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Miehikkälän kunnan lausuntopyyntö 11.5.2021

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto poikkeamislupahakemuksesta. 
Miehikkälä, Laajanpohjantie 15, 489-408-9-85.

Lausuntopyyntö
Miehikkälän kunnan rakennusvalvonta pyytää Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen (myöh. ELY-keskus) lausuntoa poikkeamislupahakemuksesta. 
Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen laajentamiselle. 

Alueen kaavallinen tilanne
Maakuntakaava
Kymenlaakson maakuntakaavassa rakennuspaikan alue on osoitettu 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
tärkeäksi alueeksi (ma/m). Alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja 
kulttuuriarvojen vaatimukset.

Lisäksi kiinteistön lännen puoleiselle vesialueelle on osoitettu 
maakuntakaavassa sini-/viheryhteystarve (vyt). Merkintää käytetään 
osoittamaan niitä virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä 
olemassaolevia tai tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on valtakunnallinen, 
maakunnallinen tai seudullinen merkitys.
Edellä mainitun yhteystarpeen suunnittelumääräys on seuraava:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava sini-viheryhteyksien 
säilyminen ja edistettävä niiden toteutumista tavalla, joka huomioi alueen 
maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston 
liikkumismahdollisuudet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä merkittävien virkistyskäytön 
verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryhteyden mitoituksessa ja 
toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen 
verkoston osana sekä luontomatkailun ja virkistystarpeiden 
yhteensovittamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata 
maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytykset.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava
Strategisessa yleiskaavassa on alueelle osoitettu matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealue (keskustojen ulkopuolella).

Liite 1a Lupajaosto 30.6.2021 § 24
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Miehikkälän rantayleiskaava (hyväksytty 22.5.2001, 
voimaantulo 1.7.2001). Rakennuspaikka on kaavassa varattu 
asuinpientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Kaavamääräyksen mukaisesti 
alueelle saa sijoittaa omakotitaloja, loma-asuntoja ja tarvittavia talous-, 
varasto-, huolto – tms. rakennuksia. Yhden rakennuspaikan yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 350 m2. Uuden rakennuspaikan tulee olla 
kooltaan vähintään 5000 m2. Lisäksi AP -alueelle on annettu seuraavia 
määräyksiä: Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden määrittämästä 
rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 
20 m2 suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään 15 
metrin etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin 
osiin. 

Rakennuspaikka sijaitsee myös yleiskaavaan merkityllä arvokkaalla 
kulttuurimaisema-alueella (ak-1). Kaavan mukaisesti kyseessä on 
paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jolla on maisemallisia tai 
rakennusperinteen arvoja. Alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, 
rakentamisessa sekä rakennetun ympäristön ja maiseman hoidossa tulee 
edistää alueen kulttuuristen ja maisemallisten arvojen säilymistä.

Lisäksi yleiskaavassa on annettu seuraavat yleiset suunnittelumääräykset:
- Rakennusluvan voi myöntää yleiskaavan mukaisesti tavanomaisen 

omarantaisen lomarakennuksen rakentamiseen ilman vahvistettua 
ranta-asemakaavaa.

- AP, RA, RA-1, RM ja RM-1 -alueilla rakennusten sijoittamisessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän suojapuuston jäämiseen 
rakennusten ja rantaviivan väliin. Rakennuspaikat tulee säilyttää 
mahdollisimman luonnonmukaisina, voimakasta maanmuokkausta 
esim. pengertämistä on vältettävä. Rakennusten julkisivu- ja 
katemateriaalien tulee olla väritykseltään maisemaan sopivia, kirkkaita 
tai heijastavia pintoja on vältettävä. Rakennusten tulee sopeutua 
malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olevaan 
rakennuskantaan ja maisemaan.

- Rakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 2 metriä 
keskivedenkorkeutta ylempänä.

Sovellettavat oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 myöh. MRL) 44 §:n 2 momentin 
mukaisesti yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena ranta-alueella 
säädetään 72 §:ssä.

MRL 72 §:n 1 momentin mukaisesti meren tai vesistön ranta-alueeseen 
kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on 
erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Samaisen pykälän 3 momentin kohdan 5 
mukaisesti, mitä 1 momentissa säädetään ei koske olemassa olevan 
asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.
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MRL 113 §:n 1 momentissa on määrätty, että rakennukseen tehtävään 
laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan, 
mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään, ellei 117 a–117 g 
§:ssä tarkoitetuista olennaisista teknisistä vaatimuksista muuta johdu.

MRL 116 §:n 2 momentin mukaisesti rakennuspaikan tulee asemakaava-
alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen 
ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan 
soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava 
huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän 
vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle 
kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.

MRL 117 §:n 4 momentin mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa 
huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen 
soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa 
heikentyä.

MRL 125 §:n 2 momentin mukaisesti rakennuslupa tarvitaan myös 
sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen 
rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan 
laskettavan tilan lisäämiseen.

MRL 171 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti kunta voi erityisestä syystä 
hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen 
nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta 
säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

MRL 173 §:n 1 momentin mukaisesti ennen poikkeamista koskevan asian 
ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.
Samaisen pykälän 3 ja 4 momentin mukaisesti ennen poikkeamista 
koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja 
maakunnan liiton lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden 



Lausunto  4 (5)
 
KASELY/139/2021

27.5.2021  
 
 
 

toimialaa. Jos poikkeaminen vaikuttaa merkittävästi naapurikunnan 
maankäyttöön, kunnan on pyydettävä myös naapurikunnan lausunto.

Kunnan on kuitenkin pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunto aina, kun poikkeaminen koskee:

1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta;

2) rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta; tai

3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu- tai liikennealueeksi varattua 
aluetta.

Edellä 3 momentissa mainittujen viranomaisten on annettava lausuntonsa 
kuukauden kuluessa.

Johtopäätökset
Kyseisen rakennuspaikan alueella voimassa olevassa yleiskaavassa ei ole 
erikseen määrätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena asuinpientalovaltaisella alueella (AP). Lausuntopyyntöön 
liitettyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti taloon tehtävä laajennus ei 
ole MRL 72 §:n 3 momentin kohdan 5 tarkoittaman vähäinen laajennus, 
joten hanke vaatii poikkeamisluvan ranta-alueen suunnittelutarpeesta. 
Lisäksi rakennuspaikka ei täytä MRL 116 §:ssä säädettyä pinta-
alavaatimusta, joten poikkeaminen myös MRL 116 §:n säädöksistä on 
tarpeen.

Rakennuspaikan alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu myös 
arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi (ak-1). Kyseessä on 
kaavamääräyksen mukaisesti paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jolla 
on maisemallisia tai rakennusperinteen arvoja. Yleiskaavamääräyksen 
mukaan alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakentamisessa sekä 
rakennetun ympäristön ja maiseman hoidossa tulee edistää alueen 
kulttuuristen ja maisemallisten arvojen säilymistä.

Kymenlaakson maakuntakaavassa rakennuspaikka on osoitettu 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
tärkeäksi alueeksi (ma/m). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja 
kulttuuriarvojen vaatimukset. MRL 32 §:n 3 momentin mukaisesti 
maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella 
kuin samaisen pykälän 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista 
koskevan vaikutuksen osalta. Kymenlaakson maakuntakaava on 
merkittävästi uudempi kuin alueella voimassaoleva yleiskaava, joten 
maakuntakaavaa voidaan myöskin käyttää ohjaavana kaavana ilman 
suoraa oikeusvaikutusta kyseistä poikkeamispäätöstä ratkaistaessa. 
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Kohde on kuvattu Kymenlaakson kulttuuriympäristöselvityksessä, joka on 
valmistunut vuonna 2008. 

Lausuntopyyntöön liitetyistä suunnitelma-asiakirjoista voidaan 
laajennusosan todeta soveltuvan hyvin olemassa olevaan rakennukseen ja 
ympäröivään maisemaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 
laajennusosan suunnittelussa on huomioitu hyvin oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa ak-1 alueelle osoitetut suunnittelumääräykset. Rakennuksen 
alimpaan kerrokseen ollaan sijoittamassa suunnitelmien mukaan tekninen 
tila sekä varastotilaa. Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot eivät täytä 
yleiskaavan yleisten suunnittelumääräysten mukaista 
vähimmäisvaatimusta lattiatason suhteesta vedenpintaan. Vanhaa 
rakennusta korjattaessa ja laajennettaessa ei aina ole mahdollista 
noudattaa uudisrakentamista varten laadittuja kaavamääräyksiä. Veden 
pinnan nousemisesta aiheutuva riski rakenteiden kastumiselle ja 
mahdolliselle kellarin tulvimiselle on syytä tiedostaa ja huomioida 
viimeistään mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen nojalla 
myönnettävän rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. 

ELY-keskus katsoo, että kyseessä olevasta hankkeesta on pyydettävä 
lausunto vastuulliselta aluemuseolta poikkeamislupavaiheessa. 

Edellä mainitut huomioiden ELY-keskus ei näe estettä poikkeamisen 
myöntämiselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt alueidenkäytön asiantuntija 
Mikko Manninen ja ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola.

Jakelu Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta

Tiedoksi Kymenlaakson museo
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