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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot

Osayleiskaavan muutos koskee Miehikkälän kunnan Muurikkalan osayleiskaavan
tavaraliikenteen terminaalialueita (LTA).

Osayleiskaavan muutos koskee kiinteistöjä

489-409-11-19
489-409-11-20
489-409-11-22
489-409-11-23
489-409-11-24
489-409-11-29
489-409-11-31
489-409-11-32
489-409-11-33
ja 489-895-0-387.

1.2. Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylässä Vaalimaa-
Lappeenranta –seututien 387 varressa. Osayleiskaavan muutosalueelta on matkaa
Vaalimaan raja-asemalle 5,5 km, Lappeenrantaan 53 km, Virolahdelle 12 km, Haminaan
45 km, Kotkaan 62 km ja Helsinkiin 190 km. Osayleiskaavan muutosalueen koko on n. 35
ha.

Suunnittelualueen sijainti. (Taustakartta: MML)
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1.3. Osayleiskaavamuutoksen tarkoitus ja tavoitteet
Osayleiskaavamuutos laaditaan Miehikkälän kunnan aloitteesta.

Muurikkalan osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2012. Osayleiskaavan laatimisen
jälkeen tavoitteet muutosalueen toteuttamiselle ovat muuttuneet, koska
tavaraliikenteen terminaalialueelle (osayleiskaavan LTA-merkintä) ei ole enää kysyntää
siinä laajuudessa kuin ne on osayleiskaavaan osoitettu. LTA-alueet muutetaan
teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja
sisäisiä palveluja varten varattu merkintä (pl) muutetaan palvelujen alueen merkinnäksi
(P, palvelujen ja hallinnon alue).

Osayleiskaavan muutosalue ilmakuvalla. (Ilmakuva: MML)

1.4. Osayleiskaavamuutoksen tilaaja ja laatija
Osayleiskaavamuutoksen tilaaja on Miehikkälän kunta.

Kaavan laatijana toimii
REJLERS FINLAND OY
Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Kaavamuutos laaditaan yhteistyössä Miehikkälän kunnan sekä kunnan teknisestä
toimesta vastaavan Kaakon Kaksikon kanssa.

1.5. Osayleiskaavamuutosta koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja
lähdemateriaalit
- Kymenlaakson taajamien ja niiden ympäristöjen maakuntakaava (YM vahv.

28.5.2008 ja 18.2.2010)
- Kymenlaakson maakuntakaava 2040 –luonnos selvitysaineistoineen  (lokakuu 2018)
- Kymenlaakson maakuntakaava Maaseutu ja luonto selvitysaineistoineen (YM vahv.

14.12.2010)
- Kymenlaakson energiamaakuntakaava (YM vahv. 10.4.2014)
- Kymenlaakson maakuntakaava Kauppa ja merialue selvitysaineistoineen (YM vahv.

26.11.2014)
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- Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaavaehdotus selvitysaineistoineen
(huhtikuu 2018)

- Muurikkalan osayleiskaava selvitysaineistoineen (kv 20.2.2012)
- Miehikkälän Vihreän logistiikka-alueen asemakaava selvitysaineistoineen (kv

17.6.2013)
- Liikennemääräkartta 2012-2017 (Liikennevirasto 2018)
- Muurikkalan kylä, Putkilokasvi- & luontotyyppiselvitysten päivityskartoitus

(Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut, 2018)
- Muurikkalan osayleiskaavan muutos, Arkeologinen inventointi

(Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2018)

1.6. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Osayleiskaavan muutoskartta 1:2000
3. Luontoselvityksen päivitys
4. Arkeologinen inventointi

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet

Muurikkalan yritysalueen osayleiskaavan muutostyö käynnistettiin Miehikkälän
kunnanhallituksen päätöksellä 11.6.2018 (80 §). Kaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma valmisteltiin syys-lokakuussa 2018. Luonnos
osayleiskaavamuutokseksi valmistui joulukuussa 2018.

- Vireilletulo 11.6.2018 (kh 80 §)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
- Kaavaluonnos nähtävillä
- Kaavaehdotus nähtävillä
- Hyväksymispäätös

3. LÄHTÖTIEDOT
3.1. Alueen yleiskuvaus

Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Muurikkalan kylän eteläosassa Vaalimaa-
Lappeenrannantien varressa n. 4 km Vaalimaan raja-asemalta Lappeenrantaan.
Suunnittelualue on pääosin rakentamaton. Alueen pohjoisin osa on kalliokkoista kuivaa
kuusivaltaista havupuumetsää, jossa siellä täällä on isoja siirtolohkareita.
Lappeenrannantietä kohden mentäessä maasto muuttuu alavammaksi
koivupuuvaltaiseksi nuoreksi lehtimetsäksi. Lappeenrannantien reuna-alueet ovat
mäntypuuvaltaista havumetsää.

Suunnittelualueen korkeus laskee Lappeenrannantietä kohden pohjoisosan 43-45
metristä (mmp) Lappeenrannatien varren 20-25 metriin (mmp). Suunnittelualueella on
maaliikenneasema ja siihen liittyvää yritystoimintaa.  Välittömästi suunnittelualueen
itäpuolella toimii rakennusalan yritys. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee Käyhkään
vievä hiekkapintainen Satulatie. Tien itäpuolella on vanha matalarakenteinen pieni
asuinrakennus ulkorakennuksineen sekä aidattu konttien säilytykseen käytettävä alue.
Satulatieltä johtaa eri suuntiin vanhoja metsäteitä, jotka ovat kasvamassa umpeen.
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3.1.1. Kallio- ja maaperä
Osayleiskaavan muutosalueen kallioperä kuuluu geomorfologialtaan
keskiproteotsooisiin muodostumiin ja kallioperä on rapakiveä. Suuri osa
suunnittelualueesta on rapakivigraniitin muodostamaa kallioista aluetta, joka on
moreenin peittämää. Alueen lounais- ja keskiosissa esiintyy pienialaisia, pääasiassa
hiesu- ja hietapohjaisia suopainanteita. Etelä- ja keskiosissa on paikoin alavampaa
savipitoista hiesumaata. Luoteisosassa on muusta alueesta korkeammalle nouseva
avokallioista muodostuva alue, jossa irtomaa- ja humuskerros on hyvin ohut.
Luoteisosan kalliot ovat laakeita ja sileiksi hioutuneita, lisäksi siellä esiintyy useita
suhteellisen kookkaita irtolohkareita. (TOIMI – Ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta,
2012)

Suunnittelualueen topografia. (Lähde: MML)

3.1.2. Luonnonympäristö
Osayleiskaavan muutosalueelle ja yhtä aikaa alueelle laadittavaa asemakaavamuutosta
varten tehtiin luontoselvityksen päivitys kesällä 2018 (Varsinais-Suomen Luonto- ja
Ympäristöpalvelut, Liite 4.). Osayleiskaavan muutosalueen metsät ovat
Maaliikennekeskuksen rakennettua aluetta ja Satulatien varren varasto- ja mökkialuetta
lukuun ottamatta talousmetsäkäytössä. Kaikki puustoiset alueet ovat voimakkaasti
ihmiskäden muokkaamia. Luonnontilaista metsää ei ole ja pienten luonnontilan
kaltaisten osien tila on heikko. (Varsinais-Suomen Luonto- ja ympäristöpalvelut, 2018)

Suurin osa kartoitusalueen puustoisista aloista on tavanomaista talousmetsää, jonka
luontotyyppien edustavuus ja luontoarvot ovat heikot. Kartoitusalueen arvokkaimmat
alat ovat sen luoteisosan kalliometsät, joilla on kartoitusalueen muihin puustoisiin osiin
verrattuna kaikkein eniten luontoarvoja (kartta 3, kuviot 5 ja 6). Kalliometsien voidaan
laskea kuuluvan Metsälain 10 §:n tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin.
Kaikkein luoteisimmassa kalliometsässä on osittain avointa, laakeata ja paikoin lievästi
viettävää kalliota (kartta 3, kuvio 6). Tämän tyyppiset silokalliot kuuluvat Suomen
kansainvälisiin vastuuluontotyyppeihin. Alueella ei esiinny muita kansallisen ja EU:n
lainsäädännön pohjalta suojeltuja luontotyyppejä. (Varsinais-Suomen Luonto- ja
ympäristöpalvelut, 2018)
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Suunnittelualueen lintulajisto on varsin niukkaa ja tavanomaista. Kallioalueilla
suunnittelualueen ulkopuolella esiintyy kehrääjiä (lintudirektiivin liitteen I laji) sekä
uhanalaisluokituksessa vaarantunut (VU) töyhtötiainen. (Osuuskunta TOIMI, 2012;
Varsinais-Suomen Luonto- ja ympäristöpalvelut, 2018)

Vuonna 2018 tehdyn luontoselvityksen päivityksen karttaliite (Varsinais-Suomen Luonto- ja
ympäristöpalvelut).

Karttaliitteessä yllä on esitetty suunnittelualueen arvokkaimmat ja mielenkiintoisimmat
kohteet:
1 - 2 Pikkutervakkoesiintymiä (ei uhanalainen tai rauhoitettu)
3 – 4 Aloja, joilla esiintyy ketokasvillisuutta
5 – 6 Säästettävän arvoista kalliometsää
7 Säästettävän arvoinen siirtolohkare ja maakumpu
9 Siirtolohkare ja pylväskataja

3.1.3. Kulttuurimaisema
Maisema on Muurikkalan kylällä kauttaaltaan loivasti kumpuilevaa ja suhteellisen
tasaista. Valtatieltä tarkasteltuna alueelta ei erotu maisemallisesti merkittäviä kohteita
lukuun ottamatta muutamia suurempia mäntyjä keskiosan laakealla kallioalueella.
Valtatien varren metsät ovat voimakkaasti metsätalouden muokkaamia, joten maisemaa
hallitsevat hakkuuaukot, taimikot ja varttuneet kuusikot. Miehikkälän kunnan alue
kuuluu valtakunnallisen maisemamaakuntajaon mukaan kokonaisuudessaan Eteläisen
rantamaan maisemamaakuntaan kaakkoisen viljelyseudun maisema-alueelle.

Kaakkoinen viljelyseutu on ”korkokuvaltaan alavaa, mutta mäkistä, karujen kalliokkojen
ja vaihtelevien viljelymaiden sekä pienten soiden ja järvien luonnehtimaa mosaiikkia.
Seutu on tyypillisintä rapakivigraniitin aluetta. Pellot sijaitsevat jokien varsilla ja
vähäisillä hienosedimenttialueilla. Asutus on ryhmittynyt viljelyalueita halkovien teiden
varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi.” (Teija Ahola, 2008)

Osayleiskaavan muutosalueesta itään levittäytyy loivapiirteinen, pitkä, laaja ja avoin
peltomaisema. Metsäniemet työntyvät paikoin pitkälle pellolle ja keskellä peltoaukeaa
on iso metsäsaareke. Suljetussa metsäympäristössä maiseman korkokuva on vaihteleva.
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Asutus seurailee teitä, jotka hyödyntävät savikkojen ylittämisessä maiseman
pääsuuntaan nähden poikittaisia hiekka- ja kalliomaita. Maiseman kiintopisteinä ovat
avoimessa viljelymaisemassa ja tieympäristössä sijaitsevat tilakeskukset. (Teija Ahola,
2008)

3.1.4. Muinaismuistokohteet
Osayleiskaavan muutosalueella ja sen läheisyydessä tehtiin arkeologinen inventointi
kesällä 2018 (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto, Liite 5.). Inventoinnin
yhteydessä havaittiin, että muutosalueella oli maastoa käsitelty melko laajalti 1900-
luvun aikana. Inventoinnissa havaittiin kaksi kivistä ladottua rajamerkkiä ja tervahauta,
joista tervahautaa voidaan pitää muinaisjäännöksenä. Rajamerkit katsottiin kuuluvan
luokaan muu kulttuuriperintökohde, koska ne ovat yhä käytössä olevalla rajalla. Näistä
erityisesti Lääväahonkangas 2 on näyttävä ja hyvin säilynyt rajamerkki ja sen
säilyttämistä on pidettävä suositeltavana.

Ote arkeologiainventointiraportin liitekartasta (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy).

3.1.5. Liikenne
Osayleiskaavan muutosalueen kaakkoislaidalla kulkee Lappeenrannantie, seututie nro
387. Tiellä kulkee n. 1545 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä kulkee
Lappeenrannantiellä pääasiassa Vaalimaan raja-asemalle ja sieltä Lappeenrantaan.
Osayleiskaavan muutosalueelta on Vaalimaan raja-asemalle matkaa n. 4,5 km ja
Lappeenrantaan 53 km.
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3.1.6. Maanomistus
Osayleiskaavan muutosalueella maata omistavat sekä Miehikkälän kunta että yksityiset
maanomistajat.

3.1.7. Pohjavesialueet
Osayleiskaavan muutosalue ei sijoitu pohjavesialueille. Lähin pohjavesialue,
Merikankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (0548903), sijaitsee parin
kilometrin päässä muutosalueesta koilliseen Lappeenrannantien molemmin puolin.

3.1.8. Palvelut
Muurikkalan kylällä on päivittäistavarakauppa. Koulu, päiväkoti, kirjasto, kaupat, pankki
ja muut yritykset ja palvelut sijoittuvat Miehikkälän kuntakeskukseen n. 17 km päähän
suunnittelualueelta. Osittain yksityisiä palveluja tarjoaa myös Virojoen taajama 12 km:n
päässä suunnittelualueelta.

3.1.9. Väestö
Suunnittelualueella asutaan pihapiirissä Satulatien varrella.

3.1.10. Elinkeinot
Suunnittelualueella toimii maaliikenneasema huolintayrityksineen. Alue tulee
rakentuessaan olemaan merkittävä Miehikkälän kunnan yrityskeskittymä ja työpaikka-
alue.

3.1.11. Pohjakartta
Osayleiskaavamuutoksen pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen ajantasaista
raja- ja maastotietokantaa.

3.2. Kaavaa koskevat suunnitelmat ja päätökset
3.2.1.  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen suunnittelua ohjaavat Miehikkälän kunnan ja
osallisten asettamien tavoitteiden ja maakuntakaavan lisäksi valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.

Valtakunnalliset alueidenkäytön yleistavoitteet koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:

- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
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3.2.2. Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson taajamien ja niiden ympäristöjen
maakuntakaavan 28.5.2008 ja 18.2.2010.

Ote Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavasta. Osayleiskaavan muutosalue on ympyröity
sinisellä.

Suunnittelualue on merkitty Taajamat ja niiden ympäristöt –maakuntakaavaan
rajapalvelujen kehittämisen kohdealueeksi (rk). Maakuntakaavamerkinnän mukaan
”Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa
sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja
varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun
muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-
alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman raja-
aseman ympäristön laatuvaatimuksiin”.

Maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmistelu on käynnissä. Maakuntakaava 2040
tulee olemaan voimassa olevaa maakuntakaavaa strategisempi ja selkeämpi
kokonaisuus. Maakuntakaava 2040 luonnos on ollut nähtävillä 27.8.-7.10.2018.
Suunnittelualue on merkitty maakuntakaavaluonnokseen työpaikka-alueeksi (TP).
Suunnittelualue sisältyy myös rajapalvelujen ja kaupan kehittämisen kohdealueeseen
(rk). Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia
valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita.

Ote maakuntakaava 2040 luonnoksesta. Asemakaavan muutosalue on ympyröity sinisellä.

Kymenlaakson maakuntakaava, Maaseutu ja luonto
Maaseutu ja luonto –maakuntakaava on vahvistettu 14.12.2010.  Sen keskeisiä
asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien ulkopuolisen
asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon



11(16)

Miehikkälän kunta, Muurikkalan yritysalueen asemakaava

REJLERS FINLAND OY                                                                      Y-tunnus  0765069-8

kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut,
luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä
puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut.

Suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia Maaseutu ja luonto –
maakuntakaavassa.

Kymenlaakson energiamaakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 10.4.2014 Kymenlaakson
energiavaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan mm. maakunnallisesti merkittäviä
tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään
vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset.

Energiamaakuntakaavassa on osoitettu suunnittelualueelta pohjoiseen tuulivoima-alue
(tv-1).

Ote Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta.

Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson Kauppa ja merialue –
maakuntakaavan 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.

Suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia Kauppa ja merialue –
maakuntakaavassa.

3.2.3. Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Miehikkälän kunnanvaltuuston 20.2.2012 hyväksymä
Muurikkalan osayleiskaava. Siinä suunnittelualue on merkitty teollisuus- ja
varastoalueeksi (T), tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LTA) sekä maa- ja
metsätalousalueeksi /yhdyskuntarakenteen mahdolliseksi laajenemisalueeksi (M/res).
Suunnittelualueelle on osayleiskaavaan merkitty lähipalvelujen alue (pl).
Lappeenrannantien (st/pk) liikennemelulle on merkitty melualueet (me).
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 Ote Muurikkalan osayleiskaavasta. Osayleiskaavan muutosalue on rajattu sinisellä.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava
Kotkan-Haminan seudulle on parasta aikaa laadittavana strateginen yleiskaava.
Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.3.-30.4.2018 ja on hyväksyttävänä kunnissa.
Suunnittelualue on merkitty strategiseen yleiskaavaan työpaikka-alueeksi (TP-1), joka on
varattu tilaa vaativille, raskasta liikennettä aiheuttaville työpaikka- ja
varastotoiminnoille. Suunnittelualueen pohjoispuolelle on merkitty tuulivoimaloiden
alue (tv), joka varataan pääkäyttötarkoituksen ohella tuulivoimaloiden alueeksi.
Energiatuotanto tulee tuulivoimaloiden alueella toteuttaa siten, että alueen pääasiallista
käyttötarkoitusta ei kohtuuttomasti vaikeuteta.

Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. Asemakaavan muutosalue on ympyröity
sinisellä.
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3.2.4. Asemakaava
Osayleiskaavan muutosalueella on voimassa Miehikkälän kunnanvaltuuston 17.6.2013
hyväksymä Vihreän logistiikka-alueen asemakaava.

Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Osayleiskaavan muutosalue sijoittuu
tavaraliikenneterminaalitoiminnan vaaleanpunaisille korttelialueille (LTA) ja kaupan alueelle (K).

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu
tavaraliikenneterminaalin korttelialueeksi (LTA) sekä liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (K). Asemakaavaan on osoitettu myös lähivirkistysaluetta (VL) sekä
erityisaluetta (E-1, erityisalue sammutusvesisäiliöille).

3.2.5. Rakennusjärjestys
Miehikkälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen kokouksessaan
18.6.2007 (§ 26). Rakennusjärjestys on saanut lainvoiman 1.8.2007.
Rakennusjärjestyksen uusiminen on parhaillaan tekeillä, tavoitteena on saada uusi
rakennusjärjestys hyväksyttyä kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2019.

4. OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Osayleiskaavamuutoksen tarve ja tavoitteet

Muurikkalan osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2012. Osayleiskaavan laatimisen
jälkeen tavoitteet muutosalueen toteuttamiselle ovat muuttuneet, koska
tavaraliikenteen terminaalialueelle (osayleiskaavan LTA-merkintä) ei ole enää kysyntää
siinä laajuudessa kuin ne on osayleiskaavaan osoitettu. LTA-alueet muutetaan
teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja
sisäisiä palveluja varten varattu merkintä (pl) muutetaan palvelujen alueen merkinnäksi
(P).

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Miehikkälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2018 (§ 80) ryhtyä Muurikkalan
osayleiskaavan muuttamiseen tavaraliikenteen terminaalialueiden (LTA) osalta.
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4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat:

· Suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat
· Suunnittelu- ja lähialueen yritykset ja yhteisöt
· Kymenlaakson liitto
· Kaakkois-Suomen Ely-keskus
· Kymenlaakson Museo
· Kymenlaakson pelastuslaitos
· Rajavartiolaitos
· Itä-Suomen tullipiiri
· Itä-Suomen sotilasläänin esikunta
· Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto
· Tekninen lautakunta
· Kymenlaakson Sähkö Oy
· Kylä- ja asukasyhdistykset

4.3.2. Vireilletulo
Osayleiskaavamuutos tuli vireille kunnanahallituksen päätöksellä 11.6.2018 (§ 80).

4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Kaavamuutosluonnoksen nähtävilläolosta
kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville (MRL 6§, 62§).

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Nähtävillepano kuulutetaan paikallislehdessä ja ehdotus on nähtävillä Miehikkälän ja
Virolahden kunnantaloilla kolmenkymmenen päivän ajan.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta sen nähtävilläolon aikana (MRA
27§). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa
tarkistetaan tarvittaessa. Miehikkälän kunnanvaltuusto hyväksyy
osayleiskaavamuutoksen, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.

4.3.4. Viranomaisyhteistyö
Osayleiskaavamuutoksesta pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut. Kaavan luonnos-
ja ehdotusvaiheissa pyydetään lausunnot eri viranomaistahoilta.

5. OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa osayleiskaavaa Muurikkalan
yritysalueen osalta siten, että Muurikkalaan Lappeenrannantien varteen voidaan
muodostaa yritys- ja työpaikkakeskittymä. Tavaraliikenteen terminaalin
käyttötarkoitusmerkintä LTA muutetaan TY:ksi, teollisuusalueeksi, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena
on myös osoittaa muutosalueelle aluerajaus kauppaa ja palveluja varten (P).
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6. OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
6.1. Kaavan rakenne

Osayleiskaavan kokonaisrakenne säilyy ennallaan.

6.2. Aluevaraukset
TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
Tavaraliikenteen terminaaleille varatut alueen on muutettu teollisuusalueiksi, joilla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). TY-alueille on
mahdollista sijoittaa esim. elintarvikkeiden jatkojalostusta, ympäristöhäiriötöntä
teollisuutta, kokoonpanotuotantoa ja varastotoimintaa.

P Palvelujen ja hallinnon alue
Osayleiskaavan lähipalvelujen alue (pl) on poistettu ja tilalle on muodostettu alue
palveluille ja hallinnolle (P). P-alueelle on mahdollista sijoittaa kaupan ja mm.
huoltoaseman toimintoja.

6.3. Tiestö ja liikenne
Lappeenrannantie, seututie 387, on merkitty seututien merkinnällä osayleiskaavaan.
Lappeenrannantien luoteispuolelle on merkitty kevyen liikenteen reitti.

Lappeenrannantien melualue on merkitty osayleiskaavaan.

6.4. Kunnallistekniikka
Kaikki alueen kiinteistöt on liitettävissä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

6.5. Hulevedet
Hulevedet tullaan ohjaamaan pääasiassa viemäriverkkoon. Osa hulevesistä ohjataan
asemakaava-alueen lounaiskärjessä sijaitsevan kosteikon kautta Lappeenrannantien
alitse olemassa oleviin avo-ojiin.

Suunnittelualueelle on laadittu hulevesisuunnitelma voimassa olevan asemakaavan
laadintatyön yhteydessä (Geosaimaa Oy, 2013).

6.6. Yleiskaavamerkinnät ja määräykset
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7. OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET
Osayleiskaavamuutoksella on positiivisia vaikutuksia Miehikkälän kunnan
elinkeinoelämään. Osayleiskaavamuutos ohjaa alueelle laadittavaa
asemakaavamuutosta, jossa tullaan esittämään käyttötarkoitusmerkinnät
osayleiskaavamuutoksen pohjalta siten, että ne vastaavat paremmin kysyntää ja kunnan
alueelle asettamia tavoitteita.

Osayleiskaavamuutoksella ei ole voimassa olevaan osayleiskaavaan verraten kasvavia tai
negatiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön, taajamakuvaan tai luonnonympäristöön.

Raskaan liikenteen osuus vähenee tavaraliikenneterminaalialueiden muuttuessa
työpaikkojen, tuotannon ja palvelujen alueiksi, jolloin liikenteelliset vaikutukset
vähenevät.

8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Osayleiskaavamuutoksen pohjalta laaditaan yritysalueen asemakaavamuutos.
Osayleiskaavamuutoksen toteutumista asemakaavamuutoksessa seuraa Kaakon
kaksikon ja Miehikkälän kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
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