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Tämä kaavaselostus koskee 10.12.2018 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, erityisalueita, puisto- ja
lähivirkistysalueita ja maa- ja metsätalousalueita ja vesialueita.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Miehikkälän Kirkonkylän korttelit 1
- 4, 6 - 12, 40, 43 - 49, 51 - 52, 60 - 70 ja 116- 120, liikenne- ja katualueet, hautausmaa-alue,
erityisalueet, puisto- ja lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalueet 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 olivat nähtävillä 24.5 - 25.6.2018
Kaavaehdotusaineistot olivat nähtävillä . .- . .2019.
Tämä asemakaavan muutos on Miehikkälän kunnanvaltuuston hyväksymä __.__.2019
§___.
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.
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.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä samanaikaisesti kaavaluonnoksen
kanssa.
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaluonnoskartta ja kaavakarttaa koskeva selostus liitteineen pidettiin nähtävillä 24.5 25.6.2018 (MRL 62§). Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistosta.
Lisäksi osallisilla oli mahdollisuus esittää kaava-aineistosta mielipiteensä.
Kaava-luonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja yksi maanomistajan mielipide.
Kaavaluonnokseen tehtiin saadun palautteen perusteella pieniä muutoksia / tarkennuksia
mm. aluerajauksiin, rakennusaloihin, rakennussuojelumerkintöihin ja kaavamerkintöihin.
Kartalle lisättiin vesihuoltorasitteet ja sähkölinjoja varten varatut alueet.
Rakennussuojelumerkintöjä tarkennettiin lausuntojen perusteella.
Luonnosvaiheen vastineet ja niiden perusteella täydennetty kaava-aineisto käsiteltiin
viranomaisneuvottelussa 8.1.2019. Sen jälkeen vielä keskusteltiin Museoviraston kanssa
kaavaratkaisusta koskien Saivikkalan Pappilan kylätontin aluetta pappilan ympäristössä.
Kaavaluonnoksesta poistettiin kylätontin alueelle osoitetut kaksi uutta erillispientalon
tonttia. Kaavaehdotuksessa pappilan ympäristöön on osoitettu Y-alueen lisäksi ainoastaan
jo rakentuneet omakotitalon ja rivitalon rakennuspaikat kylätontin alueelle.
Kaavamuutosehdotuksessa kylätontin alueelle ei osoiteta kokonaan uusia
rakennuspaikkoja pappilan ympäristöön.

Kaavaehdotusvaihe
Miehikkälän kunnan tekninen lautakunta käsittelee vastineet kaavaluonnoksesta saatuun
palautteeseen ja päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.
Kaavaehdotusaineisto on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2019. 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.
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2.2 Asemakaava
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Miehikkälän Kirkonkylän
korttelit 1-4, 6-12, 40, 43 - 49, 51 - 52, 60 - 70 ja 116- 120, liikenne- ja katualueet,
hautausmaa-alue, erityisalueet, puisto- ja lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalueet 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.
Keskeisimmät muutokset:
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kaava laajenee Juoksumäen alueella (korttelit 118-120 ja osa korttelia 63)
ja osalla korttelin 2 aluetta. Molemmille alueille tulee uusia pientalotontteja.
Muurikkalantie ja Hurttalantie muutetaan kaduiksi ja varataan tila
jalkakäytävälle. Vapautuvaa tiealuetta liitetään hautausmaa-alueeseen ja
puistoalueeseen.
Maa-ja metsätalousaluetta muutetaan kaduksi, jotta tilavaraus kevyelle
liikenteelle on riittävä uusien yhteyksien rakentamista varten.
Osa pappilan korttelista muutetaan rivitaloalueeksi ja yleiseksi
pysäköintialueeksi. Yksityisomisteinen osa pappilan korttelista muutetaan
pientalokäyttöön
ja
pihapiirin
ulkopuolinen
osa
maaja
metsätalousalueeksi.
Pappilan kortteliin lisätään aluesuojelumerkintä / s. Merkintä koskee Y/s ja
AR/s aluetta.
Korttelin 7 rakentumaton kulmatontti muutetaan puistoalueeksi.
Osa hautausmaan parkkipaikasta muutetaan hautausmaa-alueeksi.
Hautausmaan ja Muurikkalantien välinen puistoalue liitetään
hautausmaan tonttiin.
Kangaskujalla kortteleiden 43 ja 5 välinen puistoalue muutetaan
rivitalotontiksi.
Nuorisotalon alue, joka oli vanhassa kaavassa yleisten rakennusten
aluetta, muutetaan rivitaloalueeksi.
Korttelissa 2 yleisten rakennusten alue Y-alue muutetaan AL-alueeksi ja
suunnitellaan tontteja tarkoituksenmukaisemmiksi.
Peltotien ja Ojatien liikennejärjestelyjä ja tonttien sekä puisto- ja
pysäköintialueen rajauksia muutetaan toimivimmiksi.
Korttelin 117 alueella osa puistoaluetta muutetaan pientaloalueeksi. Tästä
on tehty erillinen kaavamuutos.
Korttelissa 61 eläinlääkärin vastaanoton tontti muutetaan AL-alueeksi ja
muut osat AO-alueeksi.
Korttelissa 1 kaistale puistoaluetta liitetään tonttiin 1. Vastaavasti on tehty
korttelissa 8 ja korttelissa 69.
Puistomuuntamo poistetaan kortteliin 60 rajoittuvasta puistosta.
Muuntamo osoitetaan Rauhantielle.
Leppäahon ja Rauhantien väliin lisätään kevyenliikenteen yhteys.
Korttelissa 10 muutetaan AO-tontti puistoksi ja osoitetaan uusi ajoyhteys.
Kangastien katualuetta levennetään korttelin 7 tontin 2 kulmasta.
Lisäksi rakennusalueiden rajauksia ja korttelinumerointeja muutetaan.
Suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan eteläosan ajantasa-asemakaavan
kanssa
korttelit 5 ja 43 yhdistetään
ET-korttelialueiden määräykset yhdenmukaistetaan
korttelin 67 TY-k alueelle osoitetaan varaus pienjäteasemalle
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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.
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.
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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.

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. Liitooravaselvitys 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
luonnonsuojelualueita.

sen

vaikutuspiirissä

ei

ole

Natura

2000

alueita

tai

3.1.2.2 EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit

Liito-orava
Asemakaava-alueella ei tehty havaintoja liito-oravasta kevään
oravakartoituksessa, eikä alueella ole erityisen hyvää habitaattia lajille.
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Lepakot
Luontoselvitykseen kuuluneen lepakkokartoituksen (Parkko 2017) perusteella
luonnonsuojelulailla suojellut lisääntymis- ja levähdyspaikat löytyvät todennäköisimmin
rakennuksista, sillä alueella on hyvin vähän kolopuita. Talvehtimispaikkoja voi löytyä
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.
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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.
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):
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)
7. Paahteinen tieluiska (luo/7)
8. Kuiva keto (luo/8)
9. Huldinojan palpakkokasvustot (luo/9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
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museotutkija Armi Oinonen 17.5.2011. Kirkonkylän pohjoisosan suunnittelualueelle
sijoittuvat merkittävät rakennukset ovat vanha kaupparakennus ja Miehikkälän luterilainen
kirkko ja pappila.

Rakennetun ympäristön arvot
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 parturi-kampaamo-ompelimo, tilitoimisto ja mm. kokoustilaksi
vuokrattava tila. 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

Pappilan pihapiirin eteläpuolella Y- korttelialueella sijaitsee yksityisomisteinen tiilitalo
(kuva 10) ja pappilan pihapiirin pohjoispuolella rivitalo ja siihen liittyvä autokatos (kuva 11).

Kuva 10. Pappilan pihapiirin
Ympäristönsuunnittelu Oy.
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Kuva 11. Pappilan pihapiirin pohjoispuolella sijaitseva rivitalo. Kuva: Petro Pesonen.

Selvitys keskusta-alueen suojelluista kohteista
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.
Esitetty merkintätapa on kaavamuutoksessa korvattu merkinnällä sr-2, jotta merkintä olisi
maanomistajalle kohtuullinen. Sr-2: Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta tärkeä
rakennus. Rakennuksessa suoritettavien julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja
muutostöitä suunniteltaessa tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.
Luterilaiselle kirkolle on esitetty kirkkolain
suojelumerkintää srs: Suojeltava rakennus.

/

rakennussuojelulain

perusteella

Esitetty merkintätapa on kaavamuutoksessa korvattu merkinnällä srk-1: Kirkkolain nojalla
suojeltu rakennus. Korjaus ja muutostöistä on pyydettävä Museoviraston lausunto.
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.
Esitetty merkintätapa on kaavamuutoksessa korvattu 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. Korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee neuvotella
museoviranomaisen kanssa.
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Suunnittelualueen kaakkoisosassa kulkee maisemallisesti arvokkaan alueen rajaus.
Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki on selvityksessään esittänyt alueelle 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 §).
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualueen halkaisee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
(rky). Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki on selvityksessään esittänyt alueelle määräystä ma2:
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
poikkeamislupaja
suunnittelutarveratkaisuista on pyydettävä Museoviraston lausunto.
Esitetty merkintätapa on kaavakartalla korvattu merkinnällä rky: Valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), Salpalinja.
Alueella sijaitsee sotahistoriallisia rakenteita. Niiden osalta Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki
on selvityksessään esittänyt 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.

14

MIEHIKKÄLÄ
Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos
KAAVASELOSTUS

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

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 12 kohde 1), Saivikkalan linnoitteet (kuvassa 12 kohde 2), jotka kuuluvat II
maailmansodan aikaiseen puolustusvarustukseen, Salpalinjaan.
sekä uutena
Juoksumäen rajamerkki (kuvassa 12 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.
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Kuva 12. 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
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
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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 edellyttämälle 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 väestöryhmien 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 kehittämällä 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
liikenneja
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 varmistetaan 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 maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset
ja toimintamahdollisuudet.
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.
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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 kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet.
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

Maakuntakaava
Tällä hetkellä Miehikkälässä on voimassa neljä maakuntakaavaa.
Alla on ote
Kymenlaakson liiton kotisivuilta saatavasta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.
Suunnittelualue on osoitettu A/s merkinnällä, Miehikkälän kirkonkylä. Myllylammen
metsäalue on osoitettu My-merkinnällä ja Myllylammen lähiympäristö V-alueena.
Vaalimaanjoen ma-alue; Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti merkittävä alue rajautuu suunnittelualueen kaakkoisosaan.
Energiamaakuntakaavassa osoitettu sähkölinjan yhteystarve on osoitettu Miehikkälän
alueelle.

Kuva 13. Ote Kymenlaakson Liiton ajantasamaakuntakaavasta.
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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.

Kuva14. Ote Kymeenlaakson maakuntakaavasta; taajamat ja niiden ympäristöt
Vaihemaakuntakaavat
 Miehikkälän alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava; Maaseutu ja
luonto, joka on ympäristöministeriön vahvistama 14.12.2010. Kaavassa on
osoitettu Vaalimaan jokilaakson ma-alue; Kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue.
 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 10).
 Alueella on voimassa Kymenlaakson kauppa ja merialue vaihemaakuntakaava,
jonka ympäristöministeriö vahvistanut 26.11.2014. Vaihemaakuntakaavassa ei ole
osoitettu merkintöjä Miehikkälän alueelle.
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Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmistelu on käynnissä. Kymenlaakson
maakuntakaavan 2040 luonnos ja keskeinen valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä
27.8.-7.10.2018.

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).
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 (kuva 16) on hyväksytty. 8.12.2017
(17 §) seutuvaltuusto hyväksyi Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan
ehdotuksen kaavamerkintöineen ja -määräyksineen lähetettäväksi seudun kuntiin
hyväksymistä ja nähtäville asettamista varten. Kaavaehdotus oli kunnissa nähtävillä 29.3 30.4.2018. Miehikkälän kunnanvaltuusto hyväksyi strategisen Yleiskaavan 17.09.2018 §
21.
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
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retkipyöräilyreitit

, Salpalinjan rky-alue

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

ja Vaalimaan jokilaakson

. Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu

informatiivista, oikeusvaikutuksetonta viher-, virkistys tai retkeilyaluetta

.

Kuva 16. Ote Miehikkälän kunnanvaltuuston hyväksymästä Kotkan-Haminan seudun
strategisesta yleiskaavasta 2040

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.
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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
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
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Muurikkalan vihreän logistiikka-alueen asemakaava, kv 17.06.2013
21.08.2013
Koulun alueen asemakaavan muutos, kv 23.05.2016 lainvoimainen
03.08.2016

lainvoim.

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

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.
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-

-

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. KaakkoisSuomen 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
Suomen ympäristökeskuksen hulevesikarttapalvelu.
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.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun vaiheet
Vireilletulo- ja valmisteluvaihe
Asemakaavan laatiminen käynnistettiin Miehikkälän kunnan aloitteesta syyskuussa 2016.
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kunnan kaavoituskatsauksessa 1.3.2017.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 21.11.2017 Virolahdella.
Luontoselvitys ja rakennusinventointi tehtiin vuoden 2017 aikana.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä yhtäaikaisesti
kaavaluonnosaineiston kanssa. OAS ja kaavaluonnosaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä
24.5 - 25.6.2018 (MRL 62§). Kaavaluonnosaineistosta pyydettiin viranomaislausunnot ja
lisäksi osallisilla oli mahdollisuus esittää kaava-aineistosta mielipiteensä.
Kaava-luonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja yksi maanomistajan mielipide.
Miehikkälän kunnan tekninen lautakunta käsitteli vastineet kaavaluonnoksesta saatuun
palautteeseen ja päätti 28.11.2018 § 134 esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus laittaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot
viranomaisneuvottelun jälkeen. Lausunnon antajille ja mielipiteen esittäneille annetaan
kaavoittajan vastine. Miehikkälän kunnanhallitus päätti 10.12.2018 § 168 hyväksyä
teknisen lautakunnan esityksen.
Yhteenveto luonnosvaiheen
kaavaluonnokseen

palautteen

johdosta

tehdyistä

muutoksista

Viranomaisista Kymenlaakson pelastuslaitoksella,
ympäristönsuojeluviranomaisella,
terveydensuojeluviranomaisella, rakennuslautakunnalla ja Puolustusvoimilla ei ollut
huomautettavaa nähtäville asetettuihin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai
kaavaluonnokseen. Suomen turvallisuusverkko Oy:llä ei ollut lausuttavaa tai osallistumis
tarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen.
Saadun palautteen perusteella kaavaluonnosta muutettiin ja kaava-aineistoa täydennettiin
seuraavasti:
Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen lausunnon perusteella:
o Ajoneuvoliittymää
kuvaavat
nuolimerkinnät
lisättiin
Hurttalantien
ja
Muurikkalantien liittymiin maantielle 384.
o Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennettiin valtakunnallisella maisemaalueella sijaitsevan korttelin 2 osalta. Kaavamuutoksella on vähennetty korttelin 2
tonttien lukumäärää ja jäsennelty tontit suuremmiksi ja muodoltaan
tarkoituksenmukaisemmiksi voimassa olevan asemakaavan tilanteeseen nähden.
Samassa yhteydessä asemakaavaa on hieman laajennettu ja alueelle on
muodostettu yksi uusi tontti, joka tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen.
o Selostuksen s. 22 kohtaan Selvitykset ja suunnitteluaineisto lisättiin Suomen
ympäristökeskuksen hulevesikarttapalvelu.
Kymenlaakson liiton lausunnon perusteella:
o Kaava-asiakirjoihin
vaihdettiin
Kymenlaaksonliiton
kotisivuilta
maakuntakaavojen yhdistelmäkartta.
o T-merkintä korjattiin TY-merkinnäksi merkintöjen selitysosioon.

saatava

Kymenlaakson museon lausunnon perusteella:
o Pappilan suojelumerkintä muutettiin sr-1 merkinnäksi.
o Pappilan ympäristön aluevarauksille (kaavaehdotuksen Y- ja AR- aluevaraukset)
lisättiin /s- merkintä (alue, jolla ympäristö säilytetään).
o Rakennussuojelumerkintöihin lisättiin määräys: ” Korjaus- ja muutostöitä
suunniteltaessa tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa”.
o Srk-1 suojelumääräykseen muutettiin museoviranomainen Museovirastoksi.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n lausunnon perusteella:
o Lausunnossa olleen liitekartan mukaiset sähköjohdot on huomioitu kaavassa.
Kaavakartalla on osoitettu 20kV linjat, joille on varattu 15 metrin johtoalueet.
o Hauhiantien ja Hurttalantien risteyksen ET-1-alueen määräys muutettiin ET –
määräykseksi, joka sallii myös puistomuuntamon sijoittamisen alueelle.
o Peltopolun AO-kortteliin osoitettiin johtokuja maakaapelille.
o Kaava-kartalla osoitetuille 0,4 kV sähkölinjoille varattiin 5 metrin johtoalueet.
o Kaavakartalle osoitettiin riittävät varaukset sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja
laitteiden sijoittamista varten.
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Kiinteistö Oy Vanhalan mielipiteen (ja omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen)
perusteella:
o Kaavaluonnoksessa käytetty vanhan kaupan suojelumerkintä sr-1 on muutettu sr2-merkinnäksi, joka turvaa historiallisesti ja kuntakuvallisesti arvokkaan
rakennuksen julkisivun säilymisen. sr-2 = Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan
kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien julkisivukorjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee neuvotella
museoviranomaisen kanssa.
o Vanhaa kaupparakennusta koskevat tiedot rakennuksessa nykyisin toimivista
yrityksistä ja muista toimijoista on korjattu kaavaselostukseen mielipiteessä
esitetyn mukaisesti.
Museoviraston lausunnon (ja konsultin ja Museoviraston välisen keskustelun) perusteella:
o Kaavaluonnoksesta poistettiin kylätontin alueelle osoitetut kaksi uutta
erillispientalon tonttia.
o Kaavaehdotuksessa pappilan ympäristöön on osoitettu Y-alueen lisäksi
ainoastaan jo rakentuneet omakotitalon ja rivitalon rakennuspaikat kylätontin
alueelle. Kaavamuutosehdotuksessa kylätontin alueelle ei osoiteta kokonaan
uusia rakennuspaikkoja pappilan ympäristöön.

Haminan seurakunnan lausunnon perusteella:
o Rivitalon ja autokatoksen muodostama uudempi rakentamiskokonaisuus on
osoitettu rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten alueeksi (AR). Pappilan
vanhaan rakennuskantaan kuuluva hirsiaitta on säilytetty kaavallisesti osana
Pappilan Y- kortteli-aluetta.
o Lisäksi Pappilan Y- korttelialueelle ja muutetulle AR- alueelle on osoitettu
Kymenlaakson museon lausunnon perusteella /s- lisämerkintä (alue, jolla
ympäristö säilytetään)

Kaavaehdotusvaihe
Kaavaehdotusaineisto pidetään nähtävillä xx-xx.2019. 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
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Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri
Museovirasto ja Kymenlaakson maakuntamuseo
Puolustusvoimat
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.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.5-25.6.2018. Kaavaluonnosaineistosta pyydettiin
viranomaislausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson liitolta,
Kymenlaakson maakuntamuseolta, Museovirastolta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta,
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä, Suomen turvallisuusverkko Oy, Puolustusvoimilta
sekä kunnan rakennuslautakunnalta (Vironlahti) ja ympäristötoimelta (Hamina). Suomen
turvallisuusverkko Oy ilmoitti, että Suomen turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai
osallistumistarvetta
suunnittelukokonaisuuteen
liittyen.
Kymenlaakson
pelastuslaitoksella, ympäristönsuojeluviranomaisella, terveydensuojeluviranomaisella,
rakennuslautakunnalla ja Puolustusvoimilla ei ollut huomautettavaa nähtäville
asetettuihin osallistumis-ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen. KaakkoisSuomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson maakuntamuseon,
Museoviraston, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan seurakunnan lausuntojen
perusteella tehdyt muutokset kaavaratkaisuun on esitetty kohdassa 4.1.
8.1.2019 järjestettiin viranomaisten työneuvottelu, jossa käsiteltiin luonnosvaiheen
vastineet ja niiden perusteella täydennetty kaava-aineisto. Neuvotteluun osallistuivat
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Haminan kaupungin,
Miehikkälän ja Virolahden kunnan sekä kaavoittajan edustajat.
Kaavaehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

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
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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.
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. Pappilan
kortteliin on osoitettu yksityisomisteiselle alueelle erillispientalotontti (AO) ja maa- ja
metsätalousaluetta (M). Y/s-alueen pohjoisosaan on osoitettu olemassa olevan rivitalon ja
siihen liittyvän autokatoksen alue rivitaloalueeksi (AR/s).
Asemakaavan muutoksella turvataan 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 63 014 m2. Tästä
kuitenkin suurin osa on jo toteutunut. Asemakaavan muutoksella muodostuu yhteensä noin
19,9 hehtaaria AO- ja AO-1 –alueita, joiden tehokkuudet 0.12, 0.15 ja 0.2 , rakennusoikeus
n. 32620 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. 4,7 hehtaaria. AR -kortteleissa tehokkuutena on 0.3;
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yhteensä rakennusoikeutta muodostuu rivitaloalueille 10170 m2. Asuin- ja
liikerakentamiseen tarkoitettuja kortteleita (AL) muodostuu noin 0,7 hehtaaria.
Rakennusoikeutta näille alueille muodostuu yhteensä noin 2116 m2.
Teollisuus- ja varastoalueita (TY, TY-k, TV) on yhteensä noin 3,2 ha. Näille alueille
muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 12950 m2. Yleisille rakennuksille tarkoitettuja
korttelialueita (Y) muodostuu yhteensä 1,3 ha ja niillä on käytetty tehokkuutena 0.1. Y kortteleihin muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 1330 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
kehittymistä asumiselle sekä liiketoiminnalle.

edistetään

laadukkaan

ympäristön

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
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.
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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.
Pappilan Y/s-korttelista on erotettu olemassa olevan rivitalon ja autokatoksen alue
rivitalokortteliksi (AR/s), jonka tehokkuusluku on 0,3.
Uudet rakentamisalueet
 Juoksumäen alueelle uusia pientalotontteja
 Korttelin 2 alueelle tulee uusia pientalotontteja.
 Kangaskujalla kortteleiden 43 ja 5 välinen puistoalue muutetaan rivitalotontiksi.
Keskeisimmät käyttötarkoitusten muutokset
 kortteli 2 Y – AL, AO
 kortteli 3a (nuorisotalo) YS – AR
 kortteli 6 (hautausmaa) LP – EH
 kortteli 6 AL - AP
 kortteli 7 ja kortteli 10 AO-VP
 kortteli 61 AP-k (eläinlääkäri) – AL, AO
 kortteli 52 osa Y (pappila) – AO, LP, AR/s
Teollisuus- ja varastoalueet
Kortteleihin 60 ja 67 osoitettuja teollisuus- ja varastoalueita (TY, TY-k, TV) on yhteensä
noin 3,2 ha. Näille alueille muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 12950 m2. Korttelin
67 TY-k alueelle on osoitettu alueen osa pienjäteaseman sijoittamista varten.
Yleiset alueet
Yksityisomisteinen osa pappilan yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) erotetaan ja
muutetaan jo rakentuneen omakotitalon rakennuspaikan osalta erillispientalojen
korttelialueeksi (AO) ja muilta osin maa- ja metsätalousalueeksi (M). Y-korttelin jo
rakentuneen rivitalon ja autokatoksen alue muutetaan rivitalokortteliksi (AR/s). Vanhan
kaavan Y-kortteliin osoitetaan myös yleinen pysäköintialue (LP). Korttelitehokkuus on Y/salueella 0,1, AO-alueella 0,15 ja AR/s alueella 0,3. Pappilarakennus osoitetaan
suojelumerkinnällä sr-1. Pappilan pihapiirin turvaamiseksi Pappilan ympäristölle on
merkitty aluesuojelumerkintä /s.
Nuorisotalon alue, joka oli vanhassa kaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta (YS),
muutetaan rivitaloalueeksi.
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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 ja korttelissa 7 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

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. Kaavalla muodostuu uusi katu, Pappilankuja.
Uudet kadut ja muut keskeisimmät liikennealueita koskevat muutokset
 Hurttalantie muuttuu kaduksi
 Muurikkalantie muuttuu kaduksi
 Osa Peltotietä poistuu käytöstä (osaksi tontteja), korvaava katu Muurikkalantieltä
 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/s- kortteliin osoitetaan uusi yleinen pysäköintialue ja katu, Papilankuja.
 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 hautausmaaalueeksi ja hautausmaan ja Muurikkalantien välinen puistoalue liitetään hautausmaa
alueeseen.
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Erityisalueet
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet noudattavat
pääsääntöisesti voimassa olevia asemakaavoja. Hurttalantien ja Hauhiantien välisellä
alueella korttelin 61 eteläosassa sijaitsee vanha ET-alue, jossa on puistomuuntamo.
Jäteveden pumppaamoa varten varattu korttelialue (ET-2) sijaitsee kortteleiden 61 ja 64
välisellä puistoalueella. Kortteliin 119 on osoitettu uusi ET-alue.






Puistomuuntamo poistetaan kortteliin 60 rajoittuvasta puistosta
Uusi muuntamo osoitetaan et-merkinnällä Rauhantielle.
Kortteliin 3b lisätään muuntamoa varten et-merkintä.
ET-korttelialueiden määräykset yhdenmukaistetaan
Korttelin 67 TY-k alueelle osoitetaan varaus pienjäteasemalle

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. Yksityisomisteinen osa pappilan yleisten
rakennusten korttelialueesta (Y) muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja maaja metsätalousalueeksi (M).

Vesialueet
Puro (Huudinoja) osoitetaan vesialueeksi.

Sähköverkko ja vesihuoltorasitteet
Vesi ja viemäriverkostoa varten tarvittavat vesihuoltorasitteet osoitetaan kaavakartalla
yhtenäisenä 8 metrin johtoalueena. Kaikki 20kV:n sähkölinjat osoitetaan 15 metrin
levyisenä johtoalueena ja 0,4 kV sähkölinjoja (ilmajohdot ja maakaapelit) varten osoitetut
rasitteet merkitään kaavakartalle 5 metrin johtoalueena. Kaavan pohjakartalla näkyvät
sähkölinjat ovat osittain muuttuneet maakaapeloinneista johtuen. Kartat linjoista on
liitteessä 5.

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
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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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.
Korjattiin luonnosvaiheen lausuntojen perusteella Korjaus ja muutostöistä on
pyydettävä Museoviraston lausunto.



Vanha kaupparakennus osoitetaan merkinnällä sr-2: Historiallisesti ja kuntakuvan
kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta
merkittävä luonne säilyy. Lisäys luonnosvaiheen lausuntojen jälkeen: Korjaus- ja
muutostöitä suunniteltaessa tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa



Pappilan päärakennus osoitetaan suojelumerkinnällä sr-1: Historiallisesti arvokas
ja kuntakuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien
julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Lisäys kaavamääräykseen
luonnosvaiheen lausuntojen jälkeen: Korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa
tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa

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
määritetty arvokkaiksi elinympäristöiksi, sillä niissä on suuri todennäköisyys erityisesti
suojeltavien lajien esiintymiseen.
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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

5.4.1 Kaavaratkaisu suhteessa maakunta- ja yleiskaavaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun
kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n
mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Kymenlaakson liiton maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa suunnittelualue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi, jolla on säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä
rakennuskulttuurikohteita (A/s). Myllylammen metsäalue on osoitettu My-merkinnällä ja
Myllylammen lähiympäristö V-alueena. Vaalimaanjoen ma-alue; Kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue rajautuu
suunnittelualueen kaakkoisosaan.
Miehikkälän kirkonkylän 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). Nykyinen yleiskaava on oikeusvaikutuksettomuudestaan huolimatta
ohjannut kirkonkylän asemakaava-alueiden maankäyttöä ja alueen nykyinen maankäyttö
on pääpiirteissään yleiskaavaratkaisun mukainen. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan
puuttuessa asemakaavan laadinnassa joudutaan huomioimaan soveltuvin osin myös
MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset.
Miehikkälän kirkonkylässä on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1964, johon
on tehty useita muutoksia ja laajennuksia. Nyt laaditussa asemakaavassa ja asemakaavan
muutoksessa osoitettu täydennysrakentaminen ja vähäinen asemakaavallinen
laajenemisalue noudattaa pääpiirteissään niin alueen osayleiskaavan kuin
maakuntakaavankin kaavaratkaisuja. Kaikki uudet rakentamisalueet tukeutuvat edullisesti
kirkonkylän nykyiseen taajamarakenteeseen ja palveluihin.
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. Kaavaratkaisu tukee myös
keskustaajaman palveluihin ja asumiseen liittyviä tulevaisuuden tarpeita.
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Kunnan asuntotarjontaa ja tulevaisuuden rakentamistarpeita on turvattu osittamalla uusi
rivitalotontti Muurikkalantien varteen ja pientalotontteja Juoksumäen alueelle ja kortteliin 2.
Myös rakentamattomia tonttialueita on suunniteltu tarkoituksenmukaisemmiksi.
Virkistysalueet ja liikennealueet perustuvat pääosin alueella voimassa oleviin
asemakaavoihin. Yleisiä alueita ja tiejärjestelyjä on suunniteltu uudelleen vastaamaan
alueen nykyisiä ja tulevia kehittämistarpeita. 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. Tämän ansiosta
liikenneturvallisuus paranee.
Kevyenliikenteen yhteyksien ja ulkoilureittien toimivuuteen 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.
Kaavaratkaisu huomioi rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvot.
Arvioidaan, että asemakaavan muutoksen laatimisessa on huomioitu maakuntakaavan
ohjausvaikutus sekä tarpeellisilta osin MRL 39§:n mukaiset yleiskaavan
sisältövaatimukset.

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamääräyksillä turvataan suunnittelualueen halkaiseva valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), Saivikkalan linnoitteet.
Vaalimaan
jokilaakson
valtakunnallisesti
arvokas
maisema-alue
turvataan
kaavamerkinnöillä. Korttelin 2 sijaitsee osin tällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla
maisema-alueella. Kaavamuutoksella on vähennetty korttelin 2 tonttien lukumäärää ja
jäsennelty tontit suuremmiksi ja muodoltaan tarkoituksenmukaisemmiksi voimassa olevan
asemakaavan tilanteeseen nähden. Samassa yhteydessä asemakaavaa on hieman
laajennettu ja alueelle on muodostettu yksi uusi tontti, joka tukeutuu olemassa olevaan
rakenteeseen. Jo rakennetun asuinalueen yhteyteen sijoittuva rakentaminen ei kohdistu
maisemallisesti tärkeille avoimille peltoaukeille. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
maisemakokonaisuus säilyy avoimena.
Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet osoitetaan
suojelumerkinnöillä, jotka ovat yhdenmukaiset kirkonkylän eteläosan ajantasaasemakaavan kanssa. Saivikkalan Pappilan kylätontti osoitetaan kiinteänä
muinaisjäännöksenä. Arkeologisessa inventoinnissa (Museovirasto 2017) rajausta on
tarkennettu. Pappilan Y-alueen lisäksi kaavamuutoksella osoitetaan ainoastaan jo
rakentuneet rivitalon ja omakotitalon rakennuspaikat kylätontin alueelle. Kaavamuutoksella
kylätontin alueelle pappilan ympäristöön ei muodostu kokonaan uusia rakennuspaikkoja.
Juoksumäen rajamerkki ja Saivikkalan linnoitteisiin kuuluvat sotahistorialliset rakenteet,
jotka kuuluvat Salpalinjaan osoitetaan suojelumerkinnöillä.
Kaavamuutoksella turvataan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyminen ja
suojelumerkinnät yhdenmukaistetaan kirkonkylän eteläosan ajantasa-asemakaavan
kanssa. Alueelta on laadittu rakennuskulttuuriselvitys (Oinonen 2011) ja sitä on täydennetty
(Museovirasto 2017) pappilan osalta. Tärkeät rakennukset (luterilainen kirkko, pappila ja
kaupparakennus) on osoitettu kaavamuutoksessa säilytettäviksi.
Kaavalla turvataan valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (rky) ja
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi on turvattu inventoinneissa havaitut
35

MIEHIKKÄLÄ
Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos
KAAVASELOSTUS

arvokkaat rakennukset ja rakenteet. Arvioidaan, että asemakaavan muutoksella osaltaan
edistetään alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.

5.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita.
Asemakaavaa varten laadittiin luontoselvitys (Parkko / 2017). Selvityksen arvokkaat
luontokohteet on osoitettu kaavakartalla luo-merkinnällä: Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue. Luonnonympäristön kannalta positiivista vaikutusta on myös
joenrantojen osoittamisella pääosin puistoiksi, mikä tarkoittaa, että ne säästetään
tulevaisuudessakin rakentamiselta ja ne muodostavat ekologisen käytävän koko taajaman
halki.
Kaavalla ei merkittävästi muuteta suunnittelualueen tilannetta luonnonympäristön suhteen.
Yleisesti voidaan nähdä, että kaavan ajantasaistamisella ja yhdyskuntarakennetta
tiivistävällä täydennysrakentamisella on positiivisia vaikutuksia luontoon, kun toiminnot
keskittyvät eivätkä hajaudu.
Asemakaavamuutoksen mukaisen maankäytön toteutuminen ei vaikuta merkittävästi
alueen luonnonympäristöön, sillä alueelle ohjataan uutta rakentamista pääosin
pienialaisesti olemassa olevaa taajamarakennetta täydentämään.
5.4.4 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen tarkoituksenmukainen kehittäminen ja
edistetään taajaman elinvoimaisuutta. Asukkaiden kannalta kaavamuutoksen mukanaan
tuomia vaikutuksia ovat tonttien laatutason parantuminen, kun tonttirajat päivitetään
vastaamaan maanomistusolosuhteita. Lisäksi rakennetun ympäristön ja koko taajaman
yleiskuva paranee, kun kaavalla mahdollistetaan rakentamattomien tonttien käyttöön
ottaminen. Asemakaavamuutoksen myötä alueelle tulee yhtenäiset kaavamerkinnät ja –
määräykset. Kaavamerkintätekniikka yhtenäistyy koko taajaman osalta, mikä lisää
maanomistajien tasavertaista kohtelua rakennusoikeuden suhteen.
Kaavamuutoksella parannetaan liikenneturvallisuutta edistämällä kevyenliikenteen
yhteyksien toimivuutta. Kevyenliikenteenyhteyksien ja ulkoilureittien parantuessa
asumisen viihtyisyys lisääntyy.
Arvioidaan, että asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutumisesta ei aiheudu
merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia.

5.4.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen
Kaavamuutoksella
osoitettu
rakentaminen
tukeutuu
Miehikkälän
taajaman
rakennuskantaan ja olemassa olevaan infrastruktuuriin. Uusien rakentamisalueiden
sijoittamisessa on siten osaltaan huomioitu jo muodostunut alueen yhdyskuntarakenne.
Uusi rakentaminen täydentää ja tiivistää rakentamista ja eheyttää alueen
yhdyskuntarakennetta, mikä on kuntataloudellisesti järkevää.
Kaava on lähinnä voimassa olevan kaavatilanteen toteava ja rakennusmahdollisuuksia
parantava. Kevyenliikenteen yhteyksien toimivuuteen ja turvallisuuteen on panostettu
suunnittelutyössä.
Kevyenliikenteenyhteyksien
ja
ulkoilureittien
parantuessa
liikenneturvallisuus ja asumisen viihtyisyys lisääntyvät.
Kuntatalouden näkökulmasta katsottuna uusien laadukkaiden tonttien toivotaan
houkuttelevan alueelle uusia asukkaita. Rakentamattomien tonttien kohdalla suunnitellut
uudet maankäyttömuodot mahdollistavat alueen asumisen, palveluiden ja yritystoiminnan
kohentumista ja laajenemista. Kaavamuutoksen myötä alueen palvelut joko pysyvät
ennallaan tai parantuvat.
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Hankkeesta saattaa olla pitkällä tähtäimellä monia välillisiä positiivisia vaikutuksia kunnalle. Uusien asukkaiden muuttaminen kuntaan tuo merkittävimmät positiiviset vaikutukset
kuntatalouteen. Samalla kaavamuutos edistää osaltaan myös nykyisten yritysten
toimintaedellytyksiä ja laajenemismahdollisuuksia. Taloudellisesti kaavamuutos voidaan
nähdä kunnan kannalta positiivisena, koska mahdollisista uusista asukkaista ja
elinkeinotoiminnasta tulee kunnalle myös verotuloja.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen ei aiheuta ympäristöhäiriöiden lisääntymistä melun, ilmansaasteiden tai muun suhteen.

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 27.11.2018, 10.12.2018
Ympäristönsuunnittelu Oy
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