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Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten uusimisen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma 

1. LÄHTÖKOHDAT 
Rakennusjärjestystä koskeva lainsäädäntö 

 
MRL § 14 
Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia 
kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmal-
lisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän 
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjes-
tyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. 

 
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen 
sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja 
muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealu-
een määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisrakentamista koskevia seikkoja. Ra-
kennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, 
asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. 

 
MRL § 15 
Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on so-
veltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdo-
tuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkem-
min asetuksella. 

 
MRA § 6 
Ehdotus rakennusjärjestykseksi on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän 
ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. 
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta 
ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. 

 
Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen 
rakennusjärjestys vaikuttaa. Mitä 32 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen asettamisesta uudel-
leen nähtäville, sovelletaan myös, jos ehdotusta rakennusjärjestykseksi on olennaisesti muutettu 
sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville. 

 
Rakennusjärjestyksen uudistamistarve ja uudistamistyön aikataulu Miehikkälän ja Virolahden 
kuntien vuonna 2020 voimaan tulleen yhteistyösopimuksen (vastuukuntamalli) mukaan Miehik-
kälän kunta hoitaa molempien kuntien rakennusvalvonnan tehtävät. Kuntalaisten yhdenvertai-
suuden turvaamiseksi on tarpeellista laatia uusi rakennusjärjestys ja saattaa uudistamistyö val-
miiksi vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä. Miehikkälän kunnan nykyinen rakennusjärjes-
tys on hyväksytty 18.6.2007, ja Virolahden kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 30.9.2002. 
 

2. TAVOITTEET 
Rakennusjärjestyksen uudistamistyön tavoitteena on yhdistää kaksi eri rakennusjärjestystä. Mo-
lempien kuntien rakennusjärjestykset on laadittu 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja ra-
kennuslain sekä asetuksen aikana. Molempien laatimisessa on käytetty apuna Suomen Kuntalii-
ton tuolloin suosittelemaa mallirakennusjärjestystä. Tästä johtuen rakennusjärjestykset ovat si-
sällöltään varsin samankaltaisia.  

 
3. VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN 

Rakennusjärjestyksen uudistamisesta johtuvat muutosvaikutukset jäävät ns. vastuukuntamallin 
mukaisessa yhteistyössä melko vähäisiksi, koska lähtökohtaisesti kuntien rakennusjärjestykset 
ovat olleet yhteneväiset, pois lukien Virolahdella meren sinne tuomaa eroavaisuutta.  
Jos esimerkiksi myöhemmin vastuukuntamallin mukainen yhteistyö päättyisi, toimisi rakennus-
järjestys silti kunnan omana rakennusjärjestyksenä. 
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4. OSALLISET 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennusjärjestystä valmisteltaessa maanomistajilla 
ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään, on 
mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
mielipiteensä asiasta (MRL 15 § ja 62 §). 

 
Osallisiksi voidaan katsoa kaikki Miehikkälän ja Virolahden kunnan asukkaat, alueella toimivat 
erilaiset järjestöt ja yhdistykset sekä eri viranomaistahot. Osallisia voivat olla myös kunnissa 
maata omistavat ulkopaikkakuntalaiset. 

 
Seuraavaan luetteloon on koottu eri tahoja, joiden oloihin ja etuihin rakennusjärjestyksellä on 
vaikutusta ja joilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun. 
 
A Yksityishenkilöt ja yhteisöt 
- maanomistajat 
- kiinteistön omistajat ja haltijat 
- asukkaat ja asukkaiden yhdistykset ja seurat 

 
B Yritykset ja yhteisöt 
- maanomistajat 
- kiinteistön omistajat ja haltijat 
- kristilliset järjestöt ja seurakunnat 
- liikuntajärjestöt 
- rakennusliikkeet 
- rakennuttaja- ja suunnitteluorganisaatiot 
- kiinteistönvälitysyritykset 
- yritykset 
 
C Viranomaiset 
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Kymenlaakson liitto 
- Digi- ja väestötietovirasto 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Suomen metsäkeskus 
- naapurikunnat (Hamina, Kouvola, Lappeenranta, Luumäki) 
- Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 
- Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
- Vaalimaan tulli 
- Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
- Puolustusvoimat 

 
5. VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN 

Rakennusjärjestyksien muuttamisesta on tiedotettu kuntien kaavoituskatsauksissa kesä- ja 
heinäkuussa 2020. 

Rakennusvalvonta on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman rakennusjärjestyksen muut-
tamisesta kahden kunnan rakennusjärjestyksien yhdistämiseksi ja päivittämiseksi. 

Kuntatekniikan Lupajaoston työryhmä on käsitellyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa ja rakennusjärjestysluonnosta neljä kertaa (30.10., 5.11., 18.11. ja 27.11.) 
vuonna 2020. 

Kuntatekniikan lupajaosto käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestys-
luonnoksen 10.12.2020 sekä päätti sen nähtäville asettamisesta ja tarvittavien viranomais-
lausuntojen pyytämisestä. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos pidettiin MRA 6 §:n mukai-
sesti nähtävillä 17.12.2020‒25.1.2021 välisen ajan. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin kuulu-
tuksella 17.12.2020 siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma sekä rakennusjärjestysluonnos olivat nähtävillä Miehikkälän ja Virolahden kuntien netti-
sivulla sekä rakennusvalvonnassa Miehikkälässä. 

Kaikki määräaikaan 25.1.2021 mennessä saapuneet lausunnot ja huomautukset 
25.1.2021 Virolahden kunta / kunnanhallitus 
25.1.2021 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
22.1.2021 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
21.1.2021 Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti 
21.1.2021 Pakkanen Raimo ja Helena, Miehikkälä 
20.1.2021 Kymenlaakson museo 
20.1.2021 Haminan kaupunki / lupavaliokunta 
20.1.2021 Digi- ja väestötietovirasto / rekisteripalvelut 
21.12.2020 Lappeenrannan kaupunki / elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala 
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 
 

Nähtävillä olon jälkeen saapuneet 
19.2.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 
8.2.2021 Miehikkälän kunta / kunnanhallitus 
27.1.2021 Miehikkälän kunta / kuntatekniikan lautakunta 
26.1.2021 Kymenlaakson pelastuslaitos 
 

Kaikki rakennusjärjestysluonnoksesta tulleet huomautukset 
5.3.2021  Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 

ei voida huomioida, koskee toisen kunnan rakennusjärjestystä 
19.2.2021 Virtanen Susanna ja Virtanen Leena, Virolahti 

saapunut myöhässä, ei huomioida rakennusjärjestyksessä 
8.2.2021 Miehikkälän kunta / kunnanhallitus 

huomioidaan rakennusjärjestyksessä 
27.1.2021 Miehikkälän kunta / kuntatekniikan lautakunta (Kuteltk) 

huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa 
26.1.2021 Kymenlaakson pelastuslaitos (Kympe) 

huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa 
25.1.2021 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa 
25.1.2021 Virolahden kunta / kunnanhallitus 

ei voida huomioida rakennusjärjestysehdotuksessa 
21.1.2021 Pakkanen Raimo ja Helena, Miehikkälä 
 ei estä tilapäistä säilyttämistä 
21.1.2021 Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti (PV) 

 huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa muuten kuin kaapelinnäyttö 
20.1.2021 Haminan kaupunki / lupavaliokunta (LVK) 

huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa 
20.1.2021 Kymenlaakson museo (KM) 

huomioidaan rakennusjärjestysehdotuksessa 

Kuntatekniikan lupajaoston työryhmä käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennus-
järjestysluonnoksesta tulleet lausunnot ja huomautukset 12.2.2021 ja laati tältä pohjalta raken-
nusjärjestysehdotuksen. Huomautukset on lisätty osallistumis- ja arviontisuunnitelman yhteen-
vetoliitteeseen 1 (yhteenveto annetuista lausunnoista ja huomautuksista).  
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Lausuntojen ja huomautusten pohjalta laadittiin rakennusjärjestysehdotus, jonka kuntatekniikan 
lupajaosto käsitteli 24.2.2021 ja päätti äänestyksen jälkeen siirtää ehdotusvaiheen nähtäville-
asettamispäätöstä 28.4.2021 saakka. Siirtämispäätös tehtiin Miehikkälän kunnanhallituksen lau-
suntoon pohjautuen ja käydyn kokouskeskustelun perusteella. 

Kuntatekniikan lupajaoston työryhmä on 8.3., 18.3., 25.3. ja 16.4.2021 siirretyn kokouksen poh-
jalta täydentänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja laatinut rakennusjärjestysehdotuksen. 

Rakennusjärjestysehdotusta on esitelty elinvoimatyöryhmälle 29.3. sekä Virolahden ja Miehik-
kälän kunnanhallituksille 26.4.2021. 

Kuntatekniikan lupajaosto päätti jättää täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ra-
kennusjärjestysluonnoksen 28.4.2021 ja päättää sen nähtäville asettamisesta ja pyytää tarvitta-
vat viranomaislausunnot. 

Kuntatekniikan lupajaosto siirsi 28.4.2021 kokouksessaan täydennetyn osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja rakennusjärjestysluonnoksen käsittelyä toukokuulle 2021.  

Kuntatekniikan lupajaoston työryhmä on 30.4.2021 siirretyn kokouksen pohjalta täydentänyt 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja laatinut rakennusjärjestysehdotuksen. 

Rakennusjärjestysehdotusta on esitelty 3.5.2021 palveluohjaustyöryhmälle. 

Kuntatekniikan lupajaoston työryhmä on 5.5.2021 palveluohjaustyöryhmän esityksen perus-
teella täydentänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja laatinut rakennusjärjestysehdotuksen. 

Ehdotus rakennusjärjestykseksi pidetään MRA 6 §:n mukaisesti nähtävänä vähintään 30 päivän 
ajan. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella siten kuin kunnalliset ilmoitukset jul-
kaistaan. Rakennusjärjestysehdotus on tämän jälkeen erikseen nähtävillä Miehikkälän kunnan 
ja Virolahden kunnan nettisivulla sekä rakennusvalvonnassa Miehikkälässä. Rakennusjärjestys-
ehdotuksen riittävyyttä koskevien muistutusten osalta tulee menetellä MRL 65 §:n mukaisesti. 
Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. 

Kuntatekniikan lupajaosto käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestys-
ehdotuksen 26.5.2021 sekä päättää sen nähtäville asettamisesta ja tarvittavien viranomais-
lausuntojen pyytämisestä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus pidetään MRA 6 §:n mukai-
sesti nähtävillä 10.6. - 16.7.2021 välisen ajan. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuk-
sella 10.6.2021 siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä rakennusjärjestysehdotus ovat nähtävillä Miehikkälän ja Virolahden kuntien nettisi-
vulla sekä rakennusvalvonnassa Miehikkälässä. 

Rakennusjärjestysehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen kuntatekniikan lupajaostolle. 
Ehdotuksen mahdollisesta uudelleen nähtäville asettamisesta päätetään erikseen, mikäli muis-
tutuksista johtuvat muutokset ovat merkittäviä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään asian etenemisen myötä. 

6. HYVÄKSYMINEN 
Kunnanvaltuustot päättävät rakennusjärjestyksen hyväksymisestä loppuvuodesta 2021. 
Rakennusjärjestyksien hyväksymisestä tiedotetaan viipymättä niille kunnan jäsenille ja muistu-
tuksen tekijöille, jotka rakennusjärjestyksen nähtävillä ollessa ovat sitä pyytäneet (MRL 67 §). 
 

7. YHTEYSHENKILÖ 
Rakennusvalvonta, rakennustarkastaja 
Risto Poikolainen 
050-389 2152, etunimi.sukunimi@miehikkala.fi 


