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35 
Asiakirja- ja lausuntopyyntö: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Virolahti 
 
Lupaj 29.09.2021       
1/10.03.00.10/2021    
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Miehikkälän kunnan kuntatekniikan 
lupa-jaostolta lausuntoa ja asiakirjoja lupajaoston 26.5.2021 tekemistä 
päätöksistä (liite 1a): 
 
§ 15 (Drno 21257/2021), § 16 (Drno 21577/2021), § 17 (Drno 21578/2021) 
ja § 18 (Drno 21579/2021).  
 
Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 
 
1. Antamaan lausuntonsa asioista. Lausunnon tulee sisältää selostuksen 
asioista, vastaukset valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin 
sekä antamaan lausunnon esitetyistä selvityksistä. 
 
2. Toimittamaan kaikki valituksen alaisen päätöksen perusteena olleet 
asiakirjat ja muut tarvittavat selvitykset, joita ovat ainakin: 
- rakennuslupahakemukset liitteineen, joita ovat asemapiirros sekä pohja-, 
leikkaus- ja julkisivupiirustukset 
- selvitykset kuulemisista 
- pyydetyt lausunnot 
 
3. Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös 
poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös. 
 
4. Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan 
myös: 
- kaavakartta tai ote niistä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymis-
merkintöineen 
- kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan  
- kaavaselostukset 
- jos kyse on rakennuslain kaavoista, tiedot niistä, milloin ne on vahvistettu. 
 
5. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista, jotta 
asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa 
lausunnonantajan hallinto-oikeuteen toimittaman oikeudenkäyntiaineiston. 
 
Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle 
viimeistään 8.10.2021 mennessä. 
 
”Valitusosoituksen tekijän tausta 
Rajanaapuri, joka on jo huhtikuussa 2020 tehnyt ilmoituksen luvattomasta 
venevajan laajennuksesta merenrannalla ja sen uudesta korkeasta 
katosta, josta syntyi minulle maisemahaitta loma-asunnolla. Selvityksen 
yhteydessä on selvinnyt muutakin luvatonta rakentamista. Käsittely 
keskeytettiin, koska naapuri anoi rakennusluvat luvattomasti rakennettuihin 
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rakennuksiin ja selvitys lopetettiin, koska rakennusluvat myönnettiin. Olen 
jättänyt valituksen Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen Miehikkälän 
kuntatekniikan lupajaoston päätöksestä 28.4.2021 § 13 lopettaa selvitys 
luvattomasta rakentamisesta. Olen myös tehnyt Miehikkälän 
kuntatekniikan lupajaokselle oikaisupyynnön näistä myönnetyistä 
rakennusluvista ja se hylättiin. 
 
Vaatimus 
Vaadin päätöksen kumoamista hylätystä oikaisuvaatimuksesta, myönnetyn 
rakennusluvan perumista ja venevajasta syntyneen maisemahaitan 
poistamista, sillä minulle ei ole kohdeltu tasapuolisesti rajanaapurin kanssa 
ja ruokapöydän äärestä avautuva merimaisema on ollut arvokas minulle. 
Päätös on väärä ja sitä ei ole riittävällä tarkkuudella perusteltu, 
rakentaminen on tehty luvattomasti ja naapurin kuuleminen on hoidettu 
jälkikäteen vain muodollisesti, koska rakennukset oli jo luvatta valmiiksi 
rakennettu. Todellista vaikutusmahdollisuutta rakentamiseen ja 
rakennusten korkeuteen ei minulla ole ollut. Lisäksi myönnetty 
rakennuslupa verkonpuhdistusseinämälle, joka 2 m korkea ja 10 m pitkä 
tulee perua. Sille syntyi tarve vasta ilmoituksestani luvattomasta 
rakentamisesta ja naapurin vastineessa toteaa, että varasi itselleen 
mahdollisuuden sen rakentamiseen. En myöskään ole saanut naapurini 
7.5. antamia vastineita, luin vastineet 26.5. kirjatusta pöytäkirja otteesta, 
enkä tiedä, mitä naapurini kirjoituksia puuttuu pöytäkirjasta. 
 
Perustelut 
Luvan anoneen naapurini lausunnot ovat ristiriitaisia ja luvat on myönnetty 
vastoin kunnan rakennusjärjestystä, puutteellisin tiedoin, eikä päätöksiä ole 
riittävästi perusteltu. Luvattomaan rakentamiseen ei puututtu, eikä 
keskeytetty, autokatoksenkin seinääkin purettiin, että kerrosala pienenisi. 
Kesäasukkaan ja vakituisen asukkaan asema tulee olla tällaisessa 
käsittelyssä tasapuolinen, loma-asumisen viihtyisyyden tulee säilyä. Minua 
esim. ei kutsuttu katselmuksen (MRA 65§ Naapurien kuuleminen, 
Hallintolaki 63 § ja 38 §), jotka liittyy selvitykseen luvattomasta 
rakentamisesta ja siellä oli Lupajaoston lisäksi rajanaapurini, hän pääsi 
katselmukseen ja minä en. Selvitys luvattomasta rakentamisesta liittyy 
tähän samaan asiaan ja sen katselmus on vaikuttanut tämänkin päätöksen 
tekoon, se on kirjattu Lupajaoston pöytäkirjaotteisiin 26.5.2021 § 15-18 
rakennustarkastajan päätösehdotuksiin, jotka lupajaosto on hyväksynyt. 
Mökin ruokapöydän äärestä näkyvää maisemaa merimaisemaani ei voi 
vaihtaa peltikaton näkymään yksipuolisella päätöksellä, enkä muutenkaan 
hyväksy tuollaista maisemahaittaa. Kukaan ei rehellisesti voi olla sitä 
mieltä, että venevajan peltikattoa tai seinämää olisi kauniimpi katsoa kuin 
aavaa merta, jossa saaria laivojakin, sekä rantaluontoa. Rakennuslupien 
päätöksissä ei perusteltu riittävästi lupajaoston / rakennustarkastajan 
toimesta, vain naapurin vastinetta siteerattu jotka ristiriitaisia ja 
puutteellisia. Rakennuslupa-anomuksen puuttuvia tai vääriä tietoja ei ole 
selvitetty, esim. M-1 rakennuksien etäisyys rantaviivaan, sekä rajalle ja 
venevajan minun saunarakennukseeni puuttuvat. Autotallin eristettyyn 
yläkertaan ei ole laskettu rakennuksen kerrosalaan, vaikka lain mukaan yli 
1600 mm korkea tila lasketaan siihen. Tilaa kutsutaan käyttöullakoksi, 
mutta rakennusluvissakin selviää, että kyseessä on rakennus jossa kaksi 
eri käyttötarkoitusta, suurin osa ”ullakkotilan” tilavuudesta on julkisivun ja 
vesikaton leikkauslinja alapuolella. Autosuoja alakerrassa ja yläkerrassa 



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/2021  5 
 
Lupajaosto  29.09.2021 
 

 

omalla ulkoisella sisäänkäynnillä ja ikkunalla oleva majoitustila, jossa 
parveke. 
Maa- ja metsätalousrakennusten ei ole kunnolla perusteltu, eikä niiden 
matkaa rantaviivan ole kerrottu. Hallintolain 6 § koskee jokaista 
hallintopäätöstä ja niiden olisi pitänyt koskea tätäkin. Virolahden kunnan 
rakennusjärjestyksen tulisi olla ohjaava rakennuslupapäätöstä tehtäessä, 
huomioiden rantavyöhykkeen maisema ja luontoarvot loma-asuntoalueella. 
En myöskään saanut ohjeita rakennuslupien huomautuksen ja 
oikaisuvaatimuksen tekoon Lupajaostolle (Hallintolaki 46 §). Kirjeessä oli 
pelkät anomuksen rakennuskuvat irtolehtenä ja myöhemmin hyväksytyt 
rakennusluvat nidottuna ilman perusteluja. Päätösehdotuksista ja niiden 
hyväksymistä asiavirheiden osalta, etenkin § 17 kohdalla, jää sellainen 
kuva, ettei oikaisuvaatimusta ole edes kunnolla käsitelty. Lupien § 15-18 
päätösehdotuksessa on kirjattu, että päätös perustuu 28.4.2021 
selvityspyyntöön, ilmeisesti oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty kunnolla. Se 
on siirretty vain minun huolekseni ja kulukseni viedä Hallinto-oikeuteen. On 
väärin, jos vähillä resursseilla toimiva kunta tekee päätöksiä tutustumatta 
kunnolla oikaisuvaatimustani ja minä joutuisin maksamaan kulun. Pyydän, 
ettei minua velvoiteta tässä käsittelyssä, tämä on vienyt minulta paljon 
selvitysaikaa, koska en ole rakennusalan ammattilainen ja olen joutunut 
lukemaan lakia, että ymmärtäisin asioiden todenperäisyyden”. 
 

Asia Kiinteistön (935-426) Kuivaniemi 9:136 rajanaapuri (Kuivaniemi 9:80) on 
valittanut Miehikkälän kuntatekniikan lupajaoston 26.5.2021 tekemistä § 
15, § 16, § 17 ja § 18 oikaisuvaatimuspäätöksistä hallinto-oikeuteen.  
 

Valmistelua Virolahden kunnanhallitus on myöntänyt 28.8.2017 (§168) poikkeaman 
(liite 1b) Virolahden kunnan merenranta-alueiden osay-leiskaavan 
määräyksistä (935-426) Kuivaniemi 9:136 kiinteistön ranta-alueen osalle, 
jossa on kaavan mukainen lomarakennuspaikan muuttamisesta 
asuinrakennuspaikaksi, joka mahdollistaa vapaa-ajanasunnon 
muuttamisen asuinrakennukseksi. 
 

Rajanapurin 27.4.2020 jättämän selvityspyynnön (liite 1c) pohjalta on 
lupajaosto käynyt tutustumassa kohteelle 10.8.2020 ja todennut tilanteen 
(liite 1d), että venevajan etäisyys on rajanaapurin rajasta n. 7 m. 
Rajanaapuri on esittänyt, että hänen rantasaunansa etäisyytensä on 
rajasta n. 1 m. Venevajaa on laajennettu omalle maalle päin, rakennusten 
etäisyyden säilyessä ennallaan (n. 8 m). 
 

Tämä 8 m etäisyys täyttää rakennusten paloturvallisuusvaatimuksen, 
jolloin venevajan laajennukselle etäisyys ei ole este. Mökin ikkunasta 
venevajaan ei etäisyyttä ole mitattu, mutta kartalta mitattuna etäisyys on n. 
17 m luokkaa (± 1 m).  
 

Asuntosuunnittelu RakMK G1:n mukaan asuinrakennuksen pääikkunan 
edessä on oltava vapaata tilaa vähintään 8 m (vapaa-ajanasunnon 
ikkunasta ko. etäisyyttä ei ole määritelty) ja etäisyyden tulee olla 
rakennusten korkeuden suuruinen (valokuvien mukaan rakennusten 
korkeudet ovat selkeästi alle 8 m), joten näkymäalueen riittämättömyys ja 
rakennusten korkeus ei ole esteenä venevajan laajennuksen 
myöntämiselle. 
 

Virolahden kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 5.1 mukaan 
rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella, 
venevajan saa rakentaa rantaviivalle. 
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Alueen yleiskaavan asuinrakennuspaikan (AP) rakennusoikeus on 250 k-
m², jolloin venevajan laajentaminen ei ollut enää mahdollista 
rakennusoikeuden suhteen. 
 

Rakennusluvalla (935-2017-85) on vapaa-ajanasunto muutettu 
asuinrakennukseksi (107 m²) (liite 1e), jolloin asuinrakennuspaikan 
rakennusoikeutta on rakennusrekisterin mukaan kiinteistöllä käytetty 
yhteensä 250 k-m². 
 

- omakotitalo 107 m²  (rak 1, 101874670N) 
- puuvaja 18 m²  (rak 2, 101874671P) 
- sauna 20 m²  (rak 3, 101874672R) 
- grillimaja 15 m²  (rak 4, 103710179M) 
- venevaja 17 m²  (rak 5, 1037103195) 
- talousrakennus 18 m (rak 6, 1037103239)  
- talousrakennus 55 m² (rak 7, 1038680785) 
 
Asian ratkaisemiseksi kiinteistön omistaja on hakenut kahdelle 
talousraken- nukselle käyttötarkoituksen muutosta rakennusluvilla 
(palvelevat tilan metsätalouden harjoittamisen tarpeita), joilla 
vapautettaisiin asuinrakennuspaikan rakennusoikeutta asuinrakentamisen 
osalle sen pihapiiriin.  
 

Käyttötarkoituksen muutospäätökset on tehty 26.3.2021, jolloin kiinteistön 
rakennusrekisterin talousrakennukset on muutettu 
metsätalousrakennukseksi 55 m² suuruinen rakennus (§ 18) PRT 
1038680785 (liite 1f) ja 14 m² suuruinen rakennus (§ 19), PRT 
1037103239 (liite 1g) joita niiden käyttötarkoitus on vastannut 
aikaisemminkin.  
 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutos maa- ja 
metsätalousrakennukseksi on vapauttanut asuinrakennuspaikan 
rakennusoikeutta, että venevajan laajentaminen ja muu rakentaminen sille 
on mahdollistunut.  
Alueella oleva yleiskaava ohjaa alueen rakentamista (liite 1h). 
Asuinrakennuksen etäisyys jne. on ratkaistu kunnanhallituksen 
myöntämällä poikkeamispäätöksellä. 
M-1 alueen rakentamisessa rakennuksen etäisyyksiä rantaviivasta ei ole 
sidottu, määräys sallii alueelle ”rakentaa maa- ja metsätalouteen liittyviä 
talousrakennuk-sia” (etäisyysperiaate, alle 20 m² rakennus 15 m rannasta 
ja sitä suurempi 25 m). 
Valituksen tehnyt on saanut ne ohjeet ja neuvot, joita rakennusvalvonta voi 
puolueettomasti antaa. 

 

Yksilöidyt valitukset 26.5.2021 § 15: Muutetaan vanha talousrakennus (1038680785) maa- ja 
metsätalousrakennukseksi (935-426-9-136, 8,928 ha, 935-2021-18, 55 
m²). 

  

Rakennus sijoittuu yleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle (M-1), jonka 
kaavamääräys on seuraava:  
 

M-1 Alueelle ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja. Alueelle voidaan 
raken-taa maa- ja metsätalouteen liittyviä talousrakennuksia sekä rakentaa 
yleiskaa-van vahvistamishetkellä olemassa olevan tilan asuinrakennuksen 
liittyvän enin-tään 20 k-m²:n suuruisen saunarakennuksen. Lisämääräys 
§:ssä 6 ja 7 (liite 1h). 
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Poikkeaman asemapiirroksessa on esitetty (vapaa-ajanasunto 78 m², 
venevaja 17 m², sauna 22 m², puuvaja 18 m² ja grilli 15 m²) yhteensä 150 
m² (liite 1i), asemapiirrokseen talousrakennuksia ei oltu esitetty. 
 

Rakennusrekisterin mukaan rakennuspaikalla oli (vapaa-ajanasunto 78 m², 
venevaja 17 m², sauna 20 m², puuvaja 18 m² ja grilli 15 m², talousrakennus 
55 m² ja talousrakennus 18 m²) yhteensä 221 m².  
 

Poikkeamisluvan jälkeen myönnetyllä rakennusluvalla vapaa-ajanasunto 
(78 m²) muu- tettiin asuinrakennukseksi ja sitä laajennettiin 29 m²:llä, jonka 
jälkeen rakennus-oikeutta on rakennusrekisterin mukaan käytetty 250 m².  
Yleiskaavan asuinrakennuspaikalla rakennusoikeuta saa käyttää enintään  
250 m², lisämääräys § 2 (liite 1h). 
 

Yleiskaavan määräyksille M-1 alueella rakentamiselle ei ole annettu 
erillistä metrimäärää. Yleiskaavassa on annettu keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta seuraavat vähimmäisetäisyydet, asuinrakennus 
40 m, vapaa-ajanasunnon 25 m ja enintään 20 k-m² saunan etäisyys 15 m, 
lisämääräys § 3, (liite 1h).  
 

Rakennusjärjestyksen kohdan 5.1 Rakentamisen sijoittuminen ja 
sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella on etäisyyksistä sanottu 
seuraavaa: 
 

Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta 
vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 25 m. 
 

Asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m kuten 
myös tuotantorakennuksen etäisyyden vähintään 60 m. 
 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 20 m² ja pohjapinta-ala 
enintään 35 m² sekä harjakorkeus enintään 5500 mm, saa rakentaa 15 m 
etäisyydelle edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta.  
 

Grillikatokset ja huvimajat on suojattava rannan puolelta kasvistolla ja 
tarvittaessa istutusten avulla. Grillikatoksen, -kodan ja huvimajan 
etäisyyden on oltava rantaviivasta vähintään 15 m, pohjapinta-alan ollessa 
enintään 10 m² ja harjakorkeuden 3 000 mm. Tätä korkeamman tai 
pohjapinta-alaltaan 10 - 20 m²:n grillikatoksen ja -kodan ja huvimajan 
etäisyyden rantaviivasta on oltava vähintään 15 m. Näitä suuremmat 
katokset / kodat / huvimajat tulee rakentaa vähintään 25 m etäisyydelle 
rannasta. 
 

Venevajan saa rakentaa rantaviivalle ja sen pääty tulee sijoittaa 
kohtisuoraan rantaviivaa nähden (rakennusjärjestys liite 1k). 
 

Kyseessä ei ole tuotantorakennus, jolloin 60 m etäisyysvaatimusta ei voida 
kohdentaa tähän rakennukseen. Kyseisen 55 m² rakennuksen etäisyyden 
olisi oltava 25 m. Kartalta mitattuna matka rantaviivaan on n. 35 m. 
 

Arvelulle haitasta varastossa säilytettävien nesteiden haitallisuudesta, ei 
voida ottaa kantaa. 
 
26.5.2021 § 16: Muutetaan vanha talousrakennus (1037103239) maa- ja 
metsä-talousrakennukseksi (935-426-9-136, 8,928 ha, 935-2021-19, 14 
m²). 
 

Rakennus sijoittuu yleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle (M-1), jonka 
kaava-määräys on seuraava: 
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M-1 Alueelle ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja. Alueelle voidaan 
raken-taa maa- ja metsätalouteen liittyviä talousrakennuksia sekä rakentaa 
yleiskaa-van vahvistamishetkellä olemassa olevan tilan asuinrakennuksen 
liittyvän enin-tään 20 k-m²:n suuruisen saunarakennuksen. Lisämääräys 
§:ssä 6 ja 7 (liite 1h). 
 

Poikkeaman asemapiirroksessa on esitetty (vapaa-ajanasunto 78 m², 
venevaja 17 m², sauna 22 m², puuvaja 18 m² ja grilli 15 m²) yhteensä 150 
m² (liite 1i), asemapiirrokseen talousrakennuksia ei oltu esitetty. 
 

Rakennusrekisterin mukaan rakennuspaikalla oli (vapaa-ajanasunto 78 m², 
venevaja 17 m², sauna 20 m², puuvaja 18 m² ja grilli 15 m², talousrakennus 
55 m² ja talousrakennus 18 m²) yhteensä 221 m².  
 

Poikkeamisluvan jälkeen myönnetyllä rakennusluvalla vapaa-ajanasunto 
(78 m²) muutettiin asuinrakennukseksi ja sitä laajennettiin 29 m²:llä, jonka 
jälkeen rakennusoikeutta on rakennusrekisterin mukaan käytetty 250 m².  
Yleiskaavan asuinrakennuspaikalla rakennusoikeutta saa käyttää enintään  
250 m², lisämääräys § 2 (liite 1h). 
 

Rakennusten etäisyysvaatimuksista on kerrottu edellä kohdassa 26.5.2021 
§ 15. 
 

Kyseessä ei ole tuotantorakennus, jolloin 60 m etäisyysvaatimusta ei voida 
kohdentaa tähän rakennukseen. Kyseisen 14 m² rakennuksen etäisyyden 
olisi oltava 15 m. Kartalta mitattuna matka rantaviivaan on n. 23 m. 
 

Arvelulle haitasta varastossa säilytettävien nesteiden haitallisuudesta, ei 
voida ottaa kantaa.  
 

26.5.2021 § 17: Rakennetaan puolilämmin rakennus jossa autotalli ja -
katos sekä käyttöullakko (1039291175, 935-426-9-136, 8,928 ha, 935-
2021-20, 34 m²). 
 

Kiinteistön omistaja on rakentanut kyseisen rakennuksen, kuten 
vastineessa on selvittänyt. Rakennusta ei voitu luvittaa, koska 
asuinrakennuspaikan 250 m² rakennusoikeus oli käytetty, mikä selviää 
venevajan laajennuksen selvityspyyn-nön asiakirjoista.  
 

Rakennustarkastajan 26.3.2021 (§18, 935-2021-18, 55 m²) tekemällä 
rakennuk-sen käyttötarkoituksen muutos päätöksellä on ollut tarkoitus 
vapauttaa asuinra-kennuspaikalta rakennusoikeutta kerrosalaa (250 m² - 
55 m²), jotta kyseinen au-totalli ja -katos sekä käyttöullakko rakennuslupa 
935-2021-20 (34 m²) voitaisiin myöntää. 
 

Kyseisenluvan suunnitelmissa (pohjapiirros) ja sähköisessä 
lupahakemuksessa (lupapiste.fi) on kirjallisesti ilmoitettu rakennuksen 
rakennettavaksi kerrosalaksi 34 m². Rakennuksen pohja- ja 
leikkauspiirustuksista (MK 1:100) selviää, että todellinen kerrosala olisi n. 
55 m², eli suunnitelmat ja kirjallinen ilmoitus kerrosalasta ovat kyllä 
ristiriitaiset. Onko kyseinen kerrosala ero virheellinen vai tarkoituksellinen? 
Rakennus sijoittuu asuinrakennuksen rakennusalueelle yleiskaavan RA-
alue. 
 

Selvityspyyntö katsotaan rauenneeksi, koska asian ratkaisemiseksi 
kiinteistön omistaja on hakenut käyttötarkoituksen muutosluvat kahdelle 
talousrakennuk-selle, jolloin niiden osalta rakennusoikeus on vapautunut 
asuinrakennuspaikan hyväksi. (valitus hallinto-oikeudessa käsittelyssä). 
 

Kartalta mitattuna poikkeamisluvan asemapiirroksen n. 5 000 m² sisälle 
sijoittuvat venevaja, grilli, asuinrakennus, sauna, puuvaja ja pienempi 
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talousrakennus ja ko. autosuoja (liite 1j). Asemapiirroksen 
yleiskaavakartan tarkkuutta on vaikea verrata suoraan toisiinsa, M-1 
alueen rajaa ei ole siirretty. 
 

26.5.2021 § 18: Korjataan vanhaa huonokuntoista venevajaa ja 
laajennetaan rakennusta 9 m². Samalla muutetaan pulpettikatto 
harjakatoksi ja julkisivuver-houksen väri yhtenäiseksi muiden läheisten 
rakennusten kanssa. Venevajan kulmaan kiinni rakennetaan noin 2 m 
korkea ja 10 m pitkä seinämä kalastus-verkkojen puhdistusta varten 
(1037103195, 935-426-9-136, 8,928 ha, 935-2021-21, 26 m²). 
 

Rakennusten etäisyysvaatimuksista on kerrottu edellä kohdassa 26.5.2021 
§ 15. 
 

Aidan tarpeellisuuteen ja sen aiheuttamaan hajuhaittaan ei voida ottaa 
kantaa.  
 

Täyteen rakennetulla ja kaavoitetulla ranta-alueella on näkymän 
menettäminen mahdollista, koska ajan myötä rakentamisen tarve muuttuu.  
 

Liitteet 
1a) Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyyntö liitteineen 

 1b) Virolahden kunnanhallituksen antama poikkeamislupapäätös 
1c) Rajanaapurin toimenpidepyyntö liitteineen 

 1d) Kuntatekniikan lupajaoston muistio kohteelle tutustumisesta 
1e) Rakennuslupapäätös: vapaa-ajanasunnon muutos asuinrakennukseksi 
1f) Rakennuslupapäätös: käyttötarkoituksen muutos (§ 18) 
1g) Rakennuslupapäätös: käyttötarkoituksen muutos (§ 19) 
1h) Yleiskaavakartta ja -määräykset (lisämääräys) 
1i) Poikkeaman asemapiirros 
1j) Karttaotepiirrokset 1 ja 2 
1k) Virolahden kunnan rakennusjärjestys 2002 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 
 

Ehdotus Miehikkälän kuntatekniikan lupajaosta tukeutuu lausunnossaan, mitä 
edellä yleensä ja yksilöidyt valitukset kohdissa on asiasta kerrottu. 
Lomarakennusalueelle myönnetty poikkeama, vapaa-ajanrakennuspaikan 
muuttaminen asuinrakennuspaikaksi voi vaikuttaa alueen käyttäjien 
näkymään ja viihtyisyyteen. Asuinrakennuspaikan rakentaminen ja sen 
käyttö muuttuvat oleellisesti, jos sitä verrataan lomarakennuspaikan 
rakentamiselle ja sen käytölle. 
 
Miehikkälän kuntatekniikan lupajaosta esittää lausuntonaan hallinto-
oikeudelle, että valitukset § 15, § 16 ja § 18 osalta hylätään aiheettomina, 
mutta § 17 osalta asia jätetään hallinto-oikeuden päätettäväksi. 
 

Päätös    
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36 
Viranhaltijapäätökset 
 
Lupaj 29.09.2021       
      
 
 

Kuntalain 92 §:n mukaiset otto-oikeuteen liittyvät viranhaltijapäätökset 
ajalta 14.8.2021 - 20.9.2021. 
 
Ei päätöksiä. 
 
Muut kuin otto-oikeuteen liittyvät viranhaltijapäätökset ajalta 14.8.2021 - 
20.9.2021. 
 
Koontiluettelo toimitettu lupajaoston jäsenille tiedoksi. 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 
 

Ehdotus Lupajaostolle merkitään tiedoksi viranhaltijoiden tekemät muut päätökset 
ajalta 14.8.2021 - 20.9.2021. 

 
 

Päätös    
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Ilmoitusasiat 
  
Lupaj 29.09.2021       
      
 

 
 Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
 Virolahden kunnanhallitus 

Otteet kunnanhallituksen pöytäkirjasta, poikkeamislupapäätökset 
13.9.2021, § 184 ja § 185  

   
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 
 

Ehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Päätös    
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Muut asiat 
  
Lupaj 29.09.2021       
      
 

 
 

    
 


