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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  
 
 

 
 

 
 


