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Liite 1 rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 

 
EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOIDEN YHTEENVETO (10.6. - 16.7.2021)  

Miehikkälän ja Virolahden kunnat 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
7.6.2021 Suomen Turvallisuusverkko Oy 
Ei ole lausuttavaa tai osallistumistarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen. 
Alueella rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee suunnittelun yhteydessä selvittää rakennuspaikalla 
ja sen läheisyydessä olevat Suomen Turvallisuusverkon maanalaiset johdot ja muut rakenteet 
osoitteesta:asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
9.6.2021 Virolahden kunnanhallitus 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää Virolahden kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 
Miehikkälän ja Virolahden poikkeamislupa menettelyn määritelmän vapaa-ajan asunnon rakennus-
paikan muuttamisesta asuinrakennuspaikaksi sekä vapaa-ajan asunnon muuttamisesta asuinra-
kennukseksi ja määräysten liittämisen rakennusjärjestyksen määräyksiin. 
 
Asian käsittely: Keskustelun aikana Leo Uski teki esityksen, että määritelmissä rakennuspaikan vä-
himmäiskoko tulisi olla lakisääteinen 2 000 m² ilman lisävaatimuksia. Eeva-Liisa Kattelus kannatti 
Leo Uskin esitystä. Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli teki muutetun päätösehdo-
tuksen. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttä-
väksi kuntatekniikan lupajaoston esityksen poikkeamislupamenettelyn arviointikriteereistä, jotka 
koskevat sekä vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan muuttamisesta asuinrakennuspaikaksi, että 
vapaa-ajan asunnon muuttamisesta asuinrakennukseksi, kaikilta muilta osin paitsi rakennuspaikan 
vähimmäiskoon osalta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että rakennuspaikan vähimmäis-
kokoa koskevat määritelmät ovat lupajaoston esityksen sijasta seuraavassa muodossa: "Kiinteis-
tön on oltava rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, vähintään lakisääteinen 2 000 m²." 
Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Käsittely: Huomautus huomioidaan. 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
9.6.2021 Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala 
Rakennusjärjestyksen ehdotuksessa yhdistetään ja ajantasaistetaan Miehikkälän ja Virolahden ra-
kennusjärjestykset yhteiseksi rakennusjärjestykseksi. Tavoitteena on ollut mm. ottaa entistä pa-
remmin huomioon paikalliset olosuhteet rakentamiseen, hyvän elinympäristön muodostamiseen, 
selkeyttää rakentamiseen tarvittavien lupien käytäntöjä kuntien alueilla ja yhdenmukaistaa raken-
nusjärjestykset naapurikuntien rakennusjärjestyksien kanssa. Miehikkälän ja Virolahden kuntien 
rakennusjärjestysehdotus poikkeaa Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksestä, (joka 
tuli voimaan 1.8.2020) sisällöllisesti ja osittain myös rakenteellisesti. Elinvoima ja kaupunkikehitys 
on lausunut luonnosehdotuksesta aikaisemmin ja lausuu nyt saman sisältöisesti, että vaikka sisäl-
löllisesti rakennusjärjestykset poikkeavatkin toisistaan olisivat ne rakenteeltaan Kuntaliiton suositte-
leman rakennusjärjestysmallin mukaisia ja siten yhteneväisiä. Rakennusjärjestykset noudattavatkin 
mukaillen Kuntaliiton suosittelemaa mallia. Tämä helpottaa rakennusjärjestysten luettavuutta sekä 
Etelä-Karjalan että Kymenlaakson alueella toimivien rakennuttajien, että rakentajien tiedon hankin-
taa. Rakennusjärjestys on kuntanormi, jonka sisältö voi vaihdella Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
alueella kuntakohtaisesti paikallisten tarpeiden mukaan. Lappeenrannan Elinvoiman ja kaupunki-
kehityksen toimialalla ei siten ole Miehikkälän ja Virolahden rakennusjärjestysehdotuksesta huo-
mautettavaa, millä olisi vaikutusta Lappeenrannan kaupungin rakentamiseen tai maankäyttöön. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 
17.6.2021 Rajavartiolaitoksen esikunta, teknillinen osasto/kiinteistöyksikkö 
Rajavartiolaitoksen esikunta pyytää huomioimaan rajavartiolaissa mainitut rakentamiseen 
liittyvät rajoitukset ja luvanvaraisuudet rajavyöhykkeellä.  
Asiaa voi tarvittaessa käsitellä esimerkiksi kohdassa 6 § RAKENTAMINEN ERITYIS JA ON-
GELMA-ALUEILLE: 
 
578/2005 Rajavartiolaki 51 § Rajavyöhykettä koskevat kiellot: Jollei tässä laissa toisin säädetä, ra-
javyöhykkeellä on kiellettyä rajavartiolaitoksen partiotoimintaa ja muuta rajaturvallisuuden ylläpitä-
miseksi tarpeellista toimintaa haittaavien aitojen ja vastaavien rakennelmien rakentaminen 50 met-
riä lähemmäksi rajaviivaa. 
 
578/2005 Rajavartiolaki 52 § Rajavyöhykelupa: Jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä, 
luvanvaraista rajavyöhykkeellä on rakennusten rakentaminen 50 metriä lähemmäksi rajaviivaa; 
maa- ja kiviainesten ottaminen ja mineraalien etsiminen 20 metriä lähempänä rajaviivaa. 
 
Käsittely: Huomautuksesta huomioidaan 51 §, muuta ei voida huomioida. Oma erillinen lainsää-
däntö, sijoituskohteita ei katsota olevan niin paljon, että ko. 52 § olisi rakennusjärjestys asia. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
23.6.2021 Luumäen kunta, kunnanhallitus 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Miehikkälän ja Virolahden kun-
tien rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä rakennusjärjestysehdotuk-
sesta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
30.6.2021 Kymenlaakson museo 
Kymenlaakson museo on tutustunut rakennusjärjestysten uusimisen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan sekä rakennusjärjestysehdotukseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Rakennusjärjes-
tysten uudistamisen tavoitteena on yhdistää kaksi eri rakennusjärjestystä. Uudistetun rakennusjär-
jestyksen tehtävänä on mahdollistaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien omaleimaisuuden ja moni-
muotoisuuden säilyttäminen sekä kehittäminen. Rakennusjärjestyksellä edistetään suunnitelmal-
lista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän 
elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö: Rakennusjärjestyksen ehdotuksessa on huomioitu ympäristö- ja 
kaupunkikuvan sekä rakennusperinnön vaaliminen asianmukaisesti. Rakennusjärjestyksen ehdo-
tuksessa ohjeistetaan, että luvanvaraisia toimenpiteitä valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi 
ympäristöiksi luokitelluilla alueilla tehtäessä, tulee suunnittelun ja rakentamisen laatutasoon kiinnit-
tää erityistä huomiota. Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiirejä tulee säilyttää ja korjata perin-
teitä vaalien. Uudisrakentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja 
ja laatua korostetusti huomioiden. Lisäksi ohjeistetaan, että suojellun rakennuksen kunnostami-
sessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa perusteetta johtaa 
tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Suojeltua rakennusta ei saa 
käyttää tai muuttaa niin, että rakennuksen suojeluarvo vähenee. Ehdotuksessa todetaan myös, 
että kaavassa suojellulla tai muutoin arvokkaaksi arvioidulla alueella, tulee ennen ympäristökuvaan 
vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamista olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen lupatar-
peen selvittämiseksi. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö: Kymenlaakson museon Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennus-
järjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä rakennusjärjestysluonnosta koskevassa 
lausunnossa KyM9 (20.1.2021) esittämät kommentit arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyen on 
otettu rakennusjärjestysehdotuksessa huomioon asianmukaisesti.  
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Rakennusjärjestyksen uudistamisella on positiivinen vaikutus muinaisjäännösten ja muun arkeolo-
gisen kulttuuriperinnön säilymiselle, kun ne uudistettavana olevan rakennusjärjestyksen 6.7 §:n 
mukaisesti tulee jatkossa huomioida jo maankäyttö- ja rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. 
 
Museolla ei ole lisättävää rakennusjärjestyksen luonnoksesta antamaansa lausuntoon arkeologi-
sen kulttuuriperinnön osalta. 
 
Kymenlaakson museolla ei ole muuta huomautettavaa rakennusjärjestysten osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta tai rakennusjärjestysehdotuksesta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
1.7.2021 Haminan kaupunki, lupavaliokunta, ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen 
Ympäristöpäällikön ehdotus: Lupavaliokunta antaa seuraavan lausunnon: Ympäristönsuojeluviran-
omaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta on monissa asioissa toisiaan täydentävä ja 
kyseiset viranomaiset tekevät tiiviisti yhteistyötä. Myös terveydensuojeluviranomaisella ja raken-
nusvalvontaviranomaisen on yhtymäkohtia mm. asumisen ja rakentamisen terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyen. Ympäristönsuojeluviranomaisessa oli samanaikaisesti valmisteilla raken-
nusjärjestyksen kanssa rinnakkainen määräyskokoelma, kunnan ympäristönsuojelumääräykset, 
joiden valmistelussa otettiin huomioon myös rakennusjärjestys. Ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomainen kommentoi rakennusjärjestyksen luonnosvaiheessa antamassaan 
lausunnossa rakennusjärjestysluonnosta ympäristön- ja terveydensuojelun näkökulmasta, sekä 
verraten valmisteilla olleisiin ympäristönsuojelumääräyksiin. Toivottavaa on, että kyseisten 
määräyskokoelmien yhteensovittaminen olisi tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa ja ne pal-
velisivat kuntalaisia ja niitä soveltavia viranomaisia toisiaan täydentävinä työkaluina mahdollisim-
man hyvin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Miehikkälän ja Virolahden kuntien ympäristö- ja terveyden-
suojeluviranomaiselle (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on varattu riittävä mahdollisuus vaikut-
taa asian valmisteluun. Rakennusjärjestysluonnoksesta on esitetty virallinen lausuntopyyntö lupa-
valiokunnalle luonnos- sekä ehdotusvaiheessa. Ympäristötarkastaja ja rakennustarkastaja ovat 
tehneet yhteistyötä kummankin määräyskokoelman valmisteluprosessin aikana. Lupavaliokunnalla 
ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Rakennusjärjestysehdotus: Lupavaliokunnan esittämät huomiot rakennusjärjestyksen luonnosvai-
heessa annetussa lausunnossa on otettu huomioon hyvin. Rakennusjärjestys on sisällöllisesti lin-
jassa ympäristönsuojelumääräysten kanssa. Myös ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä näkökohtia on huomioitu. Jätevesienkäsittelyjärjestelmien suojaetäisyyksiin voi ympäristön-
suojelumääräysten mukaan hakea poikkeusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Mikäli 
myös rakennusjärjestyksessä esitetään kyseiset suojaetäisyydet, niiden yhteydessä olisi hyvä olla 
maninta, miten poikkeusta haetaan. Jotta vältytään kahdessa viranomaisessa tapahtuvalta käsitte-
lyltä, ympäristöviranomainen suosittelee, että rakennusjärjestyksessä viitataan jätevesienkäsittely-
järjestelmien suojaetäisyyksien osalta ympäristönsuojelumääräyksiin ja ohjataan hakemaan tarvit-
taessa poikkeusta ympäristönsuojeluviranomaiselta. Suojaetäisyydet on määritetty ensisijaisesti 
ympäristönsuojelullisista syistä. Erityisen hyvää ympäristöviranomaisen näkökulmasta oli se, että 
miten kattavasti ympäristön- ja luonnonsuojelullinen näkökulma, sekä ekologisesti kestävä rakenta-
minen oli otettu huomioon rakennusjärjestysehdotuksessa.  
Rakennusjärjestys tukee hyvin mm. ympäristönsuojelumääräysten, Itämeri-toimenpideohjelman, 
sekä voimassa olevien kaavojen ympäristönsuojelullisten tavoitteiden toteutumista. 
Lupavaliokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Käsittely: Huomautuksessa esille tulleet päällekkäisyydet poistetaan, viitauksia ympäristönsuojelu-
määräyksiin lisätään.   
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………………………………………………………………………………………………………………...... 
1.7.2021 Haminan kaupunki, lupavaliokunta, rakennusvalvonta 
Valvontainsinööri on tutustunut Miehikkälän ja Virolahden kuntien ehdotukseen yhteiseksi raken-
nusjärjestykseksi. Valvontainsinöörillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. 
 
Johtavan rakennustarkastajan ehdotus: Lupavaliokunta päättää lausuntonaan todeta, että Miehik-
kälän ja Virolahden kuntien uusitusta rakennusjärjestyksestä ei ole huomautettavaa. Lupavaliokun-
nan päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.7.2021 Fingrid Oyj 
Fingridillä ei ole lausuttavaa rakennusjärjestyksen ehdotuksesta, koska siinä ei ole otettu 
kantaa kantaverkon voimajohtoihin. Tämä lausunto koskee vain Fingrid Oyj:n voimajohtoja. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.7.2021 Miehikkälän kunta, kuntatekniikan lautakunta 
Lupajaosto on käsitellyt rakennusjärjestyksen luonnoksesta saadut palautteet ja valmistellut niiden 
pohjalta rakennusjärjestyksen ehdotuksen. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot 16.7.2021 men-
nessä. Rakennusjärjestyksen ehdotusta on käsitelty etukäteen myös Kaakon kaksikon palveluoh-
jaustyöryhmä ja kunnanhallitus on evästänyt lupajaostoa rakennusjärjestyksen ehdotusaineistoksi. 
 
MRL:n 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voi-
vat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat 
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä 
hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjär-
jestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. 
 
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen si-
joittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita 
rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen mää-
rittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 
 
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, 
asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. 
 
Ehdotus: Lautakunta toteaa lausunnossaan, että rakennusjärjestyksen ehdotuksessa on otettu hy-
vin huomioon lautakunnan luonnoksesta antamat korjausehdotukset. Rakennusjärjestyksen ehdo-
tus ottaa hyvin huomioon paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, 
kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymi-
sen kannalta tarpeelliset määräykset. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.7.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
ELY-keskus on antanut lausunnon luonnosvaiheessa. Luonnosvaiheen lausunto on huomioitu hy-
vin ehdotuksessa. ELY-keskus pyytää kuntaa kiinnittämään vielä huomiota seuraaviin seikkoihin. 
 
Kohta 2.2 §: Kohdasta tulee poistaa viittaukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999 
myöh. MRA) pykäliin 62 ja 63. Kyseiset pykälät on kumottu (A6.3.2014/201). 
 
Kohta 3.3 §: Kohdassa on annettu myös seuraava määräys: ”Sen estämättä, mitä rakennusten ja 
asuntojen lukumäärästä tai enimmäiskerrosalasta on edellä määrätty, rakennusvalvontaviranomai-
nen voi antaa luvan rakentaa maa- ja metsätalouskäytössä olevan maatilan (pinta-alan on oltava 
vähintään 5 ha) talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia, elinkeinon harjoittamisen kannalta 
tarpeellisia maa- ja metsätaloutta tai maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.”  
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ELY-keskus esittää harkittavaksi, onko määräys maatilan pinta-alavaatimuksesta tarpeellinen ja 
aiheutuuko pinta-alavaatimuksen tulkinnasta epäselvyyksiä esimerkiksi vanhoissa, pinta-alavaati-
musta pienemmissä, maatalojen pihapiireissä. 
 
Kohta 3.5 §: Kohdassa on annettu määräyksiä rakennuspaikan pinta-alasta ja rakentamisen mää-
rästä ranta-alueilla. Ensimmäisessä kappaleessa on annettu seuraava määräys: ”Ranta-alueilla, 
joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, vaaditaan kyseisen kunnan kun-
nanhallituksen päätös (poikkeamislupa) rakennuspaikan muodostamisesta.” ELY-keskus esittää 
kunnille harkittavaksi, että määräys muutettaisiin esimerkiksi muotoon: Ranta-alueilla, joilla ei ole 
voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, vaaditaan kyseisen kunnan päätös (poik-
keamislupa) rakennuspaikan muodostamisesta. Samaisessa kohdassa on myös määrätty suurim-
masta sallitusta vapaa-ajanasuinrakennuksen, saunan ja talousrakennuksen koosta lomaraken-
nuspaikoilla. Saunan suurimmaksi sallituksi kerrosalaksi on määrätty 20 kerrosalaneliömetriä. 
Tämä on ristiriidassa rakennusjärjestysehdotuksen kohdassa määritelmät esitetyn saunarakennuk-
sen suurimman sallitun kerrosalan kanssa. Kyseinen ristiriita voi aiheuttaa tulkintavaikeutta mää-
räyksien osalta. ELY-keskus ehdottaa muuttamaan määräyksiä siten, ettei niiden tulkinnassa ole 
epäselvyyttä. Samaisessa kohdassa 3.5 § on annettu täydentävät määräykset yleiskaavojen 
osalta, joissa ei ole määrätty erikseen rakennusoikeutta vapaa-ajan tai vakituiseen asumiseen käy-
tettävillä rakennuspaikoilla. Kyseisessä kohdassa tulisi määrätä, prosentuaalisen rakennusoikeu-
den lisäksi, suurimmasta sallitusta kerrosalasta. 
 
Kohta 3.6 §: Kohdassa on annettu määräyksiä rakennuksen sijoittumiseen suhteessa rantaviivaan. 
Saunarakennuksen määräyksessä on maininta pohjanalasta. Kohtaan määritelmät suositellaan li-
säämään käsite pohjanala ja sen määritelmä. Tämä helpottaa rakennusjärjestyksen lukijaa ko. kä-
sitteen tulkinnassa. 
 
Kohta 5.2. §: Kohdassa on annettu määräystä: ”Piha-alueen korkeussuhteita ei saa ilman raken-
nusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirus-
tukset osoittavat”. Määräystä tulee tarkentaa siltä osin, koskeeko se rakennusaikaisia muutoksia 
vai onko sillä tarkoitus säätää myös rakennushankkeen loppukatselmuksen jälkeisiä pihan kor-
keusaseman muutoksia. Mikäli määräys koskettaa loppukatselmuksen suorittamisen jälkeisiä pi-
han korkeusaseman muutoksia on se osittain ristiriidassa kyseisessä muodossa maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999 myöh. MRL) säädöksien kanssa. Määräys voisi olla asemakaava-alueita 
täydentävä, mutta alueella, jossa ei ole maisematyölupavelvoitetta, ei rakennusjärjestyksellä voida 
vaatia hakemaan rakennusvalvontaviranomaisen lupaa maisemaa muuttavaan maanrakennustyö-
hön. Kyseiseen toimenpiteeseen ei pihan korkeusaseman muuttamisen osalta voida edellyttää 
myöskään MRL 126 a §:n 10 kohdan kaupunkikuvajärjestelylupaa. Oikeuskirjallisuudessa on 
esimerkkeinä edellä mainitun lainkohdan tarkoittamista järjestelyistä ja muutoksista mainittu mm. 
rakennuksen huomiota herättävä julkisivuvalaistus, rakennetut ulkotarjoilutilat tai merkittävät kau-
punkitilan kalusteet, kuten raitiovaunu- ja linja-autopysäkkien katokset, siitä riippumatta, ovatko ne 
kunnan tai yksityisen järjestämiä1. Edellä selostettu huomioiden ELY-keskus pyytää kuntaa muut-
tamaan kyseisen määräyksen. 1 Ekroos – Majamaa, Maankäyttö- ja rakennuslaki, s.705, Edita 
publishing 2018. 
 
Kohta 5.4 §: Kohdassa esitetyn määräyksen, ”Tontille/rakennuspaikalle johtavan tien on oltava 
kahteen suuntaan liikuttavissa tai siinä on oltava riittävästi ohituspaikkoja”, ELY-keskus esittää 
määräyksen muuttamista muotoon: Tontille/rakennuspaikalle johtavan tien on oltava kahteen suun-
taan liikennöitävissä tai siinä on oltava riittävästi kohtaamispaikkoja. 
 
Kohta 5.9 §: Kyseisessä kohdassa on annettu määräys: ”Jos tontin omistaja tai haltija laiminlyö tä-
män velvollisuuden, kunnalla on oikeus poistaa haittaavat kasvustot tontin omistajan tai haltijan 
kustannuksella.” MRL 167 §:n 1 momentissa on säädetty, että rakennettu ympäristö on pidettävä 
rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.  
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Samaisen pykälän toisessa momentissa on säädetty, että kunnan määräämä viranomainen osal-
taan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulko-
tilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säi-
lyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina. Hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä on säädetty 
MRL:n 24 luvussa. Kohdassa 5.9 § annettu määräys on ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain 
kanssa. Kunta ei voi rakennusjärjestyksellä antaa maanomistajaa velvoittavaa määräystä sen kal-
taisesta asiasta, joka tulee käsitellä normaalissa hallinnollisessa prosessissa ja viimekädessä hal-
linnollisia pakkokeinoja käyttäen. Rakennusjärjestyksellä ei voida määrätä mahdollisten kunnan 
suorittamien kasvustojen poistamisen 
kustannusten perimisestä. MRL 145 §:ssä on säädetty lupa- ja valvontamaksuista. MRL:n perus-
teella määrättävät maksut tulevat perustua em. pykälään. ELY-keskus edellyttää kyseisen mää-
räyksen muuttamista. 
 
Kohta 12.2 §: Rakennusjärjestysehdotuksen määräys: ”Kunnanhallitus, jonka alueella poikkeama 
sijoittuu, voi myöntää poikkeuksia tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä siinä järjestyksessä 
kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa asiasta on säädetty.” ELY-keskus esittää kunnalle harkittavaksi 
määräyksen muuttamista esimerkiksi muotoon: Kunnan toimivaltainen viranomainen voi myöntää 
poikkeuksia tämä rakennusjärjestyksen määräyksistä ja vähäisiä poikkeuksia rakennusluvan 
myöntävä viranomainen siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa asiasta on sää-
detty. Mikäli poikkeamisesta päättävä elin tulevaisuudessa muuttuu, niin rakennusjärjestykseen ei 
jää vanhoja viittauksia. 
 
Toimenpideluettelo Kohdassa 1. olevaa kuvausta: leikkimökki, kasvihuone, katos tai muu vastaava 
rakennelma, tulisi täydentää määritelmällä ko. rakennelmien suurimmasta sallitusta pinta-alasta. 
Tämä parantaa taulukon luettavuutta. 
 
Kohdassa 4. on annettu määräyksiä aurinkokeräimien luvanvaraisuudesta. Taulukossa on esitetty, 
että julkisivuihin asennettavat pinta-alaltaan yli viiden neliömetrin kokoiset aurinkopaneelit tai -ke-
räimet vaativat toimenpideluvan asemakaava-alueella ja muilla aluilla on niistä tehtävä toimenpi-
deilmoitus. Kyseisen kohdan alapuolella on esitetty, että alle 60 neliömetrin suuruiset aurinkopa-
neelit tai -keräimet eivät vaadi luvan hakemista tai ilmoituksen tekoa. Kyseinen kohta ilmeisesti viit-
taa vesikatolle asennettaviin aurinkokeräimiin. Kohtaa on syytä täydentää, jotta ristiriitaisuus pois-
tuu. 
 
Kohdassa 7. on annettu määräykset julkisivutoimenpiteistä. Ensimmäisessä kohdassa on lupatar-
peet ilmoitettu seuraaville: ”rakennuksen oleellinen julkisivun, ulkoverhouksen rakennusaineen tai 
sen värityksen muuttaminen, sis. pienet katokset ja katetut terassit.” Kyseistä kohtaa on hyvä täy-
dentää katoksien ja katettujen terassien suurimmalla sallitulla pinta-alalla, tulkinnan helpotta-
miseksi ja tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi. 
 
Määritelmät: Määritelmistä tulee poistaa kohta ilmoituslupa. Kyseisessä termissä on sekaannuksen 
vaara siinä, että ilmoitus ja lupa käsitteet menevät rakennusjärjestyksen lukijalta sekaisin, vaikka-
kin ko. kohdassa on viittaus toimenpideilmoituksen määritelmään. Toimenpideilmoitukseen ei ra-
kennusvalvontaviranomainen tee hallinnollista muutoksenhakukelpoista lupapäätöstä, joten kysei-
nen määritelmä voi aiheuttaa, että toimenpideilmoitus rinnastetaan lupaan. 
 
Jatko: Rakennusjärjestyksestä voidaan pitää vielä työneuvottelu ennen rakennusjärjestyksen vien-
tiä hyväksyttäväksi. Kunta voi harkita neuvottelun tarvetta. KASELY osallistuu mielellään neuvotte-
luun, mikäli kunta kokee sen tarpeelliseksi. 
 
Käsittely: Huomautuksessa esille tulleet asiavirheet korjataan.   
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………………………………………………………………………………………………………………… 
9.7.2021 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
Kohta 11.2.: ”Maan alle sijoitettavat sähkö-, tele-, ohjaus- yms. kaapelit ja johdot tulee asettaa suo-
japutkiin.” Täsmennys, että suojaputkiin asennus koskee esim. vain katujen poikituksia. 
 
Käsittely: Huomautuksen poikitukset huomioidaan. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
14.7.2021 Puolustusvoimat, 1.Logistiikkarykmentti 
Puolustusvoimat on aikaisemmin antanut lausunnon Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennus-
järjestysluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta asiakirjalla BR998, 22.1.2021. 
Puolustusvoimilla ei ole lisättävää aikaisemmin annettuun lausuntoon. 
 
Käsittely: Muistutuksessa ja huomautuksessa esille tulleet mastot ja tuulivoimala kohdat lisätään. 
Kaapeleiden osalta vaatimusta ei voida huomioida vain yhden toimijan kohdalla.  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
16.7.2021 Yrjölä Jani, Kotka 
3.6 § Rakennuksen sijainti ranta-alueilla sekä etäisyys rantaviivasta 
- vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii rakennusluvan, mutta mitä jos vanhan rakennuksen 
etäisyys rantaviivasta ei täytä rakennusjärjestyksen määräyksiä, niin voiko kohtuulliset laajennuk-
set tehdä ilman poikkeamislupaa? Voisiko sitä huomioida tässä kohdassa, koska Virolahdella on 
paljon vanhoja mökkejä lähellä rantaviivaa. 
 
Liite 1: Toimenpiteet (määräys) 
5. Vesirajalaite (rakentaminen): laituri pituus 5–15 m (leveys enintään 2,5 m, kelluva) 
- voisiko leveyden nostaa 3 m, koska laitureita asennetaan myös T-mallisena ja silloin voi T-osa 
helpostikin ylittää 2,5 m. Samoin, jos laituri tehdään pylväillä kolmiorunkona kahden kiven välille, 
johon kulkusilta ja kivien etäisyys on vaikka 2,7 m, niin pelkkä ilmoitus ei riitä, vaikka laituri olisi pie-
nikokoinen. Virolahdella on suuria merenselkiä, joissa hyvä olla betoniponttooni. Esim. A-laitureilla 
kevein S-malli on alle 2,5 m leveä, mutta seuraavassa M-mallissa on kaikissa yli 50 cm korkeissa 
laiturin leveys jo 2,6 m ja se vaatisi toimenpideluvan, vaikka laiturin pituus ei olisi kuin 8 m. 
 
Käsittely: Huomautusta ei oteta huomioon. Mainitut laiturit on ratkaistava erikseen esim. rakennus-
luvalla, sekä etäisyyksistä poikkeaminen vaatii erillisen poikkeuslupamenettelyn. Luonnosvai-
heessa asiasta ei ole jätetty muistutusta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
7.7.2021 ja 16.7.2021 Virtanen Susanna 
1. Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden varjelun tärkeyden maininta lisäyksenä, ”kult-
tuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämi-
sen” ohella. 
 
2. 10.3 Tämä kohta: ”asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa, jos 
kaadettava puu sijaitsee asemakaavassa erikseen istutettavaksi määrätyllä alueella tai puistossa.” 
on ristiriitainen ja epäselvä. Mitä tarkoittaa ”asemakaava-alueen erikseen istutettavaksi määrätty 
alue”? Asema- yleiskaava-alueilla, erityisesti ranta-alueilla on vaadittava aina maisematyölupa pui-
den kaatamiseen. Ranta-alueiden puiden kaadossa on harjoitettava äärimmäistä varovaisuusperi-
aatetta. Tämä puiden kaatoon tarvittava maisematyölupa-vaade on sisällytettävä myös kohtiin 
(3kpl) 4 § RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4.1 § ja 5 § PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN 5.1 § 
ja 10.1 § Rakennetun ympäristön hoito 
(”Kaavassa suojellulla tai muutoin arvokkaaksi arvioidulla alueella ja ”ranta-alueilla” tulee ennen 
ympäristökuvaan vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamista olla yhteydessä rakennusvalvontaviran-
omaiseen lupatarpeen selvittämiseksi.”) Lisäys ”ranta-alueilla”. 
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3. 4.8 § Tontin ja rakennuksen valaistus 
Pyydämme täydennystä aiemman huomatuksemme mukaan. Valo ei saa valua, valaista naapurin 
tonttia ellei näin ole sovittu. Pyydämme myös huomioimaan lisäyksen pihavalaistuksen sammutta-
misesta öiseen (klo 24- 5) aikaan, biodiversiteetin ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, 
1.4 – 1.9. välisenä aikana (puiden ja kasvien yhteyttäminen, lintujen pesintä, yöeläimet ja yö-ötökät 
tarvitsevat pimeyttä). 
 
4. 6.6 § Rakentamisen laatutaso valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi ympäristöiksi 
luokitetuilla alueilla 
Lyhenne RKY ja lupaviranomaistahojen lausunto-oikeus ja vaade (ELY, museovirasto jne) tulee 
sisällyttää tähän osioon. 
 
5.10.1 § Rakennetun ympäristön hoito 
Tähän kohtaan pyydämme maininnan lehtipuhaltimien käytön totaalikiellosta ranta-alueilla 1.4- 
1.9.välisenä aikana. 
 
Käsittely: Muistutuksessa ja huomautuksessa esille tulleet asiat kuten maalämpö kohta on huomi-
oitu. 
 
Muita huomautuksia ei ole huomioitu, koska: 
Kaavojen ja rakennusjärjestyksen määräämisjärjestyksessä (asemakaava, yleiskaava, rakennus-
järjestys) ovat eriarvoiset, jolloin rakennuspaikalla voimassa oleva kaava ensin määrää.  
Ranta-alueella rakentaminen tapahtuu alueen kaavan mukaisesti ja alueella voi olla eri rakennus-
paikoilla ranta-asemakaavaa tai yleiskaavaa.  
Tontin valaistuksen säätelyä tai kieltoa jne. ei voida määrätä rakennusjärjestyksessä yksittäisen 
ihmisen mielipiteen mukaan. 
Määräyksiä melusta jne. arvojen lisääminen rakennusjärjestykseen ei ole järkevää, sillä tiedot voi-
vat muuttua ja silloin jää virheellistä tietoa. 
Lehtipuhaltimien käytön kieltäminen/rajoittaminen ei ole rakennusjärjestyksen asia.  
Esitetyt kiellot ja rajoitteet ovat perustuslain vastaisia. 
RKY-alueiden velvoitteet ja niiden listaukset löytyvät Ympäristöministeriön/museoviraston nettisi-
vuilta, jolloin niitä ei ole syytä lisätä rakennusjärjestykseen, kuten muitakaan esitettyjä merkitsemis-
vaatimuksia.  
Yksittäinen henkilö ei voi vaatia Maisematyölupaa (MRL 128 §) koskemaan kaikkia ranta-alueita 
noin vain ohi lainsäädännön, eikä niitä lisätä muihinkaan rakennusjärjestyksen kohtiin erillisenä 
huomiona.  
Kulttuuri- ja luonnonarvion huomioiminen yksittäisen ihmisen mielipiteen takia, jota niitä valvova 
viranomainen ei ole asiaa esittänyt (Maakuntamuseo). 
Puiden istutusta koskevaa kaavamääräyksen avaaminen tässä yhteydessä ei ole aiheellista. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
30.7.2021 Kouvolan kaupunki, tekniikka ja ympäristö -toimiala 
Asiasta ole huomautettavaa tai lausuttavaa. 
 
Ei lausuttavaa: 
7.6.2021 Suomen Turvallisuusverkko Oy 
9.6.2021 Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala 
23.6.2021 Luumäen kunta, kunnanhallitus 
1.7.2021 Haminan kaupunki, rakennusvalvonta 
7.7.2021 Fingrid Oyj 
14.7.2021 Puolustusvoimat, 1.Logistiikkarykmentti 
30.7.2021 Kouvolan kaupunki, tekniikka ja ympäristö -toimiala 
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Lausuntoa eivät antaneet: 
 Digi- ja väestötietovirasto 
 Haminan Energia Oy 

Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
Kymenlaakson liitto 
Kymenlaakson pelastuslaitos 
Museovirasto 
Vaalimaan tulli 


