-2.  
 
Nuorisotalon alue, joka oli vanhassa kaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta (YS), 
muutetaan rivitaloalueeksi.  
 
Korttelissa 2 yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutetaan AL-alueeksi ja suunnitellaan 
tontteja tarkoituksenmukaisemmiksi.   
 

5.3.2 Muut alueet 

 
Virkistysalueet 
 
Virkistysalueet perustuvat pääosin voimassa oleviin asemakaavoihin.  
 
Uusia virkistysalueita: 
 Korttelissa 10 muutetaan AO-tontti puistoksi  
 Hurttalantie muutetaan kaduiksi ja vapautuvaa tiealuetta liitetään puistoalueeseen  
 
Poistuvia virkistysalueita: 
 Hautausmaan ja Muurikkalantien välinen puistoalue liitetään hautausmaan tonttiin 
 Kangaskujalla kortteleiden 43 ja 5 välinen puistoalue muutetaan rivitalotontiksi. 
 Korttelin 117 alueella osa puistoaluetta on muutettu pientaloalueeksi. Tästä on tehty 

erillinen kaavamuutos 
 Korttelissa 1 kaistale puistoaluetta liitettiin tonttiin 1.  
 Korttelissa 8 osa puistoaluetta liitettiin tonttiin  
 Korttelissa 69 puistoaluetta on liitetty tonttiin 
 
Muuta 
 Puistomuuntamo poistetaan kortteliin 60 rajoittuvasta puistosta  
 muuntamo osoitetaan Rauhantielle.  

 
 

Liikennealueet  
 
Liikennealueet perustuvat pääosin alueella voimassa oleviin asemakaavoihin. 
Merkittävimpänä muutoksena yleisen tien alueena olleet Hurttalantie ja Muurikkalantie 
muutetaan kaduiksi ja varataan tila jalkakäytävälle. Vapautuvaa tiealuetta liitetään 
hautausmaa-alueeseen ja puistoalueeseen. Myös osa maa-ja metsätalousaluetta 
muutetaan kaduksi, jotta tilavaraus kevyelle liikenteelle on riittävä uusien yhteyksien 
rakentamista varten.  
 
Uudet kadut ja muut keskeisimmät liikennealueita koskevat muutokset  
 Hurttalantie muuttuu kaduksi 
 Muurikkalantie muuttuu kaduksi  
 Osa Peltotietä poistuu käytöstä (osaksi tontteja), korvaava katu Muurikkalantieltä  
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 Peltotien ja Ojatien liikennejärjestelyjä ja tonttien sekä puisto- ja pysäköintialueen 
 rajauksia muutetaan toimivimmiksi.   
 Kangastien katualuetta levennetään korttelin korttelin 7 tontin 2 kulmasta. 
 ajoyhteys kortteliin 10 osoitetaan Laurintieltä  
 Pappilan Y- kortteliin osoitetaan uusi yleinen pysäköintialue.  
 uusi muuntamo osoitetaan Rauhantielle  
 Kevyenliikenteenväylän tilavaraus huomioidaan Hurttalantien aiempaa leveämmässä 

linjauksessa, mikä mahdollistaa kevyenliikenteen väylän rakentamisen.  
 Juoksumäen alueelle on osoitettu useita ulkoilureittejä.  
 Ulkoilureitti Hurttalantieltä Muurikkalantielle on osoitettu kaavaan.  
 Kevyenliikenteen väylä Rauhantieltä Leppäahontielle on osoitettu kaavassa.    

 
 

Hautausmaa-alue 
 
Hautausmaa alue laajenee hieman, sillä osa parkkipaikasta muutetaan hautausmaa-
alueeksi ja hautausmaan ja Muurikkalantien välinen puistoalue liitetään hautausmaa 
alueeseen.   
 
 

 
Erityisalueet 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet noudattavat 
pääsääntöisesti voimassa olevia asemakaavoja. Lämpölaitokselle varattu korttelialue (ET-
1) sijaitsee korttelin 61 eteläosassa ja jäteveden pumppaamoa varten varattu korttelialue 
(ET-2) kortteleiden 61 ja 64 välisellä puistoalueella.  
 
 Puistomuuntamo poistetaan kortteliin 60 rajoittuvasta puistosta  
 Uusi muuntamo osoitetaan et-merkinnällä Rauhantielle.  
 Kortteliin 3b lisätään muuntamoa varten et-merkintä.  

 
 

Maa- ja metsätalousalueet 
 
Maa- ja metsätalousalue (M) osoitetaan kaavaan pääosin voimassa olevan kaavan 
mukaisesti. Osa M-aluetta muutetaan kaduksi, jotta tilavaraus kevyelle liikenteelle on 
riittävä uusien yhteyksien rakentamista varten.  
 
 
Vesialueet 
 
Puro osoitetaan vesialueeksi.  
 

5.3.3 Erityispiirteet 

 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) 
 
Suunnittelualueen halkaisee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY), Saivikkalan linnoitteet. Alueen rajaus osoitetaan merkinnällä rky: Valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), Salpalinja.    
 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 
Suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan kirkonkylän eteläosan ajantasa-asemakaavan 
kanssa.  
 
Vaalimaan jokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue osoitetaan merkinnällä 
ma-1: Maisemallisesti arvokas alue. Alueella sijaitsee Vaalimaan jokilaakson 



MIEHIKKÄLÄ 
Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos 

KAAVASELOSTUS 
 
 

    29

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus tulee säilyttää avoimena. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen 
tulee mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutua alueen maisemakuvaan. 
Maisemakuvaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (MRL 
128 §). 
 
 
Rakennusten suojelumerkinnät 
 
Suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan kirkonkylän eteläosan ajantasa-asemakaavan 
kanssa.  

 
 Luterilainen kirkko osoitetaan srk-1 merkinnällä: Kirkkolain nojalla suojeltu 

rakennus. Korjaus ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.  
 

 Vanha kaupparakennus osoitetaan merkinnällä sr-1: Historiallisesti ja kuntakuvan 
kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden 
tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta 
merkittävä luonne säilyy.  

 
 Pappilan päärakennus osoitetaan suojelumerkinnällä sr-2: Historiallisesti arvokas 

ja kuntakuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien 
julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvan 
kannalta merkittävä luonne säilyy.  
 

 
 

Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
 
Suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan kirkonkylän eteläosan ajantasa-asemakaavan 
kanssa.  
 

 Saivikkalan Pappilan kylätontti on kiinteä muinaisjäännös. Arkeologisessa 
inventoinnissa (Museovirasto 2017) rajausta on tarkennettu. Tarkennettu rajaus 
osoitetaan kartalla sm-1–merkinnällä: Alueen osa, jolla sijaitsee 
muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava 
Museoviraston kanssa.  

 
 Saivikkalan linnoitteisiin kuuluvat sotahistorialliset rakenteet, jotka kuuluvat 

Salpalinjaan osoitetaan s-1 –merkinnällä: Suojeltava alueen osa. Alueen 
luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistorialliset rakenteet tulee säilyttää. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava 
Museoviraston kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista. 

 
 Juoksumäen rajamerkki korttelin 119 kaakkoispuolella osoitetaan s-3 –

merkinnällä: Suojeltava alueen osa. Alueen luonnonympäristö ja alueella olevat 
historialliset rakenteet tulee säilyttää. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa ennen 
toimenpiteiden aloittamista. 

 
 
Arvokkaat luontokohteet 
 
Asemakaava-alueelta rajattiin luontoselvityksessä (Parkko / 2017) arvokkaiksi 
elinympäristöiksi kaksi puroa, jotka ovat vähintään luonnontilaisen kaltaisilta osiltaan 
vesilailla suojeltuja. Kirkon läheisyydessä olevat ns. korvaavat paahdeympäristöt on 
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määritetty arvokkaiksi elinympäristöiksi, sillä niissä on suuri todennäköisyys erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymiseen. 

 
Arvokkaat luontokohteet osoitetaan kaavakartalla luo-merkinnällä: Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Numerointi viittaa kaavaselostuksen 
kohtaan 3.1.2.   
 
Arvokkaat luontokohteet:  

 Ahokissankäpälän NT kasvupaikka (luo/1) 
 Ahokissankäpälän NT kasvupaikka (luo/2) 
 Ketoneilikan NT kasvupaikka (luo/3) 
 Ketoneilikan NT kasvupaikka (luo/4) 
 Huudinojan puro, vesilain suojelema kohde, uhanalainen luontotyyppi, (luo/5) 
 Savimaan puro, vesilain suojelema kohde, savimaan purot on lisäksi erittäin 

uhanalaiseksi arvioitu luontotyyppi, (luo/6) 
 Paahteinen tieluiska (luo/7) 
 Kuiva keto (luo/8) 
 Huldinojan palpakkokasvustot (luo/9) 

 
 
 
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
 
 
täydennetään ehdotusvaiheessa 
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5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteuttamisen ajoitus 
 
 

  
Asemakaavan mukainen rakentaminen on jo valtaosin toteutunut. Uusien alueiden osalta 
toteutuminen tapahtuu maanomistajien tarpeiden mukaisesti.  
 
 
 
Hämeenlinnassa 25.4.2018   
 
 

Ympäristönsuunnittelu Oy  
 

 

 Arto Remes   Niina Järvinen 
 maanmittausinsinööri (AMK)  maanmittausinsinööri (AMK), FM 
 YKS-617  
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Tunnistetiedot 

 
Kunta: Miehikkälä (489) 
Korttelit:  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 1 - 12, 40 - 52 ja 60 – 70 ja 116 - 117. Lisäksi 

asemakaavan muutos koskee liikenne- ja katualueita, hautausmaa-aluetta, puisto- ja 
lähivirkistysalueita ja maa- ja metsätalousalueita ja vesialuetta. Uuden asemakaavan 
laatiminen koskee osia tiloista 489 -411-8-139 ja 489 -411-9-78. 

 

Muutosalue ja nykyinen maankäyttö 

 
Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kirkonkylän (Saivikkala) pohjoisosassa. Alueen 
likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 72ha. 
 
Suunnittelualue on pääosin pientalovaltaista kunnan keskustaajamaa. Voimassa olevan 
asemakaavan mukaiset rakentamisalueet ovat pääosin rakentuneita. Alueella sijaitsee myös 
mm. kirkko, hautausmaa, pappila, seurakuntatalo, eläinlääkäri ja kunnan varikko. 
Suunnittelualue rajautuu eteläosasta Palosuonojaan.  
 
Voimassa oleva asemakaava vuodelta 1964 on paikoin vanhentunut ja sitä on muutettu monin 
paikoin. Alueelle on laadittu 15 asemakaavan muutosta, jotka eivät ole kaikilta osin enää 
voimassa. Yleisten palvelujen osalta on tapahtunut käyttötarkoituksen muutoksia.  
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 
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Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

 
 Tarkoituksena on Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja vähäinen 

laajentaminen 
 Kaavassa määritetään lisärakentamisalueet ja tutkitaan uusien rivitalojen / 

pienkerrostalojen sijoitusta keskeisille paikoille taajamaa.  
 Kaavalla määritetään yksityiskohtaisesti alueen katuverkko, muut tiejärjestelyt ja yleiset 

alueet. 
 Kaava-alueella tehdään ajantasaistamisen kannalta tarpeellisia täsmennyksiä ja 

muutoksia mm. kiinteistörajojen ja nykyisten maanomistusolojen huomioimiseksi. 
 Tarpeen mukaan tehdään myös kortteleiden käyttötarkoitusten muutoksia kortteleiden 

nykyinen ja tuleva maankäyttö huomioiden.  
 Luonto-arvot sekä kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot selvitetään ja huomioidaan 

kaavassa.  
 
 

Suunnittelun lähtökohdat 

 
Aiemmat suunnitelmat 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat kaikkea maan-
käytön suunnittelua ja maankäytön järjestämistä. Tavoitteet huomioidaan asemakaavatyössä. 

 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018.  
  
 
Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.5.2008 vahvistamassa Kymenlaakson 
maakunta-kaava; Taajamat ja niiden ympäristöt. Miehikkälän taajama on osoitettu 
maakuntakaavassa A/s –merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on säilytettäviä, 
vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Alueelle on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla erityisiä 
ympäristöarvoja (MY), virkistysalue (V), seututie tai pääkatu ja kulttuuriympäristön tai 

maiseman kannalta tärkeä alue ( ). 
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Kuva2. Ote Kymeenlaakson maakuntakaavasta; taajamat ja niiden ympäristöt  
 

Kymenlaakson alueelle on laadittu myös Kymeenlaakson maakuntakaava; Maaseutu ja luonto, 
joka on ympäristöministeriön vahvistama 14.12.2010. Maaseutu ja luonto maakuntakaavan 
keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien 
ulkopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon 
kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut, 
luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä 
puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut. Kaavassa ei ole osoitettu varauksia 
suunnittelualueelle. Suunnittelualuetta koskevat kuitenkin maakuntakaavassa annetut 
tulvamääräykset.  
 

Kuva 3. Ote Kymeenlaakson maakuntakaavasta; Maaseutu ja luonto 
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Lisäksi Kymenlaaksoon on laadittu Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaava, joka on 
ympäristöministeriön vahvistama 10.04.2014 ja KHO:n osittain hylkäämä (tuulivoima) 
09.02.2016 sekä Kymenlaakson kauppa ja merialue vaihemaakuntakaava, jonka 
ympäristöministeriö vahvistanut 26.11.2014. Vaihemaakuntakaavoissa ei ole osoitettu 
suunnittelualueelle maakuntakaavavarauksia.   
 

 
Kuva 4. Ote Kymenlaakson energia-
vaihemaakuntakaavasta. 

Kuva 5. Ote Kymenlaakson kauppa ja merialue 
vaihemaakuntakaava. 

 
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmistelu on käynnissä. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 17.8.-30.9.2016. Maakuntakaava 2040 luonnoksen on 
tarkoitus tulla nähtäville alkuvuodesta 2018.  
 
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava 2040  
 
Kotkan - Haminan seudun strateginen yleiskaava 2040 on hyväksymisvaiheessa. 
Kaavaehdotus oli kunnissa nähtävillä 29.3-30.4.2018. Strateginen yleiskaava tarkentaa ja 
toteuttaa seudun kehityskuvaa 2040 (Kaakon suunta). Strategisessa yleiskaavassa 
painotetaan seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta ja sen asettamia lähtökohtia 
yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja maankäytön järjestämiselle. Alue- ja 
yhdyskuntarakenne koostuu maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen 
(MALPE) muodostamasta kokonaisuudesta. Strategisessa yleiskaavassa määritellään näihin 
kokonaisuuksiin liittyvät kehittämisperiaatteet, joiden kautta muodostuvat seudun kehitystä 
ohjaavat alueidenkäytölliset ratkaisut.   Yleiskaavatyön perusteella luodaan yhteiset periaatteet 
kuntien harjoittamalle maapolitiikalle.  
 
Yleiskaava 
 
Miehikkälän kirkonkylä alueella on voimassa valtuuston 1.8.2001 hyväksymä 
oikeusvaikutukseton Kirkonkylän osayleiskaava.  Osayleiskaavassa suunnittelualue on 
osoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), teollisuudelle (T, TY-1), 
palveluille ja hallinnolle (PY), hautausmaalle (EH) sekä lähivirkistykselle (VL) ja maa- ja 
metsätaloudelle (M). Alla on ote osayleiskaavasta (kuva 6).  
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Kuva 6. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta. . 
 

 
Asemakaava 
 
Miehikkälän kirkonkylässä on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1964, johon on 
tehty useita muutoksia ja laajennuksia. Kaavat on esitetty alla olevassa luettelossa.  
 
Muutoksen alaiset kaavat 
 

 Kirkonseudun rakennuskaava (osin),              lääninhallituksen vahvistama 24.10.1964 
 Kortelit n:o 40 ja 41 rakennuskaava             lh 09.04.1975 
 Kortteli n:o 41 rakennuskaavan muutos ja laajennus            lh 04.10.1978 
 Kortteli n:o 5,7,9,10,11,40 ja 41 rakennuskaavan muutos ja laajennus     lh 21.12.1981 
 Kortteli n:o 3a laaj., korttelit n:o 3a, b, 14-17, 18 ja 21 rakennusk.muutos lh 04.03.1982 
 Hakulin tila rn:o 8:72 rakennusk. laajennus, korttelit n:o 5,7,9-11,4           lh 14.12.1982 
 Korttelit n:o 43 ja 45-52 rakennuskaavan laajennus                                   lh 8.11.1984 
 Korttelit n:o 4-7a, 9 rakennuskaavan muutos                                             lh 21.12.1984 
 Kortteli n:o 8 rakennusk. laajennus ja korttelin n:o 3a rakennusk. muutoslh 21.02.1985 
 Korttelin n:o 9 rakennuskaavan muutos                                                     lh 27.11.1989 
 Korttelit n:o 60-66 rakennuskaavan muutos                                            ayk 10.11.1995 
 Kortteli n:o 68,69 ja 70 Myllylammentien alueen asemakaava                  kv 22.05.2001 
 Kortteli n:o 1 ja 67 Kunnanviraston lähiymp. asemak. muutos ja laaj.      kv 22.05.2001 
 Kortteli n:o 43,52 Rauhantien alueen asemakaavan muutos ja laaj.         kv 01.08.2001 
 Kortteli n:o 46 Rinnetien alueen asemakaavan muutos                            kv 01.08.2001 
 Korttelin n:o 62 asemakaavan muutos                                                      kv 16.11.2009 

 
Ajantasaistetut kaavat 
 

 Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan I vaiheen ajantasaistus        § 20 kv 25.06.2012                     
lainvoimainen               21.08.2012 

 Koulun alueen asemakaavan muutos                                                       kv 23.05.2016 
lainvoimainen               03.08.2016 
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus.  

 
 
 
Selvitykset ja suunnitteluaineisto 

 
Olemassa oleva selvitys- ja suunnitteluaineisto 
 
- Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) 
- Museoviraston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 
- Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema- 
alueiden päivitysinventointi 2013–2014. Loppuraportti 4.9.2014. Kymenlaakson 
liitto/ Sweco Ympäristö Oy. 
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- Etelä-Kymenlaakson kulttuuriympäristöselvitys (Kaakkois-Suomen ymp.keskus, 2005) 
- Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008. Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
- Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson liiton julkaisuja A:26. 1992. 
- Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto 1993. 
- Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Osa: Kymenlaakso, Frank Hering. Kaakkois- 
Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 124, 1999. 
- Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. H. Lies-Niittymäki, 2014. 
- Muut maakuntakaavoituksen inventoinnit 
- Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot 
- Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto 
- Museoviraston muinaisjäännösrekisteri 
- Ympäristöhallinnon Avoin tietopalvelu 
- Osayleiskaavan selvitykset 
- Alueen asemakaavoihin liittyvät selvitykset 
- Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016  
- Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen I-vaiheessa tehdyt selvitykset 

 Esihistoriallisen ja historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä inventointi, 2007, 
Museovirasto 

 Luontoselvitys, 2011, Tapio Rintanen. 
 Salpalinjan linnoitteiden inventointien tarkistus ja asemien nykytilanteen kartoitus, 

2011 
 Rakennuskannan yleispiirteinen inventointi, museotutkija Armi Oinonen, 2011 

 
 

 
Pohjakartta 
 
Suunnittelualueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta mittakaavassa 1:2000. Pohjakartta 
on hyväksytty 19.5.2009 MML/11/621/2009.  
 
 
Asemakaavaa varten laadittavat selvitykset 
 
- Luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko 2017)  
- Kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen selvitys (Museovirasto 2017) 
 

Vaikutusalue  

Asemakaavan päivityksen välittömät vaikutukset kohdistuvat lähinnä suunnittelualueeseen. 
Kaavamuutoksella voi olla myös laaja-alaisempia vaikutuksia esim. alueen palvelujen ja 
liikenneverkoston käyttäjien kannalta. 

 
 

Osalliset (MRL 62§)  

 
 Maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa 
- Kaava-alueen maanomistajat 
- Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat 
- Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat 
- Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten ja laitosten työntekijät 
- Kaava-alueen palvelujen käyttäjät 
 
 
 
 Viranomaiset ja kunnan hallintokunnat 
 
- Kaakkois-Suomen ELY- keskus 
- Kymenlaakson liitto 
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- Museovirasto  
- Kymenlaakson maakuntamuseo 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Puolustusvoimat 
 
- Kunnan rakennuslautakunta (Virolahti), ympäristötoimi (Hamina) 
 
 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
- Miehikkälän kappeliseurakunta 
- Kymenlaakson sähkö, Fingrid Oyj 
- Telia 
- Luonnonsuojeluliitto: Kaakkois-Kymi ry 
- Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry 
 
(Osallisluetteloa täydennetään tarvittaessa työn edetessä.) 
 

 
Osallistuminen ja kaavoitusmenettely 
 
VAIHE JA TIEDOTTAMINEN TOIMENPIDE KUKA TOIMII 

 
VIREILLETULO- 
VALMISTELUVAIHE 
(LUONNOSVAIHE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedottaminen: 
- Kaakonkulma -lehti 
- Kunnan ilmoitustaulu 
- Kunnan Internet-sivut  

 
Kaavoituspäätös 
 
Vireille tulosta ilmoittaminen 
kunnan kaavoituskatsauksessa 
 
Selvitysten laatiminen 
 
Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman laatiminen 
 
Viranomaisneuvottelu 
 
 
Kaavaluonnoksen ja 
kaavaselostuksen laatiminen 
 
Kaavan valmisteluaineiston 
hallinnollinen käsittely 
 
Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja 
kaavaluonnos yleisesti nähtävillä 
(30vrk) 
 
Yleisötilaisuus 
 
Mielipiteen esittäminen kaavaa 
valmisteltaessa 
 
Viranomaislausunnot 
 
 
Tarvittaessa viranomaisten 
työneuvottelu 

 
Kunta 
 
Kunta 
 
 
Selvitysten laatijat, kunta 
 
 
Kaavan laatija, kunta 
 
Kunta, viranomaiset, kaavan 
laatija 
 
Kaavan laatija, kunta 
 
 
Kunnan tekninen lautakunta  
 
 
Kunta 
 
 
 
 
Osalliset, kaavan laatija, kunta 
 
Osalliset 
 
 
Viranomaiset, kunnan 
lautakunnat 
 
Kunta, viranomaiset, kaavan 
laatija 

 

EHDOTUSVAIHE 
 
 
 

 
Kaavaehdotuksen laatiminen, 
vastineet luonnosvaiheen 
osallispalautteeseen  
 

 
Kaavan laatija, kunta 
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Tiedottaminen: 
- Kaakonkulma -lehti 
- Kunnan ilmoitustaulu 
- Kunnan Internet-sivut 

Kaavaehdotuksen 
hallinnollinen käsittely 
 
Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä 
(30vrk) 
 
Mielipiteen (muistutus) 
esittäminen kaavaehdotuksesta 
 
Viranomaislausunnot 

Kunnan tekninen lautakunta  
 
 
Kunta 
 
 
Osalliset ja muut kunnan jäsenet 
 
 
Viranomaiset, kunnan 
lautakunnat 

HYVÄKSYMISVAIHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedottaminen: 
- Kaakonkulma -lehti 
- Kunnan ilmoitustaulu 
- Kunnan Internet-sivut 
 
 
 

Kaavan hyväksymisasiakirjojen 
laatiminen, vastineet 
ehdotusvaiheen muistutuksiin ja 
lausuntoihin 
 
Tarvittaessa MRA 32§:n 
mukainen lisäkuuleminen tai 
kaavaehdotuksen asettaminen 
uudelleen nähtäville 
 
Tarvittaessa 
viranomaisneuvottelu 
 
Kaavan hyväksymisvaiheen 
hallinnollinen käsittely (kaavan 
hyväksyminen) 
 
Kaavan hyväksymistä koskevaan 
päätökseen voi hakea muutosta 
valittamalla Kouvolan hallinto-
oikeudesta. Hallinto-oikeuden 
ratkaisusta on mahdollisuus 
valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Kaavan laatija, kunta 
 
 
 
 
Kunta, kaavan laatija 
 
 
 
 
Kunta, viranomaiset, kaavan 
laatija 
 
Kunta 
Tekninen lautakunta, 
kunnanhallitus, kunnanvaltuusto 
 
Osalliset ja muut kunnan jäsenet 
 

 
 
 
 
Arvioitavat vaikutukset 
 
Asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET  
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 

Luonnonympäristö 
- maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- luontoarvot, luonnonsuojelu 
Rakennettu ympäristö 
- Kulttuuriympäristö ja arkeologia 
- Rakennuskannan arvot 

SOSIAALISET VAIKUTUKSET 
 

- Vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja työntekijät 
- Yleinen virkistyskäyttö ja virkistysreittien toimivuus 
- terveys, turvallisuus ja asumisen viihtyisyys 

YHDYSKUNTARAKENNE 
 

- Kirkonkylän taajaman yhdyskuntarakenne 
- Katujen ja kevyenliikenteen yhteyksien rakentamistarve,  
- liikennemäärät, liittymät ja muut ajoneuvo- ja kevyen liikenteen 
järjestelyt,  liikenneturvallisuus ja liikkumisen helppous 
- Vesihuollon ja muun teknisen huollon järjestäminen 

TALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET 

Kiinteistöjen arvo, kuntatalous 
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Kaavoituksen aikataulu 
 

VAIHE TAVOITEAIKA 
Vireille tulo, OAS ja kaavaluonnos 
nähtävillä 

04 – 06 / 2018 

Kaavaehdotus nähtävillä 08 – 10 / 2018 
Kaavan hyväksyminen 10 – 12 / 2018   

 

Yhteystiedot ja palaute 

 
Kaavan laatimisesta vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. 
Kaavoittajan yhteyshenkilöinä toimivat maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes ja FM, 
maanmittausinsinööri (AMK) Niina Järvinen. Miehikkälän kunnan yhteyshenkilöt ovat 
kunnanjohtaja Arto Ylönen ja tekninen johtaja Markku Uski. Palaute osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa ja muistutukset 
kaavaehdotuksesta tulee osoittaa Miehikkälän kunnanhallitukselle osoitteella Miehikkälän kunta, 
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä. 
 
 
Miehikkälän kunta   
Miehikkälän kunta   
Keskustie 4A    
49700 Miehikkälä     

 
Yhteyshenkilöt: 
Arto Ylönen    Markku Uski 
Keskustie 4A    Opintie 2B, 2. kerros   
49700 MIEHIKKÄLÄ  49900 VIROLAHTI 
p. 050 349 9571   p. 050 389 2150  
arto.ylonen@miehikkala.fi    markku.uski@virolahti.fi  

 
 
Kaavan laatija 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa    
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
 
Yhteyshenkilöt: 
Arto Remes    Niina Järvinen  
puh. 040 162 9193   puh. 040 162 9194 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi   niina.jarvinen@ymparistonsuunnittelu.fi  
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1. Taustoja 

 

Miehikkälän kirkonkylässä on käynnissä Saivikkain asemakaavamuutos, jota laatimaan valittiin 

Ympäristönsuunnittelu Oy. Luontoselvitys Kotkansiipi teki aluetta koskevan luontoselvityksen 

Ympäristönsuunnittelu Oy:n alikonsulttina.   

 

 

Kuva 1. Miehikkälän kirkko ja hautausmaa 14.7.2017 © Petri Parkko 

 

2. Menetelmät ja aineisto 

 

Liito-oravaselvitys tehtiin 12.4.2017, jolloin kaava-alueelta ja sen läheisyydestä tutkittiin 

ilmakuvien perusteella puustoltaan varttuneiksi arvioidut metsäkuviot. Niiltä tutkittiin haapojen ja 

suurempien kuusten tyvet ulostepapanoiden löytämiseksi.  

Kasvillisuus- ja elinympäristökartoitukset tehtiin 16.5. ja 14.7.2017. Maastokäynnillä 16.5. 

kierrettiin koko asemakaavamuutosalue jalkaisin maastossa läpi. Samalla arvioitiin heinäkuun 
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maastokäynnillä tarkemmin tutkittavia alueita. Alueelta kerättiin hyönteisiä kenttähaavilla 14.7. 

maastokäynnin yhteydessä.  

Kaava-alueelta kartoitettiin arvokkaita elinympäristöjä: luonnonsuojelulain, vesilain ja soveltaen 

metsälain 10 § suojelemat kohteet sekä uhanalaiset luontotyypit ja muut arvokkaat elinympäristöt. 

Maastossa havainnoitiin myös alueen linnustoa, uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymiä sekä 

arvioitiin uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymisen todennäköisyyttä elinympäristöjen ja 

ravintokasvien perusteella.  

Lepakoille sopivia ruokailu- ja siirtymäalueita, kirkolla ja hautausmaalla sekä puroilla, käytiin 

kuuntelemassa aktiivihavainnointina detektorilla 3.–4.9.2017 välisenä yönä. Detektori on laite, joka 

muuntaa lepakoiden kaikuluotausäänet korvin kuultaviksi. Eri lajit käyttävät eri taajuuksia 

luotauksessaan, mutta suvun Myotis lajeja, vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. 

mystacinus) ja isoviiksisiippa (M. brandtii), ei pystytä erottamaan toisistaan taajuuden perusteella.  

Alueet kierrettiin maastossa jalkaisin vaihdellen laitteen taajuutta välillä 20–50 kHz. Yön viileys 

saattoi vaikuttaa heikentävästi lepakoiden saalisteluaktiivisuuteen: lämpötila oli +7,5 °C.  

Eliölajien uhanalaisuus raportissa perustuu nisäkkäiden ja lintujen osalta vuoden 2015 

arviointeihin (Liukko ym. 2016 ja Tiainen ym. 2016) ja muun lajiston osalta vuoden 2010 

uhanalaisarviointiin (Rassi ym. 2010). Luontotyyppien uhanalaisuus perustuu kirjaan Suomen 

luontotyyppien uhanalaisuus (Raunio ym. 2008). Raportin pohjakartat on saatu SYKE:n 

Karttapalvelu Karpalosta (© Maanmittauslaitos, SYKE), johon rajaukset ja pistemäiset kohteet 

siirrettiin MapInfo-ohjelmasta.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suojelubiologi Tuula Tanskalta pyydettiin asemakaava-aluetta ja 

sen lähiympäristöä koskevia uhanalaistietoja. Luontoselvityksen maastotyöt teki luontokartoittaja 

(eat) Petri Parkko.  

 

3. Asemakaavamuutosalueen luonnon yleiskuvaus 

 

Asemakaavamuutosalue käsittää suuren osan Miehikkälän kirkonkylästä. Pohjoisosassa on 

metsäinen alue, Juoksumäet, jossa on asuinalueiden lisäksi aktiivisesti virkistysalueina käytettyjä 

varttuneita mäntyvaltaisia metsiä. Hautausmaan koillispuolella on mäntyvaltaisia varttuneita ja 

harvennettuja talousmetsiä (kuva 2), jotka ovat ravinteisuudeltaan mustikka- ja puolukkatyypin 

kankaita. Metsissä esiintyy pienialaisia avokallioita. Suonkannan peltojen eteläpuolella on nuorta 

mäntyvaltaista kasvatusmetsää, jonka kenttäkerroksessa kasvaa paljon kanervaa (Calluna vulgaris).   
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Kaava-alueen pohjoisosassa on pieni lähes umpeen soistunut Kaakkolampi, jonka pohjoispuolella 

on varttunutta kuusivaltaista metsää mustikkatyypin kankaalla.  

 

 

Kuva 2. Hautausmaan koillispuolella kasvaa valoisia mäntyvaltaisia metsiä. Miehikkälä 16.5.2017 © Petri Parkko 

 

Kirkon länsipuolella olevasta laajasta aktiiviviljelyssä olevasta pellosta kuuluu 

asemakaavamuutosalueeseen vain itäisin osa (kuva 3). Peltojen eteläpuolella on Pappilan alue sekä 

tiivistä asutusta. Pappilaa ympäröivä metsä oli äskettäin hakattu ja sen pohjoispuolella on ojitettuja 

kosteapohjaisia metsittyneitä peltoja, joilla kasvaa paljon nuorta koivua ja pajua sekä 

kenttäkerroksessa etenkin mesiangervoa (Filipendula ulmaria). Pakettipellon luoteispuolelle 

merkitty lähde todettiin maastokäynnillä tuhoutuneeksi.  

Pappilan länsipuolella virtaa arvokkaaksi elinympäristöksi arvioitu puro, jota reunustavat etenkin 

harmaalepät ja tuomet. Puro yhtyy alempana suurempaan puroon, osin uomaltaan oiottuun 

Huudinojaan, joka virtaa urheilukentän, ravintolan ja paloaseman ohi mutkitellen itään. Asutus ja 

pellot ovat levinneet monin paikoin vedenjuoksu-uomiin asti, mutta paikoin löytyy vielä hyvin 

kapeita lehtomaisia puronvarsimetsiä, joiden puustona kasvaa etenkin harmaaleppää.  
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Kuva 3. Asemakaava-alueen laaja peltoaukea avautuu kirkon länsipuolella. Miehikkälä 16.5.2017 © Petri Parkko 

 

 

Kuva 4. Lehväkäärmekorento Miehikkälän kirkolla 14.7.2017 © Petri Parkko 
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Kuva 5. Kirkon läheisyydessä kasvaa hoidetulla nurmikkoalueella ahokissankäpälää. Miehikkälä 14.7.2017  
© Petri Parkko 

 

Harjulle rakennetun kirkon läheisyydestä löytyvät koko asemakaava-alueen edustavimmat 

paahdealueet, joilla kasvaa muun muassa silmälläpidettäviä NT putkilokasvilajeja ahokissankäpälää 

(Antennaria dioica) ja ketoneilikkaa (Dianthus deltoides). Paahteisilla paikoilla esiintyy uhanalaisten 

pikkuperhosten lisäksi etenkin pistiäisiä, luteita, kaskaita ja kovakuoriaisia, joissa on lukuisia 

luonnonsuojelullisesti merkittäviä lajeja. Kirkon läheisyydestä haavittiin monien ludelajien lisäksi 

lehväkäärmekorento (Xanthostigma xanthostigma) (kuva 4).  
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4. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät NT lajit 

 

4.1. Uhanalaiset lintulajit 

 

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) VU ja hömötiainen (Poecile montanus) VU havaittiin 

16.5.2017 Juoksumäillä sekä Kaakkolammen pohjoispuolen kuusikossa. Viimeksi mainittu 

havainto koski laulavaa koirasta. Hömötiaisesta ja töyhtötiaisesta (Lophophanes cristatus) 

VU tehtiin havainto 14.7.2017 hautausmaalla. Kaikkien edellä mainittujen lintulajien pesintä 

asemakaava-alueella on melko todennäköistä.  

 

4.2. Ahokissankäpälän (Antennaria dioica) NT kasvupaikat 

 

Kasvupaikka 1 (kartta 1, kohde 1): Kasvillisuudeltaan melko kuluneella kallioalueella 

kasvaa n. 0,5 m² kasvusto ahokissankäpälää. 

 

Kasvupaikka 2 (kartta 2, kohde 2): Hautausmaalla, aivan kirkon läheisyydessä, hoidetulla 

nurmikkoalueella kasvaa yhteensä lähes 3 m² ahokissankäpälää kolmena erillisenä 

kasvustona (kuva 5).  

 

4.3. Ketoneilikan (Dianthus deltoides) NT kasvupaikat 

 

Kasvupaikka 1 (kartta 2, kohde 3): Tieuralla, jossa kasvillisuus oli heinävaltaista, kasvaa 6 

fertiiliä ketoneilikkayksilöä.  

 

Kasvupaikka 2 (kartta 2, kohde 4): Ketomaisella alueella kasvaa n. 40 fertiiliä ketoneilikkaa. 

Paikalla kasvillisuus oli muutenkin edustavaa: ketokarvaskallioista (Erigeron acris ssp. 

acris) 33 fertiiliä, paimenmataraa (Galium album), keltamaksaruohoa (Sedum acre), 

pölkkyruohoa (Arabis glabra), valkoapilaa (Trifolium repens) ja ahosuolaheinää (Rumex 

acetosella).  
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Kartta 1. Ahokissankäpälän kasvupaikka kaavamuutosalueen pohjoisosassa.  
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Kartta 2. Miehikkälän asemakaavamuutosalueen arvokkaita luontokohteita 2–9.  
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5. Arvokkaat elinympäristöt 

 

Huudinojan puro (kartta 2, kohde 5)  

Huudinoja on valuma-alueensa koon perusteella (vesilaki 27.5.2011/587) puro, vaikka se 

muistuttaa leveimmiltä kohdiltaan pientä jokea. Uomaa on oiottu, mutta karttaan rajatulta osaltaan 

se on edelleen luonnontilaisen kaltainen.  

 

 

Kuva 7. Huudinojan luonnontilaisen kaltaista osaa 14.7.2017 © Petri Parkko 
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Puron rantakasvillisuus ei ole erityisen edustavaa, sillä suurin osa pihoista ulottuu aivan puroon 

asti. Uomassa on pato, jonka itäpuolella se muuttuu selvästi luonnontilaisemmaksi (kuva 7). 

Haitallinen vieraslaji komealupiini (Lupinus polyphyllos) on levinnyt paikoin puron rantaan. 

Kyseessä on vesilain suojelema kohde. Kaikki purotyypit ovat uhanalaisiksi arvioituja 

luontotyyppejä.  

 

Savimaan puro (kartta 2, kohde 6) 

Vesisammaleiden ja vesieliöiden perusteella tässä vedenjuoksu-uomassa virtaa läpi vuoden vettä ja 

se arvioitiin maastokäynneillä puroksi. Uomaa on aikoinaan oiottu, mutta karttaan rajatulta 

osaltaan se on luonnontilaisen kaltainen. Puronvarren puustona kasvaa harmaaleppää sekä vähän 

raitaa ja pensaskerroksessa paljon tuomea (Prunus padus). Kenttäkerroksessa kasvaa paljon 

korpikaislaa (Scirpus sylvaticus). Alajuoksulla pelto ulottuu uomaan asti, eikä varsinaista 

rantakasvillisuutta esiinny.  

Puron lajistoon kuuluu melko harvinainen puolivesilude luisturi (Velia saulii) (kuva 6), joita 

havaittiin 5 yksilöä 16.5.2017. Kyseessä on vesilain suojelema kohde. Savimaan purot on lisäksi 

erittäin uhanalaiseksi EN arvioitu luontotyyppi.    

 

 

Kuva 6. Kuvassa vasemmalla oleva luisturi on melko harvinaisena esiintyvä purolaji, joka löytyi kaavamuutosalueen 
purolta 16.5.2017 © Petri Parkko 
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6. Muut arvokkaat luontokohteet 

 

Paahteinen tieluiska (kartta 2, kohde 7) 

Tieluiskassa kasvaa huomattavan paljon huopakeltanoa (Pilosella officinarum) ja lampaannataa 

(Festuca ovina). Luiskan yläosassa valtalajina on hietakastikkaa (Calamagrostis epigejos) ja 

alaosassa paimenmatara (Galium album), hiirenvirna (Vicia cracca) ja päivänkakkara 

(Leucanthemum vulgare).  

 

 

Kuva 8. Kirkon läheisyydessä oleva paahteinen tieluiska. Miehikkälä 14.7.2017 © Petri Parkko 



 
Miehikkälän Saivikkain asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys 2017 

 

 
13 

 

Kuiva keto (kartta 2, kohde 8) 

Teiden kulmauksessa on pienialainen hiekkapohjainen kuiva keto, jonka kasvillisuus on varsin 

edustavaa: paljon kultapiiskua (Solidago virgaurea), hieman ketokarvaskallioista (Erigeron acris 

ssp. acris), kannusruohoa (Linaria vulgaris), keltamaksaruohoa (Sedum acre), siankärsämöä 

(Achillea millefolium), punanataa (Festuca rubra), paimenmataraa (Galium album), metsälauha 

(Deschampsia flexuosa) ja ahosuolaheinää (Rumex acetosella).  

 

 

Kuva 9. Kirkon läheisyydessä on pieni kuiva keto, jolla kasvaa merkittäviä kasvilajeja. Miehikkälä 14.7.2017  
© Petri Parkko 

 



 
Miehikkälän Saivikkain asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys 2017 

 

 
14 

 

Kedolla on erityisesti suojeltavien pikkuperhoslajien ja erityisesti kultapiiskulla elävän 

kulopussikoin (Coleophora amellivora) EN esiintymismahdollisuus.  

 

 

Kuva 10. Huudinojan ylittävän kevyenliikenteensillan läheisyydessä kasvaa paljon palpakoita, jotka ovat erityisesti 
suojeltavan palpakkokuoriaisen ravintokasveja. Miehikkälä 14.7.2017 © Petri Parkko 

 

Huudinojan palpakkokasvustot (kartta 2, kohde 9) 

Huudinojassa kasvaa karttaan merkityllä paljon palpakoita (Sparganium) (kuva 10), jotka ovat 

luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavan ruokokuoriaisiin (Donaciinae) kuuluvan 
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palpakkokuoriaisen (Donacia simplex) ravintokasveja.  Lajista on tehty useampia havaintoja parin 

viime vuoden aikana Kymenlaaksossa (Petri Metsälä, Petri Parkko).  

Palpakkokasvustot haavittiin 14.7.2017 maastokäynnillä, eikä kasveilta löytynyt 

palpakkokuoriaisia. Löydetyt ruokokuoriaislajit olivat Donacia bicolor ja D. aquatica, joista ensin 

mainittu esiintyy useimmissa tiedossa olevissa palpakkokasvustoissa. D. aquatica on yleinen 

monenlaisten kosteikkoympäristöjen laji. 

 

7. Lepakkoalueet (kartta 3) 

 

Kaikki maassamme esiintyvät lepakkolajit on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a), joten 

niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla 

kielletty. Lisäksi Suomen allekirjoittama EUROBATS-sopimus edellyttää lepakoiden ruokailu- ja 

siirtymäalueiden huomioimista kaikessa maakäytössä. 

Asemakaava-alueella lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat todennäköisimmin 

asuinalueiden rakennuksissa. Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavia talvehtimispaikkoja 

saattaa löytyä alueen pallokorsuista. Muita merkittäviä lepakkoalueita ovat purot ja ojat, joita 

erityisesti vesisiipat (Myotis daubentonii) käyttävät ruokailu- ja siirtymäalueinaan.  

Pohjanlepakot (Eptesicus nilssoni) saalistavat pienissä metsän sisään jäävissä aukoissa sekä pienten 

teiden yläpuolella. Viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippa (M. brandtii) saalistavat 

yleensä metsäympäristössä, mutta esimerkiksi hautausmaa sopii kaikkien edellä mainittujen lajien 

paitsi vesisiipan saalistusalueeksi. Saalistava pohjanlepakko havaittiinkin 3.9.2017 kirkon 

läheisyydessä.  

Karttaan 3 on merkitty kaava-alueen todennäköisimpiä lepakoiden käyttämiä saalistus- ja 

siirtymäalueita.  
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Kartta 3. Asemakaavamuutosalueen todennäköisimpiä lepakkoalueita on merkitty karttaan punaisella.  
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8. Päätelmät ja suositukset 

 

8.1. Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet 

 

Asemakaava-alueella tai sen vaikutuspiirissä ei ole Natura 2000-alueita tai 

luonnonsuojelualueita.  

 

8.2. EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

 

Liito-orava (Pteromys volans) NT 

Asemakaava-alueella ei tehty havaintoja liito-oravasta keväällä 2017, eikä alueella ole 

erityisen hyvää habitaattia lajille.  

 

Lepakot  

Luonnonsuojelulailla suojellut lisääntymis- ja levähdyspaikat löytyvät todennäköisimmin 

rakennuksista, sillä alueella on hyvin vähän kolopuita. Talvehtimispaikkoja saattaa löytyä 

kaava-alueella olevista pallokorsuista.   

Asemakaava-alueella selvimpiä lepakkoalueita ovat vedenjuoksu-uomat, kirkon ja 

hautausmaan ympäristö sekä Juoksumäkien polkuverkosto (kartta 3). Merkittävä 

lisärakentaminen alueella edellyttäisi varsinaisen lepakkoselvityksen tekemistä, mutta on 

todennäköistä ettei maankäyttö alueella muutu niin paljon, että lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikat tai ruokailu- ja siirtymäalueet merkittävästi heikentyisivät.  

 

Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) 

Kirjoverkkoperhoselle sopivaa lisääntymishabitaattia on lähinnä Juoksumäkien alueella, 

jossa kasvaa lajin toukkien ravintokasvia kangasmaitikkaa (Melampyrum pratense). Jos 

asemakaava-alueen pohjoisosan metsiin ollaan osoittamassa merkittävää lisärakentamista, 

on kirjoverkkoperhosen lisääntymispaikat syytä selvittää.  

 

8.3. Uhanalaislajisto 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole tiedossa uhanalaislajiston esiintymiä asemakaava-

alueelta tai sen läheisyydestä.  
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Suurin uhanalaislajiston esiintymisen todennäköisyys on kirkon läheisyydessä, jossa kasvaa 

erityisesti uhanalaisten pikkuperhosten toukkien ravintokasveja paahteisilla paikoilla. 

Aivan kirkon läheisyyteen on tuskin tulossa merkittävää ja luontoarvoja hävittävää 

lisärakentamista, joilla hävitettäisiin alueen kasvillisuutta. Suurempien 

rakennushankkeiden yhteydessä on kuitenkin syytä tehdä pikkuperhosselvitys.  

Kirkon läheisyydessä kasvavalla ahokissankäpälällä (Antennaria dioica) NT elää erittäin 

uhanalaiseksi EN arvioitu kissankäpälälude (Galeatus spinifrons), josta tehtiin kesällä 2017 

havainnot Lappeenrannassa (Petri Metsälä) ja Kouvolassa (Petri Parkko). Kasvustoissa ei 

näkynyt 14.7.2017 maastokäynnillä luteiden imentävioituksia, jotka ovat yleensä selvästi 

havaittavissa. Lisäksi ahokissankäpälä kasvaa asemakaava-alueella niin niukkana, että 

luteen esiintyminen ei ole kovin todennäköistä.  

Huudinojassa kasvaa paljon palpakoita (Sparganium), jotka ovat luonnonsuojeluasetuksella 

erityisesti suojeltavan palpakkokuoriaisen (Donacia simplex) EN ravintokasveja. Palpakoilta 

saatiin kesällä 2017 haavimalla vain yleisiä ruokokuoriaislajeja. Suurempien 

kaivuhankkeiden yhteydessä on syytä selvittää palpakkokuoriaisen esiintyminen.  

 

8.4. Arvokkaat elinympäristöt 

 

Asemakaava-alueelta rajattiin arvokkaiksi elinympäristöiksi kaksi puroa, jotka ovat 

vähintään luonnontilaisen kaltaisilta osiltaan vesilailla suojeltuja. Rakentamista aivan 

purojen tuntumaan tulisi välttää, sillä pihat leviävät helposti vedenjuoksu-uomaan asti, 

jolloin rantakasvillisuus kuluu tai häviää kokonaan. Vaarana on myös haitallisten 

vieraslajien leviäminen pihoista puron varteen. Molemmat kohteet tulisi jättää kaikenlaisen 

kaivutoiminnan ja ruoppausten ulkopuolelle.   

Kirkon läheisyydessä olevat ns. korvaavat paahdeympäristöt (kartta 2, kohteet 7 ja 8) on 

syytä jättää kaikenlaisen rakentamistoiminnan ulkopuolelle, sillä niissä on suuri 

todennäköisyys erityisesti suojeltavien lajien esiintymiseen.  
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Tiivistelmä 
 
 
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut suoritti Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan 
ajantasaistettavan alueen kulttuurihistoriallisen ja arkeologisen selvityksen. Ajantasaistettava alue sijaitsee 
Miehikkälän kirkon ympäristössä ja sen pinta-ala on noin 72 hehtaaria. Tehtävään kuului asemakaava-
alueen kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen inventointi, jossa koko suunnittelualueen kulttuurihistorialli-
set ja arkeologiset arvot selvitettiin. Inventointiin kuului myös vanhan pappilan rakennusinventointi. 
 
Ennen inventointia Muinaisjäännösrekisterissä kaava-alueen rajauksen sisällä oli osittain kaksi muinaisjään-
nösrekisterissä olevaa kohdetta eli Saivikkalan Pappilan historiallisen ajan kylätontti sekä Saivikkalan lin-
noitteet, jotka kuuluvat II maailmansodan aikaiseen puolustusvarustukseen, Salpalinjaan.  
 
Inventoinnin tuloksena osayleiskaavan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä dokumentoitiin kolme 
esihistoriallista tai historiallisen ajan kohdetta, eli edellä mainitut Saivikkalan Pappilan kylätontti ja Saivikka-
lan linnoitteet sekä uutena Juoksumäen rajamerkki. Näistä ainoastaan kylätontti on luettavissa kiinteäksi 
muinaisjäännökseksi. Linnoitteet ja rajamerkki ovat ns. muita kulttuuriperintökohteita.  Rakennusinven-
toinnissa keskityttiin vanhaan pappilaan ja sen pihapiirin rakennuksiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansikuva: AKDG 5263:16. Miehikkälä Saivikkalan linnoitteet. Pallokor-
su 632, kaakosta. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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Yleiskartta 
 

 
 
Inventoinnin yleiskartta 1:10000. 1) Inventointialue punaisella rajauksella, kuljetut reitit vaaleanvihreällä 
värillä, muinaisjäännösrajaukset punaisella rasterilla ja kohteet 1-4 punaisilla ympyröillä. 1= Saivikkala 
Pappila, kylätontti, 2) Saivikkalan linnoitteet, 3) Juoksumäen rajamerkki, 4) Pappila (rakennushistorialli-
nen kohde). Kohteen 2 (Saivikkalan linnoitteet) alakohteet merkitty keltaisilla ympyröillä. 
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1. Johdanto 
 
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut suoritti Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan 
ajantasaistettavan alueen kulttuurihistoriallisen ja arkeologisen selvityksen Ympäristönsuunnittelu Oy:n 
alihankkijana. Työn tilaaja on Virolahden kunta. Ajantasaistettava alue sijaitsee Miehikkälän kirkon ym-
päristössä, jossa on voimassa vuonna 2001 hyväksytty yleiskaava. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 
72 hehtaaria. Kirkonkylän eteläiselle alueelle on hyväksytty asemakaava vuonna 2012. Asemakaavan 
tavoitteena on ajantasaistaa vuonna 1964 vahvistettu asemakaava, jota on useita kertoja jo muutettu 
eivätkä kaikki muutokset ole enää voimassa. Hurttalan tien suunnassa asemakaava-aluetta laajennetaan 
kunnan omistamalla alueella. Lisäksi asemakaava-alueella on tapahtunut käyttötarkoituksen muutoksia 
yleisten palvelujen osalta. Kaavoitukseen liittyy myös uusien asuintalojen sijoittamisen tutkiminen alu-
eelle sekä katu- ja tieverkon sekä yleisten alueiden tarkempi määrittely. 
 
Tehtävään kuului asemakaava-alueen kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen inventointi, jossa koko 
suunnittelualueen kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot selvitettiin. Inventointiin kuului myös van-
han pappilan rakennusinventointi. 
 
Inventoinnin valmistelussa käytettiin lähteinä Museoviraston ylläpitämiä Muinaisjäännösrekisteriä ja 
Muinaiskalupäiväkirjaa sekä vanhoja karttoja, joita on sekä julkaisuissa että Kansallisarkiston kokoelmis-
sa. Alueen historiaa selvitettiin paikallishistoriallisista julkaisuista. Ennen inventointia Muinaisjäännösre-
kisterissä kaava-alueen rajauksen sisällä oli osittain kaksi muinaisjäännösrekisterissä olevaa kohdetta eli 
Saivikkalan Pappilan historiallisen ajan kylätontti sekä Saivikkalan linnoitteet, jotka kuuluvat osana II 
maailmansodan aikaiseen puolustusvarustukseen, Salpalinjaan. Inventoinnin valmistelussa käytettiin 
hyväksi myös Maanmittaushallituksen tuottamaa ilmalaserkeilausaineistoa (LiDAR). Näissä vinovalovar-
josteissa ei kuitenkaan havaittu alueella mitään erityistä tarkastettavaa, johtuen luultavasti kivisestä ja 
kallioisesta maastosta. Erilaiset kuopat ja röykkiöt tai muut rakennelmat eivät näy vinovalovarjosteissa 
niin hyvin kuin tasaisemmissa maastoissa.  
 
Inventoinnin kenttätyön suoritti FL Petro Pesonen ajalla 12.-14.6.2017 erinomaisissa kesäisissä olosuh-
teissa yhden päivän sateista huolimatta. Inventointiin liittyvät jälkityöt on tehty elokuussa 2017. Inven-
tointialueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet dokumentoitiin valokuvaamalla ja 
muistiinpanoin. Maan pinnalle näkyvien kohteiden sijainti mitattiin GPS-satelliittipaikantimella (tarkkuus 
+/- 5 m). Inventoinnin yhteydessä otetut digitaalikuvat on luetteloitu Webmuskettiin numeroilla AKDG 
5263:1-43. Inventoinnissa ei löydetty Kansallismuseon kokoelmiin talletettavia esinelöytöjä. 
 
Inventoinnin tuloksena osayleiskaavan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä dokumentoitiin kolme 
esihistoriallista tai historiallisen ajan kohdetta, eli edellä mainitut Saivikkalan Pappilan kylätontti ja Sai-
vikkalan linnoitteet sekä uutena Juoksumäen rajamerkki. Näistä ainoastaan kylätontti on luettavissa 
kiinteäksi muinaisjäännökseksi, linnoitteet ja rajamerkki ovat ns. muita kulttuuriperintökohteita.  Raken-
nusinventoinnissa keskityttiin vanhaan pappilaan ja sen pihapiirin rakennuksiin. Yksityiskohtaiset tiedot 
kohteista ovat löydettävissä kohdekuvauksista.  
 
Helsingissä 3.8.2017 
 
 
 
Petro Pesonen, FL  
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2. Taustatiedot 

 

2.1 Inventointialue 
 
Miehikkälän kirkko on Saivikkalan kylässä eli Saivikkala on Miehikkälän kirkonkylä. Kirkonkylä on raken-
tunut tien 384 (Taavetintie-Virolahdentie) ja teiden 14745 (Muurikkalantie) ja 14747 (Hurttalantie) ris-
teysalueelle. Asemakaavan ajantasaistettava alue sijaitsee Taavetintien, Hurttalantien ja Muurikkalan-
tien molemmin puolin, etelärajanaan Vaalimaanjokeen laskeva Palosuonoja/Huudinoja. Kaava-alue on 
laajuudeltaan noin 72 hehtaaria. 
 
Asemakaavan keskiössä on Miehikkälän kirkko hautausmaineen Hurttalantien ja Muurikkalantien välis-
sä. Kirkkomaan itäpuolella on virkistysalueeksi, asuinalueeksi ja teollisuusalueeksi vanhassa kaavassa 
merkittyä aluetta Muurikkalantien pohjoispuolella. Hurttalantie jatkuu pohjoiskoilliseen ja sen luoteis-
puolella olevat Juoksumäet on suurelta osin pientaloaluetta, mutta uusi kaavalisäys mäen lounaissyrjällä 
on vielä metsää. Kirkkoa vastapäätä, Hurttalantien länsipuolella on peltoa. Muurikkalantien kaakkois-
puolen kaava-alueella on asuntotontteja ja yleisten palveluiden alueita sekä hieman puistoaluetta. Taa-
vetintien varren kaava-alueella on ensin rivitaloaluetta, sitten pappilan mäki puistoalueineen ja sen jäl-
keen pientaloaluetta Myllylammentien varressa. Taavetintien eteläpuolella on pientaloja sekä puistoa 
ojan pohjoisrannalla. 
 
Inventointialueen korkein kohta on Juoksumäillä alueen pohjoisosassa, n. 47,5 m mpy. Matalimpia aluei-
ta ovat puolestaan Palosuonojan rannat alle 17,5 m mpy korkeudella. Suomenlahden itäosan rannansiir-
tymiskronologian mukaan alueen korkeimmat huiput ovat nousseet merestä jo varhaisella kivikaudella 
noin 10000 vuotta sitten. Tämän jälkeen vesi on laskenut, mutta Litorina-transgressio huuhtoi Virolah-
den alueella 19-23 m mpy välillä olevia alueita noin 6500-5500 eKr. välillä. Transgression jälkeen vesi on 
lähtenyt laskemaan tasaisesti siten, että rannan korkeus 20 m mpy vastaa noin vuotta 4500 eKr, 15 m 
mpy vastaa noin vuotta 3500 eKr., 10 m mpy vastaa noin vuotta 17500 ekr. ja 5 m mpy vastaa noin ajan-
laskun alkuvuosia.1  
 
Alueelta olisi siten mahdollista löytää jälkiä etenkin kivikauden rantasidonnaisesta asutuksesta. Usein 
kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat hiekkamailla. Topografialtaan sopivinta seutua on kirkonmäki, ja 
etenkin sen itäreunan tasanteet noin 25 -30 m mpy korkeudella.  
 

2.2 Tutkimushistoria 
 
Miehikkälän kunnan arkeologiset perusinventoinnit on tehty vuosina 1974 ja 2007. Vuoden 2007 Inven-
tointihankkeesta on kaksi erillistä kertomusta, joista toinen kattaa esihistorialliset ja toinen historiallisen 
ajan muinaisjäännökset.2 Historiallisen ajan inventoinnissa Saivikkalan kylän tonttimaat huomioidaan 
ensimmäisen kerran muinaisjäännöksenä. Toisen maailmansodan aikainen Salpalinja inventoitiin vuosi-

                                                           
1 Miettinen, Arto 2004: Holocene sea-level changes and glacio-isostasy in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Quater-
nary International 120 (2004), 91-104. 
2 Timo Miettinen 1974: Miehikkälä, inventointi 1974; Johanna Enqvist 2007: Miehikkälä. Osa I. Esihistoriallisten 
muinaisjäännösten inventointi 1.10.-26.10.2007; Johanna Enqvist 2007: Miehikkälä. Osa II. Historiallisen ajan mui-
naisjäännösten inventointi 1.-26.10.2007. Raportit Museoviraston arkistossa. 
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na 2009-2012 ja siihen sisältyy myös raportti Saivikkalan linnoitteista.3 Miehikkälässä on tehty useita 
arkeologisia tarkastuksia ja kaivauksia, mutta mikään näistä ei edellä mainittujen inventointien lisäksi ole 
koskettanut inventointialueen kohteita. Saivikkalan alueelta on löydetty useita kivikautisia esineitä, mut-
ta näitä ei voi kytkeä inventointialueelle. Mahdollisesti tasataltta (KM 3176:1) on inventointialueelta, 
sillä sen mainitaan löydetyn ”pappilan maalta uudisviljelystä raivattaessa”. Esine on toimitettu kokoel-
miin vuonna 1895. Löytöpaikka saattaa olla jokin pappilaa aiemmin ympäröineistä pelloista. 
 
Miehikkälän rakennushistoriallisia kohteita on luetteloitu julkaisuissa vuosilta 1970, 1984 ja 1992.4 Vii-
meiset kaksi pohjautuvat inventointiin, jonka on tehnyt Marja-Terttu Knapas 1980-luvulla. Varsinaista 
raporttia ei kuitenkaan ole, vain Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon kortit, joissa ei pappilan osal-
ta ole juurikaan informaatiota.5 Lisäksi Miehikkälän pappilan arvoja arvioidaan Kymenlaakson kulttuu-
riympäristöjen toimenpideohjelmassa vuodelta 1993.6 
 

2.3 Historiallisen ajan lähteet 
 

Inventointialue on historiallisen Saivikkalan kylän alueella. Saivikkalan kylän talot ovat olleet jakaantu-
neita usealle erilliselle tonttimaalle pitkin Vaalimaanjoen vartta Savanjärven lounais- ja luoteispuolella. 
Miehikkälän vanhimman asutuksen katsotaan keskittyneen juuri Saivikkalaan, Suur-Miehikkälään ja 
Hurttalan-Hauhian alueelle. Vuoden 1551 maakirjassa Saivikkalan ja Hurttalan yhteinen taloluku on 23 ja 
kirkollisissa asiakirjoissa yhteiseksi taloluvuksi on merkitty jopa 35. 1500-lukua vanhempien verotietojen 
ja niistä tehtyjen arvioiden perusteella Saivikkalassa ja Hurttalassa on 1330-1340 –luvulla ollut kolme 
taloa. 1500- ja 1600-luvun taitteen levottomuuksien jälkeen verokykyisiä taloja oli vuonna 1625 Saivikka-
lassa enää 10 eli 13 vähemmän kuin lähes sata vuotta aiemmin.7   
 
Virolahden ja Miehikkälän osalta ns. hattujen sota vuosina 1741-1743 oli varsin kohtalokas. Sodan seu-
rauksena maan kaakkoisosa liitettiin Venäjän keisarikuntaan. Vuonna 1742 Virolahdella haudattiin huo-
nojen olojen seurauksena peräti 716 vainajaa eli yli neljännes pitäjän asukkaista.8 Yleensäkin Ruotsin ja 
Venäjän väliset sodat koettelivat Kaakkois-Suomea ankarasti jossa asutuskehitys pääsi rauhallisemmille 
poluille vasta vuoden 1743 Turun rauhan jälkeen. 
 
Vanhin Saivikkalaa tarkassa mittakaavassa kuvaava kartta on vuosina 1830-1831 ja 1835 laadittu kylän 
isojakokartta, jonka on laatinut G.F. Lindh.9 Hakulin tila eli myöhempi Pappila on jakaantunut kahdeksi 
tonttimaaksi Taavetintien molemmin puolin (karttamerkinnällä H). Vaikuttaa siltä, että tie olisi jokseen-
kin samalla paikalla vuonna 1830 kuin se on nykyäänkin. Näin ollen vanhimmat kartoilta tunnetut tont-
tien sijainnit olisivat todennäköisesti Rauhalantien itäpuolella aivan Taavetin varressa alueella jossa on 
nykyään kesantopeltoa ja vanha omakotitalo sekä laajempi tonttimaa Taavetintien eteläpuolella Välitien 
molemmin puolin. Tällä alueella on nykyäänkin omakotitaloja ja niiden pihamaita. Lähin naapuritalo on 
Häsä, kirkon itäpuolella. 

                                                           
3 John Lagerstedt 2009-2012: Salpalinja. Sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009-2012. Raportti 
Museoviraston arkistossa. 
4 Kymenlaakson kulttuurihistorialliset suojelukohteet 1970; Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet 1984; 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri 1992. 
5 Marja-Terttu Knapas: Kymenlaakson seutukaavaliiton rakennuskulttuuriselvitys 1981-1984. 
6 http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/ kulttuu-
riymp%C3%A4rist%C3%B6jen_toimenpideohjelma.pdf 
7 Yrjö Kaukiainen 1970: Virolahden historia I. Verolaskelmia sivuilla 94-95, 1600-luvun alun tilalukuja sivulla 207. 
8 Kaukiainen 1970: 390. 
9 Kansallisarkisto, uudistuskartat, G21:8/1-13. 

http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/
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Myöhemmillä kartoilla ei ole juurikaan lisäinformaatiota vuoden 1830/1835 tilanteeseen nähden. Mie-
lenkiintoisin on vuoden 1885 mittauksen mukaan laadittu Senaatinkartta.10 Senaatinkartalla Hakulin 
eteläisemmällä kylätontilla on merkitty kolme pientä mustalla merkittyä rakennusta (aittoja tms.?), mut-
ta pohjoisella tontilla on pienen (asuin?)talon merkki. Mäelle on ilmaantunut kolme pappilaan kuuluvaa 
punaisella värjättyä rakennusta, mitä ilmeisimmin vanha pappila, nykyinen seurakuntatoimisto sekä 
pihapiirin pohjoisreunalla oleva (asuin?)rakennus. Lisäksi pappilan mäellä on useita muita rakennuksia, 
jotka on merkitty mustalla värillä. 
 

 
Ote vuoden 1830/1835 isojakokartasta. Hakulin (Pappilan) tila merkinnällä H, Häsän talo merkinnällä I. 
Kansallisarkisto, uudistuskartat, G21:8/1-13. 
 

 

Ote vuoden 1885 
Senaatinkartas-
ta. Kansallisar-
kisto, Senaatin-
kartat, Miehikkä-
lä XI. 

 

                                                           
10 Kansallisarkisto, Senaatinkartat, Miehikkälä XI. 
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3. Inventoinnin kulku ja tulokset 
 

3.1 Inventointimenetelmät 
 
Inventoinnin maastotyöt kestivät kolme päivää, 12.-14.6.2017. Ennen inventointia koko alueen LiDAR-
aineistoista tuotetut vinovalovarjosteet tarkastettiin potentiaalisten maastokohteiden varalta. Inven-
tointialueen vinovalovarjosteissa ei kuitenkaan erottunut juuri mitään erityistä, koska maasto on alueel-
la suhteellisen kivistä ja kallioista. Tällaisessa maastossa kuoppien ja kumpujen erottaminen muusta 
maaston topografiasta on vinovalovarjosteesta hankalaa.  
 
Koko inventointialue käveltiin läpi (ks. kävelyreitit kertomuksen alussa olevassa yleiskartassa). Alueella ei 
ollut sellaisia maastoja, joita ei käytännössä olisi voinut jalkaisin tarkastaa. Muinaisjäännöksiä etsittiin 
sekä pintahavainnoimalla että sopivissa paikoissa tekemällä myös pieniä lapionpistoja, jotka peitettiin 
kaivamisen jälkeen. Löydetyt ja ennestään tunnetut rakenteet mitattiin Garmin Montana GPS-
maastopaikantimella, jonka mittaustarkkuus on parhaimmillaan kolme metriä, metsämaastossa yleensä 
noin viiden metrin luokkaa. Kohteiden rajaus perustuu maastomittauksiin ja maaston topografiaan. Vain 
Pappilan kylätontti ja Saivikkalan linnoitteisiin kuuluva panssarieste on rajattu. 
 
 

3.2 Inventoidut kohteet 
 
Inventoidulla alueella ei todettu ainoatakaan esihistoriallista kohdetta. Mahdollisesti aiemmin mainittu 
kivikautinen tasataltta, KM 3176:1, on jostain alueelta koska sen mainitaan löytyneen ”pappilan maalta”, 
mutta täyttä varmuutta pappilan peltomaiden laajuudesta löytöhetkellä ei ole. On kuitenkin mahdollis-
ta, että kyseinen esine viittaisi kivikautiseen asuinpaikkaan, jossakin pappilaa ympäröivillä pelloilla. To-
pografisisesti otollisimpia saattaisivat olla pappilan itäpuolella vielä 1960-luvulla olleet pellot pienen 
puronhaaran länsirannalla. Tällä alueella on nykyisin useita rivitaloja. 
 
Saivikkalan kylän Pappilan (Hakulin) kylätontin vuoden 2007 inventoinnissa rajatulta alueelta löytyi usei-
ta rakenteita, joista ainakin osa liittynee vanhaan kylätonttiin. Osa liittynee hyvin todennäköisesti vasta 
1800-luvun lopulla mäelle perustettuun pappilaan. On perusteltua rajata Pappilan kylätonttia pienem-
mäksi kuin aiemmin, mm. Rauhalantien itäpuolella oleva alue on nykyään rivitaloaluetta eikä pihamailla 
luultavasti ole säilynyt rakennustöiltä mitään vanhempaa. Toisaalta koko Taavetintien pohjoispuolisen 
alueen aiempi rajaus kylätontiksi ei sekään ole ollut perusteltua, sillä Hakulin tilan pienempi tontti on 
vain pieni alue Taavetintien pohjoispuolella. Olen kuitenkin jättänyt Rauhalantien länsipuolisen alueen 
kylätontin rajaukseen, sillä tältä alueella on nähtävissä historiallisen ajan asutukseen liittyviä rakenteita, 
pellosta löytyi punasavikeramiikkaa ja on olemassa mahdollisuus, että mäellä olisi ennen pappilaa ja 
ennen varhaisinta kartoitusta kuitenkin ollut osa Hakulin tonttimaata. Taavetintien eteläpuoliselta alu-
eelta vanhasta rajauksesta on poistettu kaksi uuden omakotitalon tonttialuetta, joiden alueella tuskin on 
vanhempaa kulttuurikerrosta tai rakenteita enää havaittavissa. 
 
Pappila pihapiireineen inventoitiin rakennushistorialliselta kannalta. Kohteen taustoittamiseen saatiin 
runsaasti tietoa Miehikkälän seurakunnan kanslistilta, joka on ollut vuosikymmeniä tekemisissä seura-
kunnan ja pappilan asioiden kanssa. Pihapiirin alkuperäisiä rakennuksia ovat itse vanha pappila eli nykyi-
nen seurakuntakoti, seurakuntatoimisto, aitta, punainen mökki ja maakellari. Pihapiirin pohjoisosassa on 
1930-luvun valokuvan ja 1885 tehdyn kartan perusteella ollut runsaasti talousrakennuksia, jotka on sit-
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temmin purettu ja tilalle rakennettu asuinrivitalo sekä autokatos. Miehikkälän pappila on pihapiireineen 
ja puutarhan jäänteineen hyvä esimerkki 1800-luvun lopun pappilarakentamisesta ja se lienee ollut ai-
kanaan pitäjän merkittävimpiä keskuksia. Pappiloita koskevat 1720-luvulla annetut yksityiskohtaiset 
rakentamismääräykset korvattiin vuoden 1892 virkataloasetuksella, joten Miehikkälän pappilaa uudet 
määräykset eivät ehtineet koskea. Mahdollisesti muut pappilan pihapiirissä olleet rakennukset ovat 
noudattaneet vanhoja määräyksiä.11 
 
Neljäs inventoitu kohde, Juoksumäen rajamerkki, on raportissa mukana lähinnä kuriositeettina ja esi-
merkin vuoksi. Kyse on modernilla kiinteistörajalla olevasta standardimallisesta rajaröykkiöstä, jonka 
keskellä olevassa pystykivessä on pyykkinumero ”26”. Vaikka raja itse saattaisikin olla vanha, rajamerkki 
ei välttämättä ole muutamaa vuosikymmentä vanhempi. 
 

3.3 Kohteiden vaikutus kaavaan 
 
Saivikkalan Pappilan kylätontin rajattu alue on luokiteltavissa kiinteäksi muinaisjäännökseksi, jonka alu-
eella rakentaminen vaatii edeltäviä tarkempia tutkimuksia. Oletettavasti kylätontin rakenteita olisi voi-
nut säilyä erityisesti Taavetintien pohjoispuolisella kesantopellolla sekä Taavetintien eteläpuolen oma-
kotitalojen piha-alueilla ja pientareilla.  
 
Saivikkalan linnoitteiden osat ovat osa Salpalinjaa ja sellaisenaan osa merkittävää kohdekokonaisuutta, 
johon kuuluvien osien säilyminen on toivottavaa kaavoituksen yhteydessäkin. Saivikkalan linnoitteilla ei 
ole muinaisjäännösstatusta, mutta Salpalinjan osana ne kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin.  
 
Juoksumäen rajamerkille on annettu kohdekuvauksessa statukseksi Saivikkalan linnoitteiden tapaan 
”muu kulttuuriperintökohde”, mutta jokseenkin modernina rakennelmana ja inventoinnin yhteydessä 
valokuvin dokumentoituna kohdetta ei voine pitää esteenä esimerkiksi rakentamiselle. 
 
Miehikkälän Pappila on osa Miehikkälän rakennettua kulttuuriperintöä. Pappilanmäki on rakennusryh-
mineen osa Kirkonkylän kylämaisemaa, jolla on kulttuurimaisemallisia arvoja.  
 
Kohteiden merkityksen kaavaprosessia arvioi lopullisesti kulttuuriperinnön suojeluviranomainen. 
 
 

4. Yhteenveto 
 
 
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut suoritti Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan 
ajantasaistettavan alueen kulttuurihistoriallisen ja arkeologisen selvityksen. Ajantasaistettava alue sijait-
see Miehikkälän kirkon ympäristössä ja sen pinta-ala on noin 72 hehtaaria. Tehtävään kuului asemakaa-
va-alueen kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen inventointi, jossa koko suunnittelualueen kulttuurihis-
torialliset ja arkeologiset arvot selvitettiin. Inventointiin kuului myös vanhan pappilan rakennusinven-
tointi. 
 

                                                           
11 Ks. Marja-Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist 2009: Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja raken-
nushistoriaa, sivut 48-69. 
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Ennen inventointia Muinaisjäännösrekisterissä kaava-alueen rajauksen sisällä oli osittain kaksi muinais-
jäännösrekisterissä olevaa kohdetta eli Saivikkalan Pappilan historiallisen ajan kylätontti sekä Saivikkalan 
linnoitteet, jotka kuuluvat II maailmansodan aikaiseen puolustusvarustukseen, Salpalinjaan.  
 
Inventoinnin tuloksena osayleiskaavan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä dokumentoitiin kolme 
esihistoriallista tai historiallisen ajan kohdetta, eli edellä mainitut Saivikkalan Pappilan kylätontti ja Sai-
vikkalan linnoitteet sekä uutena Juoksumäen rajamerkki. Näistä ainoastaan kylätontti on luettavissa 
kiinteäksi muinaisjäännökseksi, linnoitteet ja rajamerkki ovat ns. muita kulttuuriperintökohteita.  Raken-
nusinventoinnissa keskityttiin vanhaan pappilaan ja sen pihapiirin rakennuksiin.  
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Valokuvaluettelo 
 
Kaikki kuvat ovat digitaalikuvia ja ne on luetteloitu WebMusketti-järjestelmään. Kuvat omistaa Museovi-
rasto. Kaikissa kuvaaja: Petro Pesonen, 2017. AKDG = Arkeologian kuvakokoelma, digitaalikuvat 
 
AKDG 5263 Kohde Aihe 
1 Miehikkälä Saivikkala 

(Sauickala by) Pappila 
Kellarikuoppa pappilan pihapiirin pohjoispuolella. Lännestä. 

2 Miehikkälä Saivikkala 
(Sauickala by) Pappila 

Kumpu kahden männyn alla, luoteesta. 

3 Miehikkälä Saivikkala 
(Sauickala by) Pappila 

Betonijalka piilossa heinikossa, luoteesta. 

4 Miehikkälä Saivikkala 
(Sauickala by) Pappila 

Laurintie 1:n pihaa, jossa kivijalkaj ja mahdollinen kumpu, 
koillisesta.' 

5 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 641, kaakosta. 
6 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 640 pellon keskellä, lounaasta. 
7 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 637, betonilla vuorattu kuoppa. 
8 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsun 638 paikka, luoteesta. 
9 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 654 vanhan harjutien varrella, koillisesta. 
10 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 654 vanhan harjutien varrella, koillisesta. 
11 Saivikkalan linnoitteet Panssarieste. 
12 Saivikkalan linnoitteet Panssarieste. 
13 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 636, koillisesta. 
14 Saivikkalan linnoitteet Panssarieste. 
15 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsun 633 sisäänkäynnin kuoppa, etelästä. 
16 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 632, kaakosta. 
17 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 630 ok-talon pihalla, luoteesta. 
18 Saivikkalan linnoitteet Pallokorsu 627 ok-talon pihalla, kaakosta. 
19 Juoksumäen rajamerkki Rajamerkki. 
20 Juoksumäen rajamerkki Rajamerkki. 
21 Pappila Seurakuntatoimisto. 
22 Pappila Pappila (seurakuntakoti). 
23 Pappila Punamultamaalattu aitta. 
24 Pappila Punainen mökki. 
25 Pappila Pappila (seurakuntakoti). 
26 Pappila Aitan kynnyskivet. 
27 Pappila Aitan kivijalkaa. 
28 Pappila Kellari. 
29 Pappila Pappilan sisätiloja. 
30 Pappila Pappilan sisätiloja. 
31 Pappila Pappilan sisätiloja. 
32 Pappila Pappilan sisätiloja. 
33 Pappila Pappilan sisätiloja. 
34 Pappila Pappilan sisätiloja. 
35 Pappila Pappilan sisätiloja. 
36 Pappila Pappilan sisätiloja. 
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37 Pappila Pappilan sisätiloja. 
38 Pappila Pappilan sisätiloja. 
39 Pappila Pappilan sisätiloja. 
40 Pappila Pappilan sisätiloja. 
41 Pappila Kivijalkaa. 
42 Pappila Rivitalo ja autokatos. 
43 Pappila Ilmavalokuva 1930-luvulta. 

 

Kohdeluettelo ja kohdekuvaukset 
 
nro Kunta Kohde Mjtunnus Laji Ajoitus Tyyppi s 
1 Miehikkälä Saivikkala 

(Sauickala by) 
Pappila 

1000011271 kiinteä mj historiallinen kylätontti 13 

2 Miehikkälä Saivikkalan lin-
noitteet 

1000019307 muu kulttuuriperin-
tökohde 

historiallinen puolustusva-
rustus 

18 

3 Miehikkälä Juoksumäen 
rajamerkki 

uusi kohde muu kulttuuriperin-
tökohde 

historiallinen rajamerkki 27 

4 Miehikkälä Pappila uusi kohde rakennusperintö-
kohde 

historiallinen rakennus-
ryhmä 

30 
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1 Miehikkälä Saivikkala (Sauickala by) Pappila (1000011271) 
 

Perustiedot 

Muinaisjäännöslaji kiinteä muinaisjäännös 
Muinaisjäännöstyyppi asuinpaikat, kylänpaikat 
Ajoitus historiallinen 
 
Koordinaatit (ETRS TM35) P: 6726587, I: 538011, z= 25-33 mmpy 
Koordinaattien selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit  
Sijainti Miehikkälän kirkosta 500 m lounaaseen 

Aiemmat tutkimukset ja löydöt 

Johanna Enqvist ja Olli Kunnas, inventointi 2007 

Muinaisjäännösrekisteri 

Saivikkalan kylän kantatilat ovat olleet levittäytyneinä pitkin Vaalimaanjoen jokivartta, nykyisen Miehikkä-
län kuntakeskuksen ympärillä Savanjärven lounais- ja luoteispuolella. Maisema on kuntakeskustaa lukuun 
ottamatta säilyttänyt vanhakantaisen luonteensa, kylän asutus sijaitsee edelleen peltojen ympäröimillä 
kumpareilla. Miehikkälän vanhimman asutuksen katsotaan keskittyneen juuri Saivikkalaan, nykyiseen 
Suur-Miehikkälään, ja Hurttalan-Hauhian –alueelle. Vuoden 1551 maakirjassa Saivikkalan ja Hurttalan yh-
teiseksi taloluvuksi on merkitty 23; kylät kuuluivat Miehikkälän nautakuntaan. Kirkollisissa asiakirjoissa ky-
lien yhteiseksi taloluvuksi on merkitty jopa 35. Tuolloin kylässä asuivat mm. Haapainen, Taari, Sickar ja Par-
koin –nimiset isännät. (Kaukiainen 1970:95,102).  
 
Saivikkalan kylän vanhoilla tonteilla sijaitsee nykyisin maatilojen asuin- ja talousrakennuksia; osin ne ovat 
rakentamattomia. Alueella on todennäköisesti säilynyt myös aikaisempien asutusvaiheiden jäännöksiä.  

Inventointi 2017 
Valokuvat  AKDG 5263:1-4 
 
Kohde tarkastettiin Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin 
yhteydessä 12.-14.6.2017. Pappila on alun perin ollut Hakulin tila. Saivikkalan kylästä on karttoja 
1800-luvun alusta lähtien. Hakulin kylä on vuoden 1830 kartalla jakaantunut kahteen tonttimaahan kirkon-
kylästä länteen kulkevan tien molemmilla puolilla. Tonttimaiden ympärillä on peltoja. Vuoden 1885 Se-
naatinkartalla tien eteläpuolella ei ole taloja, vaan ne ovat jo Pappilan mäellä ja yksi talo lähempänä tietä 
tien pohjoispuolella. Vuoden 1923 topografikartta vaikuttaa olevan talojen sijainnin suhteen varsin viitteel-
linen eikä siinä ole esimerkiksi Pappilan kohdalla taloja lainkaan. Kylätontin sijainnin lähtötiedoksi on siten 
otettava vuoden 1830 kartta sekä maastossa havaitut ilmiöt. Vuoden 2007 inventoinnissa kylätontti on 
merkitty varsin laajaksi ja rajaus kattaa 20 m mpy yläpuolella olevan alueen sekä tien pohjois- että etelä-
puolella pitäen sisällään pappilan, tien pohjoispuolella olevaa rivitaloaluetta ja eteläpuolella olevaa omako-
titaloaluetta. Kylätontiksi rajattu alue on inventointialueen sisällä vanhan rajauksen lounaiskulmaa lukuun 
ottamatta. 
 
Inventoinnissa tehtiin seuraavia havaintoja: 
 

• Pappilan pihapiirin pohjoisreunalla olevan tiilirivitalon pohjoipuolella olevalla aukkohakatulla kum-
pareella havaitiin kellarikuoppa, jonka yläreunan tukena oli isoja kiviä. Kellarin koko on noin 3 x 5 
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metriä, jonka lisäksi on sen länteen suuntautuva ovisuun aukko. Kellarin syvyys on noin 1,5 metriä. 
(GPS-piste 769, p= 6726757, i= 537973). 

• Kynnetyllä pellolla länteen kulkevan maantien pohjoispuolella havaittiin pari palaa punasavikera-
miikkaa. (GPS-pisteet 770-771, p= 6726567-569, i= 537983-986). 

• Halkaisijaltaan 4 metriä oleva kumpare aivan Pappilankujan itäpuolella. Kairalla tökittäessä kumpa-
reessa tuntuu joitakin kiviä, mutta kumpu on selvästi maansekainen. Saattaa liittyä kylätonttiin ja 
olla esim. tulisijan jäänne. (GPS-piste 776, p= 6726614, i= 537956). 

• Laurintien ja Välitien välissä on betoniperustus ja kivikkoa ja näiden vieressä betonikaivo. Kaivosta 5 
metriä etelään on halkaisijaltaan 3 metriä oleva betonikumpu, kaivon ja kalliopaljastuman välissä. 
(Betoniperustus GPS-piste 777, p= 6726511, i= 538054; kumpare GPS-piste 778, p= 6726495, i= 
538053). 

• Pappilan pihapiirin punaisen möki n alapuolella on betoninen rakennuksen perustus, jonka kokoa 
on tiheän kasvillisuuden vuoksi vaikea hahmottaa, se on ehkä 5 x 5 metriä. (GPS-piste 779, p= 
6726682, i= 537977). 

 
Vanhojen karttojen perusteella Pappilan/Hakulin kylätontti olisi pääasiassa Taavetintien eteläpuolisella 
alueella sekä aivan tien pohjoispuolella olevalla kapealla kaistalla, jossa on nykyään pääasiassa peltoa. Pap-
pilan pihapiiri ei karttojen perusteella ole koskaan ollut vanhan kylätontin aluetta. Toisaalta inventoinnissa 
havaittiin rakennusjäänteitä Pappilan pihapiirin tuntumassa, joten rajaus tälle alueelle on perusteltu. Van-
hasta rajauksesta on syytä kuitenkin jättää pois Rauhantien itäpuolinen alue Taavetintien pohjoispuolella 
lukuunottamatta niittyaluetta aivan Taavetintien varressa. Myös Taavetintien eteläpuolella kahden uuden 
omakotitontin alue on syytä jättää pois aluerajauksesta. 
 

 
Hakulin (H) ja Häsän (I) tilukset vuonna 1830. Kansallisarkisto, uudistusarkistot, Miehikkälä, Saivikkala, 
G21:8/1-13. 
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AKDG 5263:1. Kellarikuoppa 
pappilan pihapiirin 
pohjoispuolella. Lännestä. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:2. Kumpu kahden 
männyn alla, luoteesta. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:3. Betonijalka 
piilossa heinikossa, 
luoteesta. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 
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AKDG 5263:4. Laurintie 1:n pihaa, jossa kivijalkaj ja mahdollinen kumpu, koillisesta. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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Pappilan kylätontin uusi ehdotettu rajaus 1:5000. Punainen pilkutus = muinaisjäännösrajaus. Numerointi 
viittaa inventointihavaintoihin. 
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2 Miehikkälä Saivikkalan linnoitteet (1000019307) 
 

Perustiedot 

Muinaisjäännöslaji muu kulttuuriperintökohde 
Muinaisjäännöstyyppi puolustusvarustukset, taistelukaivannot 
Ajoitus moderni, 1940-luku 
 
Koordinaatit (ETRS TM35) P: 6726765, I: 538421, z= 20-40 mmpy 
Koordinaattien selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit  
Sijainti Miehikkälän kirkon ympäristössä 

Aiemmat tutkimukset ja löydöt 

John Lagerstedt, inventointi 2011 

Muinaisjäännösrekisteri 

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua. Se on Salpalinjan oikaisuasemaan liittyvä etuasema, 
jonka rakentaminen aloitettiin syyskesällä 1944. Alueelle rakennettiin kenttälinnoitetut taisteluasemat, 
joiden yhteyteen valettiin imubetonimenetelmällä 25 majoituskorsua eli pallokorsua, joista 18 löytyi maas-
tosta. Korsut rakennettiin jo aikanaan osin talojen pihamaille, Miehikkälän kirkonkylän reunalle.  
 
Pallokorsu nro 645 on sijainnut paloaseman pihalla ja se on ilmeisesti purettu. Pallokorsu 643 on jäänyt 
Muurikkalantien eteläpään kevyenliikenteen väylän alle. Korsu 642 on ilmeisesti purettu Ojatien uusien 
talojen rakentamisen yhteydessä. Korsut 635 ja 634 ovat todennäköisesti jäljellä Miehikkälän hautausmaan 
pohjoislaidalla, aidan ulkopuolella mutta niistä ei näkynyt rakenteita maan pinnalle eikä niitä pystytty pai-
kallistamaan. Korsu 628 on jäänyt Juoksumäkienpolun itäpäässä tonttimaan alle. Pallokorsua 631 etsittiin 
Hauhiantien eteläpään länsipuolella olevan varikkoalueen ympäristöstä muttei löydetty.  
 
Korsujen ympäristöissä ja taustoilla on siellä täällä havaittavissa harvahkoja jäännöksiä maahan kaivetuista 
yhdys- ja taisteluhaudoista joita ei ole merkitty vanhoihin sotilaskarttoihin. Kohteen itäreunalla on ollut 
maahan kaivettu panssarivaunun kaivantoeste, josta on säilynyt maastossa vähäisiä osia. Päätorjuntasuun-
tana on ollut itä.  
 
Saivikkalan linnoitteet kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 
 
Pallokorsu 649 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee, Rikelinmäen pohjoisosassa, yk-
sityisalueen pihapiirissä. Korsun betonivalusta on näkyvissä sammaloituneena noin puolet. Sisäänkäynti sijaitsee kuo-
passa. 
 
Pallokorsu 648 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee, Rikelintien etelälaidalla, Vuoris-
to-nimisen tilan länsipuolella, pellon laidalla. Korsun betonivalu on peitetty ohuella maakerroksella. Sisäänkäynti si-
jaitsee kuopassa. 
 
Pallokorsu 646 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee, keskustie 8:n tontilla, pihamaal-
la. Korsu on peitetty kokonaan maalla. Korsu on muutettu kellariksi ja sisäänkäynnissä on uusia muurauksia sekä pui-
nen katos. 
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Pallokorsu 647 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Keskustie 12:n tontilla, yksityis-
alueen pihamaalla. Korsun betonivalun laki erottuu maanpinnan yläpuolelle. Sisäänkäynti on täytetty. 
 
Pallokorsu 644 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Miehikkälän paloaseman takapi-
halla, Huudinojan eteläpuolella. Korsun betonivalusta on näkyvissä kolmasosa. Sisäänkäynti sijaitsee kuopassa. 
 
Pallokorsu 654 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Muurikkalantie 2:n tontilla, yksi-
tyisalueen pihamaalla. Korsun betonivalusta on näkyvissä neljäsosa. Sisäänkäynti sijaitsee kuopassa. 
 
Pallokorsu 641 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Peltotien ja Ojatien risteyksessä. 
Korsun betonivalun laki erottuu maanpinnan yläpuolelle. Sisäänkäynti on täytetty. 
 
Pallokorsu 640 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Peltotie 3:n tontin länsipuolella, 
pellon keskellä. Korsun betonivalun laki erottuu maanpinnan yläpuolelle. Sisäänkäynti on täytetty. 
 
Pallokorsu 639 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Muurikkalantie 7:n tontilla, yksi-
tyisalueen pihamaalla. Korsun betonivalun laki erottuu maanpinnan yläpuolelle. Sisäänkäynti on täytetty. 
 
Pallokorsu 638 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Muurikkalantie 9:n tontilla, pi-
hamaalla. Korsu on peitetty kokonaan maalla. Korsu on muutettu kellariksi ja sisäänkäynnissä on uusia muurauksia 
sekä puinen katos. 
 
Pallokorsu 637 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Miehikkälän hautausmaan itä-
puolella, Muurikkalantien länsilaidalla. Korsu on peitetty kokonaan maalla ja sisäänkäynti oksilla. Betonisen hormin 
yläosa on ainoa rakenne, joka erottuu maastosta. 
 
Pallokorsu 636 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Miehikkälän hautausmaan koil-
lispuolella, aidan ulkopuolella. Korsun betonivalusta on näkyvissä noin viidennes. Sisäänkäynti on tukittu. 
 
Pallokorsu 633 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Miehikkälän hautausmaan poh-
joispuolella, mäntymetsässä. Korsu on peitetty kokonaan maalla. Tukkeutunut sisäänkäynti sijaitsee kuopassa, jonka 
reunojen hirsituennasta on vielä jäännöksiä jäljellä. Korsun sisäänkäynnin yläpuolella on hirsistä rakennettu katos, joka 
on lahonneena jäljellä. Pallokorsujen säilyneet puurakenteet ovat harvinaisia Salpalinjan puolustusketjun alueella. 
 
Pallokorsu 632 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Hurttalantien ja Hauhiantien 
risteyksen pohjoispuolella. Korsun betonivalun laki erottuu maanpinnan yläpuolelle. Sisäänkäynti on täytetty. 
 
Pallokorsu 630 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Juoksumäkientien etelälaidalla, 
yksityisalueen pihamaalla. Korsu on peitetty kokonaan maalla. Korsun sisäänkäyntiä on muutettu. 
 
Pallokorsu 629 
Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Juoksumäkientien etelälaidalla, 
yksityisalueen pihamaalla. Korsu on peitetty kokonaan maalla. 
 
Pallokorsu 627 
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Imubetonimenetelmällä valettu 9 hengen majoituskorsu eli pallokorsu, joka sijaitsee Juoksumäkienpolun itäpään ja 
Hurtamaantien välissä, yksityisalueen pihamaalla. Korsun betonivalusta on näkyvissä kaksi kolmannesta. Korsuun on 
rakennettu sauna. 
 
Pallokorsu 626 
Imubetonimenetelmällä valetun 9 hengen majoituskorsun eli pallokorsun todennäköinen sijaintipaikka Lammasvuoren 
kaakkoispuolella, Hauhiantien länsipuolella. Tienristeyksen vieressä erottuu vesakon keskeltä kivillä peitetty, pyöreä 
kumpu. Korsun selkeitä rakenteita ei ole näkyvissä. 

 

Inventointi 2017 
Valokuvat  AKDG 5263:5-18 
 
Kohde tarkastettiin Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin 
yhteydessä 12.-14.6.2017. Kirkkomaan pohjois- ja koillispuolella olevan panssariestekaivannon havaittin 
jatkuvan kauemmaksi kaakkoon kuin aiemmassa inventoinnissa oli oletettu ja uusi, ehdotettu rajaus on 
tehty uuden havainnon mukaiseksi. Inventointialueella olevien pallokorsujen paikat (627, 629, 630, 632, 
633, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ja 654) tarkastettiin. Korsujen paikat myös mitattiin GPS-laitteella, mutta 
koska sijainnissa on vain vähäisiä eroja edelliseen inventoitiin verrattuna, ei uusien sijaintitietojan kirjaa-
mista pidetty tärkeänä.  
 
Pallokorsua 639 ei havaittu tiheän jasmikepensaan keskeltä. Pallokorsun 637 sijaintipaikalla havaittiin beto-
nilla vuorattu suorakaiteen muotoinen, noin 1 x 1 ,5 m kokoinen kuoppa, mutta itse pallosta ei näkynyt 
mitään. Mahdollisesti betonirakenne liittyy korsuun. Muiden pallokorsujen kuvaukset vuodelta 2011 vas-
taavat nykytilannetta. 
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AKDG 5263:5. Pallokorsu 
641, kaakosta. Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:6. Pallokorsu 640 
pellon keskellä, lounaasta. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:7. Pallokorsu 
637, betonilla vuorattu 
kuoppa. Kuvaaja: Petro Pe-
sonen. 
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AKDG 5263:8. Pallokorsun 
638 paikka, luoteesta. Ku-
vaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:9. Pallokorsu 654 
vanhan harjutien varrella, 
koillisesta. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

AKDG 5263:10. Pallokorsu 
654 vanhan harjutien varrel-
la, koillisesta. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 
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AKDG 5263:11. Pansssaries-
te. Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:12. Panssarieste. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:13. Pallokorsu 
636, koillisesta. Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:14. Panssarieste. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:15. Pallokorsun 
633 sisäänkäynnin kuoppa, 
etelästä. Kuvaaja: Petro Pe-
sonen. 

 

AKDG 5263:16. Pallokorsu 
632, kaakosta. Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:17. Pallokorsu 
630 ok-talon pihalla, luo-
teesta. Kuvaaja: Petro Peso-
nen. 

 

AKDG 5263:18. Pallokorsu 
627 ok-talon pihalla, kaa-
kosta. Kuvaaja: Petro Peso-
nen. 
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Saivikkalan linnoitteiden kohteet inventointialueella 1:5000. Punainen pilkutus = panssarieste.  
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3 Miehikkälä Juoksumäen rajamerkki (uusi kohde) 
 

Perustiedot 

Muinaisjäännöslaji muu kulttuuriperintökohde 
Muinaisjäännöstyyppi rajamerkit 
Ajoitus moderni, 1900-luku 
 
Koordinaatit (ETRS TM35) P: 6727703, I: 538440, z= 37-38 mmpy 
Koordinaattien selite GPS-mittaus 2017  
Sijainti Miehikkälän kirkosta 1 km pohjoiseen 

Aiemmat tutkimukset ja löydöt 

- 

Muinaisjäännösrekisteri 

- 

Inventointi 2017 

 

Valokuvat  AKDG 5263:19-20 
 
Kohde tarkastettiin Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin 
yhteydessä 12.-14.6.2017. Rajamerkki on noin 1 x 1,5 metrin kokoinen latomus, jonka keskellä on pystykivi 
ja siinä kaiverrus ”26”. Kyse on nykykiinteistöjen 489-411-8-62 ja 489-411-8-139 rajasta, jonka iästä ei ole 
tarkempaa tietoa. Todennäköisesti rajamerkki on kuitenkin moderni. 
 

AKDG 5263:19. Juoksumäen rajamerkki. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:20. Juoksumäen rajamerkki. Kuvaaja: Petro Pesonen.  
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Juoksumäen rajamerkki (piste 787) inventointialueella, 1:5000.  
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4 Miehikkälä Pappila (uusi kohde) 
 

Perustiedot 

Muinaisjäännöslaji rakennusperintökohde 
Kohdetyyppi pappilat 
Ajoitus historiallinen aika, 1800-luku 
 
Koordinaatit (ETRS TM35) P: 6726671, I: 537945, z= 27-28 mmpy 
Koordinaattien selite Pappilan päärakennus  
Sijainti Miehikkälän kirkosta 500 m länteen 

Aiemmat tutkimukset ja kirjallisuus 

Knapas, Marja-Terttu 1984: Kymenlaakson seutukaavaliiton rakennuskulttuuriselvitys. Museoviraston ar-
kisto. 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Jyväskylä 1992. 
Varpio, Yrjö 1974. Vanhaa Miehikkälää. 

Kymenlaakson rakennuskulttuuri (1992) 

Kirkkoherran pappila. 1880-luvun alku/Myöhempiä uudistuksia. Miehikkälän itsenäisen seurakunnan kirk-
koherran pappila valmistui 1880-luvun alkupuolella lähellä kirkkoa olevalle Hakulin tilalle ensimmäisen va-
kituisen kirkkoherran käyttöön. Pihaympäristöön kuuluu kuusikuja ja talousrakennuksia. Rakennusryhmä on 
seurakunnan ensimmäisiä rakennushankkeita. 

Inventointi 2017 

 

Valokuvat  AKDG 5263:21-43 
 
Kohde tarkastettiin Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin 
yhteydessä 12.-14.6.2017. Pihapiirissä on seitsemän rakennusta, joiden lisäksi on varsinaisen pihapiirin 
ulkopuolella uusi pappila eli tiilinen omakotitalo. Pihapiirin rakennukset ovat 1) pappila, 2) seurakunnan 
kanslia, 3) punainen hirsitalo, 4) aitta, 5) kellari, 6) autokatos ja 7) valkotiilinen rivitalo. Sain tietoja raken-
nusten käyttöhistoriasta seurakunnan kanslistilta, joka on ollut töissä seurakunnalla 1970-luvulta lähtien ja 
myös asunut pihapiirissä. Lisäksi kuulin pappilan alkuvaiheisiin liittyvän tarinan lähiseudulla asuvalta maan-
viljelijältä. 
 
Paikallisen tarinan mukaan Hakulin tila joutui lähes autioksi suurten nälkävuosien aikaan 1860-luvulla ja 
vain yksi talon tyttäristä olisi selvinnyt hengissä. Hänet otettiin hoidokiksi kylän toiseen taloon ja aikanaan 
hän meni naimisiin talon pojan kanssa. He siirtyivät asumaan Hakuliin, mutta myivät tilan myöhemmin pe-
rustettavalle Miehikkälän seurakunnalle. Ajallisesti tarina sopii hyvin siihen, että Miehikkälän seurakunta 
erkani Virolahdesta vuonna 1863. Miehikkälän kirkkoa alettiin rakentaa vuonna 1879 ja se valmistui vuonna 
1881. Tämän jälkeen 1880-luvun alkupuolella valmistui myös pappila seurakunnan ensimmäisen kirkkoher-
ran käyttöön. 
 
Seurakunnan kanslistin kertoman mukaan itse pappilarakennus on ollut 1970-luvulle asti papin asuntona 
kunnes sen taakse puutarhaan rakennetusta tiilitalosta tuli papin asunto ja uusi pappila. Pappilarakennuk-
seen on tehty aikoinaan joitakin uusia väliseiniä ja kaikkinensa sisäremontit talossa ovat suhteellisen uusia. 
Vuonna 1987 uusittiin tapetit ja lattiat. Pappilarakennuksessa on ulkoseinässä vaakasuora valkeaksi maa-
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lattu lautavuoraus ja luonnonkivistä tehty sokkeli. Kuistien kohdalla sokkeli on betonia. Talossa on musta 
peltikatto. Ikkunanpielet ovat vaaleanvihreät. Kaikkinensa talo näyttää olevan hyvässä kunnossa ilmeisesti 
aika hiljakkoisen ulkomaalauksen jäljiltä. Pappilarakennuksen nykyinen nimi on seurakuntakoti. Pappilassa 
on enää vain yksi kakluuni vaikka piippuja on useita. Kakluuneja on poistettu remonttien yhteydessä. 
1930-luvulla otetusta ilmakuvasta näkee, että talon eteläinen kuisti on alkuperäisellä paikallaan, mutta 
pohjoisempi länsiseinän kuisti on nykyään purettu. 
 
Nykyinen seurakuntatoimisto on aiemmin ollut kappalaisen asuntona noin 1960-luvulle saakka ja sen jäl-
keen seurakunnan nuoriso-ohjaajan asuntona. Talossa on pidetty joskus myös rippikoulua. Toimistoksi se 
muutettiin vuonna 1984. Toimisto remontoitiin vuonna 1998, jolloin siellä olleet kakluunit purettiin. Sähkö-
lämmitys toimistotaloon tuli kuitenkin jo vuonna 1983. Sitä ennen taloa lämmitettiin puulla. 
 
Punainen mökki on ollut diakonissan asuntona ja nykyään se on edelleen seurakunnan omistuksessa, mutta 
vuokrattu ulkopuoliselle asunnoksi. Talossa on välillä ollut myös seurakunnan toimisto. Punaisessä mökissä 
on toimivat uunit, mutta siellä on myös sähkö. Talo on maalattu punamullalla ja siinä on peltikatto. 
 
Hirsiaitta on toiminut aina vain varastona. Siinä on pidetty viljaa yms. Aitan hirret on maalattu punamullalla. 
Aitassa on neljä ovea ja kivijalka, jokaisen oven edustalla on ”ylisuuret” kynnyskivet. Seurakuntatoimiston 
länsipuolella on maakellari, jonka puuosat on maalattu punamullalla. Siinä on käytetty lohkokiviä maa-
kuopan tukemiseen. 
 
Pihan pohjoisreunalla oleva tiilinen rivitalo rakennettiin vuonna 1983 seurakunnan työntekijöiden asunnok-
si ja autokatos liittynee samaan rakennusvaiheeseen. Tällä paikalla on ollut kivinavetta, jonka jäänteitä jäi 
rivitalon alle ja osa kivistä vietiin Virolahdelle uudiskäyttöön. 
 
Pihapiiriin on 1930-luvun valokuvan perusteella kuulunut lukuisia talousrakennuksia pihapiirin pohjoisreu-
nalla, joista ei ole enää yhtäkään jäljellä. Inventoinnissa havaittu kellarikuoppa liittynee valokuvassa pohjoi-
simpina näkyviin rakennuksiin. Punaisen mökin (kuvassa valkoinen?) taustalla häämöttää rakennus, joka 
saattaa olla inventoinnissa havaitun kivijalan kohdalla. 
 
Pappilalle johtava kuusikuja on uudistettu joitakin vuosia sitten. Puutarhasta on jäljellä lähinnä pihapiirin 
keskellä oleva ovaalin muotoinen nurmiaukea pensasistutuksineen (syreenejä ym.) sekä pappilan itäpuolel-
la oleva puutarhapiha, jossa on myös uusi pappila. Pappilan mäen länsi- ja eteläreunalla oleva metsä on 
hiljakkoin kaadettu. Pihapiirissä on joitakin omenapuita. 
 

 

AKDG 5263:21. Seurakunta-
toimisto. Kuvaaja: Petro Pe-
sonen. 



 
 

32 
 

 

AKDG 5263:22. Pappila 
(seurakuntakoti). Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:23. Punamulta-
maalattu aitta. Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:24. Punainen 
mökki. Kuvaaja: Petro Peso-
nen. 



 
 

33 
 

 

AKDG 5263:25. Pappila 
(seurakuntakoti). Kuvaaja: 
Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:26. Aitan kyn-
nyskivet. Kuvaaja: Petro Pe-
sonen. 

 

AKDG 5263:27. Aitan kivijal-
kaa. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:28. Kellari. Ku-
vaaja: Petro Pesonen. 

 

AKDG 5263:29. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

AKDG 5263:31. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 
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AKDG 5263:32. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

AJDG 5263:33. Pappilan sisä-
tiloja. Kuvaaja: Petro Peso-
nen. 

 

AKDG 5263:35. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 
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AKDG 5263:39. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

AKDG 5263:40. Pappilan 
sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

AKDG 5263:41. Kivijalkaa. 
Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:42. Rivitalo ja 
autokatos. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 

 
AKDG 5263:30. Pappilan sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 

 
AKDG 5263:34. Pappilan sisätiloja. Kuvaaja: Petro 
Pesonen. 
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AKDG 5263:36. 

 
AKDG 5263:37. 

 
AKDG 5263:38.  

Pappilan sisätiloja. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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AKDG 5263:43. llmavalokuva 1930-luvulta. Kuvaaja: Petro Pesonen. 
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Pappilan ympäristö on aiemmin ollut nykyistä paljon peltovaltaisempi. Karttaan on merkitty inventointialu-
een pellot vuoden 1968 peruskartan mukaan vaaleankeltaisella. 
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