
 
 

                Rakennusjärjestyksen OAS liite 2021 1 (12) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 
Miehikkälän ja Virolahden kunnat 
 
Otteet rakennusjärjestysluonnoksen lausunnoista ja huomautuksista yhteenvetona 
 
21.12.2020 Lappeenrannan kaupunki / Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysluonnosehdotus poikkeaa Lappeenrannan kaupun-
gin rakennusjärjestyksestä sisällöllisesti ja osittain myös rakenteellisesti. Vaikka sisällöllisesti rakennus-
järjestykset poikkeavatkin toisistaan, olisivat ne rakenteeltaan Kuntaliiton suositteleman rakennusjärjes-
tysmallin mukaisia ja siten yhteneväisiä. 
 

Rakennusjärjestys on kuntanormi, jonka sisältö voi vaihdella Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 
kuntakohtaisesti paikallisten tarpeiden mukaan. 
 

Luonnosehdotuksessa ei ole sellaista huomautettavaa millä olisi vaikutusta Lappeenrannan kaupungin 
rakentamiseen tai maankäyttöön. 

 

Vastaus merkitty tiedoksi 
 
20.1.2021 Haminan kaupunki / Lupavaliokunta 
 

Ympäristöviranomainen kommentoi lausunnolla olevaa rakennusjärjestysluonnosta ympäristön- ja 
terveydensuojelun näkökulmasta sekä verraten valmisteilla oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin. 
 

Lupavaliokunta ehdottaa, että § 1.2. soveltamisala lisätään tarkennus kunnallisten määräyskokoelmien 
soveltamisesta rinnakkaisina. Samaa toimintaa sääteleviä määräyksiä voi löytyä useasta määräysko-
koelmasta kuten kaava-, jäte- ja ympäristönsuojelumääräykset. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Lisätään hyvän käytännön vuoksi § 2.1. Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely alaviitteeseen lisätietoa 
muita toimintaa varten tarvittavista luvista ja asiaa koskevista säädöksistä. Lupavaliokunta haluaa 
tuoda tietoon ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen rinnakkaisia lupaprosesseja ja mää-
räyksiä, joissa molempien toimialojen säädökset tulevat samanaikaisesti sovellettavaksi: 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

- taulukosta puuttuu maininta esim. eläinsuojista, ulkotarhoista, ratsastuskentistä, ja muista raken-
teista joita koskevat suojaetäisyydet 
 

Vastaus uudet suojaetäisyysmääräykset ovat valmisteilla 
 

- suojaetäisyysmääräykset ovat lisäksi tulossa jätevesijärjestelmille ja niiden purkupaikoille 
- ulkoilulaki säätelee asuntovaunu- ja muita leirintäalueita sekä ulkoilureittejä 
- leirintäalueen perustamiseen vaaditaan lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa 

 

Vastaus vaaditaan lisäksi kunnan toimenpidelupa 
 

- ulkoilureittien perustamiseen ELY-keskuksen toimittama ulkoilureittitoimitus 
- pohjavesialueille tai vesistöön rakennettaviin maalämpökaivoihin ja energiakenttiin sovelletaan ym-

päristöpuolelle kuuluvaa lainsäädäntöä, hanke edellyttää vesilainmukaista lupaa Aluehallintoviras-
tosta. 
 

Vastaus vaaditaan lisäksi kunnan toimenpidelupa 
 

- rinnakkainen lainsäädäntö liittyy mm. hulevesien johtamiseen ja kaikkeen sellaiseen maanrakenta-
miseen missä hyödynnetään jätemateriaaleja tai ylijäämämaita 
 

Vastaus ympäristönsuojelumääräykset säätelevät 
 

§ 3.2 Rakennuspaikalle asetettavissa vaatimuksissa on otettava huomioon riittävissä määrin alueella ja 
sen läheisyydessä sijaitsevat luontoarvot, suojeltavat tai muuten erityiset luonto-arvot. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Lupavaliokunta suosittelee selventämään § 3.4 Rakennuksen etäisyys naapurista, yksityis-, paikallis-, 
sekä maantiestä esitetyn melutason mittausta, tarkoitetaanko ulkoa rakennuksen pihapiiristä vai sisältä 
rakennuksesta mitattua melutasoa. Rakennuspaikkaa valitessa tulee huomioida myös riittävä etäisyys 
mahdolliseen muuhun melua aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojelumääräyksissä sovelletaan 
valtioneuvoston asetusta (993/1992) melutason ohje-arvoista. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 
 
 
 
 

Liite 6c Lupajaosto 26.5.2021 § 21
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Määräykseen § 3.6 Rakennuksen sijainti ranta-alueilla sekä etäisyys rantaviivasta suositellaan lisättä-
väksi maininta siitä, että ranta-alueilla rakentaminen tulee suunnitella mahdollista rantapuustoa säästä-
vällä tavalla. Rantapuuston säilyttäminen on mainittu myös Miehikkälän ja Virolahden kuntien Itämeri-
toimenpideohjelmassa. 
 

Vastaus puustot ranta- ja merenranta-aluilla otetaan huomioon 
 

§ 5.3 ja 7.3 Sade- ja pintavesien johtaminen todetaan, että paras käsittely ympäristönsuojelullisesta 
näkökulmasta on hulevesien imeyttäminen tontin tai rakennuspaikan maaperään. Hulevedet voi imeyt-
tää tontin maaperään, suodattaa kosteikon tai muun vastaavan pidättävän rakenteen läpi, johtaa hule-
vesiviemäriin tai ojaan. Hulevesien hallinnan edistäminen on merkitty toimenpiteeksi Miehikkälän ja Vi-
rolahden kuntien Itämeri-toimenpideohjelmaan. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

§ 6.2. Rakentaminen pohjavesialueilla on ympäristönsuojelumääräyksiin suunnitteilla seuraavat mää-
räykset jätevesien käsittelystä pohjavesialueella: 
 
- ”-1-luokan pohjavesialueilla kaikki jätevedet on johdettava umpisäiliöön, käsiteltävä pohjavesialu-

een ulkopuolella tai johdettava jätevesiviemäriin. 
 

- -2-luokan pohjavesialueilla mustat jätevedet on johdettava umpisäiliöön, käsiteltävä pohjavesialu-
een ulkopuolella tai johdettava jätevesiviemäriin. Harmaita jätevesiä ei saa imeyttää maaperään tai 
johtaa ojaan, noroon, puroon tai vesistöön. Harmaat jätevedet voidaan johtaa maasuodattimen tai 
harmaavesisuodattimen kautta.” 

 

Vastaus otetaan huomioon 
 

§ 6.3. Puisten perusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa 
Pohjavesialueilla rakennusmateriaaleja valittaessa on syytä kiinnittää huomiota materiaaleista mahdolli-
sesti liukeneviin pohjavedelle ja muulle ympäristölle haitallisiin aineisiin. Kyllästetty puutavara ei saa 
joutua kosketuksiin juomaveden kanssa esim. pohjaveden tai kaivon rakenteiden kautta. Kreosoottikyl-
lästeistä puuta ei suositella käytettäväksi tai varastoitavaksi kaivojen lähellä tai pohjavesialueilla. Van-
hoja kyllästettyjä ratapölkkyjä ja sähköpylväistä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa 
tai puukalusteissa, eikä missään muissa kohteissa joissa ihokosketus on mahdollinen. 
 

Vastaus otetaan huomioon 

 

§ 6.5 Maaperän radon pitoisuuden huomioon ottaminen rakentamisessa Ympäristöministeriön asetuk-
sen (1009/2017) § 5 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta asetetaan, että sisäilmassa 
ei saa esiintyä terveydelle haitallisissa määrin fysikaalisia tekijöitä (mm. radon). Rakennuksen alapohja-
rakenteita suunniteltaessa ja rakennettaessa on varmistuttava, ettei maaperän tai täyttösoran radon 
pääse huonetiloihin. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 
200 Bq/m³. 
 

Vastaus otetaan huomioon, arvoa noudatetaan uudisrakentamisessa 
 

Radonmittaus voisi olla syytä säätää pakolliseksi samalla tavalla kuin rakennuksen tiiviysmittaus, koska 
radonturvallisuutta ei pystytä muutoin varmistamaan kuin mittaamalla radonpitoisuus. Radon mittausta 
tulisi vähintään suositella uudisrakentamisessa. STM:n 2020 julkaisen Kansallinen toimintasuunnitelma 
radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi - opas. 
 

Vastaus ei oteta huomioon 
 

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja sijoittamisessa tulisi huomioida riittävät 
suojaetäisyydet herkästi pilaantuviin kohteisiin. Ympäristönsuojelumääräyksiin on 
suunnitteilla seuraava määräys jätevesijärjestelmien ja niiden purkupaikkojen 
suojaetäisyyksistä: 
 

”Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia suojaetäisyyksiä: 
Kohde   Vähimmäissuojaetäisyys (m) 
Talousvesikaivo tai lähde  30 m 
Naapurikiinteistö  5 m 
Rakennus   5 m 
Vesistö   20 m 
Oja   5 m 
Tie   5 m 
 

Maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta on jätettävä vähintään 25 cm etäisyys 
ylimmästä pohjaveden pinnasta. 
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Puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa 
seuraavia vähimmäisetäisyyksiä: 
Kohde    Vähimmäissuojaetäisyys (m) 
Talousvesikaivo tai lähde 
- hyvin huonosti läpäisevä maaperä  30 m 
- hyvin läpäisevä maaperä   50 m 
Vesistö    30 m 
Tie, tontin raja   5 m 
Rakennus    10 m 
Myös korkeusasema vesistöistä tulee ottaa huomioon. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Erillisen saunarakennuksen pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen (kantovesi), 
voidaan imeyttää 30 m vähimmäisetäisyyttä lähemmäs vesistöä, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin sauna-
rakennus. Poikkeus vähimmäisetäisyyksistä voidaan myöntää, mikäli jätevesistä ei aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa ja vähimmäissuojaetäisyyksien noudattaminen muodostuisi kiinteistön omistajalle 
kohtuuttomaksi.” 
 

Vastaus otetaan huomioon 

 

§ 7.5. energiahuolto 
Ympäristönsuojelumääräyksiin on suunnitteilla seuraava määräys kiinteistöjen 
lämmityskattiloiden ja muiden tulisijojen käytöstä: 
 

”Lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä on käytettävä niille sopivaa polttomateriaalia. Polttolaitteita 
on säädettävä, käytettävä ja huollettava siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai kohtuutonta 
haittaa viihtyvyydelle. Erityisesti polttolaitteen käytössä on varmistettava, että tulisija saa riittävästi pala-
misilmaa. ” 
 

Vastaus kattilan lämmitystavan mukaisesti, puupolttoaine- (hake, pilke, polttopuu), sähkö- tai öljykattila, öljysäiliö 
 

Maalämpökaivoista on suunnitteilla seuraava määräys ympäristönsuojelumääräyksiin: 
 

” Maalämpökaivoja ei tule lainkaan rakentaa luokitelluille pohjavesialueilla 
(muodostumisalue ja reunavyöhyke). Hankkeesta vastaavalla on oikeus vesilain mukaisen luvan hake-
miseen aluehallintovirastolta. 
 

Maalämpökaivoja ei saa rakentaa 500 m suojaetäisyydelle vedenottamoiden kaivoista pohjavesialueen 
ulkopuoleisilla alueilla. 
 

Vastaus otetaan huomioon, ei saa rakentaa vedenottamoiden suojaetäisyyksien sisäpuolella 
 

Energiakenttien rakentamiseen luokitelluille pohjavesialueelle tulee hakea vesilain 
mukainen lupa. 
 

Yksityisiin talousvesikaivoihin tulee jättää riittävä suojaetäisyys, jota on noudatettava myös pohjavesi-
alueiden ulkopuolella. 
Talousvesikaivoihin tulee jättää vähintään seuraavat suojaetäisyydet: 
-Porakaivo  40 m 
-Rengaskaivo 20 m 
 

Vastaus uudet suojaetäisyysmääräykset ovat valmisteilla 
 

Lämpöpumppu tulee varustaa järjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista vuodoista 
lämmönkeruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. 
Maalämpöjärjestelmissä saa käyttää vain sellaisia lämmönsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai 
maaperän pilaantumisen vaaraa. Terveydelle haitallisia yhdisteitä (esim. glykoli) ei tule käyttää läm-
mönsiirtoaineena. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoaine on otettava tal-
teen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. 
 

Vastaus ympäristömääräykset säätelevät 
 

Maalämpökaivon porauksessa syntyvää kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesis-
töön tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai 
lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. Kiviai-
nes tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä 
hallitsemattomasti ympäristöön.” 
 

Vastaus uudet määräykset ovat valmisteilla, edellyttää lupakäsittelyn 
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§ 10.2. Tontilla tapahtuva säilyttäminen ja varastointi. Lupavaliokunta ehdottaa määräykseen lisäystä, 
että tontilla tapahtuva säilyttäminen ja varastointi ei saa aiheuttaa naapureille kohtuutonta haittaa. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Tässä lausunnossa on pyritty nostamaan esille keskeisimmät liittymäkohdat ympäristönsuojelullisen 
lainsäädännön kanssa, sekä nostamaan esille keinoja, miten rakennusvalvontaviranomainen voi edis-
tää ympäristönsuojelua omilla määräyksillään. Lupavaliokunta ei näe ristiriitoja ympäristönsuojelumää-
räyksien ja rakennusjärjestyksen välillä. Päällekkäisiä määräyksiä on syytä pyrkiä välttämään, kuitenkin 
siten, että kummankin määräyskokoelman informatiivisuus säilyy. Määräyskokoelmien soveltamisen ja 
toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, että molemmat viranomaiset ovat tietoisia toisen määräysko-
koelman sisällöstä ja erityisesti liittymäkohdista. 
 

Vastaus merkitty tiedoksi 
 

20.1.2021 Kymenlaakson museo 
 

Rakennusjärjestyksen luonnoksessa on huomioitu ympäristö- ja kaupunkikuvan rakennusperinnön vaa-
liminen asianmukaisesti. 
 

Lausunnolla olevasta rakennusjärjestysluonnoksesta ovat kuitenkin muinaisjäännökset ja arkeologinen 
kulttuuriperintö jääneet kokonaisuudessaan huomioimatta ja käsittelemättä. 
 

Lailla rauhoitetut muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Muuttuvaa 
maankäyttöä suunniteltaessa tulee lähtökohtana olla, ettei muinaismuistolain suojaamien kohteiden 
paikalle osoiteta uutta rakentamista. 
 

Kymenlaakson museo edellyttää siksi luonnoksen täydentämistä mainituilta osin ja muinaisjäännöksiin 
liittyvien maankäytön rajoitusten toteamisen sekä huomioimisen suunnitteilla olevassa rakennusjärjes-
tyksessä. 
 

Rakennusjärjestyksestä tulee käydä ilmi, että suunniteltaessa rakentamista ja muuttuvan maankäytön 
hankkeita, tulee jo hyvissä ajoin niiden suunnitteluvaiheessa selvittää, sijaitseeko hankealueella tai sen 
läheisyydessä arkeologista kulttuuriperintöä. 
 

Vastaus otetaan huomioon, lupakäytännön mukaisesti mahdollisuus pyytää tarvittavat lausunnot 
 

Kymenlaakson museolla ei ole muuta huomautettavaa. 
 
21.1.2021 Pakkanen Raimo ja Helena, Miehikkälä 

 

Esitämme luonnoksen muuttamista niin, että se sallii polttopuiden säilyttämisen, tekemisen ja kuivatta-
misen tilapäisesti omalla tontilla. 
 

Vastaus ei estä tilapäistä säilyttämistä 
 

21.1.2021 Puolustusvoimat / 1.Logistiikkarykmentti  
  

Puolustusvoimien Pääesikunnalta tulee pyytää erillinen lausunto yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maan-
pinnasta) korkeista tuulivoimaloista koko kunnan alueella. 
 

Tämä koskee myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita, jos 
kiinteistö jolle voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen. 
 

Yli 50 metriä korkeista mastoista ei tarvitse pyytää lausuntoa, ilmailulaki määrittää lentoesteiden luvitta-
misen. 
 
 

Vastaus otetaan huomioon 
  

Puolustusvoimat pyytää lisäämään rakennusjärjestykseen kohdan jossa pyydetään huomioimaan 
maanrakennustöitä tehtäessä alueella tai sen läheisyydessä kulkevat Puolustusvoimien kaapelit ennen 
kaivuutöiden aloittamista. 
 

Vastaus ei huomioida, kaapelien sijainnit eivät ole tiedossa 
 
25.1.2021 Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Rakennusjärjestys on olennainen määräyskokoelma. Yhdessä ympäristönsuojelumääräysten kanssa 
ne ohjaavat rakentamista kunnassa. Rakennusjärjestys tulisi laatia hyvän hallinnon periaatteiden mu-
kaisesti siten, ettei ristiriitaisuuksia tai tarpeettomia päällekkäisyyksiä ole ympäristönsuojelumääräysten 
kanssa. Johdonmukaisuus parantaa myös viestinnän selkeyttä kuntalaisille. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus alkaa olla loppusuoralla, kyseessä on laaja ja monipuolinen laki-
uudistus, joka tulee vaikuttamaan lain sisältöön. Kun uudistus tulee voimaan, on mahdollista, että viit-
taukset tällä hetkellä voimassa olevaan lakiin vanhenevat. Tämän vuoksi ELY-keskus kiinnittää huo-
miota siihen tapaan, jolla rakennusjärjestyksen tekstissä viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki-
viittaukset on hyvä pitää erillään varsinaisesta rakennusjärjestyksen ohjaavasta tekstistä siten, että ne 
ovat omina erillisinä viitetietoina. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Rakennusjärjestysluonnoksen selkeää sisällysluetteloa ELY-keskus pitää tekstin luettavuuden kannalta 
hyvänä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luettavuuden kanalta on parempi, 
että rakennusjärjestyksen pykäläkohtaisen tekstin sisällä käytettäisiin selkeämpää kappalejakoa. Mää-
räystekstin eri kappaleet voisi erottaa rivivälillä toisistaan.’ 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Samaten kohdan 2.1 taulukossa olisi hyvä, jos sarakkeet olisi nimetty suoraan "asemakaava-alue", 
"ranta-alue" ja "haja-asutusalue". Luonnoksen taulukossa on kyseiset alueet merkitty numeroilla 1, 2 ja 
3. Koska taulukko jatkuu useammalle sivulle, olisi luettavuuden kannalta parempi, että joka sivulla tau-
lukon yläreunasta voisi suoraan lukea tekstimuodossa, mitä aluetta kyseinen sarake koskee. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Lupajärjestelmä 
MRL:n 14 §:ssä säädetään rakennusjärjestyksestä. Lainkohdan 4 momentin mukaan rakennusjärjes-
tyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. 
 

tarkennetaan, ettei ristiriitaisuuksia ilmene. 
 

Kohdassa 2.1 Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely voisi olla maininta, että menettelytapoja ohjaava 
taulukko on menettelytavoilta informatiivinen ja voi edellyttää tarkempaa lupamenettelyä silloin, kun 
luvanhakuvelvollisuus perustuu suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun luvanvaraisuuteen, ku-
ten esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 125 S:ään (rakennuslupa) sekä 126 ja 126 a S:ään (toi-
menpidelupa). 
 

tarkastetaan, ettei ristiriitaisuuksia ilmene. 
 

MRL 129 S:n 1 momentin mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja 
vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- 
tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle. Kuitenkin lainkohdan 2 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen 
edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. 
 

Vastaus jos sähköinen lupajärjestelmä ei tunne ilmoitusmenettelyä, mahdollistaa se luvan käsittelyn ilmoituk-
sena, kunhan hakemus on jätetty toimenpidelupana 
 

Kohdassa 2.1 § Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely ohjataan lupakäytäntöjä. Rakennusjärjestysluon-
noksen mukaan vasta yli 20 neliön kioskit vaativat ilmoituksen. Salliiko kunta rakentaa pienempiä kios-
keja jopa asemakaava-alueilla aivan vapaasti? MRL 126 a § edellyttää kioskilta aina vähintään toimen-
pideluvan hakemista. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentami-
nen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmön-
lähteenä (maalämpö) edellyttää toimenpidelupaa (MRL 126 a § 1 momentin 12 kohta). Maa-lämpökai-
vojen osalta on hyvä tuoda esille, että vesilain (587/201 1) mukaisen luvan lupatarve tulee pohjavesi-
alueilla selvittää aina erikseen. Vesilain mukaista luvantarvetta voi arvioida Kaakkois-Suomen ELY-
keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

Vastaus uudet määräykset ovat valmisteilla, edellyttää lupakäsittelyn 
 

Kohdassa 2.1 § Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely on maininta, että suuret mastot ja tuulivoimalat 
(> 30 m) vaativat rakennuslupamenettelyn ja puolustusvoimien luvan. Puolustusvoimat on tämän ra-
kennusjärjestyksen valmistelussa osallinen. Kunta lienee pyytänyt kannanoton em. rakennusjärjestys-
määräykseen? Rakennusjärjestyksessä puolustusvoimilta voi edellyttää lausuntoa, joka tulee olla ra-
kennuslupahakemuksen liitteenä. Puolustusvoimilla ei ole asiaan liittyvää erillistä lupamenettelyä, mutta 
lausunnosta tulee käydä ilmi mahdollinen suostumus. 
 

Vastaus otetaan huomioon puolustusvoimien antaman lausunnon mukaisesti 
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Rakennusjärjestyksen kohdan 2.1 taulukon toimenteen 5 (Vesirajalaite) osalta on otettava huomioon 
seuraavaa, kohdassa lukee kursiivilla, että "Kiinteät (maanvaraiset) laiturit vaativat vesialueen omista-
jan suostumuksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen luvan". Vesilain mukainen lupaviranomainen 
on kuitenkin aluehallintovirasto (AVI). Kohtaa voisi muuttaa siten, että kursiivilla olevassa tekstissä vii-
tattaisi siihen, että 'Kiinteät (maanvaraiset) laiturit vaativat vesialueen omistajan suostumuksen ja niiden 
osalta mahdollista vesiluvan tarvetta voi arvioida Kaakkois-Suomen ELY-keskus tai kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen". 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Rakentamiskorkeus ja tulvariskit, 3.6 § Rakennuksen sijainti ranta-alueilla sekä etäisyys rantaviivasta 
 

Vastaus uudet suojaetäisyysmääräykset ovat valmisteilla 
 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella on vain vähän hydrologista seurantaa, jota voidaan hyödyn-
tää tulvien toistuvuuden arvioimisessa ja edelleen alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä. 
Tämän vuoksi alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen johtaa yleensä tapauskohtaiseen arvioin-
tiin. Tulvien osalta maininnat "Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle" sekä lisätietoja 
kohdassa "Rakennettaessa ranta-alueilla on rakennushankkeeseen ryhtyvän otettava huomioon veden-
pinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuudella" ovat yleisohjeina oikeita. 
 
Kohdassa 3.6 lisätietoja kohdassa mainitaan: "Alueellinen EL Y-keskus on määritellyt ranta-alueille 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet'. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei ole kuitenkaan yleisesti 
ja kattavasti määritellyt sisävesien ranta-alueille alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia, minkä 
vuoksi maininta tulee tässä muodossaan poistaa. Lisätietoja-kohdassa tai kappaleen tekstiosassa voi-
daan kuitenkin tuoda esille, että alin rakentamiskorkeus tulee selvittää tapauskohtaisesti rakentamis-
hankkeen yhteydessä. 
 
 

Vastaus tulvaetäisyyden alapuolelle rakentaminen on kielletty (ei koske venevajoja tms.) 
 

Meren rannalla alimpana suositeltavana rakentamiskorkeutena voidaan pitää vähintään tasoa N2000+ 
3,2 m. Tämän lisäksi tulee huomioida mahdollinen aaltoilusta aiheutuva lisäkorkeus. Tarkoituksena on 
välittää ohje, että kastumisesta vaurioituvia rakennusosia ei tehdä tulvariskikorkeuden alapuolelle. 
 

4.2 § Rakennuksen korkeusasema kohdassa mainitaan alimpana rakentamiskorkeutena meren ran-
nalle ensisijaisesti taso "vähintään 1 m ylävesirajaa korkeammalla", sekä ellei ylävesiraja ole tiedossa, 
vähintään taso 3,2 m keskivedenkorkeutta ylempänä. 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suosittelee, että rannikolla alimmaksi rakentamiskorkeudeksi määrite-
tään kaikelle rakentamiselle (ml. yhdyskuntatekniikan rakenteet) vähintään taso N2000+ 3,2 m. Lisäksi 
tulee huomioida mahdollinen aaltoilusta aiheutuva lisäkorkeus. Erityisen haavoittuvia tai vaaraa aiheut-
tavia kohteita ei tule sijoittaa tason N2000+ 3,55 m (ilman aaltoiluvaraa) alapuolelle. 
 

Vastaus alimmat rakentamiskorkeudet huomioidaan sisävesi- ja merialueilla, rakentaminen edellyttää vähintään 
toimenpideluvan 
 

Luonto ja ympäristö 
Rakennusjärjestyksessä voisi olla erillinen kohta siitä, miten rakentaminen tulee sijoittaa ja miten raken-
nuspaikan ympäristö tulee ottaa huomioon. 
 

Rakennusjärjestyksessä voisi olla myös kohta luonnonarvojen huomioon ottamisesta esimerkiksi seu-
raavalla tavalla: "Suunniteltaessa toimenpiteitä tai rakentamista arvokkaille luontoalueille, on otettava 
huomioon alueen luonnonarvot sekä luonnonsuojelulain säännökset, erityisesti luontodirektiivin liitteen 
IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelusta ja Natura 2000-verkostosta. Rakennuspai-
koilla ja niiden läheisyydessä havaitut luonnonsuojelulain nojatta suojeltujen lajien esiintymispaikat on 
otettava huomioon rakentamisen yhteydessä niin, että lajien esiintymät säästetään koskemattomina" 
 

Vastaus huomioidaan alueellisten tarpeiden mukaan 
 

Rakentamisen määrä 
Kohdassa 3.5 § on määrätty rakentamisen määrästä yleiskaava-alueilla. Rakennusjärjestyksessä voisi 
kyseisessä kohdassa olla mainita siitä, että annettu laskentakaava on voimassa vain silloin, kun raken-
tamisen määrästä ei ole erikseen määrätty yleiskaavassa  
 

Maalämpökaivot 
Kohdassa 2.1 S Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely esitettävässä taulukon kohdassa 12 Maalämpö 
on ohjeistettu maalämpökaivojen luvituksesta. Samasta asiasta on yksityiskohtaisempaa ohjeistusta 
kohdissa 6.2 S Rakentaminen pohjavesialueilla ja 7.5 § Energiahuolto. Energiakaivon rakentaminen 
edellyttää aina vähintään toimenpidelupaa.  
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Ajantasaisin kuvaus toteutuksen suhteesta pohjaveteen kuvataan kohdassa 7.5 S. Rakennusjärjestyk-
sen ohjaus tulee esittää yhdenmukaisesti, jos se kerrotaan eri paikoissa. Johdonmukaisen esitystavan 
parantamiseksi on syytä harkita, voidaanko eri kohtien sääntelyä yhdistää. 
 

Vastaus ympäristömääräykset säätelevät, vaaditaan lisäksi kunnan toimenpidelupa 
 

Käyttötarkoituksen muutos 
Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi tai uuden vakituisen asuinrakennuk-
sen rakentaminen ranta-alueella voisi olla aihepiiri, johon kunta voi ottaa kantaa rakennusjärjestyk-
sessä. 
 

Hajarakentamisesta johtuva yhdyskuntarakenteen heikko tehokkuus ja infrastuktuurin ylläpito kustan-
nusvaikutuksineen voivat olla ongelmallisia kuntataloudelle. Yleistä on, että lomarakennuspaikkojen 
käyttötarkoitusten muutosten taustalta löytyy tarve saada lisää rakennusoikeutta ja alentaa kiinteistöve-
rotusta. Edellä mainittuihin tavoitteisiin ei tule pyrkiä käyttötarkoituksenmuutoksilla. 
 

Käyttötarkoituksenmuutoksia silti tehdään ja niille on myös todellista tarvetta. Siksi voisi olla perustel-
tua, jos kunta harkitsisi myös tämän seikan ohjaamista omassa rakennusjärjestyksessä. 
 

Jos käyttötarkoituksenmuutoksia halutaan yhteismitallisesti ohjata, niin asiaa voisi huomioida esimer-
kiksi seuraavien näkökulmien kautta: 

- rantaviivan pituus 
- rakennuspaikan vähimmäispinta-ala 
- sijainti siten, että paikka on ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ajettavan tien var-

rella 
- rakennuspaikan sijainnin suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen. Se voisi tarkoittaa esimer-

kiksi sitä, että kiinteistölle johtavan tien varrella tulee sijaita ennestään useampia pysyvän asu-
tuksen rakennuspaikkoja 

- Julkisten palvelujen saavutettavuus voisi olla myös yksi tarkastelunäkökulma. Huomiona voisi 
olla esimerkiksi, että rakennuspaikan tulee sijaita riittävän lähellä toimivaa koulua tai sen on 
sijaittava olemassa olevan koulukuljetus- tai linja-autoreitin vaikutuspiirissä 

 

Asiaan liittyvinä viitetietoina voisi käyttää esimerkiksi seuraavia: MRL 72 §, 73 §, 135 ya 136 § pelas-
tuslaki 9 ya 11 § 
 

Käyttötarkoituksen muutoksesta säädetään MRL:n 129 a §:ssä. Sen mukaan kunta voi osoittaa raken-
nusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuin-
käyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua 
ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla käyttötar-
koituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 

Vastaus käyttötarkoituksen muutos kattaa kaikki muutokset, ranta-alueet on kaavoitettu, ohjeistus liitteeksi 
 

Rakentaminen pohjavesialueilla 
Rakennusjärjestyksen kohdan 6.2 § mukaan edellytetään, että pohjavesialueilla "jätevedet on kerättävä 
umpisäiliöön tai käsiteltävä asianmukaisesti ympäristön suojeluviranomaisen ohjeistamalla tavalla ja 
johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle", Määräyksessä ei tehdä eroa 1ja 2-luokan pohjavesialueiden 
välille, toisin kuin lausunnoilla olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä, joissa asiasta on mainittu yksi-
tyiskohtaisemmin. 
 

Jätevesien käsittelyvaatimuksista on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja sillä on mahdollistettu myös 
tiukempien vaatimusten säätäminen ympäristönsuojelumääräyksissä. ELY-keskus ehdottaa, että jäte-
vesien käsittelyvaatimus poistetaan rakennusjärjestyksestä, sillä asiasta ei ole tarpeen säätää kah-
dessa määräyskokoelmassa ja poikkeavat määräysmuotoilut voivat aiheuttaa tulkinnanvaraisia tilan-
teita. Sen sijaan momentin määräys jätevesiviemärin tiiveydestä ("Jätevesiviemärin tiiveydestä on tar-
vittaessa varmistuttava koestamalla viemäri ennen käyttöönottoa") on tässä aiheellinen. 
 

Vastaus otetaan huomioon. päällekkäisyyksiä lausunnoissa, huomioidaan. 
 

Lisäksi kohdan 6.2 S:n määräyksessä todetaan seuraavasti: "Pohjaveden pysyvä alentaminen edellyt-
tää aina asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa sekä Aluehallintoviraston (AVI) luvan." 
ELY-keskus ehdottaa kohtaa muutettavaksi seuraavalla tavalla: "Pohjaveden pysyvä alentaminen edel-
lyttää aina asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa sekä vesilain mukaista lupaa. Vesi-
lain mukaisena lupaviranomaisena toimii Aluehallintovirasto (AVI)" 
 

Vastaus Aluehallintovirasto AVI:n lupakäsittely 
 

Puisten perusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa 
Kohdan 6.3 lausetta "Pohjaveden pintaa alentavat toimenpiteet edellyttävät lisäksi Kaakkois-Suomen 
EL Y-keskuksen lupaharkintaa" esitetään täydennettäväksi seuraavasti:  
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"Pohjaveden pintaa alentavien toimenpiteiden vesilain mukaisen luvan tarve tulee selvittää Vesilain 
mukaista luvantarvetta voi arvioida Kaakkois-Suomen ELY-keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen.  
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
Kohdan 7.2 S:n määräys "WC-vesiä ei saa johtaa maaperään käsiteltäväksi 100 metriä lähempänä ve-
sistöä" on tulkinnanvarainen sen vuoksi, että siinä käytetään sanaa "käsiteltäväksi' sekä mainitaan 
maaperä. Määräyksellä tavoitellaan oletettavasti sitä, ettei WC-vesiä saa johtaa (käsittelemättömänä tai 
käsiteltynäkään) rantavyöhykkeelle? Oletettavasti jätevesiä ei saisi purkaa myöskään ojaan tällä ranta-
vyöhykkeellä? Näin ollen määräys olisi selkeämpi muodossa 
"Käsiteltyjäkään WC-vesiä ei saa johtaa maaperään tai ojaan 100 metriä lähempänä vesistoa.  
 

ELY-keskus huomauttaa myös, että määräys vaikuttaa olevan ristiriitainen lausunnoilla olevien ympä-
ristönsuojelumääräysten kanssa. 
Määräyskokoelmat ovat nyt molemmat suunnitteluvaiheessa ja niiden yhdenmukaistamiseen tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota. Yksi mahdollisuus on harkinnan mukaan siirtää kyseinen rantoja koskeva 
määräys ympäristönsuojelumääräyksiin. 
 

Vastaus uudet määräykset ovat valmisteilla, otetaan huomioon toiminta-alueen ulkopuolella 
 

5.3 § Sade- ja pintavesien johtaminen sekä 7.3. § Hulevesien johtaminen ja käsittely 
Hulevesien johtamisesta on säädetty kahdessa erillisessä kohdassa (5.3 § ja 7.3 §). Määräykset ovat 
sisällöltään yhdenmukaiset, mutta määräysten luotettavuutta heikentää se, että samasta asiasta sääde-
tään useassa kohdassa. ELY-keskus ehdottaa harkittavaksi näiden kahden asiakohdan yhteistarkaste-
lua. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 
25.1.2021 Virolahden kunta / Kunnanhallitus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että luonnosta tulee täydentää ainakin siten, että rakennusjärjestyksessä tulee 
osoittaa ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäytäntöön ei 
edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Voimassa ole Maan-
käyttö- ja rakennuslain 129 a § mahdollistaa tällaisen menettelyn. 
 

Vastaus lähes kaikki on jo kaavoitettu 
 
26.1.2021 Kymenlaakson Pelastuslaitos 
 

Pelastusviranomainen katsoo, että rakennusjärjestysluonnoksessa on huomioitu asianmukaisesti pe-
lastustoimen kannalta keskeiset asiat. 
 

Pelastusviranomainen pyytää ottamaan rakennusjärjestyksen valmistetussa huomioon seuraavat huo-
miot ja muutosehdotukset; 

 

2.1 § Toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely 
Pykälän 4 kohdassa "Erillislaite (rakentaminen)" on esitetty, että yli 5 m3 varastointisäiliön rakentami-
nen oli ilmoituksenvaraista. Muissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa (Pyhtää, Kotka, Hamina) ilmoituk-
senvaraisen varastointisäiliön koko on yli 50m3. 
 

Vastaus muutetaan varastointisäiliön koko 50m² 
 

4.7 § Tontin ja rakennuksen osoitemerkintä 
Haja-asutusalueen osoitemerkintäkäytännön selventämiseksi, etenkin vapaa-ajan asuntojen osalta eh-
dotetaan kohtaan lisättäväksi seuraavan tyyppinen lisäys: "Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun 
liikenneväylään tai sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajo-
väylän alkupäähän. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

5.5 § Tontin liikennejärjestelyt ja pelastustie 
Kohdassa oleva lause; "Pelastusteiden mitoituksessa noudatetaan alueen pelastusviranomaisen laati-
maa ohjeistusta" pyydetään muuttamaan muotoon "Pelastusteiden suunnittelussa noudatetaan alueen 
pelastusviranomaisen laatimaa ohjeistusta", koska pelastusviranomaisen laatimassa ohjeistuksessa 
käsitellään mitoituksen lisäksi myös muita pelastustiehen liittyviä asioita 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Muutoin pelastusviranomaisella ei ole lausuttavaa rakennusjärjestysehdotukseen tai sen osallistumista 
arviointisuunnitelmaan. 
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27.1.2021 Miehikkälän kunta / Kuntatekniikan lautakunta 
 

Kohdan 2.1 § toimenpiteiden kohdassa 1 Rakennelma rakentaminen on ristiriidassa kohdan 5.9 
kanssa. Lautakunta ehdottaa, että kohta 5.9 täydennetään: Rakennelman rakentaminen on luvanvarai-
nen toimenpide 2.1 §:n 1. kohdan mukaisesti 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

2.1 §:n 4. kohdassa sähköajoneuvojen latauspisteet tulisi täydentää (> 16 A) 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Sivulla 2 kohdan 4 lopussa on maininta, että suuret mastot ja tuulivoimalat (≥30 m) vaativat rakennuslu-
pamenettelyn ja puolustusvoimien luvan. Määräys on ristiriidassa kohdan 4.9 kanssa. 4.9 kohdassa 
määrätään, että mastojen/ tuulivoimaloiden rakentamiselle on oltava puolustusvoimien suostumus kor-
keuden jne. suhteen (≥50 m). Sivun 2 kohdan 4 mitta tulisi muuttaa ≥ 50 metriksi kuten kohdassa 4.9 
on. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

2.1 kohdan 5 lopussa on tekstinä, että kiinteät (maavaraiset) laiturit vaativat vesialueen omistajan suos-
tumuksen ja Kaakkois-Suomen ELY:n luvan. Tekstiin tulisi lisätä myös, että tai vesilain mukaisen luvan.   
Saman kohdan ensimmäinen kohdassa laituri, pituus 5-15 m (leveys ≥ 1,5 m, kelluva) tulisi muuttaa 
leveyden osalta ≤ 4 m. Muussa tapauksessa määräys sallisi 15 metrin leveyden. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

2.1 kohdan loppuun tulisi vielä lisätä, että ympäristöluvan, vesilain mukaisen luvan tai yva-menettelyn 
lisäksi rakennushankkeelle on haettava MRL:n mukainen rakennuslupa, ellei erityislainsäädännössä 
muuta määrätä ja korjata Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen lupa muotoon ilmoitus. 
 

Vastaus otetaan huomioon kohdassa Liite 2: Pykälät ja viittaukset - 2.1 § 
 

3.3 kohdassa rakentamisen määrä esitetään 1500 kerrosneliömetriin. Määräykseen tulisi lisätä; Sen 
estämättä, mitä rakennusten ja asuntojen lukumäärästä tai enimmäiskerrosalasta on edellä määrätty, 
rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talous-
keskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia, elinkeinon harjoittamisen kannalta tarpeellisia, maa- ja metsä-
taloutta tai maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.  Ensimmäisen kappaleen lopussa oleva yksiker-
roksinen talousrakennus esitetään muutettavaksi kaksikerroksinen talousrakennus. Kolmannen kappa-
leen maatilan pinta-alaa esitetään täydennettäväksi niin, että pinta-ala korjataan muotoon peltoa vähin-
tään1 ha tai metsää vähintään 5 ha 
 

Vastaus ei huomioida 
 

3.4 kohdassa mainittuja etäisyyksiä tulee korjata. Ainoasataan moottoritiellä on määrätty 50 metrin 
suoja-alue. Muilla maanteillä noudatetaan 20 metrin suoja-aluetta. Yksityisteiden osalta vaatimus 12 
metrin suoja-alueeseen on yksityistielain 5 §:n vastainen ja tulee poistaa. Yksityisteillä on suoja- tai nä-
kemäalue vain, jos se on tietoimituksessa perustettu tai yleisentien liittymäluvassa näkemäalueena 
määritelty. 12 m etäisyysvaatimus olisi kohtuuton. Esimerkiksi Kyöperikintiellä, Koukintiellä ja Hiihtoma-
jantiellä on huomattava osa rakennuksia 12:sta m lähempänä yksityistien keskilinjaa. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

3.5 kohdassa tulee tarkastaa neliömäärät vastaamaan yleiskaavoissa esitettyjä määriä. Poikkeamalla 
kaavoittamattomalle alueelle saisi rakentaa lomarakennuksen, saunarakennuksen, talousrakennukset 
ja enintään 20 neliömetrin vierasmajan niin, että kerrosalan määrä on yhteensä enintään 150 m2. 
 

Vastaus ei huomioida 
 

Saman kohdan vakituisen asunnon rakennusoikeuden määrän laskenta tulisi tarkentaa niin, että tontin 
koko on 5000 neliömetriä ja jos kiinteistö liitetään/on liitetty alueella olevaan kunnallistekniikkaan 2000 
m2. Lisäksi kohtaan tulisi lisätä maininta; Vanhoilla rakennuspaikoilla, jotka eivät täytä em. vähimmäis-
pinta-aloja, saadaan kuitenkin peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen suorittaa sen estämättä mitä 
edellä tässä pykälässä on määrätty. 
 

Vastaus ei huomioida 
 

3.6 kohdassa patiot siirretään 15 metrin etäisyyden kohtaan. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

4.1 tulisi lisätä teksti; Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdolli-
suuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.  
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Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä 
säästettävä arvokkaita  
 
kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä ku-
ten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne. Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, 
ulkomateriaalinsa ja väriensä puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olevaan rakennus-
kantaan. Rakennuksen vaikutukseen maisemakuvaan tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on suunnittelun yhteydessä selvitettävä rakennuspaikalla ja sen lähei-
syydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

4.2 kohdan korkeusasemaa koskeva vaatimus on syytä täsmentää N2000 korkeusjärjestelmään. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

5.7 kohdassa oleva Pirkanmaan ELY- keskus esitetään muutettavaksi ELY- keskukseksi (myöntämis-
paikka voi muuttua). Valtaojan rummun osalta lisättävä, että lisäksi tulee pyytää ELY-keskukselta rum-
musta aukkolausunto. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

7.5 kohdassa tulee tarkentaa lämmitysmuotojen luvanvaraisuus. Kuten esim. puulämmityksen muutos 
suoralle sähkölle ja sen lupatarve. 
 

Vastaus ei huomioida 
 

9.4 kohdassa kosteudenhallintasuunnitelma ja -selvitys ovat väärinpäin ja muutettava. 
 

Vastaus ei huomioida 
 

9.5 kohdassa teknisen toimiston teksti muutettava muotoon alueen omistajan. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

10.3 kohtaa tulisi täsmentää niin että saadaan vähennettyä rakennusvalvonnan työmäärää. Täsmennys 
kuuluisi; asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa, jos kaadettava puu sijait-
see asemakaavassa erikseen istutettavaksi määrätyllä alueella tai puistossa.  
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Määritelmissä laiturin osalta on ristiriitaa 2.1 5 kohdan kanssa. Enintään 1,5 metriä leveän laiturin teks-
tiä tulee selkeyttää. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 

Määritelmät kohtaan tulee selventää, mitä 2.1 §:n toimenpidelupa ja ilmoitus tarkoittavat. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 
19.2.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 

LUKU 2 Lupaiäriestelmä 
Kohta 12 Maalämpö merkinnät ristiriidassa kohta 7.5 § :n kanssa: re: maalämmön käyttäminen vaatii 
rakennusvalvontaviranomaisen luvan. (kohtaan 2/12 viite luvantarpeesta). 
 

LUKU 3 Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella 
Tarkoittaako asemakaava-alue sekä (ranta)asemakaava- että yleiskaava-alueita? (re: MRL §14 oikeus-
vaikutteiset asema- ja yleiskaavat) 

 

Kohta 3 kokonaisuudessaan on sekava, koska siinä mainitaan rakennusoikeuksien ja tilan pinta-alan 
kokomääreitä, jotka ovat ristiriidassa nykyisten ranta-asema- ja osayleiskaavan kanssa sekä että esim. 
kohdassa 3.5 määrätään asioita yleiskaavaan vedoten. Jos koko luku 3 koskee rakentamista vain ase-
makaava-alueen ulkopuolella niin suunnittelutarvealueen, yleiskaava-alueen ja erillismääräykset kos-
kien RANTA-alueiden rakentamista on rakennusjärjestyksessä selkiytettävä. 
 

Toivomme myös, että RANTARAKENTAMISEN määräykset eriytetään omaksi kappaleekseen kuten 
aiemmassa rakennusjärjestyksessä. Rantarakentaminen vaatii erityishuolellisuutta, poikkeavine mää-
räyksineen koska rantojen luonnonmukaisuuden säilyttäminen on elinehto sekä luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseen (kasvit, linnut, muu elimistö, kalat jne.) ja rantaluonnot ja -maisemat haavoittuvia 
rakentamisessa ja muussa muokkauksessa. Vesistön tila ja ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat ran-
noille ovat kaikkien tiedossa. 
 

Kohta 4.8 § Tontin rakennuksen valaistus 
Valaistus on suunnattava niin, ettei se valaise yhtään naapurin tonttia ja rakennusta. 
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Tämä on iso ongelma meillä ranta-alueen loma-asunnollamme. Toivomme tähän kohtaan tiukkaa mää-
räystä. Sen 'Isäksi pyydämme rakennusjärjestykseen lisäyksen, että ranta-alueilla/pääsääntöisesti  
 
loma-asutukseen tarkoitetuilla alueilla tontin ja kiinteistön ulkovalot on pidettävä pois päältä öiseen ai-
kaan välillä klo 23 - 06, lintujen pesimäaikaan 1.4. - 1.8. Kyse on lintujen, yö kiitäjien, ötököiden, per-
hosten ja puiden ym. luonnon monimuotoisuuden ja kasvun turvaamisesta. Kirkas ulkovalaistus yöai-
kaan on ns. ympäristösaastetta siinä kuin melu ja muu yleisempi saaste. Luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet on hyvä sisällyttää myös kunnan rakennusjärjestykseen. 
 

MELU 
Määräykset melurajoista laki- tai säädösviittauksineen tulee sisällyttää rakennusjärjestykseen. 
Maansiirtokoneiden, traktoreiden ym. käyttö, tyhjäkäynnillä huudattaminen klo 6 - 7 aikaan aamulla ja 
illalla puoleenyöhön saakka loma-asutusaleilla on ollut pitkään jatkuvissa rakennushankkeissa ongel-
mana kokemuksemme mukaan. Melumääräyksistä ranta-alueiden loma-asutusalueilla osataan Miehik-
kälän ja Virolahden viranomaistahoissa varmasti päättää. 
 

Pyydämme myös, että lehtipuhaltimien käyttöä rajoitetaan tai kielletään kokonaan ranta-alueilla (ja 
loma-asutusalueilla) 1.4 - 15.9 välisenä aikana. Syynä melu ja hyönteisten ja ötököiden sekä lahottajien 
/ lintujen ja muiden eliöiden ravinto / hävittämisen estäminen. 

 

6.6§ Otsikon muutos: Rakentaminen RKY-alueilla 
Sen jälkeen selostus siitä mitä lupaprosesseja ja -tahoja tarvitaan RKY-alueille rakennettaessa. Myös 
eri kaavamerkinnät maakunta-, asema- ja yleiskaavoissa koskevat RKY ym. suojelualueita Virolahden 
ja Miehikkälän kuntien alueella olisi hyvä listata. Sen jälkeen selostus rakentamisen "laatutasosta" RKY 
alueilla. 

 

10.3§ Kiinteistön puut... 
Lisäys: Ranta-alueilla ympäristöä ja maisemaa muuttavaan puiden kaatoon tarvitaan aina maisematyö-
lupa. 
 

Vastaus saapunut myöhässä, ei huomioida rakennusjärjestyksessä 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Otteet rakennusjärjestysehdotuksen lausunnoista yhteenvetona 

 
8.2.2021 Miehikkälän kunta / Kunnanhallitus 
 

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että rakennusjärjestysluonnosta tulisi verrata Kymenlaak-
son muiden kuntien rakennusjärjestyksiin, erityisesti Kouvolan uuteen rakennusjärjestykseen (Kouvolan 
kvalt 8.2.2021 §11). 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 
Teknisenä korjauksena kunnanhallitus pyytää 1.3 §:n osalta korvaamaan sanan yhteistyösopimuksen 
yhteistoimintasopimuksella. 
 

Vastaus otetaan huomioon 
 
5.3.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 

Emme ymmärrä miksi rakennusjärjestystä pitäisi verrata vain Kouvolan rakennusjärjestykseen. Kouvo-
lassa ei ole merta. Rakennusjärjestystä pitäisi verrata (Virolahden ollessa merikunta, haavoittuva osa 
Itämeren sopukkaa) Haminan; Kotkan, Pyhtään, Loviisan ja Porvoon rakennusjärjestyksiin ranta- ja 
meriolosuhteiden takia. Rantarakentaminen, oli se sitten turismia, teollisuutta, asunto tai loma-asutusra-
kentamista koskee Virolahtea ei Miehikkälää eikä Kouvolaa, paitsi jokien ja vesialueiden osalta mutta ei 
meren. 

 

Vastaus ei voida huomioida, koskee toisen kunnan rakennusjärjestystä 
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Määräajan 25.1.2021 jälkeen tulleet lausunnot: 
27.1.2021 Miehikkälän kunta / Kuntatekniikan lautakunta 
19.2.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 
 
Rakennusjärjestysluonnokseen ei ollut lausuttavaa: 
22.1.2021 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
20.1.2021 Digi- ja väestötietovirasto / Rekisteripalvelut 
21.12.2020 Haminan kaupunki / Kaupunginhallitus 
21.12.2020 Rajavartiolaitoksen esikunta / Teknillinen osasto / kiinteistöyksikkö 
16.12.2020 Suomen Turvallisuusverkko Oy 
15.12.2020 Kaakkois-Suomen Poliisilaitos 
 
Lausuntoa eivät antaneet: 
Fingrid Oyj 
Haminan Energia Oy 
Kouvolan kaupunki 
Kymenlaakson liitto 
Luumäen kunta 
Museovirasto 
Vaalimaan tulli 
 
Rakennusjärjestysehdotukseen, kokousta ennen tulleet lausunnot/huomautukset: 
8.2.2021 Miehikkälän kunta / Kunnanhallitus 
5.3.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 

 
 


